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حمليات

«القومي» ي�ش ّيع ال�شهيدين �سامي �سعادة وعبد العزيز هالل من حم�ص وزيدل �إلى كفرون وال�سلمية

الح�سنية :قرارنا المقاومة والقتال تلبية لنداء الواجب ودفاع ًا عن �أر�ضنا وحقنا ووجودنا
عبا�س :عهدنا اال�ستمرار في م�سيرة ال�صراع والمقاومة حتى الق�ضاء على االحتالل والإرهاب والتطرف

المطران ابو زخم

الشيخ بريجاوي

جرجس سعاده

ابراهيم

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي
وأه��ال��ي حمص وك��ف��رون والسلمية في مأتم
وحزبي وشعبي الشهيدين البطلين سامي
جبرا سعادة (ناظر التدريب في منفذية حمص)
وعبد العزيز محمد الهالل ،اللذين ارتقيا خالل
تأديتهما لواجبهما القومي في مواجهة قوى
اإلره��اب والتطرف على محور طريق أريحا ـ
جسر الشغور.
وبعد وصول جثماني الشهيدين إلى حمص
مرفوعَ ْين على أك� ّ
�ف القوميين االجتماعيين،
أقيمت الصالة على جثمان الشهيد عبد العزيز
الهالل في جامع ال��دروب��ي ـ حمص ،وتوجه
موكب الشهيد سامي سعادة إلى منزل عائلته
في بلدة زيدل وطاف الموكب في شوارع البلدة،
يتقدّمه حملة األع�لام ،والفرقة الموسيقية،
وسط احتشاد األهالي على جانبي الطريق،
ينثرون الورود واألرز تحية للشهيد ،وبعد إلقاء
نظرة الوداع وتأدية التحية الحزبية في ساحة
البلدة ،أعيد جثمان الشهيد إلى أم��ام مسجد
ليسجى قرب جثمان رفيقه
الدروبي في حمص
ّ
عبد العزيز حيث جلال بعلم الزوبعة والعلم
السوري.
مراسم تشييع الشهيدين في حمص حضرها
إل��ى جانب عوائل الشهداء ،وف��د مركزي من
ق��ي��ادة ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي

ض�� ّم ن��ام��وس مجلس ال��ع� ُم��د ن��زي��ه روح��ان��ا،
والع ُمد :وائل الحسنية ،زياد معلوف ،محمد
ال��ح��اج ،بشار ي��ازج��ي ون��ه��اد سمعان (منفذ
ع��ام حمص) ،وال��وك�لاء نبيل أب��و نكد واسبر
حالق ،وأياد عويكي ،عضو المجلس األعلى د.
صفوان سلمان ،عضوا المكتب السياسي وهيب
وهبي وطارق األحمد ،رئيسة مؤسسة رعاية
أسر الشهداء نهال رياشي ،منفذ عام الالذقية
فريد مرعي وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام
الحصن غطفان عبود وأعضاء هيئة المنفذية،
منفذ عام طرطوس اسكندر كباس ،ومنفذ عام
العاصي علي عواد ،أعضاء هيئة منفذية حمص
وعدد من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي
الوحدات الحزبية.
كما حضر التشييع العميد صايل داوود،
عضو مجلس الشعب السوري سناء أبو زيد،
ممثل أمين فرع حزب البعث العربي االشتراكي
نضال العلي ،نقيب المهندسين خليل جديد
وأع��ض��اء مجلس نقابة المهندسين ،عامر
سباعي أمين فرع حزب االتحاد العربي ،مغيث
إب��راه��ي��م أم��ي��ن شعبة ح��زب البعث العربي
االشتراكي الثالثة ،ن��زار شرفو أمين شعبة
حزب البعث العربي االشتراكي االولى ،ابراهيم
األتاسي أمين س ّر غرفة تجارة حمص ،ورئيس
جمعية العاديات مالتيوس جغنون.

وش��ارك أيضا ً عدد من رجال الدين ،مطران
حمص للروم األرثوذكس المطران جاورجيوس
أبو زخم ،مطران السريان االرثوذكس المطران
سلوانس النعمة ،األب زه��ري خزعل ،راعي
الكنيسة االنجيلية القسيس مفيد قراجيلي،
االرشمندريت الياس عبدوكا ،االرشمندريت
مكسيم جمل ،ممثل طائفة السريان الكاتوليك
األب ميشيل ن��ع��م��ان ،ممثل م��دي��ر األوق���اف
الشيخ محمود المصري ،الشيخ عبداللطيف
بريجاوي ،الشيخ أحمد الجندي ،الشيخ فايق
السباعي ،الشيـخ نضـال عسـاف والشيـخ
محسـن خضر.
ألقيت في التشييع كلمات استهلها منفذ
عام حمص العميد نهاد سمعان بكلمة تحدّث
فيها عن معاني الشهادة وتضحيات الشهداء،
وبطوالتهم وإقدامهم وبذلهم الدماء في سبيل
انتصار قضيتنا القومية.

متأهّ بين نداء الوطن ،ويلبّونه بطيبة فائقة،
فيردّون الوديعة ،ويسدّدون الدين.
أض����اف :ال��ش��ه��داء ه��م ال��س��وري��ون بحق،
يغيّرون األق��دار ،وهم قامات كبيرة من قامات
ه��ذا الشعب السوري العظيم .ه��ذا هو قدرنا
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،نعمل
ون��ص��ارع في سبيل إرس��اء حياة أفضل لهذا
حب الوطن،
المجتمع ،وقد حفر في وجداننا
ّ
فسورية ال��وط��ن ال��ذي ال نسكن فيه ،ب��ل هو
يسكننا ويعطي لوجودنا القيمة والمعنى ـ
سورية الهوية والتاريخ ،والتي أمدّت العالم
بأبجدية المعرفة ،وزرعت شواطئ المتوسط
بالحضارة والعمران ،فهل أدرك ه��ذا العالم
الغافل ف��داح��ة الجريمة ال��ت��ي ترتكب بحق
سورية ،أمة الحضارة وهادية الشعوب؟
أض��اف دي��ب :ها هو الشعب السوري يلقي
درسه األبلغ في حب الوطن والذود عنه ،وهل
من مثل للبطولة والفداء وحب الوطن أبلغ مما
قدّمه سامي وعبد العزيز ورفقاؤهم ،الذين
تع ّمدوا بالجرح ،ومشوا على جراحهم ليطعموا
تراب الوطن الفؤاد والذراع.
وختم قائالً :بأمثالكم نفتتح نشيد الحياة،
وترتقي األم��م وتسمو عزة وكرامة ،بأمثالكم
ستبقى سورية الهوية والتاريخ ،وستبقى
عصية على التجاوز والتزوير.

«القومي» و�أهالي الباروك والجبل
ي�ش ّيعون اليوم المنا�ضل فايز حالوي
غيّب الموت المناضل القومي الرفيق فايز حالوي عن عمر ناهز الـ79
عاماً.
انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي في العام  ،1961وشارك
في الثورة القومية الثانية مطلع العام  ،1962وسجن لمدة سنتين ،حيث
سجلت له صالبته وجرأته وعنفوانه أمام المحققين ،وبقي ثابتا ً على
إيمانه القومي حتى الرمق األخير.
ويُشيّع الرفيق الراحل اليوم السبت  2015/6/6بمأتم حزبي وشعبي
فـي مسقط رأسـه البـاروك عند الساعة الثانية عشرة ظهراً .والبقاء
لألمة.

منفذية حمص

ثم ألقى عضو المجلس القومي سميح ديب
كلمة منفذية حمص ف��ق��ال :ال��ش��ه��داء صناع
التاريخ ،وجوهر الزمن وأعمدة الكون ،والكبار
وحدهم من ينذرون النفس انتصارا ً إليمانهم،
ويحملون ه ّم االلتزام تجاه أمتهم ويتن ّكبون
مسؤولية انتصارها وحمايتها ،ينتظرون

صباغ

بسطاطي

الشيخ بريجاوي

ثم القى الشيخ عبد اللطيف بريجاوي كلمة
ق��ال فيها :نجتمع في ساحة كانت منذ سنة
تقريبا ً ساحة للموت ،لكنها اآلن أصبحت ساحة
للحياة ،يعيدها أهل سورية ساحة للحياة ،بعد
أن ح ّولها اآلخرون إلى ساحة للموت ،واليوم
جمعنا الشهيد الذي يجمع وال يف ّرق ،وله تطأطِ ئ
ك ّل ال��رؤوس ،الشهيد الذي ك ّرمته ك ّل األديان،
ووضعته في مكان عال ،في سورية الحبيبة
الشهداء من جميع األطياف واأللوان ينسجون
درع �ا ً للوطن ،ال ف��رق بين أحدهم واآلخ��ر ،دم
األول يختلط مع الثاني ،نحن عاجزون أمام
الشهداء ،وتعجز الكلمات وتضيق العبارات
عندما نقف أمام جثامين الشهداء ،الذين قدّموا
أغلى ما يملكون ،ليعيش اآلخ���رون ،ل��ذا كان
الشهيد في مرتبة النبيّين والصدّيقين ،الرحمة
للشهداء والنصر للوطن.

المطران أبو زخم

وألقى مطران ال��روم االرث��وذوك��س المطران
ج��اورج��ي��وس أب��و زخ��م كلمة ب��اس��م رؤس��اء
الكنائس في حمص استهلها بالقول :أنقل لكم
تحية المحبة والسالم ،هذا السالم الذي ننشده
وأصبحنا نسعى إلى تحقيقه ،بعد ك ّل ما حصل

عندنا ،وبعد أن جبل ت��راب هذا الوطن بدماء
الشهداء.
أض��اف :يوما ً بعد يوم يع ّز علينا أن نودّع
أح��ب��اء ،وخصوصا ً عندما ينتمي ه��ؤالء إلى
وضع من أفضل ما يمكن أن يع ّبر عنه ،ألنّ تراب
هذا الوطن قد جبل بدماء ك ّل الناس المحبّين
والمخلصين والصادقين لهذا البلد ،هناك من
يعمل ويفكر ويخطط ،ولكن يبقى الموضوع لمن
يحملون سالحا ً يدافعون به عن الحق والخير
والجمال ،عن عزة الوطن وكرامته ،ويقدّمون
للعالم كله ص��ورة حقيقية عن انتمائهم إلى
هذا البلد سورية الحبيبة ،وهذا أمر في غاية
العظمة والشرف.
وتابع قائالً :نحن نلقي الكلمات ،وهم سطروا
لنا في التاريخ ،وبدمائهم الزكية الطاهرة،
مالحم بطولة تجعلنا نفتخر ونعتز ب��أنّ هذا
البلد سيبقى ثابتا ً قائما ً بك ّل ما يحمل من إرث
وت��راث عظيم وح��ض��ارة وثقافة ،وف��ي الوقت
نفسه سيبقى عندنا نحن ،إذا كنا أمناء على
ما قدّموه ،سنحمي هذا األمر على أساس أننا ال
نقدّم لهم إال ك ّل وفاء ومحبة ،ونحمد الله الذي
جعلنا من خالل وقفة هذا اليوم نرى صورة
اإلن��س��ان ال��س��وري ،وليس ص��ورة أيّ إنسان
آخر ينتمي إلى طائفة معينة ،أو دين معيّن بل
ينتمي انتماء حقيقيا ً إلى وطنه،

