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حمليات

ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل القومي ح�سن علي نزهة في النبي عثمان

د� .سمعان� :شعبنا �سينت�صر على الم�ؤامرة المد ّمرة ويدحرها

أحيت منفذية البقاع الشمالي في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذك��رى أسبوع
تأبيني،
ال��رف��ي��ق حسن علي ن��زه��ة بحفل
ّ
حضره عضو المجلس األعلى عاطف ب ّزي
ومندوب مركز الحزب عضو المجلس القومي
الدكتور أسامة سمعان وعدد من المسؤولين
الحزبيين وفاعليات حزبية وتربوية وثقافية
واجتماعية .وتخلل الحفل تقديم دروع
تقديرية للراحل من مديريات النبي عثمان
األولى والثانية وصحراء الشويفات.
وألقى المندوب المركزي الدكتور أسامة
سمعان كلمة ج��اء فيها :نحتفل اليوم في
ذكرى أسبوع على رحيل الرفيق علي حسن
نزهة ،حيث يمتلكنا شعور مزدوج ،الشعور
بالحزن على ف��راق وج��ه ألفناه وأحببناه،

والشعور باالعتزاز بسيرة الراحل التي نفتخر
بها.
لقد تجلّت بالراحل قيم اجتماعية عدّة ،قيمة
النخوة المفعمة بالبطولة ،في حمله السالح
للدفاع عن حزبه خالل الخمسينات من القرن
الماضي ،وقيمة األمانة عندما أُودعت باسمه،
فرد الوديعة ،فور طلبها ،ألصحابها من دون
تردد وال مماطلة وال طمع بحطام الدنيا ،وقيمة
الثبات على العقيدة طوال  69سنة من حياته،
فال وهنت عزيمته ،وال تراجع قيد شعرة ،ولو
لم ّرة واح��دة ،بل كان إيمانه يزداد بالعقيدة
القومية االجتماعية ،كلما تقدّم به العمر.
وأضاف قائالً :لقد آمن الراحل بالحرية حق
الصراع ،وحق الصراع حق التقدم .الصراع
ض ّد كل العوامل التي تمنع أمتنا من النمو

والتقدّم ،وآمن بالحرية السياسية التي تعني
حرية أمتنا من كل استعمار غربي أو صهيوني،
فوجدناه حامالً بوصلة فلسطين كونها تحتل
المركز األساس في القضية القومية.
واعتبر سمعان أن اتفاق «أوسلو» أض ّر
بالمسالة الفلسطينية ،بحيث ازداد االستيطان
في الضفة الغربية ،وبات الوجود اليهودي
يبدو وكأنه األساس والوجود الفلسطيني كأنه
االستثناء ،ولذلك دعونا للخروج من سراب
«أوسلو» والعودة إلى المقاومة المسلحة،
وعدم االتكال على الجامعة العربية.
وت��اب��ع ق��ائ�لاً :إن نهج المقاومة يختلف
ع��ن نهج ال���دول ،الحكام يطلبون ال��ت��وازن
االستراتيجي المستحيل مع الكيان الصهيوني
في ظل الدعم األميركي الذي كفل تفوق العدو

على الجيوش العربية منفردة ومجتمعة ،أما
المقاومون فيعتمدون نهج الجذوة النضالية
التي تستند إلى فكرة الحق واإلرادة المطالبة
بالحق والتضحية كثمن السترداد الحق.
وأشار سمعان إلى أنّ األحداث الجارية في
أمتنا هي نتاج المؤامرة األميركية ـ الصهيونية
ـ الرجعية العربية ،التي ن ّفذت من خالل بوابة
الطائفية ،التي عملت القوى الرجعية العربية
في إذك��اء نارها منذ عقود من خالل األم��وال
التي أنفقتها على اإلع�ل�ام ال��م��وج��ه .ولكن
شعبنا سينتصر على هذه المؤامرة المدمرة
ويدحرها.
وختم سمعان مقدّما ً العزاء ِباسم قيادة
الحزب ،إلى ذوي عائلة الراحل وأهله والرفقاء
في بلدة النبي عثمان وأهالي المنطقة.

ً
منفذية طلبة «القومي» في جامعة دم�شق واالتحاد الوطني ّ
حفال كبيراً
ينظمان

فعل مقاومة في وجه الإرهاب ...فعل حياة في وجه الموت

«القومي» ينعى �أحد منا�ضليه
الرفيق جميل ع ّز الدين
نعى الحزب السوري القومي اإلجتماعي المناضل
القومي الرفيق جميل ع ّز الدين ،ال��ذي توفي في أنغوال
بتاريخ  31ايار .2016
والرفيق الراحل من مواليد ياطر  ،1955انتمى الى
الحزب السوري القومي االجتماعي  1989/10/18وكان
مثاال ً للقومي االجتماعي المعطاء والملتزم.
تو ّلى مسؤوليات حزبية عدّة ،منها مسؤولية ناموس
مديرية الغبيري ثم م��دي��را ً للمديرية ،ن��اظ��را ً للتربية
والشباب في منفذية المتن الجنوبي ثم ناموسا ً للمنفذية
المذكورة ،وذلك قبل أن يسافر عام  2002إلى أفريقيا،
وينخرط هناك في العمل الحزبي.
تميّز الرفيق الراحل بالمناقبية واالنضباط ،وهو من
الكوادر الحزبيين الذين لعبوا دورا ً فاعالً لجهة االهتمام
بالطلبة واألشبال.
وإذ وصل جثمان الرفيق الراحل أمس األحد إلى مطار
بيروت الدولي عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً،
وانطلق موكب التشييع إلى بلدة ياطر في جنوب لبنان
حيث ووري في الثرى عند الساعة الخامسة والنصف من
بعد ظهر اليوم نفسه .فإنّ التعازي ُتقبل التعازي في منزل
العائلة في بلدة ياطر.
إل��ى ذل��ك ،اعتبر مفوض مفوضية أنغوال في الحزب
السوري القومي االجتماعي ف��ارس سبيتي :أن الرفيق
الراحل جميل ع ّز الدين إمكانية حزبية ،وبرحيله نخسر
مناضالً قوميا ً مقداماً .ولفت سبيتي إلى أن الرفيق الراحل
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كان دائم التطلّع إلى النصر األكيد الذي يسير نحوه أبطال
«نسور الزوبعة» ،ونحن نعده ،بأن هذا النصر سيتحقق
بسواعد القوميين االجتماعيين والجيش السوري وكل
أبناء أمتنا الشرفاء.
من جهتها ،قدّمت عمدة شؤون عبر الحدود في الحزب
التعازي إلى عائلة الرفيق الراحل ،وشقيقه منفذ عام
إسبانيا عدنان ع ّز الدين ،ومن القوميين في أنغوال ،ومن
عموم أهالي ياطر وعموم القوميين.

...و�أحد منا�ضليه الرفيق حيدر �أبو ذياب
نعى الحزب السوري القومي اإلجتماعي المناضل
القومي الرفيق حيدر أبو ذياب (ربيع فاخوري) ،الذي
توفي السبت الفائت بعد صراع مع المرض.
والرفيق الراحل من الجاهلية  ،1959انتمى الى الحزب
السوري القومي االجتماعي  ،1976وكان مثاال ً للقومي
االجتماعي المقدام ،وشارك في معارك الحزب ض ّد العدو
اليهودي وعمالئه.
تولى مسؤوليات حزبية عدّة ،منها مسؤولية مفوض
مفوضية الجاهلية ،مدرب مديرية الجاهلية ،ثم ناموسا ً
لها .وكان في عداد القوة المركزية ،ومدربا ً في مخيمات
الحزب المركزية.
تميّز الرفيق الراحل بالمناقبية واالنضباط ،وهو من
المضحين في سبيل انتصار قضية
المناضلين القوميين
ّ
الحزب والنهضة.
ُشيّع أم��س األح��د في بلدته الجاهلية ،عند الساعة
الثانية عشرة ظهراً .وتقبل التعازي اليوم االثنين وغدا ً
الثالثاء من الساعة الرابعة عصرا ً حتى التاسعة مساء في
دار البلدة ـ الجاهلية.

جمعية �أ�صدقاء قوى الأمن
احتفلت بعيد الم�ؤ�س�سة الـ 155في البلمند
ّ
نظمت منفذية الطلبة ـ جامعة دمشق في الحزب السوري
القومي االجتماعي بالتعاون مع االتحاد الوطني لطلبة سورية
حفالً غنائيا ً على مسرح مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية،
وحضر الحفل عدد من مسؤولي الحزب يتقدمهم العميد منفذ عام
دمشق عبد الله الراشد ،وكيل عميد التربية والشاب في الشام ـ
عضو المكتب التنفيذي في االتحاد الوطني لطلبة سورية ميخائيل
شحود ،وكيل عميد العمل والشؤون االجتماعية في الشام فداء
سعيد ،منفذ عام القنيطرة صالح الحسين ومنفذ عام الطلبة في
جامعة دمشق حسن زعيتر وعدد من أعضاء هيئات المنفذيات
والمديريات وحشد من القوميين والمواطنين.
كما حضر الحفل الممثل يامن سليمان والفنان هادي بقدونس
وعدد من الفاعليات.
بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح شهداء الجيش

ال��س��وري وش��ه��داء نسور الزوبعة ـ ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي والمدنيين.
قدّمت الحفل لين حمد بكلمة جاء فيها :إن في النفس السورية
كل علم وكل فلسفة وكل فن في العالم ،هذا الفن العظيم الذي ال
يعكس فقط حضارتنا التاريخية وتراثنا األصيل ،ال بل روح هذا
الشعب الت ّواق أبدا ً إلى الحق والخير والجمال في عالم ق ّرر أن
يشنّ أعتى الهجمات البربرية على كل ما نملكه من حق وخير
وجمال ،فما كان من أبناء هذا الشعب إالّ أن قدم كل ما يملك للدفاع
عن سالمة الوطن ،فم ّنا من قدم قتاله وسالحه وروحه ،وم ّنا من
قدّم عمله وإخالصه.
وأضافت :وم ّنا ،نحن الطلبة الجامعيين ،نقطة االرتكاز وبناة
المستقبل ،فإلى جانب الدراسة والعمل ،فإن مجموعة من الطلبة
في جامعة دمشق( ،خمسون عازفا ً ومغنياً) قررت تقديم عمل

يحفظ هويتنا ويحيي تراثنا ،فكانت «فرقة جوى» ...التي م ّثلت
بأعضائها ومديرها األستاذ يوسف إبراهيم ،فعل مقاومة في وجه
االره��اب ،فعل حياة في وجه الموت ،حيث قامت الفرقة خالل
تدريباتها الموسيقية بتحضير مجموعة من األغاني والمقطوعات
الوطنية والتراثية لتقديمها من خالل هذا الحفل الذي يقام برعاية
االتحاد الوطني لطلبة سورية تحت عنوان «أنين الشام ...طرب»
والذي تهدف الفرقة من خالله إلى المشاركة في إحياء نفسيتنا
السورية بكل ما فيها من حضارة ومثل وأخالق ،بكل ما يميزها عن
مجموعات التكفير والحقد وااللغاء ،مجموعات الجبن والغدر التي
فشلت وستفشل حتما ً في قتل كل ما فينا من صمود وع ّز ومقاومة.
وبعد ذلك ،قدّمت «فرقة جوى» التي تتشكل من طالب جامعة
دمشق بقيادة االستاذ يوسف إبراهيم ،مجموعة من االغاني
الوطنية والتراثية والطربية.

وقفة �شموع لروح �شهداء تفجيرات جبلة وطرطو�س
األيوبي متحدثا ً في االحتفال

ميساء أحمد
على رغم األلم والمعاناة والخراب الذي ح ّل بسورية الغالية،
ستنهض وتنفض عنها اإلرهاب .في جبلة الجريحة أ ّم الشهداء،
ن ّفذت األمانة العامة للثوابت الوطنية في جبلة وبالتشارك مع
أمانة الالذقية للثوابت الوطنية ،وفاعليات أهلية في جبلة ،وقفة
شموع إجالال ً ألرواح شهداء جبلة وطرطوس الذين استشهدوا
في األعمال اإلرهابية .وأضيئت الشموع في مو َقعي التفجيرين
اإلرهابيين :كاراج جبلة ،وقسم اإلسعاف في المستشفى الوطني
في جبلة.
«البناء» التقت الدكتور حسام الدين خالصي رئيس األمانة
الوهابي،
العامة للثوابت الوطنية ،الذي أدان العمل التكفيريّ
ّ
��ص بالذكر ش��ه��داء جبلة
�رح��م على ش��ه��داء س��وري��ة ،وخ� ّ
وت� ّ
وطرطوس .وقال« :وقفة اليوم هي لتسليط الضوء على هذ العمل
اإلرهابي الجبان إنما بطريفة مختلفة ،وفي هذا المكان بالتحديد
حيث تسبّب المجرمون اإلرهابيون بقتل الناس األبرياء ،وارتقى

منهم شهداء ووق��ع منهم جرحى .وانطالقا ً من واج��ب األمانة
العامة للثوابت الوطنية المدني ،نريد اليوم أن نضيء شموعا ً
على أرواح الشهداء ،في هذه الوقفة التضامنية التي نعبّر فيها
عن رفضنا هذا الفعل الشنيع ،إضافة إلى تضامننا مع الجيش
العربي السوري الذي يحمي بالدنا ويصون حدودنا.
متمسكون بثوابتنا الوطنية ،ألنّ العدو اإلرهابي
وأضاف :نحن
ّ
متمسكين بثوابتنا الوطنية وفي
أش ّد ما يؤلمه أن نبقى كسوريين
ّ
مقدّمها الجيش العربي السوري.
وفي نهاية حديثه قال :نحن دعاة السالم نريد الخير لهذا
الوطن ،بينما يأتون إلينا مح ّملين بالقتل والتدمير .لن يرهبونا
مهما فعلوا.
وخالل الوقفة ،التقينا سعد الله صافيا عضو مجلس الشعب
السوري ال��ذي ق��ال :جئنا لنشارك الثوابت الوطنية في جبلة
بالشموع ح��دادا ً على أرواح شهداء مجزرة جبلة ،ونؤكد أن
إرهابهم لن يرهبنا .وسنبقى متمسكين بوحدتنا الوطنية .ونحن
في سورية أسرة واح��دة متماسكة ومترابطة ،وثقتنا بالنصر

صافيا متحدثا ً إلى الزميلة أحمد
وبجيشنا وقائدنا كبيرة.
ووصف صافيا ما جرى في جبلة يوم  2016/5/23باليوم
ّ
بحق أهالي
االس��ود الرتكاب اإلرهابيين التكفيريين مجزرة
جبلة وق��ال :ما جرى مجزرة بشعة ض ّد اإلنسان واإلنسانية.
واستهدفت البشر والشجر والحجر والنساء واألطفال وال يمكن
أن ين ّفذ أعماال ً كهذه سوى أقزام تكفيرين وهابيين استهدفوا أبناء
الساحل السوري.

أقامت جمعية اصدقاء قوى األمن الداخلي ،احتفاال ً
برعاية وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق،
لمناسبة عيد قوى األمن الداخلي ال  ،155وذلك في
قاعة جامعة البلمند ـ كلّية عصام فارس للتكنولوجيا
في بينو.
حضر االحتفال العميد محمد مرعب ممثالً قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العقيد مصطفى االيوبي
ممثالً مدير عام قوى األم��ن الداخلي اللواء ابراهيم
بصبوص ،الرائد مارون عبود ممثالً مدير عام األمن
العام اللواء عباس ابراهيم ،العقيد جورج منصور
ممثالً مدير عام الجمارك شفيق مرعي ،رئيس مكتب
شعبة المعلومات في عكار النقيب زياد جمال ،رئيس
مركز حلبا االقليمي ممثالً مدير عام الدفاع المدني
ريمون خطار ،الصليب االحمر اللبناني وحشد من
الضباط األمنيين ،ورئيس جمعية اصدقاء قوى األمن
في لبنان عبد الغني هرموش ،ورجال دين وفاعليات.
بدأ االحتفال بعزف فرقة موسيقى األمن الداخلي
النشيدين الوطني ونشيد قوى األمن ،فكلمة ترحيب
من عريف االحتفال محمود الرفاعي.
بعد ذل��ك ،كانت كلمة عميد كلية عصام ف��ارس
للتكنولوجيا الدكتور الياس خليل ومما قاله« :مرحبا ً
بكم في جامعة هي مثلكم من لبنان روحا ً ودماً ،تزدهر
بحمايتكم ،وتخ ّرج أوالدكم ،ورفاق سالحكم ،يخدمون
لبنان بالعلم والمعرفة».
وأضاف« :تكريمكم اليوم ،هو تكريم شهداء ماتوا
لنحيا وتكريم شهداء أحياء ،تحملوا الجراح ليحموا
العرين ،ومخطوفين .تكريمكم اليوم ،هو ذكرى 155
صفحة مضيئة في تاريخ لبنان ،كتبت منذ ما قبل
ّ
يسطر
االستقالل ،ونتابع فصولها يومياً ،ملحمة
فيها ابطال قوى األمن الداخلي ،النجاحات بالسيف
والقلم».
ثم ألقى مسؤول الجمعية في الشمال عبد الله
الرفاعي كلمة ه ّنأ فيها بالمناسبة شاكرا ً جامعة
البلمند على استضافتها االحتفال ،مؤكدا ً على استمرار
الجمعية في الوقوف إلى جانب القوى األمنية التي
هي درع الوطن والمواطن.
كلمة اللواء بصبوص ألقاها ممثله العقيد مصطفى
االيوبي ومما قاله« :ها هي عكار الوفية قدّمت عشرات

الشهداء ،وال تزال تقدم ،ومن كافة االجهزة العسكرية
واألمنية ،وعلى رأسها مؤسستا الجيش اللبناني
وقوى األمن الداخلي ،وذلك من دون م ّنة من أحد ،حيث
كان الواجب فوق كل اعتبار ،والتضحية بالنفس ،من
أجل أن يحيا وطننا الحبيب لبنان».
ورأى االيوبي أن لكل أمة تاريخها وكذلك المؤسسات،
فالتاريخ هو القاعدة الصلبة األساسية ،التي تبنى
عليها االمم واالوط��ان ،وأن المؤسسات باستمرارية
دائمة ،وعمل متواصل ،ليصل األمس باليوم ،واليوم
بالغد ،وتاريخ مؤسسة قوى األمن الداخلي ،تاريخ
عريق يمتد طويالً ،في ج��ذور ،الزمن ،وهو أكبر من
ان تختصره كلمات ،أو تجمعه وثائق ،ألنه جزء من
تاريخ هذا الوطن الحبيب لبنان .وأضاف« :إن تاريخ
مؤسسة قوى الداخلي ليس ماضياً ،ولن يكون حاضرا ً
فقط ،بل هو استمرارية دائمة ،لعمل ومهام متواصلة،
ت��د ّون كل ي��وم في سجالت الوطن ،وتكتب بالعرق
والدم ،في ذاكرة الوطن الحبيب».
وتابع« :ق��رن ونصف القرن مضيا على انطالقة
قوى األمن ،وما زالت تعطي ،وستظل في خدمة الوطن
والمواطن ،وستحفظ للناس حقوقهم وأرزاقهم ،في
أكثر االوقات حرجاً ،وفي المِحن ،إنها صمام االمان...
إن تضحيات شهدائنا وأبطالنا وصبر عائالتنا ،وآالم
جرحانا ،وعزم ضباطنا ،ورتبائنا وعناصرنا ،على
متابعة المسيرة وإك��م��ال بما ب��دأه ،ه��ؤالء االبطال
في مكافحة الجريمة على اختالف أنواعها ،وتفكيك
شبكات التجسس واالرهاب.»...
كما اعتبر االيوبي أنه «بفضل الجهود الجبارة التي
بذلتها مؤسستنا بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة
الجيش اللبناني األخ االكبر مع سائر األجهزة األمنية،
وكافة المواطنين ،أن نشكل عائلة واحدة في مسيرة
النهوض ،وتقدم المجتمع وتطوره ووضعه على سكة
التطور العلمي ،واألمني ،لتسود العدالة االجتماعية
في ربوع الوطن».
وخ��ت��م ش��اك��را ً ِب��اس��م ال��ل��واء بصبوص و ِباسمه
شخصياً ،راع��ي االحتفال وجمعية أص��دق��اء قوى
األمن الداخلي في لبنان الشمالي ،على هذه االلتفاتة
الكريمة .وبعد ذل��ك ت��م تقديم ال���دروع التذكارية
والتقطت الصور التذكارية.

