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حمليات
«القومي» ينعى الأمين المنا�ضل ح�سن دند�ش (�أبو م�شهور)

تكرم الطلبة الناجحين في االمتحانات الر�سمية
مديرية كفر�سلوان في «القومي» ّ

�أبي خليل :التحية لكم يا �ص ّناع الم�ستقبل الواعد والم�شرق
والتحية لأبطالنا الذين يقاتلون الإرهاب على امتداد جغرافيا الأمة

مقدّم الحضور
أقامت مديرية كفرسلوان التابعة لمنفذية
المتن األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ،حفل التكريم السنوي للطالب
الناجحين ف��ي االمتحانات الرسمية خالل
العام ال��دراس��ي المنصرم (،)2015/2014
بحضور العميدة ال��دك��ت��ورة ل��ور أب��ي خليل
ممثلة مركز الحزب ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،منفذ عام
المتن األعلى د .عادل حاطوم وهيئة المنفذية،
مدير مديرية كفرسلوان رواد حاطوم وهيئة
المديرية ،وجمع من القوميين .كما حضر مختار
البلدة بسام حاطوم ،ووفد من الحزب التقدمي
االشتراكي وأهالي الطالب.
ع ّرفت االحتفال مذيع المديرية وفاء حاطوم،
وألقت كلمة المديرية بترا عمار حاطوم استهلتها
بقول سعاده :الطالب هم نقطة االرتكاز في العمل
القومي ،ولهذا ك ّرسنا هذا التقليد السنوي في
كفرسلوان نك ّرم طالبنا ،ونحثهم على مواصلة
طلب المعرفة ،لتحصين مجتمعنا الذي يعيش
في ظ ّل التخبّط ،والتناحر الطائفي والمذهبي،
والتعصب ،وقد وضعت
وكل ما ينتج عن الجهل
ّ
عقيدتنا أس��س التخلص م��ن ه��ذه األم��راض
االجتماعية الخطيرة التي تد ّمر المجتمع.

كلمة مركز الحزب

ثم ألقت العميدة د .لور أبي خليل كلمة مركز
الحزب وجاء فيها :ما من شيء يضيء المشهد
العام المظلم في بالدنا إال أولئك األبطال الذين
يندفعون بك ّل عزيمة صادقة وشجاعة ق ّل
نظيرها لمقاتلة االحتالل واإلرهاب ،وال يهابون
ال��م��وت .فتحية ل��ه��ؤالء األب��ط��ال على امتداد

جانب من الطلبة المك ّرمين
جغرافيا األمة ،ال سيما الشهداء منهم الذين بهم
نوجه تحية إكبار وإجالل.
نعتز ولهم ّ
وما من أمر يثلج الصدر ويبشر بمستقبل
واعد اليوم ،إال الجيل الذي ينشأ على قيم الحق
والخير والجمال ،مثلكم ،فلكم التحية يا ص ّناع
المستقبل المشرق.
وتوجهت أب��ي خليل إل��ى الطالب بالقول:
تتخ ّرجون ال��ي��وم م��ن مرحلة دراس��ي��ة ،وقد
اغتنيتم بالمعرفة والعلم والمناقبية ،وهي
فضائل ستالزمكم على امتداد مسيرتكم في
جامعاتكم ومتحداتكم وحياتكم ،ما يجعل منكم
عالمة فارقة في مجتمع تتفشى فيه الطائفية
والمذهبية.
إنّ ما يواجهنا من تحدّيات يتمثل بمحاوالت
تفتيت ب�لادن��ا وض��رب وحدتنا االجتماعية
وتحويلنا قطعانا ً طائفية ومذهبية وقبلية،
بهدف إضعافنا وتجريدنا من عناصر قوتنا،
واس��ت�لاب إرادت��ن��ا حتى يسهل على العدو
استعمارنا واحتاللنا وإخ��ض��اع��ن��ا ...وه��ذا
اإلره��اب الوحشي الحاقد ال��ذي يقتل شعبنا
ويد ّمر حضارتنا هو األداة التي يستخدمها
عدونا اليهودي المتغطرس ،لذلك وجب علينا
نحن ،أن نتمسك أكثر فأكثر بمبادئ النهضة،
وأن نعمل على نشرها بين أبناء أمتنا ،وأنتم
أيها الجيل الجديد بعض مشاعلنا ،ألنكم أبناء
الحياة ،وأبناء نهضة الحياة المرتكزة على
اإلنسان الجديد المجتمعي ..وصناع النصر
اآلت��ي ،نحملكم المسؤوليات وه��ي أن نعمل
للحياة ،حياة العز والرقي والحرية ،ونحن من
يحمل ه ّم الناس ومطالبها ،نحمل هذا اله ّم ألن
الشأن االجتماعي في صميم عقيدتنا القومية.

د .لور أبي خليل

لذلك نحن من يرفع لواء التخلص من النظام
الطائفي في لبنان ألنه والدة أزمات ،أما اآلخرون
فهم أبناء هذا النظام والمستفيدون منه.
واعتبرت أب��ي خليل أنّ ال��ح��راك الحقيقي
والفعلي لتحقيق مطالب ال��ن��اس ولتحقيق
العدالة االجتماعية ،يبدأ بتحرير النفوس من
لوثة الطائفية والمذهبية .وتحرير النفوس
من الطائفية له مم ّر إجباري وحيد هو النهضة
القومية ،وك ّل ما عدا ذلك شعارات فضفاضة
تخدم أجندات خارجية استعمارية...
وقالت :إنّ المفارقة الكبرى حين نسمع بعض
األصوات تقول بأنها تح ّررت من طائفيتها ،في
حين أنّ ذات هذه األصوات كانت ترفع شعارات
طائفية ومذهبية ...إنها حقا ً لمفارقة كبرى
تعبّر عن حالة انفصامية توظفها السفارات
والمؤسسات المتعدّدة الجنسيات لتحقيق
أهدافها.
إنّ المشاكل االجتماعية كالفساد وغياب
اإلنماء وتقاسم الحصص ،وأزم��ات النفايات
والكهرباء والماء ،كلها يتح ّملها النظام الطائفي،
وهذا النظام ال يسقطه حراك من هنا وحراك من
هناك ،ألنه محروس من قوى دولية استعمارية.
إنّ إسقاط هذا النظام يبدأ بتح ّرر اإلنسان من
أدران الطائفية ،ويبدأ بخطوات جادّة ومسؤولة
تذهب باتجاه سنّ قانون انتخابات عصري
مرتكزه لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية
وخارج القيد الطائفي ،ويبدأ بتحصين لبنان في
مواجهة التحديات الكبرى المتمثلة باالحتالل
الصهيوني وب��اإلره��اب ال���ذي يرتكب أفظع
الجرائم ،وليس عبر إحداث فوضى يسعى لها
أعداء لبنان وهم المستفيدون منها.

وفاء حاطوم

تشهدون ما تعانيه أمتنا من جرائم اإلرهاب
والتطرف في مختلف كيانات أمتنا ،وتشهدون
مخططات العدو لتصفية المسألة الفلسطينية،
وم��ع��ظ��م ال��ع��رب متخمون ب��أم��وال النفط،
يستخدمون أموالهم لدعم المجموعات اإلرهابية
المتطرفة ولشنّ حروب على أنفسهم...
وأضافت :أما نحن وكما كنا طالئع المواجهة
في فلسطين منذ العام  ،1936وتحرير لبنان
من االحتالل الصهيوني منذ تموز عام ،1982
والس ّد المنيع في مواجهة مخططات التقسيم
والشرذمة ،خالل الحرب األهلية اللبنانية ،ها
نحن نخوض مواجهة حقيقية ض ّد مشاريع
األعداء ومخططاتهم ...وها هم رفقاؤنا األبطال
ـ نسور الزوبعة يواجهون اإلره��اب على مدى
األرض السورية في الشام ،يبذلون دماءهم،
ويرتقون شهداء ،إلى جانب الجيش السوري
البطل ،وك ّل القوى الشريفة.
نحن أبناء الحياة ونعمل من أجلها ليحيا
أبناء شعبنا بحرية وأمان ،وقد قال سعاده« :إن
لم تكونوا أحرارا ً من أمة حرة فحريات األمم عار
عليكم» ،لذا لن نسمح لقوى الش ّر والتطرف أن
تصادر حريتنا بعناوين جاهلية ،وهي سبقت
التتار والمغول بفنون القتل وتدمير حضارتنا،
ومحاولة اقتالع تاريخنا من جذوره.
واختتمت كلمتها بالقول :علينا جميعا أن
نتسلح بالمعرفة ،ونتع ّمق في دروس المقاومة
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والقتالية،
وأن نتوحد على م��دى األم��ة في مواجهة هذا
الوحش القادم من نفايات األرض.
ث� ّم قدّمت أب��ي خليل الشهادات التقديرية
والكتب للطالب .وفي الختام أقيم حفل كوكتيل.

بترا عمار حاطوم

«ب�سمتك تر�سم ب�سمة غيرك» ...حملة لـ«م�شروع درب» تدعم جرحى الجي�ش ال�سوري
ياسمين ك ّروم
مبادرة للتصوير الضوئي تتجاوز غاياتها مجرد التقاط
صور تؤ ّرخ لحظاتنا مع أشخاص نحبهم .فدعم جرحى الجيش
السوري يعتبر الهدف األول الذي تعمل مبادرة «بسمتك ترسم
بسمة غيرك» على تحقيقه من خالل تخصيص عائدات الصور
الضوئية لهذه الشريحة التي قدّمت أغلى ما تملك في سبيل بقاء
الوطن عزيزا ً كريماً.
عشرات جلسات التصوير ن ّفذها فريق «مشروع درب» المشرف
األول على هذه المبادرة التي استمرت لثالثة أيام في عدة مواقع
خ�لال األس��ب��وع الماضي ،وأطلق فكرتها المهندس المغترب
عصام منصور ،وهو من أعضاء الفريق .إذ تحمس إلقامة نشاط

بسيط أثناء زيارته الحالية إلى سورية ،يدعم من خالله الجيش
السوري ويح ّفز الشباب على القيام بهذه المهمة.
وفي هذا اإلط��ار ،أكدت كندة نصار رئيسة الفريق أن تحديد
مبلغ  500ليرة سورية كسعر للصورة االحترافية يعتبر ثمنا ً
رمزيا ً مقارنة باألسعار المطروحة في السوق .كما أنها تحقق
هدفا ً اجتماعيا ً يساهم في زرع البسمة على الوجوه ،واستغالل
المناسبات االجتماعية ألهداف إنسانية نبيلة.
ولفتت نصار إلى أن االبتسامة بح ّد ذاتها هي لغة وطريق.
ولذلك ،فقد ارت��أت المبادرة أن تقدم مفهوم االبتسامة بطريقة
مغايرة كلغة للسعادة ومنح األم��ل لآلخرين لمساعدتهم في
تجاوز مصاعبهم.
وأضافت :عدسة «درب» هذه المرة استخدمت بشكل مغاير

التوثيق الذي اعتدنا عليه لنشر ما نقوم به من أنشطة ومبادرات.
فهي اليوم تنقل صور االبتسامة والفرحة والذكرى التي نحتفظ
بها ألنفسنا ونسعد بها اآلخرين .فالمبادرة كانت مفتوحة للجميع
ليساهموا ويقدّموا مساعدة صغيرة للجرحى والمتضررين من
الحرب الكونية على سورية ،لتصبح صور األطفال واألصدقاء
فرصة لتعميم الفرح والفائدة قدر اإلمكان اجتماعيا ً وإنسانياً.
من ناحيته ،أراد المهندس عصام منصور صاحب فكرة
المبادرة والمقيم في اإلمارات العربية المتحدة ،أن يوظف موهبته
المتميزة في التصوير الضوئي الستثمارها بشكل يخدم وطنه.
فطرح الفكرة على األعضاء والقت حماسة منقطعة النظير من
قبلهم ،لتبدأ أعمال التنظيم وتوزيع المهام مباشرة.
وقال منصور :انتسبت إلى فريق «درب» ـ فرع االم��ارات منذ
تأسيس المجموعة ،وساهمت معهم في جمع عدد من التب ّرعات
لمساندة السوريين في الداخل .ونفذت عدة زيارات إلى بلدي بعد
بداية األزمة .لكنها المرة األولى التي أقترح فيها مبادرة صغيرة
للمساعدة ،سأكررها في زياراتي المقبلة ،ال سيما أن اإلقبال على
الحملة دفعني إلى تمديد وقتها لتنفيذ جلسات إضافية ضمن
مواقع متعدّدة القت صدى جماهيريا ً طيباً.
من جهتها ،تحدثت المهندسة ديما ابراهيم عضو منظم
للمبادرة ،عن تفاعل الناس الكبير مع الفعالية ،خصوصا ً أنهم
بادروا إلى شراء الصور الملتقطة لهم بهدف ربط هذه اللحظات
إنساني يترك في بالهم ذكرى جميلة ترتبط
الخاصة بمفهوم
ّ
بمعانٍ وطنية سامية .الفتة إلى أن الفعالية لن تنتهي مع مرحلة
التقاط الصور ،إنما ستتبعها مرحلة زيارة الجرحى في المشافي
وضمن منازلهم وتوزيع المساعدات على الجرحى.
وتابعت :انتشرت الفكرة بشكل سريع منذ ال��ي��وم األول
لإلعالن عنها عبر «فايسبوك» ،وبدأنا استقبال االتصاالت وحجز
المواعيد وتحديد أماكن التصوير وتجهيزها لمساعدة المص ّور.
فكان شاطئ البحر أكثر األماكن طلباً ،وحصل تعاون وتفاعل من
الجميع إلنجاح اللقطات وجعلها متميزة قدر اإلمكان .وراعينا
بشكل كبير إشراك جميع أعضاء «درب» القادرين على المساهمة
في إنجاح تلك الفعالية وتوزيعهم على أوقات التصوير لتقديم
الخدمات الالزمة لجلسات التصوير المختلفة.
بدوره ،قال مد ّرب الرقص سامي نصير إنه تحمس للمشاركة
ضمن فعاليات المبادرة بما تحمله من معانٍ تح ّفز الشباب على
دعم الجيش السوري والمتض ّررين من الحرب الكونية على
سورية ،بشيء بسيط يترك أثرا ً كبيرا ً في نفوسهم .فالفكرة تؤكد
لجرحى الجيش أن الشباب مستعد للمساهمة بأيّ نشاط يمكن أن
يدعمهم بحسب قدرتهم وإمكانياتهم .الفتا ً إلى أن الفكرة يجب أن
تتكرر بشكل دوري ،خصوصا ً أن جلسات التصوير الفوتوغرافي
أضحت تستهوي الشباب بشكل كبير لتوثيق لحظاتهم المحبّبة.
فما الضير إن تم توظيفها لتحقيق أهداف نبيلة تؤكد على تالحم
السوريين وتكاتفهم وتعاضدهم ووقوفهم إلى جانب بعضهم.
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ك ّر�س حياته في �سبيل المبادئ
وم�ضحي ًا
معطاء
التي �آمن بها ...وكان
ّ
ً
نعى الحزب ال��س��وري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم����ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر ال��ح��دود ،األمين
المناضل حسن دندش (أبو مشهور)
الذي توفي في  2015/9/16عن
عمر ناهز  83سنة.
واألمين الراحل من مواليد وادي
النيرة ـ الهرمل  ،1933انتمى إلى
الحزب السوري القومي االجتماعي
ع��ام  ،1952وك��ان م��ث��اال ً للقومي
االجتماعي المؤمن بقضية تساوي
وجوده.
آم��ن بمبادئ ال��ح��زب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي وات��خ��ذه��ا
ش��ع��ارا ً ل��ه ولعائلته ،فأنشأ مع
زوج��ت��ه الفاضلة راب��ح��ة دن��دش،
عائلة مؤمنة بفكر الحزب وتعاليم
النهضة مؤلفة من :مشهور ،عالء،
رنا ،دياال ،هدى وسارية.
شارك في عد ٍد من المهام الحزبية
عامَي  1958و ،1961وتع ّرض
إلص��اب��ة خ��ط��رة ،لكنه س��رع��ان ما
تماثل للشفاء .واستم ّر في مسيرة
يتوان يوما ً
َ
النضال القومي ،ولم
عن تلبية المهمات التي كانت توكل
إليه ،فكان من المناضلين األشدّاء.
عُ ���� ّي����ن األم����ي����ن ال����راح����ل ف��ي
مسؤوليات ع���دّة منها :ناموس
لمنفذية الهرمل ،منفذ عام لمنفذية
الهرمل ،معتمد مركزي ،عميد من
دون مصلحة ،وانتخب عضوا ً في
المجلس األعلى.

ُمنح رتبة األمانة ع��ام ،1996
وحاز على تنويهات عدّة منها تنويه
مجلس العمد عام  .1981ومنحه
رئيس الحزب األمين أسعد حردان
«وسام الثبات» عام .2011
وإلى نضاله الحزبي ،كان لألمين
الراحل حضور وازن اجتماعياً ،وقد
ك ّرس حياته في سبيل المبادئ التي
آمن بها .وكان معطا ًء ومضحياً.
أب��و مشهور ال��ذي وه��ب حياته

للحزب ،لم يبخل بماله وأرزاق��ه،
فقد قدّم قطعة أرض ليش ّيد عليها
بناء لمنفذية الهرمل.
يشيّع جثمان األم��ي��ن ال��راح��ل
ف��ي الهرمل عند الساعة الثالثة
ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم الجمعة ال��واق��ع
ف��ي��ه  .2015/9/18و ُت��ق��ب��ل
التعازي في منزله ابتداء من يوم
الخميس  2015/9/17وحتى
 .2015/10/2والبقاء لألمة

باعت�صام في �أوتاوا
م�شاركة قومية
ٍ
ت�ضامن ًا مع �أبناء �شعبنا في �سورية

ّ
نظمت الجمعية الكندية ـ السورية اعتصاما ً أمام نصب
ً
حقوق اإلنسان في العاصمة الكندية أوتاوا ،تضامنا مع
أبناء شعبنا في الشام الذين يتع ّرضون للقتل والتهجير
على أيدي المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة .وشارك في
االعتصام مدير مديرية أوتاوا في الحزب السوري القومي
االجتماعي يوسف الغريب وأعضاء هيئة المديرية وجمع
من القوميين ،وأبناء الجالية السورية ،وفاعليات كندية.
ورفع المعتصمون شعار «أوقفوا الحرب على سورية
واستقبلوا الالجئين السوريين» .وتحدّث في االعتصام
عدد من الناشطين في المجالين الحقوقي واالجتماعي،
ومن المتحدّثين الدكتور دنيس رينكور من جامعة أوتاوا،
دانيس سكورال من «حركة السالم» ،الناشط في الجمعية

السورية الياس أسعد ،وشدّد المتحدّثون على ضرورة
مساعدة الالجئين السوريين .وشجبوا التلكؤ الحاصل من
جانب الحكومة الكندية واألحزاب المعارضة ،ودعوا إلى
تحييد هذه القضية اإلنسانية عن التنافس االنتخابي.
وتحدّث ِباسم الجمعية السورية ـ الكندية المهندس منير
لويس ،إذ اعتبر أنّ هناك سياسة عقاب جماعي للسوريين،
وتهجير متع ّمد ،للقضاء على العقول واإلمكانات بغية
إسقاط الدولة والمؤسسات.
وقال :هناك فئة من المأجورين المحليين األجانب ،من
جميع الدول يعملون في خدمة أجهزة إقليمية وأجنبية،
أخذت على عاتقها النيل من دور سورية المقاوم ،والدولة
الممانعة ،والجيش الباسل الشجاع.

ندوة لـ«النه�ضة الن�سائي» في م�شغرة بعنوان:
التفهّم والتفاهم بين الأهل والمراهقين

النسائي،
أق��ام تجمع النهضة
ّ
ن����دوة ف��ي ق��اع��ة م��ك��ت��ب م��دي��ري��ة
مشغرة التابعة لمنفذية البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،تحت عنوان «التفهم
والتفاهم بين األه��ل والمراهقين»
ت��ح��دث ف��ي��ه��ا االخ��ت��ص��اص��ي في
اإلرش������اد وال��ت��وج��ي��ه ال���زوج���ي
والعائلي الدكتور رائد محسن.
ح��ض��ر ال���ن���دوة م��دي��ر م��دي��ري��ة
مشغرة وأعضاء هيئة المديرية،
وع����دد م���ن م��س��ؤول��ي ال���وح���دات
ال��ح��زب��ي��ة ،وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين.

قدّمت للندوة هدايا رضا فأكدت
أنّ النهضة وت��ع��ال��ي��م��ه��ا ،تنمي
األجيال على األخالق واالستقامة،
والثقة بالنفس ،واعتماد قيم الحق
ق��ي��م ال��خ��ي��ر وال��ج��م��ال ،وم��ق��اوم��ة
ال��ب��اط��ل ،ون���ص���رة ال���ح���ق .وأن
مسؤولية األه��ل تكمن في توجيه
أبنائهم على هذه القواعد والقيم،
وصوال ً إلى بناء المجتمع المعافى.
ثم تحدّث الدكتور رائد محسن
فأشار إلى أهمية النشاطات التي
النسائي،
ينظمها تجمع النهضة
ّ
ورأى أن ه��ذه ال��ن��ش��اط��ات تع ّزز
نهضة المجتمع ،ولذلك هي محل

تثمين وتقدير.
ول��ف��ت د .م��ح��س��ن إل���ى أهمية
التعامل مع األط��ف��ال والمراهقين
ومتابعتهم على مختلف األصعدة،
مؤكدا ً أن هناك أسسا ً ومرتكزات
تحدد طرائق هذا التعامل.
كما تحدث عن ال��زواج المبكر،
والعالقات المبنيّة على التعارف
عبر اإلنترنت ،متناوال ً عدة مواضيع
تتعلق كلها ب��أس��ال��ي��ب التربية
والتنشئة السليمة.
وختم الدكتور محسن محاضرته
بتوجه الشكر للحضور ولتجمع
النهضة.

