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كرمت الأم في عيدها
مديرية النبي عثمان الأولى في «القومي» ّ

فار�س :المر�أة في حزبنا تتكامل مع الرجل لتنمية المجتمع والنهو�ض به اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا

أقامت مديرية النبي عثمان األولى التابعة لمنفذية البقاع الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،احتفاال ً لمناسبة عيد األ ّم ،ك ّرمت خالله األمهات ،وذلك في قاعة نادي الشهيد مالك
وهبي.
حضر االحتفال إلى جانب هيئة منفذية البقاع الشمالي ،رئيسة تج ّمع النهضة النسائي منى فارس،
وجمع من األمهات.

نزها

بداي ًة ،ألقت ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في منفذية البقاع الشمالي مريم نزها كلمة ِباسم المنفذية
والمديرية األولى ،قالت فيها :آذار عيد األعياد ،عيد مولد سعاده ،عيد المعلّم وعيد األم .آذار شهر
الربيع ربيع الحياة.
فعندما تهت ّز جدران الذاكرة ينساب جدوال ً من الصور الجميلة ،وفي ك ّل منها وجه األ ّم عطاء بال
حدود ،نبع الحنان األمن واألمان ،والقوة في الضعف والرجاء في اليأس.
وسألت نزها :ماذا نقول عن األمهات السوريات ،حفيدات زنوبيا ،شهيدات وأمهات شهداء .أم رعد،
وأم أدونيس ،أ ّمهات ك ّل الشهداء .كم نصغر أمام عظمتهن .كم نخجل من دموعهن .صنعن المجد
والنصر ألمتنا فدماء أبنائهن روت أرض الوطن بعقيدة وشجاعة وإيمان.
هذه هي أرحام نساء سورية فكيف لها ان ترتاح ،وقد أنجبت جولييت المير سعاده ،التي عانت ما
عانت في المهجر ،وكانت رغم كل ذلك ضياء سعاده في منفاه وسنده في جهاده ،كانت نبراس ذكراه
بعد رحيله الموجع ،وأمينة أولى على عقيدته.
وعن األمهات السوريات قالت نزها :هي األم المثالية والمناضلة والقائدة واألسيرة والشهيدة
والمبعدة والمحررة والحالمة بالعودة والجريحة .هي أم الشهيد والجريح واألسير .تواجه الممارسات
الوحشية لالحتالل «اإلسرائيلي» في فلسطين ،ووحشية الخطر اإلرهابي في الشام ،وكل ما نأمله أن
يصبرن ويصمدن في وجه العدوان ،حتى يتحقق النصر األكيد.
وختمت كلمتها بقول سعاده :أ ّمي وبالدي ابتداء حياتي ،وستالزمانها إلى االنتهاء.

فارس

ثم ألقت رئيسة تجمع النهضة النسائي منى فارس كلمة تحدثت فيها عن المرأة السورية من منظار
فكرنا القومي فقالت :المرأة السورية ليست ذلك الكائن الضعيف القابع في منزله منتظرا ً حقوقا ً ومنة
من الرجل ،بل تربت على التكامل مع هذا الرجل في سبيل تنمية المجتمع والنهوض به اقتصاديا ً
واجتماعيا ً وسياسياً .فهي أمينة في الحزب وعميدة ،وهي مقاومة على الجبهات وداعمة للمقاومين.
أما بالنسبة إلى تج ّمع النهضة النسائي ،فهو رديف لمسيرة الحزب من حيث مشاركة المرأة في
اإلنتاج.
وأضافت :دور التجمع تعميق مفهوم المرأة ـ األرض ـ الجذور التي تع ّد البيئة الحاضنة لالرتقاء في
اإلنتاج وفي احتضان األجيال الجديدة التي ستحمل أمانة المستقبل في التحرير اقتصاديا ً وعسكرياً.
وختمت كلمتها متم ّنية المزيد من العطاء والنجاح لبلدة النبي عثمان.

كلمة المديرية الثانية

وألقت مروى نزها كلمة مديرية النبي عثمان الثانية فرأت أن كلمة أ ّم تم ّثل تح ّمل الصبر والمقاومة
واإليمان والحنان ،واأل ّم في بالدي تنجب الشهداء وتربيهم على ثوابت الحق والخير والجمال ،هي
روح النضال وقلب الصراع .هي الحضن الدافئ ألجيال النصر اآلتي.
وتوجهت بالتحية إلى أمهات الشهداء مؤكدة أنهن لسن مجرد أرقام بل هن زينة المجتمع ،عيدهن
ّ
عيد الحياة.

منى فارس

مريم نزها

شاهيناز العاشق

كلمة المك ّرمات

وتحدّثتِ ،باسم األمهات ،شاهيناز العاشق ،عن األدوار التي تقوم بها األ ّم ،خصوصا ً دورها الفاعل
في بناء األجيال.

كلمة الطلبة

كلمة الطلبة ألقتها سوراقيا باكير فاعتبرت أن عيد األ ّم هو يوم المجد والوالء لمن تعبت وكدّت
وأنجبت وتع ّذبت ،وأعطت أبناءها فكرا ً ونهضة قومية ،فهي المدرسة األولى التي تع ّد األجيال ،غارسة
في نفوس أوالدها قيم الحق والخير والجمال.

شكر لألمهات

وأخيراً ،شكرت الطالبة دالل البزال األمهات على عطائهن وتضحياتهن في سبيل بناء مستقبل
أفضل .وفي ختام الحفلُ ،و ّزعت باقات زهور ِباسم المديرية األولى على األمهات الحاضرات.

دالل البزّال

سوراقيا باكير

كرمت ال ّأمهات في عيدهن
مديرية ال�شويفات في «القومي» ّ

ريان الب ّنا لأ ّمهات ال�شهداءّ � :
أنتن ع ّزة وجودنا وكبرياء نه�ضتنا
أقامت مديرية الشويفات التابعة لمنفذية الغرب في الحزب السوري القومي االجتماعي حفالً
لمناسبة عيد األ ّم ،تكريما ً لأل ّم وتقديرا ً لعطاءاتها ،حضرته عميدة شؤون البيئة ميسون قربان ،إضاف ًة
إلى عدد من المسؤولين ،وتخلّله عرض ف ّني قدّمه أشبال المديرية ،كما تم تقديم دروع ﻷمهات شهداء
المديرية ،وتوزيع هدايا رمزية لألمهات.
بعد النشيدين اللبناني والحزبي ،ألقى عريف الحفل عمر عبد الباقي كلمة أ ّكد فيها على أهمية
التضحيات التي تقدّمها األ ّم ،فهي تقدّم أغلى ما لديها لألرض واألمة.
ثم ألقى مفوض التربية والشباب ريّان الب ّنا كلمة قال فيها :أ ّمي ،وح ٌ
��روف ثالثة اخ ُتص َرت بها
الدنيا ...في حرفها األول ابتداء أمة فيها من الحق ما علّم األمم،
وفيها من الخير ما فاض من نِعم ،وفيها من الجمال ال أبدع وال أرقى من قِيم.
وفي حرفها الثاني مربض الشهداء ،وموطن الكبرياء ،و ُمقسم على تأدية الواجب حتى انتصار أمته.
أما حرفها الثالث فينبوع ع ّز ال ينضب ،وياسمين له طعم النصر من مشارف الشام.
أمي نعدك أن نصرنا قادم .فالدرب التي جبلت بدمائنا تقودنا إلى النصر .وشمس وجهك يشرق من
شبابيك حلب ،ويوقد في مجامير القدس ،ويصارع في بغداد تنين الزوال ،ويزرع في ميادين الصراع

وقفات ع ّز ال تنتهي.
وتوجه عبد الباقي إلى أمهات الشهداء قائالً :يا أ ّمهات الشهداء ،يا من أمامهن يع ّز الكالم ،فال نطقنا
ّ
يكفي ،وال حرفنا يؤدّي رسالته في حضرتكن ...أنتنّ س ّر بقائنا ،وع ّزة وجودنا ،وكبرياء نهضتنا ،بكنّ
نعلّي صرح أمتنا على صالبة اإليمان ،وعقدة الجباه الموسومة بالمجد ،وجميل العطاءات التي ال تحدّ.
في الماضي القريب ،كنت أقرأ ِ
سيَر الشهداء في كتب ،أما اآلن فرأيتها في موقف ع ّز النظير ،رأيتها في
وقفة أ ّم الشهيد ،ك ّل شهيد ،رأيتها في نثر األر ّز على نعش ابن رحل فدا ًء لبالده ،رأيتها في توهّ ج العيون
الغاضبة ،في دفق العنفوان من بين جفنيها...
وختم كلمته بالقول :أهالً بكنّ سندا ً دائماً ،في جوالت أشبالنا ،أهال بكن دعما ً الزما ً في مشاريع تقدّمها
المديرية مع كل محطة بارزة تخدم معنى أن تنتصر لقضية قبل كل شيء.
ثم قدّم األشبال العرض الف ّني السنوي ،وكان عنوانه هذه السنة« :من ال َق َسم حتى الشهادة».
وفي نهاية الحفل ،تم توزيع الدروع على أمهات الشهداء :يوسف مزهر الرفيقة سمية خفاجة ،فيصل
صعب الرفيقة عايدة صعب ،يوسف صعب الرفيقة اعتدال صعب ،ووال��دة الشهيد أدونيس نصر
الرفيقة نظام صعب.

مروى نزها

