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حمليات

محررين في غزة وال�ضفة
وفود من منفذية جنوب فل�سطين تزور �أ�سرى
ّ
زهر على الن�صب
إكليل
�
ي�ضع
«القومي»
من
وفد
ٍ
«القومي» يدين جريمة قتل الر�ضيع الدواب�شة وي� ّؤكد
ّ
التم�سك بخيار المقاومة التذكاري ل�شهداء الجي�ش في طرابل�س

وفد المنفذية يسلّم درع المعتمدية لألسير المح ّرر يوسف الصيداوي
دان منفذ عام جنوب فلسطين في
الحزب السوري القومي االجتماعي
ك��م��ال ج���ودة الجريمة الوحشية
التي ن ّفذها االح��ت�لال بقتل الطفل
الرضيع على سعد الدوابشة ،الفتا ً
إلى أن هذه الجريمة ه ّزت الضمير
ال��ع��ال��م��ي ،وه���ي ج��ري��م��ة ال يمكن
التعامل معها على أن��ه��ا ع��اب��رة،

...ولألسير المح ّرر صالح أبو الجديان

إنما هي إش��ارة على أن هذا العدو
الصهيوني المتغطرس ،قائم على
غريزة االجرام والقتل.
وأكد منفذ عام جنوب فلسطين في
«القومي» أنّ االعتداء على األسرى،
وفي مقدّمهم البطل أحمد سعدات،
دليل إضافي على وحشية االحتالل
وهمجيته ،وقد ت ّوج العدو إجرامه

في األي��ام الماضية بقانون يجيز
إطعام األس��رى ع��ن��و ًة ،ما يخالف
ك ّل القيم والقوانين ويع ّرض حياة
أسرانا للخطر.
وأكد جودة أنّ االستيطان ليس
مخالفة قانونية ،إنما هو االحتالل
بعينه ،ألنّ فعل االحتالل ت ّم ويت ّم
عبر االستيطان.

وأك��د ج��ودة ض���رورة ال���ر ّد على
جرائم االحتالل ،من خالل التشبّث
بخيار المقاومة ،ألنّ المقاومة أداة
الردع الوحيدة لالحتالل وجرائمه،
وه���ي ال��ط��ري��ق ال��وح��ي��د للتحرير
واالستقالل.
هذا وكان وفد من منفذية جنوب
فلسطين برئاسة ج��ودة ج��ال في

عباس والحكم أمام النصب
قطاع غ��زة وزار ع��ددا ً من األس��رى
المح ّررين وحيّا صمودهم وسلّمهم
دورع���ا ً تقديرية ِب��اس��م معتمدية
فلسطين في «القومي».
كما زار وف��د آخ��ر م��ن المنفذية
األس����رى ال��م��ح � ّرري��ن ف��ي الضفة
الغربية وه ّنأهم بتحريرهم من
سجون االحتالل.

لمناسبة عيد الجيش ،وضع وفد من الحزب السوري
القومي االجتماعي أكليل زه � ٍر على النصب التذكاري
لشهداء الجيش عند مدخل مدينة طرابلس .وض ّم الوفد
عميد التربية والشباب ـ منفذ عام طرابلس عبد الباسط
عباس ،المندوب السياسي في الشمال زهير الحكم وعدد
من المسؤولين في منفذية طرابلس.
وص ّرح عباس قائالً :بمناسبة األول من آب عيد الجيش،
نتوجه بالتهنئة إل��ى ه��ذه المؤسسة قيادة وضباطا ً

ورتباء وأفراد ألنها الدرع الحصينة التي تحمي لبنان من
العدوانية الصهيونية ومن خطر االرهاب والتطرف.
وحيّا عباس تضحيات الجيش وشهدائه ،وشدد على
ضرورة بذل كل الجهود إلعادة العسكريين المخطوفين
من قبل المجموعات االرهابية.
وأكد أن مؤازرة الجيش واجب على الجميع ،وأن تمسكنا
بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة ،ألنها تشكل معادلة
ذهبية تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.

عمدة التربية في «القومي» تختتم دورة ت�أهيل و�إعداد مفو�ضي الأ�شبال في ال�شام

عبا�س� :أمتنا تم ّر ب�أخطر المراحل ...ودورنا محوري في تح�صين وحدة المجتمع

اختتمت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي
االجتماعي مخيم إعداد وتأهيل مفوضي األشبال في الشام( ،دورة
العميد صبحي ياغي) بحفل تخ ّرج على أرض مخيم مشتى الحلو
المركزي ،حضره عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس وعدد
من نظار التربية والشباب في منفذيات الشام ،وجمع من أهالي
المتخ ّرجين.
المخيم الذي استم ّر أسبوعاً ،تخللته دروس حول التعامل
مع الفئات العمرية وإدارة عمل األشبال ،إضافة إلى مجموعة من
األنشطة الهادفة.
اس��ت��ه � ّل ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج ب��ع��روض ق �دّم��ه��ا ال��م��ت��خ� ّرج��ون،
واستعراض عام .وألقى كلمة المتخ ّرجين غطاس غطاس فأشار
إلى أهمية المخيم ،وتفاعل المفوضين مع البرنامج المُعّ دّ ،مؤكدا ً
أنّ المفوضين سيغادرون المخيم وينطلقون إلى القيام بمهامهم
وتح ّمل مسؤولياتهم في إدارة مخيمات األشبال لهذا الصيف.
وألقى آمر المخيم منفذ عام طلبة الالذقية ديب بو صنايع كلمة
تحدّث فيها عن أهمية الدورة ورمزية تسميتها ،واعتبر أنّ المهام
الملقاة على عاتق المف ّوضين كبيرة ،فهم سيتولون إدارة مخيمات

األشبال في مناطقهم وفقا ً للبرنامج المق ّرر.
وألقى عميد التربية والشباب عبد الباسط عباس كلمة مركز
الحزب ،واستهلها بتوجيه التحية للمف ّوضين على المشاق الكبيرة
التي تح ّملوها خالل ال��دورة ،وتفاعلهم مع الدروس التوجيهية
والتدريبية ،وقال مخاطبا ً المتخ ّرجين:
إنّ دورتكم هذه ،تحمل اسم العميد األمين صبحي ياغي ،وكلكم
تعرفون سيرة العميد الراحل ،فقد نذر نفسه للحزب والقضية،
وكان على مدى عشرين سنة عميدا ً للتربية والشباب في الحزب،
ّ
ينظم مخيمات المف ّوضين والطلبة واألشبال ويرعاها ،ويالحق ك ّل
تفصيل صغير وكبير ،ألنه كان يعي جيدا ً أنّ مسؤوليته تستدعي
المتابعة والجهد والعطاء ،ألنّ استمرارية الحزب كبيرا ًقويا ًمنيعاً،
هي بكم أنتم ،وباألجيال الجديدة المتعاقبة ،التي تحمل لواء
انتصار القضية القومية .فالتحية إلى روح العميد صبحي ولك ّل
شهداء الحزب ومناضليه ...وشهداء الجيش السوري والمقاومة
وك ّل الشهداء الذين بذلوا الدماء في مواجهة العدو اليهودي وفي
مواجهة قوى اإلرهاب والتطرف وداعميهم.
وق��ال عباس للمتخ ّرجين :تلقيتم في هذا المخيم تدريبات

مختلفة ودروسا ً توجيهية حول إدارة وبرامج مخيمات األشبال،
ومهمتكم ال تنتهي بالتخ ّرج ،بل تبدأ منذ هذه اللحظة ،عمالً دؤوبا ً
ونشاطا ً كثيفا ً في نطاق وحداتكم الحزبية حيث ستتح ّملون
مسؤولية إدارة المخيمات المق ّررة.
أض��اف :المرحلة التي تم ّر بها أمتنا هي من أخطر المراحل.
فاإلرهاب يتربّص بنا من ك ّل حدب وصوب ،إرهاب أسود حاقد،
يستبيح دماء شعبنا رجاال ً ونسا ًء وأطفاالً ...يعيث قتالً وتدميراً...
هدفه تحقيق ما عجز العدو اليهودي عن تحقيقه بإرهابه المستم ّر
على بالدنا منذ عدة عقود
وفي هذه المرحلة العصيبة ،فإن شعبنا أحوج ما يكون الينا،
ألننا نؤمن بالوحدة الروحية واالجتماعية ،ونعمل في سبيل
ترسيخ هذه الوحدة ،وبالدنا أحوج ما تكون الينا ،نحن حزب
مقاومة وصراع ،ندافع عن ك ّل ذرة من تراب بالدنا ،ونستشهد في
سبيلها ،ألننا أصحاب حق وطالّب حرية.
وأكد عباس أنّ انخراط الحزب السوري القومي االجتماعي
في معركة الدفاع عن الشعب واألرض على امتداد الجغرافية
السورية ،هو واجب قومي ،ونحن ملتزمون بتأدية هذا الواجب

مهما كانت األث��م��ان والتضحيات ...وواجبنا القومي يؤدّيه
القوميون االجتماعيون دون استثناء ،ال سيما الفصائل القومية
(ن��س��ور ال��زوب��ع��ة) التي تقاتل إل��ى جانب الجيش السوري
المجموعات اإلرهابية المتطرفة.
وتابع :قبل ايام طلب رئيس الحزب من القوميين االجتماعيين
أن يكونوا على أهبة االستعداد ،وفي أعلى جهوزية ،وفي أمضى
إرادة ،وهذا الموقف هو ترجمة لتوجه اتخذه حزبنا بضرورة
العمل من أجل تحويل المجتمع إلى مجتمع مواجهة.
ولفت عباس إلى أنّ المؤامرة التي تستهدف سوريا ،تقوم في
جزئها األكبر على عناصر الفتنة الطائفية والمذهبية واالتنية،
وه��ذا امر لم يعد خافيا ً على أح��د ،فالدول الغربية واإلقليمية
والعربية المتو ّرطة في هذه المؤامرة سخرت ك ّل نفوذها وأموالها
ووسائل إعالمها وك ّل إمكاناتها وطاقاتها ،لتدمير المجتمع من
الداخل بالفتنة الطائفية والمذهبية ،من أجل تنفيذ مخطط التفتيت
يصب في مصلحة العدو اليهودي .لذلك ف��إنّ تحصين
ال��ذي
ّ
وحدة المجتمع ،وجعله مجتمع مواجهة يشكل هزيمة للمؤامرة
ومخططات األعداء.

بوصنايع

تحيي ذكرى �أربعين المنا�ضل ر�ضوان علوه
منفذية الهرمل في «القومي» ْ

نادر :لن ي�ستطيع الإرهاب وداعموه تحقيق �أهدافهم ...وحربنا معهم مفتوحة على امتداد �ساحات الأمة
أقامت منفذية الهرمل في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً تأبينياً ،لمناسبة مرور أربعين
يوما ً على وفاة الرفيق المناضل رضوان علوه (مدير
مديرية الهرمل األول���ى) ،في قاعة حسينية بلدة
ال ُمرح ،وذلك بحضور عضو الكتلة القومية النائب
د .م��روان ف��ارس ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر،
منفذ عام الهرمل محمد الحاج حسين وأعضاء هيئة
المنفذية ،منفذ عام العاصي علي عواد .وحضر أيضا ً
عدد من أعضاء المجلس القومي ،ومسؤولو الوحدات
الحزبية.
كما حضر قائمقام الهرمل طالل قطايا ،وفد من
حركة أمل برئاسة عماد صقر ،وفد من حزب البعث
االشتراكي العربي برئاسة علي المصري ،وفد من
حزب الله ،رؤس��اء بلديات وأعضاء مجالس بلدية
ومخاتير من بلدات :الهرمل ،الشربين ،القصر ،مزرعة
سجد ،وفيسان .م���دراء م���دارس رسمية وخاصة
وأعضاء الهيئات التعليمية ،رئيس دائرة كهرباء لبنان
المهندس علي شمص على رأس وفد من المؤسسة،
وفد من شركة ( ،)K V Aوفد من الصليب األحمر
اللبناني ،وفد من الدفاع المدني ،فاعليات اجتماعية
وثقافية وتربوية ،فاعليات وجمع من القوميين
واألهالي.
ع ّرف االحتفال أمجد المقهور متحدثا ً عن مناقب
الراحل وأخ�لاق��ه ،والتزامه بقيم النهضة القومية
االجتماعية ومبادئها وقال :حمل ألم المرض صامتاً،
حاول تحدّيه وقهره ،ولطالما سمعناه يقول« :أنا
في
جندي في هذا الحزب ،ولن أرمي سالحي ،طالما َّ
َن َفس» .وهذا ما عبّر عنه في كتاب استقالته من مهامه
كمدير للمديرية عندما أبدى أسفه ألنّ المرض أقعده
عن القيام بواجباته.
ثم ألقى الدكتور علي زعيتر كلمة أهالي الهرمل
فقال :الموت هو الحياة بما نعمل )...( ،وحقيقة الموت
هي الحياة واإلنسان في هذه الدنيا يسعى ليكون في
أحسن عمل .فكانت حياة الخالدين تقاس بأعمالهم
الحسنة ،وكانت عظمة هؤالء أنهم عملوا وأدّوا أدوارهم
بحكمة وتفان ،فعاشوا بعد موتهم ،ومن الناس من
يموت في هذه الدنيا قبل الوفاة الطبيعية.
أضاف :أبو علي رضوان كان من الذين أحسنوا
عمالً ،فانتمى باكرا ً إلى عقيدة رأت أنّ «إسرائيل»
عدو الحياة ،وأنّ اليهود يقاتلوننا في ديننا ويسعون

جانب من الحضور
للسيطرة على أرضنا .آمن فقيدنا العزيز بـ«أنّ الحياة
وقفة ع ّز فقط» ،ورأى أنّ ما قاله وما فعله الزعيم
أنطون سعاده مدرسة للحياة وثقافة للخلود.
ورأى زعيتر أنّ رض��وان عل ّوه لم يترك ساحة
نضاله الوطني واالجتماعي ،فواجه أمراضا ً تفتك
بمجتمعه سببها الجهل والتخلف والعصبية المقيتة،
وهو الذي آمن بإنسانية اإلنسان ،وبأنّ اإلنسان محور
الوجود ،فكان سباقا ً للعمل على التخلص من اآلفات
االجتماعية ،التي تحدّد واقعنا الداخلي ()...
وختم :لنكون ي��دا ً واح��دة وقلبا ً واح���دا ً لقضية
أساسية ،وه��ي أن نحفظ المقاومة ومؤسساتنا
الوطنية ،وسلمنا األهلي ،ونتأ ّمل خيرا ً لمستقبل
أبنائنا.
وألقى مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر كلمة مركز
الحزب وقال فيها :إنّ الفقيد رضوان علّوه كان قدوة
في األخ�لاق واالل��ت��زام وف��ي الوعي القومي ،وكان
ركنا ً مهما ً في المجتمع ،يعمل للخير العام وإلصالح
األح��وال وإبعاد الفتن ،ويسعى مع أهل بلدته ومع
حزبه لتأمين مصالح الناس ،في منطقة تع ّودت أن
تغيب عنها الدولة كونها منطقة نائية ومحرومة.

 ...وجانب آخر

نادر

زعيتر

وأض��اف :إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
جسد حضورا ً نضاليا ً وثقافياً ،وظ ّل
في الهرمل
ّ
يحمل نظرة إلى فلسفة الحياة والموت ،ومفهوما ً
واقعيا ً تجاوز الطائفية واالنقسامات التاريخية،
وفي تأسيس عقلية علمية مدنية وعلمانية تعتمد

العقل والمعرفة والعلوم المتقدمة في بناء الدولة
واالقتصاد والمجتمع .ولقد كان الرفيق رضوان أحد
الرجال الذين عبّدوا بنضالهم وعملهم طريق األجيال
الجديدة ،الذاهبة نحو إقامة النظام الجديد الراقي
والصالح لحياة بالدنا.

وت��ح �دّث ن���ادر ع��ن ال��وض��ع ف��ي األم���ة بمختلف
كياناتها فقال :إنّ الحرب اإلرهابية لن تستطيع
أن تحقق أهدافها ،والمسألة تتطلب بعض الوقت
لتحقيق االنتصار الحاسم على اإلره��اب وداعميه،
وحربنا معهم مفتوحة على امتداد ساحات األمة ،وفي
هذا ت ّتحد قوى الجيش في لبنان والشام والعراق مع
المقاومة ونسور الزوبعة والحشد الشعبي ،وتحقق
مزيدا ً من االنتصارات.
أض��اف :لقد ظهرت نتائج هذا الجهد العسكري
الكبير في تحرير الكثير من المناطق المحاذية للبقاع
وعكار من سيطرة العصابات اإلرهابية ،وأبعدت
الخطر عن القرى والمدن ،ولوال ذلك لكان اإلرهاب في
بيروت وجونيه وجبيل وصيدا وك ّل لبنان.
وت��ح �دّث ع��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي ف��ق��ال :إن إي��ران
استطاعت بالصبر والجهد والقوة أن تنتزع حقها،
وأن تنهي الحصار والعقوبات ،وتحقيق التقدّم
العلمي والتقني ،بينما الدول العربية تصرف ثرواتها
في الخراب والحروب العبثية التي تخدم «إسرائيل»
وأميركا ،أو في البذخ والترف الفاقع ،والذي أصبح
موضع استهجان الشعوب األوروبية واألميركية،

وباتت على قناعة بأنّ هؤالء ال يستحقون أن تكون
لديهم مثل ه��ذه ال��ث��روات ،وأن��ه يجب سحبُها من
أيديهم بأية طريقة ،وهو ما يحصل ك ّل فترة عن طريق
البورصات أو إفالس المصارف ،وتذهب أرقام الثروات
النفطية نحو الصفر ،وتبتلعها الخزانة األميركية
والبنوك الصهيونية.
وفي ختام كلمته ق �دّم ن��ادر التعازي إلى عائلة
الراحل وأبناء المنطقة الهرمل ِباسم رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،الذي منح الرفيق الراحل «وسام
الواجب» ،وقد تسلّمه نجله الرفيق علي.
وألقت س��ارة ابنة الرفيق الراحل كلمة العائلة
مرحبة في بدايتها بالحضور وقالت :مضى أربعون
يوماً ،وكأنك لم تغب دقيقة ،ما زالت أنفاسك في ك ّل
مكان ،وما زلت معنا في ك ّل جلسة ،وابتسامتك التي
كنت تقهر بها المرض ،وتحاول من خاللها أن تمنحنا
األمان ،أنك بخير ،ما زالت تلك االبتسامة تمأل األماكن.
لم ت��رض أن يحنيك ال��م��رض ،وال أن يكسر من
عزيمتك ،وهذا ما أردت أن تعلّمنا إياه بأنك تمتلك
إرادة قوية رافقتك طوال حياتك ،ولم تقدر المصائب
وال الصعاب أن تهزمك حتى الرمق األخير.
وأضافت :نعم« ،قد تسقط أجسادنا ،أما نفوسنا
فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود» ،بهذا اإليمان
كان فقيدنا الغالي حتى لحضته األخيرة ،لم ي َر إال
أن تكون يده زاوية قائمة بنداء تحيا سورية ويحيا
سعاده والمجد لسورية.
لقد كان الرفيق رضوان أبنا بارا ً لبلدته فحمل في
أخالقه إرثا ً مناقبيا ً تمازجت منابعه من عائلته ومن
النهضة السورية القومية االجتماعية ،وعاش حياته
ُملكا ً لمجتمعه ،غيورا ً عليه حتى وصل إلى أعلى
الرقي ،فكنت تراه دائم الحركة ال يهدأ ،حتى
درجات
ّ
يصلح ذات البين في أيّ إشكال.
لقد كان ب��ا ّرا ً بقناعاته حازما ً تجاه الحق ،ليّنا ً
اتجاه الحقيقة.
وتوجهت سارة إلى والدها بالقول :أبي الحبيب ،إنْ
أردت الحديث عنك فذلك ال تقدر على جمعه كتب ،لذلك
أستودعك الله وأسكنك فسيح جناته.
وفي ختام كلمتها شكرت ك ّل من واساهم بالحضور
أو بالتواصل ،وتوجهت بالشكر إلى الحزب السوري
القومي االجتماعي وأك��دت االستمرار في مسيرة
النضال.

