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يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ

نعى الأمين م�صطفى �سليمان النبالي (م�ؤ�س�س فرقة الزوبعة في فل�سطين)

حردان :منا�ضل من الأوائل
وقامة كبيرة ومثال في الت�ضحية والعطاء
نعى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح���ردان إل��ى األم��ة وع��م��وم السوريين القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،األمين المناضل
مصطفى سليمان النبالي ،الذي توفي في األردن عن عمر
ناهز التسعين سنة.
واألمين الراحل من الرعيل األول ،وقد عُ رف بمناقبيته
القومية وإقدامه وتنفيذه المهمات الموكلة اليه بك ّل تفانٍ
وإخالص .وهو من القوميين المضحين الذين ب ّروا بالقسم
وك ّرسوا حياتهم في خدمة القضية القومية.
كان مثاال ً للقومي المضحي والمعطاء ،وإل��ى جانب
تكليفه بمهمة مرافقة الزعيم لسنوات ع��دة ،لعب دورا ً
مجسدا ً مبادئ
مهما ً وبارزا ً في الدفاع عن الحزب واألمة،
ّ
الحزب ،نضاال ً وبطولة مؤيدة بصحة العقيدة ،وسيرته
الحزبية حافلة بوقفات العز واإلباء القومي ،ال سيما خالل
قيادته فرقة الزوبعة التي قاتلت العصابات اليهودية في
فلسطين المحتلة.
وبرحيل األمين النبالي يفقد الحزب السوري القومي
االجتماعي قامة من قاماته الكبيرة ،ومناضالً نذر نفسه
للحزب والقضية...
نبذة
واألمين الراحل من مواليد بلدة بيت نباال في فلسطين
المحتلة عام  ،1923تلقى قسما ً من تعليمه في مدرسة
برمانا ـ لبنان وتخ ّرج منها عام  ،1945ثم تخ ّرج من
الجامعة االميركية في بيروت عام . 1949
ت��ز ّوج األمين الراحل من الفاضلة نعمة عبدالحميد
دسوم ،وله خمسة أبناء هم :اليسار ،جهاد ،حيفا ،جمانة
وماهر .
انتمى األمين الراحل إلى الحزب في أوائ��ل أربعينات
القرن الماضي ،وتح ّمل مسؤوليات حزبية عدة ،أبرزها

الطلبة الجامعيين ـ دم�شق
العظمة :في مواجهتنا للإرهاب نواجه ن�سخة جديدة
عن م�شروع قديم ي�ستهدف الأمة

مسؤولية ناموس حضرة الزعيم أنطون سعاده .كما عيّن
منفذا ً عاما ً لمنفذية حمص ،إلى جانب مسؤوليته منفذا ً
عاما ً لمنفذية الضفة الغربية.
ُمنح رتبة األمانة عام . 1953
أسس «فرقة الزوبعة» في فلسطين التي خاضت معارك
ّ
ض ّد العدو اليهودي عام . 1948
ويُشيّع الراحل في مأتم يُقام له في العاصمة األردنية
ع ّمان عند الساعة الثانية من بعد اليوم.
والبقاء لألمة.

رئي�س «القومي» يمنح «و�سام ال�صداقة»
لرئي�س مجل�س مدينة ال�سويداء

أقامت منفذية الطلبة في جامعة
دمشق في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً لمناسبة عيد
ال��ت��أس��ي��س ،ف��ي مكتب المنفذية،
حضره نائب رئيس الحزب رئيس
المكتب السياسي في الشام د .نذير
العظمة ،وكيل عميد العمل والشؤون
االجتماعية في الشام ف��داء سعيد،
منفذ عام الطلبة في جامعة دمشق
حسن زعيتر وأعضاء هيئة المنفذية،
مدراء المديريات وأعضاء الهيئات،
مدير مديرية البطيحة المستقلة
صالح الحسين ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد الرسمي
ل��ل��ح��زب ،وع�� ّرف��ت االح��ت��ف��ال سول
مقدسي ،ثم ألقى إيهاب ديوب كلمة
باسم المنتمين حديثا ً إلى الحزب،
تحدث فيها عن أهمية االنتماء ،ثم
تناول موضوع التأسيس والظروف
التي دفعت سعاده إلى بعث النهضة
وتأسيس الحزب لتنفيذ أهدافها ،كما
أش��ار إلى ال��دور الفعّ ال للحزب في
كيانات األمة في الدفاع عن السيادة،
ومواجهة مشاريع التقسيم ،والهجمة
الطائفية اإلرهابية.

كلمة المنفذية

ثم ألقى المنفذ العام حسن زعيتر

العظمة

كلمة مركز الحزب

وألقى كلمة المركز رئيس المكتب
السياسي د .نذير العظمة ،متناوال ً
المؤامرة التي تستهدف األمة والكيان
الشامي بالذات ،مؤكدا ً أنّ ما نشهده
ال��ي��وم ه��و ص��ورة ج��دي��دة لمشروع

قديم ،يستهدف االستيالء على أرضنا
ونهب خيرات األمة وثرواتها ،ولذلك
وجبت علينا مقاومة المؤامرة الكبرى
والدفاع عن وجودنا وبقائنا.
وت���ح���دّث ال��ع��ظ��م��ة ع��ن معاني
التأسيس ،معتبرا ً أنّ الحزب يقوم

بواجبه القومي تجاه أبناء مجتمعه.
مختتما ً كلمته بقصائد م��ن وحي
المناسبة.
كما ألقت زينب خير بك قصيدة
للشاعر الشهيد الدكتور كمال خير بك
وأهدتها ألرواح شهداء الحزب.

وفي نهاية االحتفال وزع العظمة
وسعيد وزعيتر ش��ه��ادات تخريج
دورة اإلسعاف األول��ي التي أقامتها
المنفذية ب��ال��ت��ع��اون م��ع مؤسسة
الرعاية الصحية واالجتماعية ،على
المتد ّربين الناجحين.

ديوب

زعيتر

خير بك

مقدسي

ملبورن

جربوع يتسلّم الوسام من يازجي
منح رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أسعد ح��ردان «وس��ام الصداقة» لرئيس مجلس مدينة
السويداء المهندس وائل جربوع ،وذلك تقديرا ً للدور المميّز
الذي يؤدّيه في خدمة متحده ومدينته وبالده ،ولعالقة
الصداقة الوطيدة مع الحزب في ك ّل ما يحقق مصلحة
المدينة وأهلها.
وزار نائب رئيس المكتب السياسي في الشام العميد
بشار يازجي ،ومعه منفذ عام السويداء سمير الملحم،

كلمة المنفذية ،وتناول فيها معاني
التأسيس ،واألخ�لاق التي أرساها
الحزب في المجتمع ،وشدّد على دوره
الثقافي واإلعالمي والسياسي ،في
تحصين المجتمع بوجه المؤامرات،
وأش���ار إل��ى أهمية العمل المقاوم،
وال��م��ع��ارك ال��ت��ي خ��اض��ه��ا ال��ح��زب
إلى جانب الجيش السوري وقوى
المقاومة في وجه الحرب التي تشنّ
على سورية ،حيث قدم الشهداء في
معظم الجبهات وخ��اض مناضلوه
المعارك بشرف وبطولة.
وأض��اف زعيتر :منذ ب��دء الحرب
اإلرهابية على الشام ،ت ّم استهداف
القوميين بدءا ًمن اغتيال منفذ عام ادلب
الدكتور الصيدلي سمير القناطري،
وص��وال ً إلى استهداف الطبيب طارق
العيد ،وعشرات الشهداء الذين ارتقوا
في المواجهات ،لذلك من الطبيعي أن
نكون في مواجهة اإلرهاب والتطرف،
ألنّ م��ش��روع ه���ؤالء ه��و اس��ت��ه��داف
وجودنا وبالدنا.

ون��ام��وس المنفذية (عضو المكتب التنفيذي لمجلس
المدينة) معين مزهر ،وناظر التدريب حمد حامد وناموس
النظارة ماجد الباروكي ،مجلس المدينة ،حيث ت ّم تقليد
الوسام للمهندس جربوع.
وأشاد يازجي بدور المهندس جربوع وتمنى له المزيد
من العطاء ،ور ّد جربوع شاكرا ً الحزب السوري القومي
االجتماعي ورئيسه على هذه اللفتة التقديرية التي يعت ّز
بها.

دياب� :سيبقى القوميون في �ساح ال�صراع دفاع ًا عن الأمة ونه�ضتها ووحدتها

حا�ضر في منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في «القومي»

�سلمان :دوركم �أ�سا�سي في تزويد دورة الحياة
ّ
التجدد والنهو�ض
في المجتمع بطاقة
ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي تقوم بها
منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،لرفع السوية العقائدية والثقافية
للطلبة القوميين والمواطنين ،نظمت المنفذية ندوة حاضر
فيها عضو المجلس األعلى في الحزب د .صفوان سلمان
بعنوان« :دور الطلبة القوميين االجتماعيين في صيانة
المجتمع» ،بحضور منفذ عام الطلبة ديب بو صنايع وعدد
من أعضاء الهيئة وجمع من الطلبة القوميين والمواطنين.
استه ّل سلمان محاضرته بالحديث عن موقع الطلبة في
بنية المجتمع ،حيث يشكل الجسم الطالبي المنبع المز ّود
ل��دورة الحياة في المجتمع ،بطاقة التجدّد والنهوض
بما يمتلكه هذا الجسم من قابلية عالية لتقبّل األفكار
البناءة وابتداع الحلول للمعضالت االجتماعية ،والعمل
تحت سقف مرتفع من الطموحات والتطلعات .فالطلبة
إذا ً يقومون ب��دور الصيانة لـ»عقل» المجتمع ولوعيه
الجمعي.
وقال :كان سعاده قد اعتبر المهمة األولى الملقاة على
عاتق القوميين االجتماعيين هي تحرير العقل من الوهم
المتمثل بالرضوخ واالستكانة واالستسالم لألمر الواقع.
واعتبر سلمان أنّ على الطلبة القوميين االجتماعيين

سلمان متحدثا ً الى الطلبة في الالذقية

أن يعالجوا المفاهيم المزيّفة بالمفاهيم الحقيقية ،وأن
يعالجوا أيضا ً الظواهر المرضية التي تستند الى تقاليد
متناحرة وال��ى ط��ف��رات مرضية تظهر ف��ي زم��ن األزم��ة
والحرب.
ورك��ز في محاضرته على السبل العملية لمعالجة
ظاهرة اللجوء إلى االنتماءات الضيّقة المفتتة للمجتمع
كالطائفية والمذهبية والعرقية.
وأكد أنّ ذلك يكون بأن يقوم الطلبة بدورهم في صهر
العوامل المتنافرة لصالح وحدة المجتمع ووحدة الحياة
في مواجهة الفكر المغلق الذي يستند الى الذرائع الوهمية
الدينية والفئوية لتفكيك النسيج االجتماعي.
كما أك��د االهتمام ببناء الشخصية القومية الواعية
النتمائها والقائمة بواجباتها تجاه هذا االنتماء.
وحذر من تزييف الجماعات المتطرفة لمفهوم التضحية
وال��ف��داء ،فالفكرة والمبدأ في مفاهيمنا هي في خدمة
اإلنسان – المجتمع ،ومن هنا تأتي التضحية من أجله
وليس العكس.
كما أكد تجذير ثقافة البقاء والتشبّث بأرض الوطن،
وعلى دور الطلبة في التوعية والوقاية من ظاهرة الهجرة
تحت ذرائع وعناوين تتعلق بالظروف الراهنة.

أحيت منفذية ملبورن في الحزب
السوري القومي االجتماعي العيد
الـ 82للتأسيس ،باحتفال أقامته في
قاعة «األرورا ـ برنزويك» بضواحي
المدينة ،حضره إل��ى جانب المنفذ
ال��ع��ام ص��ب��اح ع��ب��دال��ل��ه وأع��ض��اء
هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية
السياسية للحزب في أستراليا سايد
النكت وع��دد م��ن أع��ض��اء المجلس
القومي.
كما حضر قنصل لبنان العام
غ��س��ان ال��خ��ط��ي��ب ،مستشار وزي��ر
ش���ؤون المستهلك ال��دك��ت��ور محمد
خيرالله ،مدير البنك العربي في
فيكتوريا نعيم ملحم ،ووف���ود من
ح��زب البعث العربي االش��ت��راك��ي،
اتحاد طلبة سورية ،التيار الوطني
ال��ح��ر ،ت��ي��ار ال���م���رده ،ح��رك��ة أم��ل،
الحزب الشيوعي اللبناني ،جمعية
ب��ي��ت ج���اال الفلسطينية ،التجمع
الشعبي العكاري ،المركز اإلسالمي
العلوي االجتماعي ،جمعية عدبل
الخيرية األسترالية ،وتجمع النهضة
النسائي .كما حضر ممثل وكالة
«س��ان��ا» ال��س��وري��ة ص��اف��ي عياش،
وحشد من فاعليات الجالية وممثلي
وسائل وإلع�لام وجمع من القومين
والمواطنين.
اف��ت��ت��ح االح��ت��ف��ال بالنشيدين
الحزبي الرسمي واألس��ت��رال��ي ،ثم
كانت كلمة لمقدمة االحتفال ناظر
التربية والشباب ربى البونجي دياب
حيث رحبت بالحضور وتحدثت عن
معاني المناسبة.

كلمة المنفذية

وألقى ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في
منفذية ملبورن أدونيس دياب كلمة
المنفذية ،وفيها قال :نجتمع اليوم
لنحتفل معا ً بعيد تأسيس الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حين
دع��ا سعاده أبناء األم��ة إل��ى عقيدة
النهوض ،عقيدة المساواة ،وأطلق
حركة الحرية وال��واج��ب والنظام
وال��ق��وة ،حركة حق ومسيرة حياة
الرقي الذي
تسعى لنهضة األمة والى
ّ
يليق بها.
وتحدث دياب عن مرحلة ما قبل
التأسيس وال��س��ؤال الفلسفي الذي
وضعه الزعيم« :ما الذي جلب على
شعبي هذا الويل»؟ وجوابه العملي
بتأسيس الحزب .فقد ق ّرر سعاده أنّ
أمته يجب أن تنهض ،من خالل وعي
حقيقتها وهويتها القومية الصحيحة.
وشكل تأسيس الحزب والدة للمقاومة
بوجه مشاريع التفتيت واالنقسام
والجهل ،ووالدة المقاومة المسلحة
المؤيدة بصحة العقيدة في وجه
عدو األمة .فكان العطاء والسخاء في
االستشهاد من المقاومين الذين ما
بخلوا بتقديم دمائهم .كما كانت والدة
النفوس العظيمة المؤمنة والمتعاقدة
مع سعاده ،ووالدة النظام والعمل
المؤسساتي في الوطن والمغتربات.
أسس سعاده
وأضاف دياب :لقد ّ
الحزب ،حزبا ً لألمة كلها ...مدركا ً
أنّ األح��زاب الفئوية ال تستطيع أن
تبني وطنا ً لجميع أبناء األمة ،ألنها
دائما ً وبحكم طبيعة تشكلها ،تعمل

دياب

بونجي

لمصلحة فئة من دون أخرى ،فينقسم
ال��م��ج��ت��م��ع ب��ص��راع��ات ال��م��ص��ال��ح
الفئوية.
لقد وضع حزب سعاده مصلحة
األمة فوق كل مصلحة ،لذا فهو الحزب
الكفيل والقادر على بناء مجتمع واحد
موحد في هذه األمة.
وتابع قائالً :إنّ مسيرة الحزب
النضالية منذ التأسيس حتى يومنا
ه���ذا ،خ��ي��ر دل��ي��ل ع��ل��ى ص��ح��ة ه��ذه
العقيدة لهذه األم��ة العظيمة .لقد
وجهت بوصلة الصراع في االتجاه
الصحيح .فأصبحنا ن��درك من هو
ع��دو األم���ة الحقيقي ،وقاتلنا منذ
البداية العصابات الصهيونية في
فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية.
وآم ّنا بأنّ فلسطين هي مسألة األمة
المركزية ،وقاتلنا في لبنان العدو
ألنّ لبنان أيضا ً مسألة قومية ،واليوم
نقاتل إل��ى جانب الجيش الشامي

البطل دفاعا ً عن أرضنا وكرامتنا ألنّ
المسألة الشام هي مسألة قومية
ف��ي الصميم ،وم��ش��ارك��ة القوميين
ف��ي ال��ق��ت��ال ف��ي ال��ش��ام ه��ي واج��ب
قومي يبرهن على إخالص القوميين
االج��ت��م��اع��ي��ي��ن ل��ت��ع��ال��ي��م س��ع��اده
وعشقهم ألرض سورية.
وأكد دياب أننا سنبقى دائما ً نسعى
إلى نشر الوعي القومي الصحيح من
خالل مبادئنا ،ننشرها أينما وجدنا،
وف��ي ك�� ّل مجالسنا ومناسباتنا.
وسنبقى نعمل على ترسيخ الوحدة
القومية ،ألنّ المجتمع الواحد الموحد
محصن ض � ّد مشاريع
ه��و مجتمع
ّ
التقسيم واالغ��ت��ص��اب ال��ت��ي تهدّد
بالدنا ،وسنبقى نقاوم في الشام وفي
ك� ّل األم��ة السورية ،ض� ّد المنظمات
اإلره��اب��ي��ة ال��م��دع��وم��ة م��ن ال��غ��رب
وتركيا ودول النفط العربية التي
تشكل وجوها ً متعدّدة لمشروع واحد

أال وهو المشروع الصهيوني.
وقال :سنقاوم المشروع المعادي
وأدواته أينما ُوجدنا وبك ّل الوسائل،
ألننا نعشق الحرية ،وألنّ دماءنا
تعشق ت���راب س��وري��ة ،وسنحمي
المقاومة بك ّل م��ا أوتينا م��ن ق��وة،
المقاومة التي انتصرت والتي لن
تعرف الهزيمة بعد اليوم.
واخ��ت��ت��م دي���اب كلمته بتوجيه
المؤسس ،وإلى
التحية إلى المعلم
ّ
شهدائنا األب���رار ،وال��ى المقاومين
الشرفاء ،مجدّدا ً العهد في مناسبة
ال��ت��أس��ي��س أن نبقى ع��ل��ى القسم
واالن��ت��م��اء وأن نبقى أوف��ي��اء دوم �ا ً
لحزبنا ولمسيرة التأسيس.

وسام الواجب

بعد كلمة المنفذية سلّم المنفذ
العام صباح عبدالله أوسمة الواجب
إل��ى القوميين الذين منحهم إياها
رئيس الحزب األمين أسعد حردان،
وق��د ت��ق �دّم المك ّرمون بالشكر إلى
رئ��اس��ة ال��ح��زب وال��ق��ي��ادة الحزبية
على هذه اللفتة النضالية تجاههم،
م��ؤك��دي��ن االع��ت��زاز بانتمائهم إلى
صفوف النهضة والثبات في مسيرتها
مهما كانت التحديات والصعوبات
والتضحيات.
وختاما ً قام المنفذ العام محاطا ً
بهيئة المنفذية وأع��ض��اء المجلس
القومي وقنصل لبنان العام غسان
الخطيب ،بقطع قالب الحلوى الذي
أع ّد للمناسبة ،ليستم ّر االحتفال بعد
ذل��ك على وق��ع األغ��ان��ي واألناشيد
الوطنية والقومية.

