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حمليات

ُحيي في ربلة �أربعين ال�شهيد البطل الرفيق ريمون �سمعان
«القومي» ي ْ

5

�سلمان :فِ علُنا في ميادين ال�صراع وت�ضحيات �أبناء �شعبنا تعبير عن الإيمان بوحدة المجتمع ال�سوري والتم�سّ ك بالحقوق كاملة
أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى مرور أربعين يوما ً على
استشهاد الرفيق ريمون سمعان ،باحتفال في بلدة ربلة (حوش سمعان)،
حضره إل��ى جانب عائلة الشهيد العميد النائب د .م��روان ف��ارس ،عضو
المجلس األعلى د .صفوان سلمان ،وكيل عميد التنمية اإلدارية إياد عويكة.
منفذ عام العاصي وأعضاء الهيئة ،منفذ عام البقاع الشمالي الياس التوم،
منفذ الالذقية فريد مرعي ،وعدد من أعضاء المجلس القومي والمسؤولين.
كما حضر ممثل الجيش السوري العميد حسن األحمد على رأس وفد من
ضباط المنطقة الوسطى ،قائد الدفاع الوطني في مدينة حمص العميد مروان
جوني ،مسؤولو المفارز األمنية في المنطقة ،مدير المركز الثقافي في القصير،
عضو قيادة شعبة القصير في حزب البعث العربي االشتراكي سميح ليون
على رأس وفد ،مسؤول حزب الله في قطاع القصير على رأس وفد ،ممثل عن
حزب االتحاد العربي االشتراكي ،رئيس بلدية الناعم وربلة ،راعي أبرشية
ربلة ،راعي أبرشية القصير ،مخاتير المنطقة ،رؤس��اء بلديات وفاعليات
اجتماعيةِ ،
أسر شهداء الحزب في نطاق منفذية العاصي ،وحشد من القوميين
والمواطنين.
بدأ االحتفال بكلمة تعريف ألقتها خزامى الجوهري فقالت :قطعنا أشواطا ً
وأشواطاً ،وعانقت نسورنا السماء ،لكننا كلما بلغنا قمة تراءت لنا قمم نحن
جديرون ببلوغها ،لقد رفع جيشنا شعار الحياة ،ورفع صوته مدوياً« :ك ّل
ما فينا من األمة وك ّل ما فينا هو لألمة ،الدماء التي تجري في عروقنا عينها
ليست ملكنا ،هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها».

كلمة الجيش السوري

ثم ألقى العميد حسن األحمد كلمة الجيش السوري فتوجه بداية بالتحية
وخص بالذكر عائلة الشهيد سمعان ،وقال :يا من أعطيتم
إلى أهالي الشهداء،
ّ
فأجزلتم ،وقدّمتم فأغدقتم ،وفجعتم فصبرتم ،أنتم السالم ،ولكم السالم ،ومنكم
السالم ،وعليكم السالم جميعاً.
ثم تحدث عن عظمة الشهادة والشهداء ،وما قدّموه لسورية من تضحيات،
وأضاف :عندما نتحدّث عن الشهيد ريمون سمعان ،فإننا نتحدث عن البطل
األكثر رجولة ،واألمضى عزيمة ،واألقوى شكيمة ،والذي كبر على اسمه ،وس ّمى
ّ
وتخطى حدود قريته ومحافظته ،ليستشهد في الالذقية بعدما
نفسه الشهيد،
غدا بقامة الوطن ،وحلّق فوق خريطة حزبه ،بعدما ارتقى إلى درجة اإلنسانية
بسم ّوها ،فشهداؤنا اليوم هم شهداء الحضارة اإلنسانية في وجه أعداء
الحضارة اإلنسانية.
وقال :تح ّول الشهيد ريمون باستشهاده إلى زوبعة خير تطفئ نار حقدهم،
وتعصف بأسوَد مخططاتهم ،فهم الذين أرادوا بسورية الحبيبة س��وءاً،
وبحضارتها دماراً ،فكان آخر سطر خطه الشهيد بدمه يفيض في أرض كسب،
كي يكسب رضى أهله ووطنه ،كتب بك ّل هدوء وفرح :تحيا سوريا.
وختم العميد حسن كلمته موجها إلى الرئيس بشار األسد والجيش السوري
وخص بالذكر إيران وروسيا والصين.
وقوى المقاومة ،وك ّل من ناصر سورية،
ّ

وأضاف :لم يترك أصحاب المشروع اإلرهابي ،حيلة وال وسيلة وال مصطلحا ً
إال استخدموه ،ألبسوا اإلرهابيين ك ّل أنواع الشعارات ،وأطلقوا عليهم شتى
األسماء ،وبعد خمس سنوات يعود الغرب إلى القاموس السوري ،الستقاء
المنطق الذي تحدّث به الرئيس بشار األسد والحكومة السورية ،ما يجري في
سورية إرهاب ،ومن يد ّمر مقدرات الدولة إرهابيون ،وال رأي يعلو على رأي
الشعب ،فهو يق ّرر مستقبله ومصير بالده.
وقال :إنّ مشهد اليوم ليس كما هي الحال قبل أشهر وسنوات ،تبدّلت لهجة
الغرب في أروقة السياسة ،وفي المنابر اإلعالمية ليس عن طيب خاطر ،بل
بفضل صمود جيشنا السوري ،وحكمة قائد من طراز نادر هو الرئيس بشار
األسد وبفضل شركائنا في الخط المقاوم الذين ثبتوا الى جانبنا.

كلمة مركز الحزب

وألقى عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان كلمة مركز الحزب السوري
القومي االجتماعي وجاء فيها :من ربلة على العاصي حيث يدنو التاريخ ك ّل مطلع
فجر ليتع ّمد بدفق الحياة ويسكب في مآقي أبنائها بريق العطاء وقيم النبل وعزائم
التشبّث باألرض.
من هنا بدأ الشهيد ابن ربلة رحلة الفداء إلى ميدان من ميادين الصراع مع الدفق
التعصب والتط ّرف واإلرهاب.
المعاكس والنقيض للموت الذي يمتطي
ّ
وقال :الشهداء ليسوا عشاق موت كما يطيب لنا أحيانا ً أن نوصف شجاعتهم ،بل
هم عشاق الحياة بمفهومها األكثر رقيا ً ونقاء ،الحياة بما تعنيه من بقاء األمة ،بقاء
اإلنسان ،حق األجيال التي لم تولد بعد ،وحق األجيال الطالعة بالحياة على أرض

كلمة حزب البعث

ثم ألقى عضو قيادة شعبة القص ْير سميح ليون كلمة حزب البعث فتوجه
بالتحية إلى الشهيد وعائلته وإلى ك ّل الشهداء ،ثم قال :إنّ هذه الذكرى تعطينا
للمضي قدما ً في مواجهة العدوان ،والمخاطر التي يتع ّرض لها
الثقة بالنفس
ّ
وطننا وأمتنا ،مهما عظمت ،ألنّ النصر حليف المتمسكين بحقوقهم وأرضهم،
والثابتين على مبادئهم وأهدافهم ،فبلوغ األهداف الكبرى في الحياة ،يستلزم
تقديم التضحيات الجسام ذودا ًعن حياض الوطن ،وحفاظا ً على أمنه واستقراره،
ودحرا ً لألعداء وقضاء على اإلرهاب ،فأية شهادة أرفع وأسمى وأخلص وأقدس
من تلك الشهادة التي ينالها أبطال جيشنا الباسل ،وك ّل المناضلين الشرفاء في
الفصائل المقاومة المتحالفة معنا في المقاومة الشريفة ،وفي الحزب السوري
القومي االجتماعي ،الذين يسطرون مالحم بطولة تعكس ذلك الشوق الظامئ
فلنمجد
إلى الظفر بمقامها ،إنهم يجودون بالنفس وهي أقصى غايات الجود،
ّ
الشهادة ،ولتقوى في نفوسنا جميعاً ،ولتكن طريقنا عندما ينادينا الواجب
لحماية الوطن والدفاع عن كرامته وسيادته.

العميد األحمد

سلمان

�ألقى كلمة «القومي» في ت�أبين والدة الأمين فايز �أبو عبا�س

روحانا :حري�صون على ال�سلم الأهلي ونع ّول على الحوار ّ
لحل الأزمات
أكد ناموس مجلس العمد في الحزب السوري القومي االجتماعي
نزيه روحانا أنّ حزبنا يواجه مع الجيش السوري وقوى المقاومة
أعتى المؤامرات على أمتنا ،فهو يتصدّى للمجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة التي تد ّمر الحضارة في بالدنا ،وتقتل شعبنا ،وتتفنن
في أساليب اإلجرام بدعم من قوى غربية وإقليمية وعربية.
وقال :مثلما يقاوم حزبنا العدو الصهيوني وعمالءه ،ها هم
نسور الزوبعة على ك ّل الجبهات وفي ك ّل المواقع ،ساهرون
حاضرون جاهزون للدفاع عن كرامة األمة ووحدتها ووجودها.
وأكد روحانا حرص الحزب على حماية السلم األهلي في لبنان
وعلى أهمية المؤسسات ،معتبرا ً أنّ الحوار الوطني الذي يرعاه
الرئيس نبيه بري ،مه ّم جداً ،ونحن نع ّول عليه إليجاد الحلول
لألزمات القائمة في لبنان.
وجدّد روحانا الدعوة التي أطلقها الحزب الداعية إلى ضرورة
قيام جبهة شعبية لمكافحة اإلره���اب ،ومحاربة أع��داء األمة
الخارجيين والداخليين .مؤكدا ً أنّ حزبنا لن يستكين في نضاله
ض ّد االحتالل وض ّد المفاسد ،من أجل إقامة النظام الجديد الذي
يكفل الحق والعدل والمساواة لك ّل أبناء األمة.
كالم روحانا جاء خالل إلقائه كلمة مركز الحزب في الحفل
التأبيني الذي أقيم لوالدة عضو هيئة منح رتبة األمانة فايز

مديرية بنين في «القومي»
ّ
ّ
ال�سنوي
تنظم حفل ع�شائها

أبو عباس ،المرحومة فاطمة عبد الله أبو عباس ،في حسينية
الخيام .بحضور النائبين د .علي فياض ،ود .قاسم هاشم،
ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات ووكيل عميد الدفاع د .بسام
نصار ،ومنفذ عام مرجعيون سامر النقفور وأعضاء هيئة المنفذية
وعدد من أعضاء المجلس القومي ،وحشد قومي وشعبي.
روحانا الذي قدّم التعازي ِباسم رئيس الحزب النائب أسعد
حردان وقيادة الحزب ،تحدّث عن مسيرة الفقيدة الراحلة مشيرا ً
سني عمرها إلى جانب زوجها الراحل
إلى أنها امرأة فاضلة أمضت
ّ
عباس أبو عباس في الكفاح والتعب والسهر على بناء عائلة
كريمة ،عائلة مقاومة ،تربّت على مبادئ الحق والخير والجمال
ومحبة الوطن والناس.
وقال :أ ّم فايز ،صاحبة القلب الكبير ،وهي المربّية الصالحة،
والمرأة المنتجة ،وصاحبة البيت المفتوح لك ّل أبناء النهضة
والمجتمع ( )...لقد ربّت عائلة قومية اجتماعية ،فحمل أبناؤها
راية المقاومة ،فكان منهم الرفيق الراحل رضا أبو عباس ،واألمين
فايز ،الذي سجل صفحات مضيئة من تاريخ الجهاد والمقاومة
( )...وهو الذي قدّم نجله الشهيد البطل علي فايز أبو عباس
الذي استشهد في موقع المعلم في ضاحية بيروت الجنوبية في
معارك الع ّز القومي.
أقامت مديرية بنين في الحزب السوري القومي االجتماعي
حفل عشائها السنوي األول ،بحضور مدير المديرية وأعضاء
الهيئة وجمع من القوميين والمواطنين ،وتخلل الحفل أناشيد
وأغنيات قومية ووطنية .وكلمة ترحيب ألقاها ناموس المديرية
هاشم حسين.
وألقى مدير المديرية كلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذي
يؤديه الحزب في الوطن وعبر الحدود ،الفتا ً إلى أنّ أمتنا

«القومي» يحيي ذكرى �أ�سبوع الرفيق المنا�ضل يو�سف قا�سم في م�شغرة

نادر :ي�ش ّنون الحمالت الإعالمية على رو�سيا
ل ّأن �ضربها الإرهاب ف�ضح ت�آمرهم وخداعهم
رأى مدير الدائرة االذاعية في الحزب السوري
القومي االجتماعي كمال نادر أنّ الحرب التي
تشنّ ض ّد سورية تشهد اآلن تح ّوالت مهمة،
ستضعها على طريق النهاية ،الفتا ً إل��ى أنّ
وق��وف روسيا إل��ى جانب سورية قد أصاب
أميركا وحلفاءها وأتباعها بالصدمة والهذيان،
فش ّنوا حملة إعالمية ألنهم شعروا أنّ الضربات
الروسية ستق ّوض البنية العسكرية لإلرهاب،
الذي نشروه على أرض الهالل الخصيب ،كما
فضحت كذبهم ومراوغتهم وخداعهم ال��ذي
يمارسونه من خالل زعمهم محاربتهم لإلرهاب.
وأش���اد ن���ادر بمتانة التحالف بين قوى
المقاومة في ك ّل ساحات الصراع ،وق��ال إننا
نقاتل معا ً في ك � ّل الجبهات من أج��ل سالمة
سورية وخالصها ،ومن أجل لبنان وشعبه،
ومن أجل فلسطين وحريتها ،وانّ دماء القوميين
والمقاومة والجيش السوري ستصنع النصر
وستهزم اإلرهاب وداعميه.
وتحدث نادر عن الوضع في لبنان وتفاقم
األزم���ات والفساد المستشري ،م��ش �دّدا ً على
ض����رورة س��ل��وك ط��ري��ق االص��ل�اح ع��ل��ى ك � ّل
المستويات بدءا ً بقانون االنتخابات ،ومؤكدا ً
على أهمية االستقرار والسلم األه��ل��ي ،الفتا ً
إلى أنّ قوى المقاومة صانت االستقرار األمني
والسياسي في هذا البلد.
كالم نادر جاء خالل إلقائه كلمة مركز الحزب

الوطن .فمن يندفع لينتصر لهذه القيمة هو عاشق للحياة النقيض للموت ،عاشق
إلى الدرجة القصوى إلى مرتبة الفداء.
وسوريانا التي تعيش حربا ً على وجودها أرضا ً وإنساناً ...ذاكرة ومصيراً ،فقد
سعى مخلّقو تنين اإلرهاب ألن تكون األرض السورية حاملة ركام ال عمران وان
يكون اإلنسان إمكانية تخريب وتدمير ال إمكانية بناء وارتقاء تقوده غرائز التفتيت
وتأسره نوازع العنف والحقد.
سعوا كي يخطفوا حتى ذاك��رة التاريخ السوري الدالة على س ّر الحضارة
السورية بما تعنيه من تمازج وتفاعل وانفتاح على امتداد الخصب من شواطئ
المتوسط وصوال ً إلى العراق.
سعوا كي يفرغوا هذا االمتداد من موارده البشرية ومن اإلمكانات المكونة لهذا
المزيج الخالق إنْ لم يكن بالموت فبالتشتيت والتهجير الممنهج ،وظنوا أنهم بإكمال
ك ّل ذلك يكونون قد أت ّموا مه ّمتهم بالقضاء على سورية فكرة ووجودا ً وحقوقاً.
وتابع سلمان :ها هم «اإلسرائيليون» يص ّرحون ويدّعون أنّ الحرب الحالية على
سورية قد خلقت وقائع على األرض تنهي مسألة الجوالن حقوقيا ً وسياسياً ،ونحن
نر ّد بالقول إنّ هذا الجيل السوري ،الذي شهد ويشهد الحرب الدائرة هذه ،بات أكثر
وعيا ً وإدراكا ً بأنّ الطريق الصحيح للوقاية من غزواتكم العدوانية في المستقبل هو
المطالبة باستعادة الحقوق المستلبة لألمة السورية بحدّها األقصى من كيليكيا
واالسكندرون حتى ك ّل حفنة من تراب فلسطين ،وك ّل الحقوق المغتصبة لألمة،
وإنهم أيّ أبناء هذا الجيل الذي عاش هذه الحرب اليوم ،وبعد أن تنهض سورية
منها ،سيعملون على استعادة تلك الحقوق كاملة ،مهما طال الزمن ومهما كان حجم
التضحيات.
ومن هنا كان واجبنا القومي ،واجبنا السوري ،أن نتن ّكب مسؤولية الصراع
لمعاكسة المشروع المع ّقد والخطر الذي يقاتلنا ،نعاكسه في ك ّل الميادين ،ميادين
الصراع فكرا ًومواجهة ،وأنّ موقفنا الصراعي يجب أن يكون مق ّوضا ً ألهداف وغايات
هذا المشروع ،فنمارس الصراع بفعل يعبّر عن وحدة المجتمع السوري ،فال نترك
اإلرهاب يستفرد بنا جماعات وفئات متنافرة ه ّم ك ّل منها حماية نفسها فقط ،وهذا ما
جسده شهيدنا
يجسده مصارعو النهضة القومية االجتماعية في الميدان ،وهذا ما ّ
ّ
ابن ربلة الشهيد ريمون سمعان.
وأكد سلمان أننا نؤمن باالنتصار ألننا نؤمن بإرادتنا وبانتمائنا وبمسؤولياتنا
تجاه انتمائنا حقوقا ً وواجبات .وغدا ً حين يصمت ضجيج الميادين وتخفق رايات
االنتصار يبقى الشهيد رامحا ً في المكان الذي شهد ارتقاءه ،يبقى بوهجه ليدلنا على
حكاية نبل وفداء حكاية حياة انتصرت على الموت فبعثت وطنا ً ونهضت بأمة.

في الحفل التأبيني الذي أقامته منفذية البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي االجتماعي
بمناسبة م���رور أس��ب��وع على وف���اة الرفيق
المناضل يوسف قاسم (أبو عصام) في بلدة
مشغرة بحضور هيئة منفذية البقاع الغربي
وممثلين عن األحزاب والقوى الوطنية ورجال
دين وحشد من المواطنين والقوميين.

وتحدث ن��ادر عن الراحل فأكد أنّ العقيدة
ظلت تعيش في عقله ووجدانه ،وآخ��ر عبارة
تلفظ فيها كانت :تحيا سوريا.
وق��ال :ك��ان رفيقنا المناضل م��ح��اورا ً لبقا ً
متسلحا ً بالفكر القومي ،يدافع عن القضية
وال��ع��ق��ي��دة أم����ام ك��� ّل ال��ن��اس وم���ن مختلف
المستويات العلمية والمشارب الفكرية.

تخوض صراعا ً قوميا ً مصيريا ً في مواجهة أعدائها ،وأنّ حزبنا
طليعي في هذا الصراع ،والقوميون يؤدّون واجبهم القومي
دفاعا ً عن شعبنا وأمتنا .وشدّد المدير على أن ضرورة حشد كل
طاقاتنا ،فالواجب ال يقتصر على مقاومة االحتالل واإلرهاب،
إنما يتطلب بذل ك ّل الجهود وعلى كل المستويات .وختم
مؤكدا ً أنّ مديرية بنين ستضاعف نشاطها بجهود القوميين
االجتماعيين وتعاون أبناء الجالية ومشاركتهم.

اتحاد بلديات �صور يك ّرم الكتيبة الإيطالية
وأض���اف :لقد أعطت مشغرة للحزب قادة
ومبدعين وشعراء وفنانين وأساتذة أطلوا على
الوطن كله بأعمال خالدة في معظم المجاالت
الفكرية والموسيقية والنضالية ،وكانت هذه
البلدة منارة للحزب القومي ،وف��ي جوارها
استشهد عساف ك��رم خ�لال ال��ث��ورة القومية
االجتماعية األولى سنة .1949
وختم نادر كلمته مقدّما ً التعازي إلى عائلة
ال��راح��ل وعموم أهالي مشغرة ِباسم رئيس
الحزب النائب أسعد حردان وقيادة الحزب.
وكان الحفل التأبيني قد اس ُته ّل بكلمة تعريف
تحدثت عن مزايا الفقيد ،كما كانت كلمة إلمام
بلدة سحمر الشيخ أسد الله الحرشي أشاد فيها
بسيرة الراحل النضالية واالجتماعية وعالقاته
الطيبة مع الناس في منطقة البقاع .كما ألقى
إم��ام بلدة مشغرة الشيخ عباس ديبة كلمة
تأبينية.
يذكر أنّ الرفيق الراحل (أبو عصام) توفي
عن عمر ناهز تسعين سنة ،وقد حافظ طوال
سنوات حياته على انتمائه وإيمانه القومي،
والتزامه بالعقيدة والنظام ،فكان ق��دوة في
األخ�لاق والعمل والعطاء ،والصمود في وجه
العدو الصهيوني خالل اجتياحه لبنان عام
 .1982وقد اتخذ الراحل من مبادئ الحزب
شعارا ً له ولبيته وعائلته التي نشأت قومية
اجتماعية تتميّز بااللتزام والمناقبية.

محمد أبو سالم
ك ّرم اتحاد بلديات صور قائد القطاع
الغربي وقائد الكتيبة اإليطالية في
قوات «يونيفيل» الجنرال سالفاتوري
كووتشي ،باحتفال أقيم في استراحة
صور السياحية ،حضره رئيس اتحاد
بلديات صور عبد المحسن الحسيني،
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام لـ«يونيفيل» ال��ل��واء
لوتشيانو بورتوالنو ،وقائد منطقة
جنوبي الليطاني في الجيش اللبناني
العميد الركن شربل أبو خليل ،مدير
ف��رع استخبارات الجيش اللبناني
في صور العميد الركن مدحت حميد،
وقائد سرية درك صور المقدّم عبدو
خليل ،مسؤول فرع األمن والمعلومات
النقيب حسين حمود ،رئيس بلدية
ص��ور المهندس حسن دب��وق ،أحمد
ف��رج ممثالً القنصل أحمد سقالوي،
وعدد من الضباط في الجيش اللبناني
وقوات «يونيفيل» ،وحشد من رؤساء
المجالس البلدية.
بعد نشيد االمم المتحدة والنشيدين
اللبناني واإليطالي ،تحدّث الحسيني
فأشاد بالروابط الحميمة التي تربط

بين لبنان وإيطاليا عبر التاريخ ،داعيا ً
إلى المحافظة عليها .كما أشاد بدور
قوات «يونيفيل» والكتيبة اإليطالية
التي انتدبتها األم��م المتحدة كرسل
سالم ومحبة وحوار أممي يهدف إلى
ترسيخ شرعة حقوق اإلنسان وتش ّكل
دفعا ً لشتى أشكال األخطار التي يم ّثلها
االحتالل «اإلسرائيلي».
وأك���د الحسيني االس��ت��م��رار في
ال��ت��واص��ل ال��ي��وم��ي ع��ل المستويات
اإلنساني والخدماتي واإلنمائي مع
«يونيفيل» ،الذي ترك بصمة بيضاء

في القرى والبلدات الجنوبية.
أم���ا ال��ج��ن��رال ك��ووت��ش��ي ،فشكر
للحسيني والتحاد بلديات صور هذه
نجز
االلتفاتة الكريمة ،مؤ ّكدا ً أنّ ك ّل ما أ ُ ِ
كان بفضل ُحسن العالقة مع أهالي
الجنوب ،إضافة إلى العالقة والشراكة
مع القوى العسكرية واألمنية اللبنانية.
آمالً أن يستمر هذا التعاون.
وأشاد بدور قائد قوات «يونيفيل»
الذي يساعد في إنجاح هذه العالقة
وف��ي أداء مهمة «يونيفيل» بشكل
طبيعي وصحيح.

