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حمليات
ّ
زف ال�شهيدين �سامي �سعاده وعبد العزيز الهالل

مديرية الجامعة اللبنانية ـ الحدث في «القومي» احتفلت ب�إعادة تجهيز مكتبها

مهنا :لأننا نمتلك الإرادة والت�صميم ن�صمد ونقاوم ...وننت�صر

مهنا يلقي كلمته

جانب من الحضور
احتفلت مديرية الجامعة اللبنانية ـ الحدث
ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي
ب��إع��ادة تأهيل وتجهيز مكتبها المجاور
للجامعة ،بما يتناسب مع مستلزمات العمل
الجامعي ،والنشاطات اإلذاعية ،والثقافية
المتنوعة.
حضر االحتفال نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية،
عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس،
العميدة د .لور أبو خليل ،عضو المجلس
األعلى منفذ عام المتن الجنوبي عاطف بزي،
عدد من أعضاء المجلس القومي والمسؤولين
وجمع من الطلبة والقوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي ،ثم
الوقوف دقيقة صمت تكريما ً ل��روح عميد
الداخلية ال��راح��ل األم��ي��ن صبحي ياغي،
وبعدها ألقى مدير المديرية حسن سرور
كلمة رحب في بدايتها بالحضور ،وقال :كان
من المفترض أن يكون األمين صبحي ياغي
معنا ،إال أنّ القدر استعجل رحيله باكراً،
فكان احتفالنا هذا تأكيدا ً على االستمرار،
بالرغم من ك ّل الصعاب والنكبات.
أض���اف :نفتتح ال��ي��وم مكتب المديرية
بتجهيزاته الجديدة كي يلبّي احتياجاتنا
المتزايدة م��ن حلقات إذاع��ي��ة ونشاطات
ومحاضرات ودورات تعليمية وتثقيفية.
صنعت
وأشار إلى أنّ معظم التجهيزات ُ
يدوياً ،وأنّ مكتبة المديرية تحوي أكثر من
أربعمائة كتاب ونعمل دائما ً على إغنائها،
وهي في خدمة جميع الطالب في الجامعة
اللبنانية ،وب��ات��ت م��ك��ان��ا ً ه��ادئ��ا ً وم��م��يّ��زا ً
للمطالعة وال��دراس��ة .الفتا ً إل��ى أنّ نجاح
الطلبة وتف ّوقهم يسهم في تطوير مجتمعنا
وإعالء شأنه ،ومؤكدا ً االستعداد للمساعدة
ب��ك�� ّل م��ا نكتنز م��ن إم��ك��ان��ات ،س���واء على
الصعيد المعرفي أو األكاديمي ،إذ اننا كما
علمنا سعاده نعمل من أجل الخير والجمال
تفسخت فيه األفكار بين تيارات
في مجتمع ّ
بلبلت الشعب وشرذمته وقسمته.
واعتبر سرور أنّ عملنا هذا هو مرآة فكرنا
ووعينا ،واليقين بصوابية وبعظمة الهدف
تجسد هذه
الذي نعمل لتحقيقه جميعاً .وقد
ّ
السنة ،باإلضافة إلى ما تقدم ،بنشاطات
متميّزة نظمها ال��ق��وم��ي��ون ف��ي الجامعة
فتحت أبوابا ً للصراع الفكري بين الطالب.

قطع قالب الحلوى
نذكر منها الندوات الفكرية المشتركة التي
افتتحتها المديرية بندوة أول��ى مع حزب
الله والتي ستستتبع بسلسلة من الندوات
مع جميع األح��زاب ،فأثبتنا وسنثبت دائما ً
حضاريتنا وتميّز قوتنا الفكرية ونترك
الحكم لعقول الطالب .والنشاطات الفنية
ثانياً ،ومن هو أعظم من الفنان دريد لحام
البتدائها .واآلن نحن في صدد تحضيرات
ألعمال فنية متميّزة .وأخيرا ً معرض الكتاب
المتنقل بين الكليات إيمانا ً منا بدور الكتاب
في ترسيخ المعرفة ومعرض ص��ور يوم
األرض ونشاطات أخرى متفرقة.
ثم ألقت الطالبة ي��ارا خ��وري كلمة رأت
فيها أنّ من واجب جميع السوريين ،حتى
من لم يلتزم منهم بعد بالعمل الحزبي،
تجاه أم ّتهم أن يجعلوا العقيدة السورية
القوميّة االجتماعية محور حياتهم ،فااللتزام
بهذا الواجب يمنح المواطن عموماً ،والطالب
الجامعي خصوصاً ،تميّزاَ ،يؤ ّمن له دفعاً،
ويحدّد هدفاً ،ويسمح له بالتالي أن يك ّون
وجهة نظر قوميّة صحيحة ،كما يساعده
على بناء رأي مدعّ م وتقديم نقد ب ّناء لمختلف
المسائل انطالقا ً من رؤي��ة سورية قوميّة
اجتماعية ،معتبرة أنّ من أبسط األمور إلتمام
هذا الواجب ،توسيع قراءاتنا وثقافتنا بشأن

تاريخ األمة السورية ومبادئ النهضة.
ودع��ت إلى العمل على نشر فكر سعاده
وتب ّنيه في مختلف المواقف الحياتية من
أبسطها إل��ى أكثرها أه��م��يَ��ة ،إض��اف��ة إلى
تشكيل مجموعات واس��ع��ة م��ن القوميين
المؤمنين بما منحتهم إيّاه أ ًّ ّمتهم من قدرات
وطاقات وأخالق.

مديريتا مونتريال و�أوتاوا في «القومي»
تحييان عيد الأم في كندا
أح���ي���ت م��دي��ري��ة م��ون��ت��ري��ال
ف���ي ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
اﻷجتماعي عيد اﻷم حسب التقويم
الكندي باحتفال في قاعة سان
جاك للسريان اﻷرثوذكس ،حضره
مدير المديرية نزار سلوم وعضو
المجلس القومي ان��ع��ام العدس
وأعضاء هيئة المديرية وجمع من
القوميين والمواطنيين.
أل��ق��ى ك��ل��م��ة ال��ت��ع��ري��ف مذيع
المديرية أحمد سليم الذي قال انّ

قطع قالب الحلوى في مونتريال

جانب من الحضور في أوتاوا

حكاية اﻷم في التربية هي الخطوة
اﻷولى لبناء المجتمع ،هي رفيقة
درب ت��ع��ن��ى ب��م��واك��ب��ة النهضة
بأجيال تحمل مشعل النور لتقف
وقفة العز في حياتنا ،وبذلك نكون
أو ال ن��ك��ون ف��ي معركة المصير
القومي.
وبعد قصيدة باللغة الفرنسية
للشبليـن ج���ورج س��اب��ا وج��ان
س��اب��ا .ألقت كلمة اﻷم��ه��ات فاتن
سالم فقالـت :مـن منـا ال يحمـل

مهنا

وألقى نائب رئيس الحزب توفيق مهنا
كلمة ق��ال فيها« :إنّ في النفس السورية
ك ّل علم وفن وفلسفة» ،مقولة سعاده هذه
تترجَ م اليوم بأياديكم ،ترجمة حقيقية ،فما
ّ
ي��دل على نفسية
قمتم به من عمل ي��دوي،
راقية ،وعلى إنشاء جديد ،بحيث أثبتم أنّ
العقل الذي هو الشرع األعلى ،وعندما يكون
مرتكزه الوعي والنهضة واإلرادة يبدع ،وهذا
اإلب��داع ال��ذي نشاهده ب��أ ّم العين هو خير
دليل على أننا أمة حية.
وق���ال :المجتمعات العالمية تتف ّوق
بالسالح وبالتكنولوجيا ،وتمتلك ق��درات
مادية ،ومخزون من القوة كبير وساحق،
وتم ّد الكيان الصهيوني المغتصب بأسباب
القوة ،تدعم الجماعات اإلرهابية للقضاء
علينا ،لكن ف��ات ه��ؤالء أنّ ف��ي مجتمعنا

أمـه ف��ي وج��دان��ه وأعماقه أينما
ذه��ب ،فهي الرابط الروحي الذي
لم ولن ينفصـل أبـدا ً مـا استمـ ّرت
الحيـاة.
وحيّت سالم اﻷمهات السوريات
اللواتي يقدّمن أبناءهن شهداء في
سبيل عز الوطن وانتصاره.
ووجهت تحية خاصة الى والدة
الشهيد أي��ه��م أح��م��د ال��ت��ي أعطت
أم��ه��ات العالم درس���ا ً ف��ي ال��ف��داء
ال��ق��وم��ي والتضحية ف��ي سبيل
الوطن.
وت��ح��دّث ف��ي االح��ت��ف��ال مدير
المديرية نزار سلوم الذي اعتبر انّ
وجه اﻷم هو وجه اﻷمة ﻷنها تحمل
ك�� ّل معاني اإنسانية م��ن محبة
وتضحية ووفاء.
وحيا سلوم اﻷمهات السوريات
ف��ي ك�� ّل أرج���اء ال��وط��ن ال��س��وري،
واعتبر انّ صمود الوطن هو من
صمودهن.
وج�����رى ف���ي ال��ح��ف��ل ت��ك��ري��م
المناضلة القومية رفيقة الحاج
ت��ق��دي��را ً ل��ه��ا ع��ل��ى تضحياتها
ون��ض��ال��ه��ا ف���ي س��ب��ي��ل النهضة
القومية .كما تخلله سحب جوائز
تومبوال وتوزيع ال��ورود والهدايا
على اﻷمهات.

أوتاوا

بدورها أحيت مديرية أوتاوا في
«القومي» عيد األم باحتفال حضره
مدير وأعضاء هيئة المديرية الى
جانب ع��دد من أعضاء المجلس
القومي وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.
وقد تخللت المناسبة كلمة لمدير
المديرية رح��ب فيها بالحضور،
وعايد األمهات في عيدهن.
وألقت الطالبة ريانة مرعي كلمة
الطلبة فتحدّثت عن أهمية دور األم
في الحياة االجتماعية ،وما تبذله
من جهد واهتمام ورعاية في التربية
من أجل بناء جيل جديد معطاء.
وفي ختام الحفل وزعت الورود
على األم��ه��ات المشاركات وعلى
جميع الشابات.

«القومي» :دماء ال�شهداء تزيدنا ً
عزما و�إ�صرار ًا
ّ
الت�صدي للإرهاب و�إ�سقاط م�شاريع داعميه
على

الشهيد البطل سامي سعاده
عناصر ق��وة أكبر وأش��م��ل ،ألنّ في النفس
ال��س��وري��ة ك�� ّل علم وك��� ّل ف��ن وك��� ّل فلسفة،
وه��ذه األقانيم الثالث تبدع أسباب القوة،
وه��ذا ما ن��راه في فلسطين ،شعبنا ال يملك
ال��ط��ائ��رات وال��ص��واري��خ وال���ب���وارج ،وهو
محاصر ومضطهد ،لكن ،وألنّ في شعبنا
قوة لو فعلت لغيّرت وجه التاريخ ،اخترع
الفلسطيني المقالع ،واستقوى بالحجر،
وي��واج��ه ب��ه ه��ذا ال��ع��دو ويرعبه ويرهبه،
ابتكر أسلحة بدائية ،وألنها ص��ادرة عن
نفس مقاومة جديرة بالحياة ،تهز الكيان
الصهيوني ،ابتكر االستشهاد باألجساد
المتفجرة ،وابتكر شعبنا في جنوب لبنان
سالح الزيت المغلي يلقيه على جنود العدو،
في زمن االجتياح عام  ،1982وه��ذه كلها
شواهد على أنّ في نفوسنا أصالة ومعين
قوة ،تجعل من الحجر قنبلة ،ومن المقالع
صاروخ ،ومن األجساد المتفجرة زالزل تهز
كيان العدو وتسقط أسطورة جيشه الذي
قيل إنه ال يُقهر.
وت��اب��ع مهنا :ال��ص��ورة تتك ّرر ذات��ه��ا في
ال��ش��ام ،ح��ي��ث تتكالب ع��ل��ى أم��ت��ن��ا ،دول
وم��ج��م��وع��ات م��ن ثمانين دول���ة متسلحة
بغرائز التطرف واإلره���اب ،غنية بالمال
والسالح واإلعالم ،ولكن ألننا نمتلك اإلرادة
والتصميم نصمد ونقاوم ...وننتصر.
أضاف مهنا :لقد اعتبر سعاده أنّ الطلبة
هم نقطة االرتكاز في العمل القومي ،وهذا
يعني أنّ الطلبة يحملون ه�� َّم القضية،
ويحملون رس��ال��ة إل��ى األم���ة ،وق��د دعاهم
زعيمنا إلى أن يكونوا رسل النهضة ،إلى
شعبنا ومجتمعنا ،ولذلك انطلقت النهضة
م��ن الطلبة وام��ت��دّت ف��ي الشعب ،وراه��ن
المعلم على الشعب ،وه��ذا شعبنا يحقق
االنتصارات ،ويغيّر المعادالت بصموده،
وهو يتهيأ ليحقق شيئا ً عظيما ً في التاريخ.
كما أعرب مهنا عن اعتزازه واعتزاز قيادة
الحزب بنشاط مديرية الجامعة اللبنانية ـ
الحدث ،وما يتحلى به أعضاؤها من التزام،
فالعلم من أج��ل العلم ال يبني نهضة ،وال
يرفع مجد أمة يكون لها شأن بين األمم ،وما
يميّز هذه المديرية عملها اإلبداعي النابع من
إرادة مصممة أن تحقق شيئا ً ملموسا ً على
مستوى تعميم ه��ذه النهضة في صفوف
الطلبة ،وبالتالي إلى المجتمع.

مديرية كوبرغ في «القومي»
تحتفل بعيد الأم في �أ�ستراليا
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ّ
زف ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي إلى األمة وشعبنا وعموم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،الرفيقين
البطلين :سامي جبرا سعادة (ناظر
التدريب في منفذية حمص) وعبد
العزيز محمد الهالل ،اللذين ارتقيا
أم���س ش��ه��ي��دي��ن خ�ل�ال تأديتهما
لواجبهما القومي في مواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف على محور طريق
اريحا ـ جسر الشغور.
إنّ ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي إذ يفخر بشهدائه وك ّل
شهداء األمة وأحرارها الذين يقدّمون
التضحيات ف��ي م��ع��رك��ة المصير
ال��ق��وم��ي ض�� ّد االح��ت�لال واإلره���اب
والتطرف ،فإنه يعاهد الشهيدين
البطلين على االستمرار في مسيرة
ال��ص��راع والمقاومة حتى القضاء
على اإلره��اب قضا ًء كلياً ،وإسقاط
مشاريع داعميه ومم ّوليه.
ويؤكد الحزب السوري القومي
االجتماعي أنّ «الشهداء هم طليعة

الشهيد البطل عبد العزيز الهالل
انتصاراتنا الكبرى» ،وأنّ الدماء
ال��ت��ي ق��دّم��وه��ا ف��ي سبيل ال��دف��اع
عن بالدنا وشعبنا ،تزيدنا عزما ً
وإص�������رارا ً ع��ل��ى ال��ت��ص��دّي ب��ق��وة
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��م��ع��ادي��ة واإلره����اب
المتعدد الجنسيات .وه��ذه الدماء
الزكية تتح ّمل مسؤوليتها القوى
ال��داع��م��ة ل�لإره��اب وال��ت��ط��رف وفي
مقدّمها «اسرائيل» والمتأسرلون
العرب والعثمانيون الجدد.
وفي ما يلي نبذة عن الشهيدين
البطلين:
ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل س��ام��ي ج��ب��را
سعادة
من مواليد حمص  ،1965انتمى
الى الحزب عام  ،1998وهو مهندس
ميكانيكي.
تح ّمل مسؤوليات عديدة ،منها
مسؤولية ناظر لإلذاعة واإلعالم في
منفذية حمص ،ثم ناظرا ً للتدريب.
انتخب عضوا ً في المجلس القومي
في العام .2011
نفذ العديد من المهام القتالية

ض ّد قوى اإلرهاب والتطرف في أكثر
م��ن منطقة س��وري��ة ،وك��ان القدوة
المسؤولة لرفقائه ،متميّزا ً بالجرأة
واإلقدام والتفاني.
استشهد خ�لال ت��أدي��ت��ه واجبه
القومي في محور طريق اريحا ـ جسر
الشغور بتاريخ .2015/5/31
الشهيد البطل عبد العزيز محمد
الهالل
من مواليد  1993حلب ـ خاروفية
كبير ،التحق في صفوف الحزب عام
 ،2012في نطاق مديرية الحرس
المركزي.
خضع لدورات عسكرية ،والتحق
بمواقع القتال ،فخاض مواجهات
إلى جانب رفقائه ض ّد قوى اإلرهاب
وال��ت��ط��رف ،ف��ي جبهات الحصن،
النبك ،صدد ،ال��زارة ،كسب ،مورك،
وجسر الشغور .وقد تميّز بالشجاعة
واإلقدام والتفاني.
استشهد خ�لال ت��أدي��ت��ه واجبه
القومي في محور طريق اريحا ـ جسر
الشغور بتاريخ .2015/5/31

ندوة لتجمع النه�ضة الن�سائية في زحلة
عن العالقات الأ�سرية والمخاطر االجتماعية

د .رائد محسن

جانب من الحضور
أقام تجمع النهضة النسائية ـ منطقة زحلة ندوة في
غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمدينة زحلة ،حاضر
فيها عميد الطالب في الجامعة اللبنانية األميركية ـ
بيروت الدكتور رائد محسن االختصاصي في اإلرشاد
الزوجي والعائلي ،بعنوان :العالقات األسرية والمخاطر
االجتماعية.
حضر الندوة رئيسة التجمع منى ف��ارس وع��دد من
أعضاء الهيئة ،وع��دد من ممثلي الجمعيات النسائية
واألهلية ،ومهت ّمين وجمع من القوميين والمواطنين.

وتناول المحاضر د .محسن في محاضرته محاور عدة
حول التفهّم والتفاهم في العائلة الواحدة ،تأثير العالقة
الزوجية على التربية ،العالقة المنفتحة مع المراهقين
وال��م��راه��ق��ات ،م��وق��ف األه���ل م��ن ال��ع�لاق��ات العاطفية
ألوالده��م ،المخاطر االجتماعية ،وأخيرا ً كيفية اختيار
االختصاص الجامعي.
وبعد انتهاء المحاضرة ،دار حوار بين الدكتور محسن
والحضور ،حول المواضيع التي أخذت حيّزا ً واسعا ً من
االهتمام.

منفذية مرجعيون في «القومي»
تحيي عيد المقاومة والتحرير
من االحتفال
أقامت مديرية كوبرغ التابعة لمنفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،احتفاال ً لمناسبة عيد األم حسب التقويم األسترالي ،وحضر
االحتفال إلى جانب منفذ عام ملبورن صباح عبدالله وأعضاء هيئة المنفذية،
ناموس المندوبية السياسية للحزب في استراليا سايد النكت ،وعدد من أعضاء
المجلس القومي ،وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت ،تحية ألرواح شهداء مجزرة حلبا وشهداء األمة
تحدث مذيع المديرية عمار اسماعيل عما تتع ّرض له أمتنا من هجمة إرهابية
ومؤامرات .الفتا ً إلى أنه ما من حرب ض ّد اإلنسانية ،إال وكانت على أرضنا ،من
اغتصاب فلسطين في الجنوب السوري ،إلى حروب لبنان ،واحتالل العراق،
وأخيرا ً الحرب اإلرهابية على الشام.
وقال اسماعيل :لقد رأى سعاده أننا «أمة واقفة اآلن بين الموت والحياة،
ومصيرها متعلق بالخطة التي نرسمها ألنفسنا ،واالتجاه ال��ذي نعينه...
فالتاريخ ال يسجل األماني والنيات بل األفعال والوقائع» ،وكأنه يتحدّث عن
حالنا اليوم.
ودعا اسماعيل أبناء األمة بك ّل أطيافهم ومشاربهم وكياناتهم ،إلى االنخراط
في معركة الحياة التي ستق ّرر مصير أبنائنا ،واعتبر أنّ لك ّل فرد منا واجبه من
المقيمين في الوطن إلى المنتشرين في بالد االغتراب ،فاألجيال القادمة تطالبنا
بعدم التفريط ببالدنا ،التي هي للحضارة عنوان وللبطولة والعزة عنفوان.
واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى أرواح شهداء الحزب واألمة ،مقاومين
وعسكريين في لبنان والشام والعراق.
وألقت ليلى الالذقاني كلمة من وحي مناسبة عيد األم ،قالت فيها:
عيدك يا أمي عيد الحق والخير والجمال ...عيد العطاء والتضحيات ،عيد ك ّل
األمهات من فلسطين ولبنان والشام والعراق.
اضافت :أنت يا أمي عنوان الفداء ( )...أنت من أمة حرة وأنت أم كل الشهداء
()....
وقدمت الزهرتان الينا واليسا عالء عبيد ورودا ً لألمهات الحاضرات ،كما
ت ّم تقديم باقة من ال��ورود باسم المديرية ألكبر أم في الصالة ،وهي الرفيقة
المعطاءة هيام عبد الله.
كما أقيمت سهرة فنية أحياها الفنانون ك��رم ف��رح ،م��وري��س وربيع
السكماني.

أح��ي��ت م��ن��ف��ذي��ة م��رج��ع��ي��ون في
الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد المقاومة والتحرير ،فأضيئت
الشموع في محيط مكتب المنفذية،
وأقامت الوحدات الحزبية التابعة
للمنفذية ح��واج��ز محبة ورفعت

اليافطات فوق الشوارع والمداخل
الرئيسية للبلدات.
وم��ن أب���رز األنشطة بالمناسبة
حاجز محبة على طريق دير ميماس
ـ النبطية أقامته مديرية كفركال ،فت ّم
توزيع الحلوى والورود على المارة،

وقوافل السيارات التي كانت متوجهة
للمشاركة في احتفاالت التحرير.
وقد ن ّوه المنفذ العام سامر نقفور
بالنشاطات التي أقامتها الوحدات
الحزبية بمناسبة عيد المقاومة
والتحرير.

