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حمليات

ّزف الرفيقين البطلين ريمون �سمعان ورعد الم�سلماني �شهيدين

تخرج مخيم الأ�شبال والزهرات
منفذية بعلبك في «القومي»
ّ

القومي :نخو�ض حرب ًا م�صيرية ووجودية
دفاع ًا عن بالدنا في مواجهة الإرهاب وداعميه

قربان :حزبنا المقاوم ي�سير بخطى ثابتة وواثقة حتى االنت�صار
أقامت منفذية بعلبك في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،حفل
تخريج مخيم األشبال الصيفي في
تمنين التحتا ،بحضور عميدة شؤون
البيئة ميسون قربان ،منفذ عام بعلبك
علي ع��رار وأعضاء هيئة المنفذية،
م��س��ؤول��ي ال����وح����دات ال��ح��زب��ي��ة،
أهالي األش��ب��ال ،جمع من القوميين
وال��م��واط��ن��ي��ن ،وب��ع��ض الفاعليات
التربوية.
ع � ّرف االحتفال عبدو الحسيني،
وألقت رحاب حمية كلمة المشاركين
بالمخيم شاكرة اآلمر وأعضاء هيئة
المخيم على ما بذلوه من جهد طيلة
فترة التدريب.

كلمة آمر المخيم

الشهيد ريمون سمعان
ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي الى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود ،الرفيقين البطلين ريمون سليمان
سمعان ورع��د حسين المسلماني اللذين ارتقيا
شهيدين أثناء تأديتهما واجبهما القومي.
والشهيد البطل ري��م��ون سليمان سمعان من
مواليد بلدة ربلة ـ حمص  ،1986ع��ازب .انخرط
في صفوف الحزب العام  ،2013وخضع لدورات
إذاعية وعسكرية .وقد تم ّيز الشهيد البطل بمناقبيته
وشجاعته وإقدامه .وشارك ضمن تشكيالت نسور
الزوبعة في العديد من المعارك بمواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف وداعميها.
استشهد بتاريخ  ،2015/8/24في المعارك
الضارية ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة في
ّ
يسطر
منطقة جب األحمر ـ ري��ف الالذقية ،حيث
القوميون والجيش السوري مالحم عز بطولية،
بسيطرتهم على تالل حاكمة ،وتكبيد اإلرهابيين
خسائر كبيرة.
يشيّع الشهيد في مأتم حزبي وشعبي في بلدته
ربلة اليوم األربعاء .2015/8/26

الشهيد رعد المسلماني
أما الشهيد البطل رعد حسين المسلماني فهو
من مواليد جديدة الفاكهة ـ البقاع الشمالي ،1990
ع��ازب .انخرط في صفوف الحزب ع��ام ،2011
وخضع ل��دورات وعسكرية عدة ،ونفذ العديد من
المهام الحزبية ،وش��ارك ضمن تشكيالت نسور
الزوبعة في العديد من المعارك بمواجهة قوى
اإلرهاب والتطرف وداعميها .وقد تميّز الشهيد البطل
باندفاعه ومناقبيته وشجاعته .وكان مثاال ً للقومي
االجتماعي المقدام.
استشهد بتاريخ  ،2015/8/25في منطقة جب
األحمر ــ ريف الالذقية ،خالل مشاركته في المعارك
الضارية بمواجهة المجموعات اإلرهابية المتطرفة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يؤكد
اعتزازه بشهادة الرفيقين البطلين ريمون سمعان
ورعد المسلماني ،ويعاهد الشهداء على التمسك
بخيار المقاومة والصراع ض ّد أعداء األمة ،ومواصلة
مسيرة الصراع القومي حتى القضاء على اإلرهاب
وإسقاط ك ّل مؤامرات ومشاريع التفتيت.
كما يؤكد الحزب ،على أننا نخوض حربا ً مصيرية
ووجودية ض ّد هذا اإلرهاب المدعوم من قوى غربية

زمكحل :لأخذ العبر من التح ُّرك ال�شعبي
أسف رئيس تجمع رجال األعمال الدكتور فؤاد زمكحل «لمشهد التخريب الحاصل
في بيروت» ،قائالً« :ما رأيناه يومي السبت واألحد محزن وال يعكس الصورة التي نريد
إظهارها عن لبنان واألسلوب الذي يسمح بالتغيير».
وأضاف« :لقد وصلنا إلى ما كنا نحذر منه منذ أكثر من  3سنوات ،حيث أنّ األزمة
االجتماعية واالقتصادية تتفاقم يوميا ً وقدرة العيش تتراجع ،ونسبة البطالة ترتفع
واالستثمار ينخفض .ك ّل ذلك يشكل المكونات التي تدفع لما حصل السبت واألحد،
وبالتالي ال شيء يمنع التكرار ألنّ المشاكل ما زالت قائمة».
ولفت إلى أنّ «ما حصل من سلبيات تمثلت بأعمال الشغب ،وإيجابيات ،فرفع
الشعب صوته وأظهر يأسه نتيجة تراكم المشاكل واألزمات منذ أكثر من  25سنة ،إذ
انتهت الحرب ولم نجد أي مسؤول أو أي سلطة سياسية استطاعت بناء بنى تحتية
سليمة من كهرباء ومياه وطرقات واتصاالت».
وقال« :لقد تدنى مستوى المطالب ،فكنا نطالب بمياه وكهرباء وها نحن اليوم
نطالب بمعالجة أزمة النفايات التي هي من أدنى المقومات اإلنسانية ،وهذا ما دفع
بالجميع إلى التحرك».
ورأى «أنّ الشلل في إدارة الدولة ،تجلى بأزمة النفايات ونخشى أن تكر السبحة
باتجاه مواضيع بديهية أخرى ال سيما منها ملف رواتب موظفي القطاع العام.
ودعا إلى «أخذ العبر من التحرك الشعبي» ،قائالً« :المظاهرة حصلت من دون
ضوابط كافية ،حيث أنّ بعض التيارات السياسية انتظرت ليتحرك من يعبر عن رأيه
غضبه ،من أجل أخذ البلد إلى الفوضى والمجهول .نؤيد صوت الشعب وصرخته لكن
في الوقت ذاته ،نحذر من الذهاب نحو المجهول والشغب».
وأشار زمكحل إلى أنّ «اإلعالم الغربي نقل صورة أعمال الشغب من دون أن يحدّد
األهداف المطلبية ،ونقلوا صورة بشعة عن بيروت وهذا ما أثر سلبا ً على المساعي
لتسويق لبنان في الخارج».

وإقليمية وعربية .فهذا اإلره���اب صنيعة العدو
اليهودي وأدواته التنفيذية في عدوانه الوحشي ض ّد
أمتنا وشعبنا .لذلك نؤكد التصميم على المواجهة،
وندعو ك ّل المجتمع إلى االنخراط في هذه المعركة
المصيرية ،حتى بلوغ النصر األكيد.
كذلك يعتبر الحزب أنّ استشهاد الرفيق البطل
رعد المسلماني على أرض الشام الحبيبة ،يؤكد على
قومية المعركة ض ّد االحتالل واإلره��اب والتطرف
وض� ّد مشاريع التقسيم والتفتيت والتدمير التي
تستهدف أمتنا.
ويشدّد الحزب السوري القومي االجتماعي على
أنّ بذل الدماء والتضحيات دفاعا ً عن أرضنا وعن
شعبنا ،واجب قومي لن نتأخر عن القيام به ،مهما
كان حجم المخاطر والتحديات .فنحن أصحاب حق،
وأصحاب قضية تساوي ك ّل وجودنا .ولن نحيد
عن خياراتنا ،وسنع ّمد بالدم مسيرتنا الصراعية
بالتحالف المع ّمد بالدم مع الجيش السوري وقائده
العام الرئيس الدكتور بشار األسد.
تحية لشهيدينا البطلين ولك ّل الشهداء األبطال.
والبقاء لألمة

القضاء على ثقافة وح��ض��ارة األمة
بأعمالهم ال��ع��دوان��ي��ة المتوحشة،
نحن نعلم األجيال على محبة األرض
واإلنسان المجتمع البعيد عن المظاهر
القبلية وال��ع��ش��ائ��ري��ة والطائفية،
وه���م ي��ح��ط��م��ون آم����ال وت��ط��ل��ع��ات
الشباب والجيل الصاعد ،ونحن أمام
مواجهة حقيقية مع اإلرهاب ،وها هم
رفقاؤكم يسطرون الصمود والبطولة
ف��ي ال��زب��دان��ي وم��ح��رده وال�لاذق��ي��ة
والسويداء ،وعلى ك ّل شبر من أرض
لبنان والشام واألمة ،وإننا إذ نوجه
أسمى آي��ات االع��ت��زاز والتقدير إلى
شهدائنا العظماء الذين سقطوا خالل
المواجهات ،ونؤكد أننا سنغيّر وجه
التاريخ كما أراد سعاده.
وختم كلمته بالتوجه إلى األشبال
حيث دعاهم إلى أن يكونوا متف ّوقين
في مدارسهم ،ليؤكدوا أنهم النبت
الصالح وأص��ح��اب اإلرادة القوية
لتحقيق االنتصار.
وتوجه بالتحية إلى األهالي الذين
منحوا الحزب ثقتهم بإرسال أبنائهم
إلى المخيم ،ون ّوه بك ّل من ساهم في
إنجاح هذه الدورة.

وأل��ق��ى آم��ر المخيم ج��م��ال ياغي
كلمة جاء فيها :من أرض هذه البلدة
المعطاء ،بلدة تمنين التحتا ،تحت كل
شجرة ومع كل حبة تراب لنا حكاية
ون��ض��ال ،وم��ع ه��ذا المخيم ،أزه��رت
شقائق النعمان وارتقت زوابع حمراء
مع أشبال ورواد ونسور حملوا الراية
مؤمنين بهذا الحزب العظيم ومؤسسه
أنطون سعاده.
ولفت ياغي إلى أن المخيم يحمل
اس��م العميد الراحل األمين صبحي
ي��اغ��ي ،ال��ذي نتذكره م��ع ك � ّل مخيم
ي��خ � ّرج أش��ب��اال وزه����رات ف��ي لبنان
والشام.
وق��ال :تتخ ّرجون اليوم صفوفا ً
بديعة ال��ن��ظ��ام ،تحملون معكم ما
تعلمتموه خالل أيام قليلة ،فاحملوا
معكم قوة النظام والمعرفة واألخالق
واالعتماد على النفس ،ع��ودوا إلى
وحداتكم الحزبية لتكونوا الرهان
ال��دائ��م على االن��ت��ص��ار ،أن��ت��م الحق
في زمن الباطل ،أنتم إرادة التغيير
والنجاح واالحترام في التعامل مع
اآلخرين.
عليكم م��س��ؤول��ي��ة ف��ي مواجهة
التحديات ،فأنتم م��ن جيل وح��زب
المقاومة الذي ال يهادن وال يساوم ،وفي
حرب وجودية مع العدو الصهيوني
اإلرهابي ،نحن نواجه اإلرهاب بالعلم
والثقافة والمعرفة ،وه��م يريدون

وأل��ق��ت عميدة ش��ؤون البيئة في
الحزب ميسون قربان كلمة قالت فيها:
نلتقي اليوم لنحتفل بتخريج مخيم
زهرات وأشبال منفذية بعلبك في هذه
الظروف العصيبة التي تمر بها أمتنا،
نلتقي اليوم رفقاء ورفيقات ومواطنين
أعزاء ،وقلوبنا مفعمة بالعز واالفتخار
أمام هذا المشهد الرائع ،مشهد زهرات
ال��ح��زب وأش��ب��ال��ه وه��م ف��ي صفوف
بديعة النظام يحملون راي��ة الحزب
الخفاقة.
ك� ّل ذل��ك يؤكد أنّ الحزب يتجدد،
ويسير بخطى ثابتة وواث��ق��ة حتى
تحقيق االنتصار ،انتصار قضيتنا
القومية التي تساوي وجود ك ّل فرد
منا.
إنها الرغبة الحقيقية واإلي��م��ان
ال��ص��ادق ب��اع��ت��م��اد ن��ه��ج المقاومة
ودرب النهضة القومية االجتماعية
ض ّد الطائفية والمذهبية ،وهجمات

قربان

ياغي

كلمة مركز الحزب

االستعمار واإلره��اب واالحتالل التي
تعمل كلها في خدمة العدو اليهودي.
وق��ال��ت ق��رب��ان :المقاومة ليست
نشيدا ً ننشده وحسب ،بل هي فعل
جسده أبطال المقاومة في
نضالي
ّ
ميادين ال��ص��راع ،ه��ي فعل نضالي
جسده رفقاء وطلبة وأشبال الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي في
مواجهة اإلرهاب والتطرف والطائفية
واالنغالق.
ورأت قربان أنّ بالدنا اليوم في
عين إعصار اإلرهاب والتطرف ،إعصار
يستهدف وجودنا ووجود اإلنسانية
جمعاء ،إنها حرب اإلرهاب والتطرف،
هي نسخة عن الحرب اليهودية التي
اقتلعت وتقتلع شعبنا في فلسطين،
وارتكبت وترتكب أفظع المجازر من
دير ياسين إلى غ��زة ...م��رورا ً بقانا
وال��م��ن��ص��وري ،إن��ه��ا ح���رب اإلب���ادة
واإللغاء التي تستهدف شعبنا وبالدنا
وحضارتنا وتاريخنا وإنساننا .لذا ما
من خيار أمامنا نحن أبناء الحياة إال
التصدي لهذا اإلعصار ،بك ّل ما أوتينا
من عزم وإرادة وإيمان بمبادئنا.
وت��وج��ه��ت ق��رب��ان بالتحية إل��ى
ش��ه��داء ال��ح��زب وك��� ّل ش��ه��داء األم��ة،
وإلى نسور الزوبعة الذين يواجهون
قوى اإلرهاب ك ّل يوم ،وإلى ك ّل رفيق

ومناضل في الحزب منذ التأسيس،
وخصت بالتحية األمين صبحي ياغي
ّ
ال��ذي ناضل ط��وال حياته القصيرة
وال��ت��ي ك��ان��ت حافلة بالتضحيات
والعطاء على كافة األصعدة ،والذي
ت��رك بصمة مميزة في بناء وتأهيل
طلبة وأشبال الحزب لسنوات عديدة.
موعدنا اليوم مع حفل التخريج
الختتام هذه الدورة وللتعبير بشكل
موجز وفرح عما تعلمناه خالل هذه
األي��ام القليلة وللتأكيد على أهمية
هذه المخيمات ،وكذلك االجتماعات
الدورية واألنشطة السنوية لألشبال
والطلبة ،وض���رورة المشاركة فيها
ودعمها لتحقيق هدفها ،وه��و بناء
إنسان جديد يؤمن بهذه النهضة.
إنّ حزبنا العظيم ال يزال محط آمال
وثقة األجيال الصاعدة جيالً بعد جيل،
كيف ال وهذا الحزب ،بمبادئه وعقيدته
وف��ك��ره ،يعبّر ع��ن آم���ال وتطلعات
ويجسد في نضاله التمسك
شعبنا،
ّ
بالحق القومي والكرامة القومية وقيم
العز والبطولة والعنفوان .وسيبقى
هتافنا ي��دوي لتحي سورية وليحي
سعاده.
وت��خ��ل��ل��ت ال��ح��ف��ل ع����روض فنية
وقتالية ومسرحية ونظام منض ّم،
قدّمها المشاركون في المخيم.

تخرج مخيمها ال�صيفي للأ�شبال والزهرات
منفذية الغرب في «القومي»
ّ

الع�سراوي :م�ستمرون في م�سيرة ال�صراع والمقاومة حتى تحرير �أر�ضنا والق�ضاء على الإرهاب والتطرف
أقامت منفذية الغرب في الحزب
السوري القومي االجتماعي حفل
تخريج لمخيم األشبال في خراج
بلدة ش���ارون ،بحضور المندوب
السياسي لجبل لبنان الجنوبي
ح��س��ام ال���ع���س���راوي ،م��ن��ف��ذ ع��ام
ال��غ��رب ب����دري ش��ه��ي��ب وأع��ض��اء
هيئة المنفذية ،عدد من مسؤولي
المديريات ،أهالي األشبال ،وجمع
من القومييّن والمواطنين.
ب��ع��د ن��ش��ي��د ال��ح��زب والنشيد
اللبناني ،ع ّرف الحفل مهنا البنا ،ثم
ألقى ناظر التربية والشباب مكرم
الينطاني كلمة باسم منفذية الغرب
رحب في بدايتها بالحضور ،وأكد
أنّ مخيماتنا ترفد الحزب بالدم
الجديد ،وتعزز قدرته ومسيرته في
نشر الوعي والثقافة القومية في
المجتمع لبناء أجيال النصر.

وأض����اف« :ه���ذا ال��ع��ام يمتزج
الشعور في حفل تخريج مخيمنا
بين ال��ف��رح وال��ح��زن ،ح��زن على
خسارة العميد األمين صبحي ياغي
ال���ذي ب��ذل الكثير م��ن العطاءات
في سبيل النهضة ،أما الفرح فهو
ب��إط�لاق اس��م العميد ي��اغ��ي على
مخيمنا ،ونتوجه بالتحية لروحه
وألرواح شهداء الحزب ،والتحية
ألبطال نسور الزوبعة في مواقع
المواجهة ض ّد أعداء األمة.
ث��م أل��ق��ى ال��م��ن��دوب السياسي
حسام العسراوي كلمة قال فيها:
أيها األشبال والزهرات أيها النسور
يا جيل النصر اآلت��ي ،ال��ذي نكتبه
بحبر الدم الذي لم نبخل به يوما ً
في سبيل عزة أمتنا وكرامتها ،كيف
ال وزعيمنا سعاده ش ّكل القدوة لنا
في بذلِ الدماء دفاعا ً عن القضية

وصونا ً لها ،وك��ان على يقين بأنّ
دم���اءه ل��ن تذهب ه���درا ً ألنّ أبناء
عقيدته سينتصرون.
وقال :ها نحن اليوم نخرج دفعة
من أشبال وزهرات ونسور الحزب
في منفذية الغرب ،لنؤكد أنّ درب
النهضة مستمر ،رغ���م ال��وي�لات
واألخطار المحدقة بأمتنا ،فنحن
أهل الصراع من أجل الحق والخير
والجمال ،نحب الحياة ألننا نحب
الحرية ،ونحب الموت متى كان
طريقا ً إلى الحياة.
كونوا على ثقة بالنصر المحتوم،
فنحن أم ٌة كم من تنينٍ صرعَ ت ولن
يُعجزها أن ت��ص��رعَ ه��ذا التنين
اإلرهابي الجديد ،الذي يسعى إلى
تمزيق أمتنا ومجتمعنا إلى دويالت
وك��ان��ت��ون��ات ط��ائ��ف��ي��ة متناحرة
وغير ق��ادرة على التصدي للخطر
اليهودي في فلسطيننا السليبة،
وه��ذا ما يفضح شعارات الحرية
والربيع العربي المزعوم وال��ذي
تدعمه مشيخات متصهينة ،ونظام
إخ��وان��ي ت��رك��ي أردوغ��ان��ي طامع
ب��إع��ادة استعمار ب�لادن��ا وجلب
ويالت جديدة على أمتنا وشعبنا.
وأك���د ال��ع��س��راوي أنّ المعركة
التي يخوضها حزبنا هي معركة
مصيرية ووجودية ،بين مشروع
صهيوني ـ غربي يقوم على اإلرهاب
واالحتالل ،ومشروعنا نحن مشروع
المقاومة المرتكز على قيم الحق
تجسدت بفعل دماء
والحرية التي
ّ
القوميين ف��ي فلسطين وجنوب
لبنان بمواجهة ال��ع��دو اليهودي
وعمالئه ،وفي صدد وحماة وجسر

الشغور والسويداء ،وأخيرا ً وليس
آخ��را ً في الزبداني وف��ي كل مكان
حيث اإلره���اب وال��ت��ط��رف ،فنحن
دوما ً الس ّد المنيع والدرع الحامي
ل��ل��دف��اع ع���ن ش��ع��ب��ن��ا وم���ن أج��ل
تحصين المجتمع ووح��دت��ه ،ض ّد
مشاريع التقسيم والتفتيت التي
تستهدف بالدنا.
وت���وج���ه إل����ى ال��م��ت��خ � ّرج��ي��ن
بالقول :يا أبناء النهضة القومية
االجتماعية أن��ت��م األم���ل وعليكم
ال��ره��ان ف��ي تسطير وق��ف��ات العز
ومواقف البطولة المؤيدة بصحة
العقيدة ،كونوا مناضلين أشداء،
وكونوا على قدر هذه المسؤولية
ألنكم أمل المستقبل.
وختم العسراوي كلمته موجها ً
تحية العز وال��ف��خ��ار إل��ى شهداء
الحزب األبطال الذين نالوا شرف
ال��ش��ه��ادة ف��ي معركة ال��دف��اع عن
بالدنا ،معاهدا ً شهداءنا وشعبنا
على االستمرار في مسيرة الصراع
والمقاومة حتى تحرير أرضنا من
اإلرهاب والتطرف ،فبدماء الشهداء
وتضحيات األبطال ،سترتفع رايات
النصر اآلتي.
وك��ان ق��د تخلل حفل التخريج
استعراض للفصائل المشاركة،
وعروض قدّمها األشبال والزهرات،
وأل��ق��ت ال��زه��رت��ان الميتا الصايغ
واليسار الجوهري كلمتين عرضتا
فيهما تجربتيهما في المخيم ونبذة
عن الزعيم سعاده ،واختتم الحفل
ب��ت��وزي��ع ش��ه��ادات ال��ت��خ � ّرج على
المشاركين في المخيم.

العسراوي

الينطاني

البنا

الصايغ

