السنة السادسة  /الثالثاء  7 /نيسان  / 2015العــدد 1751
Sixth year / Tuesday / 7 April 2015 / Issue No. 1751

حمليات

فروع «القومي» في الوطن والمغتربات توا�صل االحتفال بعيد مولد باعث النه�ضة توحيد احتفاالت ال�شعانين
لل�سنة ال�سابعة في �ضهور ال�شوير

تواصل المنفذيات والمديريات والمفوضيات في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،في الوطن وعبر الحدود ،االحتفال
بعيد مولد باعث النهضة ،الزعيم أنطون سعاده .وفي التقرير
التالي ،جولة على بعض هذه االحتفاالت.

ّ
نظمت لجنة توحيد عيد الفصح في ضهور الشوير،
بالتعاون مع بلدية الشوير ـ عين السنديانة ،احتفاالت
عيد الشعانين للسنة السابعة على التوالي ،بحضور وزير
التربية والتعليم العالي الياس بو صعب.
بعد القداديس ،انطلقت ثالث مسيرات التقت بمسيرة
موحدة في الساحة العامة ،بمشاركة ّ
كشاف
كنسية
ّ
التربية الوطنية ـ فوج الشوير األول ،على وقع النشيد
«وحدنا العيد» من تأليف فريد وماهر الصباغ
الشعبي
ّ
نص
وتلحينهما ،وغناء الفنانة كارين رميا ،تلته قراءة ّ

البقاع الشمالي

أحيت مديرية القاع التابعة لمنفذية البقاع الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد مولد الزعيم ،باحتفال أقامته
في منزل عضو الكتلة القومية العميد النائب د .مروان فارس،
بحضور منفذ عام البقاع الشمالي الياس التوم وأعضاء هيئة
المنفذية ،منفذ عام الهرمل محمد الحاج حسين ،منفذ عام غرب
العاصي علي عواد ،أعضاء المجلس القومي منى فارس ،أحمد
أيوب ،وحسن نزها ،مدير مديرية القاع وأعضاء الهيئة.
كما حضر االحتفال منسق التيار الوطني الحر في بعلبك ـ
الهرمل عمار أنطون ،مختار القاع فياض رزق ،مدير ثانوية البلدة
ميشال مخلوف ،وفاعليات ثقافية واجتماعية وتربوية ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
وألقى التوم كلمة لفت فيها إل��ى أن أمتنا تواجه ع��ددا ً من
التحديات والمِحن ،ونحن نواجه هذه التحدّيات ،والزمن اآلتي
هو زمن االنتصار.
وألقى فارس كلمة رأى فيها أن األخطار التي تتهددنا كثيرة،
بدءا ً من التقسيم والتجزئة والتفتيت ،إلى خطر انتشار المرض
الطائفي والمذهبي ،الفتا ً إلى أن هذه االخطار تستهدف تفتيت
كيانات األم��ة كلها ،ال سيما العراق والشام ،إلى لبنان الذي
يحكمه الفراغ ،غلى فلسطين المحتلة التي تضيع بمخططات
العدو الصهيوني التهويدية واالستيطانية.
وإذ دعا فارس إلى تهديم البنيان الطائفي في لبنان وإقامة
دولة مدنية ديمقراطية في لبنان ،شدد على ضرورة التصدي
لمخططات التقسيم والشرذمة والتفتيت ،ومواجهة قوى االرهاب
التي يرعاها العدو الصهيوني والقوى االستعمارية.
وأشار فارس إلى أن الجيش الشامي والقوى الشعبية التي
ت���ؤازره ونحن في مقدمها ،سيحقق االنتصار على االره��اب
والتطرف ،وكذلك يفعل الجيش العراقي ،وإننا نتلمس على ارض
الواقع مفاعيل هذا االنتصار ،حيث بدأت الوفود الدولية تنظم
زيارات الى سورية.
وختم كلمته مؤكدا ً على أن الحزب السوري القومي االجتماعي
مستمر بالمقاومة السقاط المشروع «اإلسرائيلي» وحتى تنتصر
قضيتنا وعقيدة حزبنا.
كما أقامت مديريات النبي عثمان احتفاال ً في قاعة االستشهادي
مالك وهبي ،حضره المنفذ العام الياس التوم وأعضاء هيئة
المنفذية ،مدراء المديريات وأعضاء الهيئات ،أعضاء المجلس
القومي حسن علي نزها ،محسن عباس نزها ،وحسن عباس
نزها ،مختار البلدة محمد نزها ،وجمع من القوميين والمواطنين
واألشبال والزهرات.
بداية ألقى واجب نزها كلمة من وحي المناسبة ،ثم ألقى التوم
كلمة رأى فيها أنه كلما ادلهمت األفاق نستمد سعاده القوة والثقة
واألمل ،نراجع مسيرته منذ الوالدة حتى االستشهاد ،فيدهشنا
هذا الميالد المتجدد والمتصاعد ،فهو القيمة التي يعنيها لنا
األول من آذار ،فالذين يولدون مرة واح��دة يموتون حتماً ،أما
الذين تتجدد والدتهم في ذاتهم وحياتهم تستمر متصاعدة فاعلة
في األمة والناس ،فهؤالء ال يموتون ،بل يشكل الموت الجسدي
في مسيرتهم نقطة انطالق جديدة ،وكأنه نسغ الحياة .وكانت
مديريات النبي عثمان قد قامت بتنوير جبل الزوبعة.
وأقامت مديرية العين التابعة لمنفذية البقاع الشمالي احتفاال ً
في منزل ناظر العمل والشؤون االجتماعيه ،حضره المنفذ العام
الياس التوم ،وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير مديرية العين وأعضاء
الهيئة وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقى مفوض مفوضية الطلبة حسن فرحات كلمة تحدث
فيها عن معاني المناسبة ،واستشراف سعاده المبكر للخطر
الصهيوني على أمتنا ،ووضعه الخطة النظامية المعاكسة.
وألقى التوم كلمة رأى فيها أن والدة سعاده شكلت نهضة األمة
التي ظن أعداؤها أنها اندثرت ،وشدد على ضرورة مواجهة قوى
االره��اب والتطرف التي تقودها «اسرائيل» وحلفائها .وقال إن
هدف المؤامرة الصهيونية ـ األميركية تفتيت كيانات أمتنا وقامة
دويالت طائفية ومذهبية.
وأحيت مفوضية البزالية التابعة لمنفذية البقاع الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،عيد ميالد باعث النهضة
أنطون سعاده ،باحتفال في منزل مفوض المفوضية محمد علي
البزال ،بحضور التوم وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقت الطالبة دالل البزال كلمة تحدثت فيها عن المناسبة فرأت
أنها مناسبة انطالق الفكر ووالدة النهضة.
وألقى التوم كلمة بالمناسبة ،وتحدث عن استشراف سعاده
للخطر الصهيوني ،ودعوته غلى بناء اإلنسان الجديد ،المتحرر
من الطائفية والمذهبية والعشائرية والعائلية ،ومن كل األمراض
التي تنهش جسم األم��ة ،وختم بدعوة القوميين لنشر الوعي
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إنجيل العيد باللغات العربية واالنكليزية والسريانية من
الكهنة مجتمعين وبمشاركة الكنيسة اإلنجيلية.
توجه فيها ِباسم
وكان لبو صعب كلمة في المناسبة ّ
ضهور الشوير إلى ك ّل الكنائس وكل لبنان والبطاركة،
ليصل الصوت إلى روم��ا واليونان وروسيا من أجل أن
يوحد عيد الفصح.
ّ
ون ّوه رئيس البلدية حبيب جوكا مجاعص بالمناسبة،
مشيرا ً إلى أنّ شعار ضهور الشوير كان وسيبقى الوحدة
واإللفة والمحبة.

الفرزل
والمعرفة ،مؤكدا ً أن مبادئ سعاده ُتش ّكل خشبة الخالص لهذه
األمة.
واحتفلت مفوضية اللبوة التابعة لمنفذية البقاع الشمالي
بالمناسبة في منزل مفوض المفوضية وليد الدويلي بحضور
المنفذ العام اليام التوم وجمع من القوميين االجتماعيين ،وكانت
كلمة للمنفذ العام من وحي المناسبة.

الفرزل

أحيت مديرية الفرزل التابعة لمنفذية زحلة في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد مولد سعاده بحفل عشاء في قاعة مكتب
المديرية ،بحضور مدير المديرية حسام مهنا وأعضاء الهيئة
وجمع من القوميين والمواطنين.
تخلل الحفل كلمة باسم المديرية عن معنى المناسبة ،ثم قدمت
مريم رستم باقة من األناشيد واألغاني الوطنية والقومية.

لوس أنجليس

أقامت مديرية ل��وس آنجلس في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً لمناسبة عيد مولد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعاده ،في قاعة مطعم الشرق بالمدينة ،حضره مدير
المديرية رودولف تكلي وأعضاء هيئة المديرية ،مسؤول التيار
الوطني الحر م��ارك نجار ،ممثل العرب األمريكيين لمكافحة
التمييز العنصري الدكتور سهيل طوبيا ،ممثل العرب األميركيين
ألجل الدفاع عن سورية جوني العشي ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
بعد النشيد الحزبي والوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء
األمة ،ألقت عريفة االحتفال الدكتورة دانا عبد الخالق كلمة باللغة
االنكليزية عن معنى المناسبة ،مؤكدة أن سعاده عمل على إعالء
شأن أمتنا ،وبعث نهضتها الضاربة جذورها في التاريخ.
وأضافت :على رغم السنوات القليلة التي عاشها سعاده ،فقد
ترك إرثا ً فكريا ً وثقافيا ً وفلسفيا ً واجتماعياً ،وعمل من خالل فكره
على تكريس مبادئ المساواة والرخاء والكرامة.
وشدّدت عبد الخالق على ضرورة تنشئة األجيال الجديدة على
قيم الحق والخير والجمال وعقيدة الحزب ومبادئه التي تشكل
الحل األمثل لكل مشاكل أمتنا.
وفي ختام كلمتها توجهت عبد الخالق من الحضور بتحية
إلى شهداء الحزب واألمة الذين بذلوا دمائهم دفاعا ً عن األرض
والكرامة.
ثم ألقى مدير المديرية رودولف تكلي كلمة أكد فيها أن عظمة
سعاده تكمن بعظمة المبادئ التي وضعها وطبقها في حياته.
وق��ال :كم كنا ن��ود أن نحتفل بهذه المناسبة وأمتنا تنعم
بالخير والسالم ،إنما من يقرأ التاريخ يعرف تمام المعرفة بأن
أمتنا كانت وما زالت وستبقى هدفا ً العتداءات وأطماع الصهاينة
والمتصهينين من اتراك وغربيين وارهابيين متطرفين فهؤالء
جميعا ً يستهدفون شعبنا وأرضنا.
وأك��د أن الحرب التي تشن على امتنا حرب وجودية ،لكن
بصمود جيشنا الباسل في الشام وف��ي لبنان ..وبتضحيات
القوميين والمقاومين ،سننتصر في هذه الحرب .وحيا الجيش
في لبنان والشام والمقاومة في لبنان وفلسطين والشام.
وبمناسبة اقتراب الذكرى المئوية للمجازر العثمانية بحق
األرم��ن ،دان تلكي هذه المجازر والتي ذهب ضحيتها مليون
ونصف من الشعب األرمني أطفاال ً ونساء ورجال ،وأكد تضامن

الحزب السوري القومي االجتماعي مع الشعب األرمني.
وإذ شدد على ض��رورة وح��دة أبناء الجالية السورية ،قال:
نردد مع سعاده ،ال استمرار الحرب وال توالي المحن وال سقوط
الفاشلين يزعزع مقدار ذرة من إيماننا بالنصر.
كما كانت كلمات لممثل العرب األمريكيين لمكافحة التمييز
العنصري الدكتور سهيل طوبيا ،وممثل العرب األمريكيين ألجل
الدفاع عن سورية جوني العشي ،وممثل التيار الوطني الحر
مارك نجار ،كما ألقى الشاعر جوزيف دانيال قصيدة من وحي
المناسبة .وفي ختام االحتفال الخطابي تم قطع قالب الحلوى

ملبورن

أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي
حفلتها الدورية في قاعة مكتب المنفذية ،حضرها إلى جانب
المنفذ العام صباح عبد الله ،وأعضاء هيئة المنفذية ،ناموس
المندوبية السياسية في أستراليا سايد النكت وأعضاء المجلس
القومي اسكندر سلوم ،حبيب سارة ،قيصر عيسى ،محمد نهاد
ملحم ،جومانا بربر ،وماري فرنسيس ،ورئيسة تجمع النهضة
النسائية في ملبورن جنى دياب واألب الياس البابا وفعاليات
وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
وتخلل الحفل كلمات ،فأثنى األب الياس البابا على اللقاءات
الجامعة واهميتها ،وتوجه بالشكر الى منفذية ملبورن على
حفاوة االستقبال.
وألقت الشاعرة مريم شاهين رزق الله قصيدتين األولى تحية
للجيش الشامي البطل وألرواح الشهداء الذين يقدمون دمائهم
الزكية دفاعا ًعن الشام ،والثانية لألم في عيدها.
وألقى كلمة منفذية ملبورن عضو المجلس القومي حبيب
س��ارة ،حيا في مستهلها الشهداء واألبطال الذين بذلوا الدماء
والتضحيات ألنهم وضعوا مصلحة سورية فوق كل مصلحة.
وأكد سارة أن مبادئ الحزب ،ثوابت محفورة في قلوبنا وفي
دفق الدماء في عروقنا وبصيص النور في عيوننا.
وق��ال :إن ما تتعرض له سورية اليوم ،هو ح��رب ارهابية
تستهدف ثقافتنا وحضارتنا ووجودنا ،والغاية من هذه الحرب
االرهابية اح�لال ثقافة التفتيت والعمالة والخضوع والهدم
والدمار والموت.
وشدد سارة على أن مصلحة سورية تقتضي منا أن نواجه
النار بالنار ،والتفتيت بثقافة الوحدة.
وقال :إن ثقافتنا هي ثقافة الصراع من اجل الحق ومن أجل
حياة ح��رة ،ثقافة الرسالة اإلنسانية للعالم ،ثقافة الحركة
السورية القومية االجتماعية التي تضع على أتباعها مسؤولية
نجاحها وتحقيق غايتها.
وتابع :لقد أعلن الزعيم أننا أم��ة هادية لألمم ول��م يأتينا
بالخوارق والمعجزات بل بالحقيقة التي هي نحن ،لقد استشرف
سعاده المخاطر التي نواجه من طائفية وعشائرية وفئوية ،وهي
مخاطر محدقة تخدم العدو «االسرائيلي» الذي يحاربنا للقضاء
على وجودنا وحقنا.
وأردف :إن مسؤوليتنا في االغتراب تجاه وطننا السوري،
وتجاه شهدائنا الذين بذلوا الدماء لنحيا وتحيا سورية ،هي
تسليط الضوء على ما تتعرض له أمتنا من اخطار وتحديات،
وحث شعوب العالم من أجل الوقوف الى جانب قضيتنا العادلة
بعد ذل��ك ،اقيم حفل فني قدمه الفنان فايز النبوت والفنان
موريس المدور.

�إحياء الذكرى العا�شرة
لرحيل علي الخليل وعقيلته
أحيت مدينة صور الذكرى العاشرة لرحيل النائب
والوزير الدكتور علي الخليل وعقيلته ،ووضع وفد
برئاسة رئيس بلدية صور حسن دبوق ونائبه صالح
صبراوي وفاعليات المدينة ،إكليالً من الزهر على
ضريح الخليل ،بحضور نجليه إياد وغياث.
وألقى دبوق كلمة أكد فيها أنّ رحيل الدكتور علي
الخليل ترك بصمة اجتماعية وسياسية كبيرة عند
جميع أبناء المدينة وج��واره��ا .وق��ال« :بعد عشر
س��ن��وات ،نفتقده ف��ي ك��ل لحظة م��ن خ�لال حضوره
االجتماعي ومشاركته في كل المناسبات ،ودوره
البرلماني المميز ،وص��ور اليوم تستذكره ألنه ابن
مدينتها ،أعطى الكثير لوطنه وألبناء هذه المدينة».

وتحدّث إي��اد الخليل شاكرا ً الجميع ،وق��ال« :إن
الراحل كان يمثل االعتدال والحوار ،ويعتبره السبيل
الرئيسي لحل الخالفات الداخلية والعربية ،فال بديل
عن الحل السياسي بدءا ً من سورية إلى اليمن ،بناء
على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وممارسة
العمل السياسي بعيدا ً عن العنف والقتل».
وختم« :ال بديل من بناء الدولة المدنية القادرة
وال��ع��ادل��ة التي تؤمن للمواطن االم��ن واالس��ت��ق��رار
والعيش بكرامة دونما الحاجة إلى الهجرة أو االرتهان
السياسي أو االقتصادي ،ولكن يبقى ذل��ك السبيل
الوحيد للخروج من نزاعات الماضي المدمرة والعبثية
نحو مستقبل واعد».

تكريم � َأ�سر �شهداء في عين �شقاق ـ جبلة

لوس أنجليس

يوم بيئي ترفيهي في عاليه
أطلق مركز «التعرف إلى الحياة البرية والمحافظة عليها
 »Animal Encounterفي مدينة عاليه ،نشاطه البيئي
السنوي «صيد البيض  ،»Easter Egg Huntبمناسبة عيد
الفصح ،بمشاركة مئات األطفال من مختلف المناطق اللبنانية.
وعرضت مديرة المركز الدكتورة ديانا م��روش أب��و سعيد
لهذا النشاط ،فأشارت إلى أن المركز درج على إقامة األنشطة
المختلفة لتعريف الطالب واألطفال إلى أهمية الحياة الب ّرية،
ليكونوا مستقبالً على درجة كبيرة من الوعي ،ولهم الدور الكبير
في حماية الطبيعة.
وأضافت« :من هذه النشاطات يوم الوطواط العالمي ويوم
البيئة وغير ذلك من المناسبات التي نسعى من خاللها إلى رفع
الوعي البيئي لدى التالمذة واألوالد ،وبمشاركة األهالي».
وقالت« :هذا النشاط هو احتفال بعيد الفصح ،تتخلله مسابقات
صيد البيض من خالل اإلجابة عن أسئلة حول الحياة الب ّرية،
تسبقه جولة على المركز للتع ّرف إلى الحيوانات الموجودة،
وتكون األسئلة منصة الصيد المفترضة ،وهكذا يكون التنافس
احتفالي مع تقديم هدايا العيد لجميع المشاركين».
بطابع
ّ
وأكدت أبو سعيد أن المركز ليس حديقة حيوانات ،إنما هو
مركز أبحاث يحتضن الحيوانات الب ّرية المصابة ويعالجها
ويعيدها إل��ى بيئتها الطبيعية ،فضالً عن إكثار الحيوانات
المع ّرضة لالنقراض وتهيئتها لتعود للعيش في الطبيعة.
ولفتت إلى أن المركز هو األول من نوعه في لبنان والمنطقة
لجهة العناية بالحيوانات الب ّرية.

ملبورن

أسر الشهداء في
ك ّرمت مديرية أوقاف الالذقية  69من َ
ناحية عين شقاق في منطقة جبلة ،وذلك تقديرا ً لتضحيات
أبنائها في سبيل الذود عن تراب الوطن وع ّزته ،خالل حفل
تكريم أقيم في مج ّمع اإلمام جعفر الصادق في الناحية.
جسدوا بتضحياتهم
وق��ال ذوو الشهداء أن أبناءهم ّ
ودمائهم الزكية التي بذلوها في سبيل الوطن القيم
واالخ�ل�اق ومحبة ال��وط��ن التي ت��رب��وا عليها .مؤكدين
أملهم بتحقيق النصر على األع���داء الذين ت��آم��روا على
سورية بهدف النيل من تاريخ شعبها المقاوم .وأن هذه
التضحيات ستظل مبعث ع ّز وفخر للسوريين والركيزة
المتينة التي ستبنى عليها سورية المتجددة.
ولفت مدير أوق��اف الالذقية عبد الفتاح ريحاوي إلى
يضحون دفاعا ً عن الحق.
عظمة الشهادة والشهداء الذين
ّ
مؤكدا أن شهداء سورية سيبقون مصدر فخر واعتزاز
ألبناء وطنهم الصامد في وجه أعدائه.
وق��ال مفتي منطقة الالذقية الشيخ غ��زال غ��زال إن
الشهداء امتازوا بالعطاء ،وإ ّنهم أحياء خالدون .وقال
الدكتور ياسر صافي علي المساهم في التكريم أنه تم

حتى تاريخه تكريم  500أسرة شهيد من أبناء ناحية عين
شقاق والقرى المحيطة بها .مشيرا ً إلى أهمية الدور المناط
أسر الشهداء
بالمجتمع المدني واألهلي للمساهمة برعاية َ
من خالل مشاريع صغيرة تعينهم في رعاية شؤونهم
الحياتية.
وأشار عضو مجلس الشعب سعد الله صافيا إلى أن
الشعب السوري لن يبخل في ر ّد الوفاء والجميل لهذه
الدماء الطاهرة الزكية التي شكلت حجر األس��اس في
معركة الصمود والتحدي بوجه المؤامرة التي يتعرض
لها البلد.
وأكد عضو قيادة فرع الالذقية لحزب البعث العربي
االشتراكي عيسى جنيدي أن شهداء سورية سطروا مالحم
بطولية في وجه العدوان سيسجلها التاريخ بأحرف من
نور وسيبقون مشاعل تضيء درب النصر والبناء لألجيال
المقبلة.
وجرى خالل الحفل توزيع شهادات التقدير والمساعدات
ألس��ر الشهداء ،وكتاب يتضمن بطوالت هؤالء
المالية َ
الشهداء أعدّته اإلعالمية هالة كاسو.

