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حمليات

ّ
قدا�س وج ّناز لراحة نف�س المنا�ضلة القومية الراحلة ناديا الحداد في قو�سايا

مقدّم الحضور

5

زيارة أضرحة الشهداء

أق��ام الحزب السوري القومي االجتماعي وعائلة الحداد
حفالً تأبينيا ً للمناضلة القومية الراحلة ناديا يوسف الحداد،
تخلّله قدّاس وج ّناز لراحة نفسها في كنيسة السيدة ـ قوسايا،
حيث القيت كلمات اشادت بمزايا الراحلة ومسيرتها الحزبية
النضالية.
حضر الحفل إلى جانب العائلة عدد من مسؤولي الحزب
السوري القومي االجتماعي يتقدّمهم عميد الدفاع زياد معلوف،
عضو المجلس األعلى أحمد سيف الدين ،مدير الدائرة اإلذاعية
المركزية كمال نادر ،هيئة منفذية زخلة ،وعدد من مسؤولي
الوحدات الحزبية وهيئاتها ،المدير اإلداري في جريدة «البناء»
أسر الشهداء ثلجة
زياد الحاج ،نائب رئيسة مؤسسة رعاية َ
زيتون.
كما حضرت فاعليات اجتماعية ونقابيون ومهندسون
وصيادلة وإعالميون وجمعيات أهلية ،وعدد من رؤساء اتحاد
البلديات ورؤساء البلديات ومخاتير المنطقة ،ووفد من نقابة

الفنانين اللبنانيين ،وجمع كبير من المواطنين والقوميين.
ت��رأس القدّاس الخوري ج��ورج سكاف ،ال��ذي تحدّث عن
تجسدت في المحبة
صفات الراحلة وتربيتها العائلية التي
ّ
واألمومة الصادقة والوطنية والقومية.
وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية زحلة جورج مينا
كلمة المنفذية ،فتحدث عن صفات الراحلة ،وأشار إلى دور
الحزب في مواجهة اإلره���اب والتط ّرف ،وف��ي نشر الوعي
القومي والوحدة االجتماعية ونبذ الطائفية وشفاء المجتمع
من االنقسامات والحروب األهلية.
ثم ألقى نجل الراحلة أنطون الحداد كلمة العائلة فتحدث
فيها عن معاني األمومة ،وعن األ ّم التي أحسنت تربيتهم على
المحبة واأللفة مع أبناء المجتمع.

كلمة مركز الحزب

وألقى مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر كلمة المركز فعرض

الحداد

الخوري سكاف

لمحات من تاريخ الحزب ،خصوصا ً عند تأسيسه وكيف نما
رغم الصعوبات وكيف وضع مشروع إقامة الدولة القومية
السورية الجديدة ونظامها.
ولفت إلى ما تعرضت له أمتنا على م ّر التاريخ من حروب
إرهابي يقوده
ودمار ،وما تتعرض له اليوم من عدوان كوني
ّ
العدو الصهيوني والغرب االستعماري .مؤكدا ً أنه على رغم
القتل والدمار الذي أصاب بالدنا نتيجة هذا العدوان ،استطعنا
بناء مقاومة جبارة تتمثل بالحزب السوري القومي االجتماعي
وسائر القوى المقاومة والجيش في الشام والعراق ،مقاومة
تقاتل اإلرهاب المدعوم من أميركا وحلفائها الغربيين وتركيا
والصهيونية وبعض الدول العربية.
وقال :إن المرحلة الراهنة هي مرحلة الحرب للقضاء على
اإلرهاب ،وسورية القوية ستنتصر على هذا اإلرهاب وتصون
وحدتها ،والعراق لن ينقسم ،وسيبقى لبنان قويا ً بفضل
جيشه ومقاومته وإرادة أبنائه ،والمقاومة في بالدنا بما تملك

من قدرات أرست معادلة الردع وهي تمسك بزمام المبادرة في
مواجهة الصهيوني على رغم ما يملكه من سالح ومال ودعم
أميركي وأطلسي وعربي.
وأردف :إنّ اإلرهاب المتمثل بـ«داعش» و«جبهة النصرة»
وسائر المجموعات اإلرهابية ،يضرب كل أنحاء العالم إلاّ
«إسرائيل» ،ألن اإلره��اب صناعة يهودية تلمودية توراتية.
لذلك فإن مواجهة اإلره��اب هي مواجهة مصيرية ضد العدو
الصهيوني المغتصب ألرض فلسطين ،ونحن واثقون بقدرتنا
على تحقيق االنتصار ،وصون وحدة الدولة في الشام ،وإفشال
مشاريع التقسيم والتفتيت كما أفشلنا مشروع تقسيم لبنان
إبان االجتياح الصهيوني  1982وأسقطناه.
وأش��ار ن��ادر إل��ى أن بالدنا تتع ّرض للمجازر والحروب
والصراعات ،فال إنقاذ لشعبنا إال بالوحدة ،وهذا ما تعلمناه في
مدرسة الزعيم أنطون سعاده الذي قال عام « :1935النهضة
القومية االجتماعية ستضع ح�� ّدا ً للفتوحات وتغيّر وجه

مينا

التاريخ وتبدأ تاريخا ً جديداً ،تاريخ النضال والحرية والواجب
والكرامة والدولة الوطنية القومية التي تحمي الجميع من
دون تمييز بين الطوائف والمذاهب أو بين األعراق واألفخاذ
واإلثنيات ،سورية هي لك ّل السوريين والوطن للجميع وهذه
الثروات يجب أن تكون لنا».
وختم نادر :الحزب معكم دائماً ،هو هنا وفي كل مكان يدافع
عن أرضنا وشعبنا وعن هذه األمة الحضارية التي أبدعت
التاريخ والعلم ،واخترعت األبجدية ّ
ونظمت الزمن.

زيارة أضرحة الشهداء

توجه الحاضرون إل��ى روضة
بعد ال��ق�دّاس االحتفالي،
ّ
شهداء قوسايا في الحزب السوري القومي االجتماعي ،حيث
وضع معلوف وسيف الدين ونادر أكاليل زهر ِباسم رئيس
الحزب األمين أسعد ح��ردان ،و ِباسم الحزب ومنفذية زحلة
على ضريح الرفيقة الراحلة ناديا الحداد.

نادر

منفذية ال�شوف في «القومي» تحْ يي يوم الفداء بزيارة المواقع وال ُّن�صب التذكارية
لل�شهداء واال�ست�شهاديين �سناء محيدلي وابت�سام حرب ون�ضال وخلدون الح�سنية رزق :ال َق َتلة المت�آمرون خافوا �سعاده فاغتالوه
تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
مديرية حفير التحتا في «القومي» ْ

ّ
نظمت منفذية الشوف في الحزب
السوري القومي االجتماعي جولة
على ال ُّنصب التذكارية لشهداء الحزب
في الشوف ،وذلك في سياق نشاطات
المنفذية لمناسبة يوم الفداء.
ش����ارك ف��ي ال��ج��ول��ة م��ن � ّف��ذ ع��ام
الشوف كميل الطويل وأعضاء هيئة
سر
المنفذية ،رئيسة مؤسسة رعاية أ ُ َ
الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
نهال رياشي ،هيئة المخيم الحزبي
المركزي والمشاركون فيه ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
بدأت الجولة في بلدة غريفة ،حيث
ال ُّنصب ال��ت��ذك��اري لالستشهادية
الرفيقة ابتسام ح��رب وق��د تج ّمع
أهالي البلدة ،وكانت كلمات للطويل
وري���اش���ي ع��ن ال��ش��ه��ي��دة اب��ت��س��ام
وبطولتها وإقدامها من أجل نصرة
أمتها .ثم ت ّم وضع إكليل من الورد
على ال ُّنصب التذكاري.
توجه المشاركون إلى بلدة عين
ثم ّ
وزين حيث ُنصب الشهيدين الرفيقين
نضال وخلدون الحسنية ،فت ّم وضع
إكليل زه��ر بمشاركة نائب رئيس

البلدية شوقي الحسنية وبعض
أعضاء المجلس البلدي وفاعليات.
وألقى الطويل كلمة أض��اء فيها
على نضاالت الشهيدين الشقيقين،
في حين ر ّكزت رياشي على معاني
االستشهاد في سبيل القضية .بعد
ذلك ق �دّم ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في
منفذية الشوف نجا حماده وشقيقة
الشهيدين لبنى الحسنية شرحا ً عن
مسيرة حياة الشهيدين وجهادهما
والعمليات التي ن ّفذها الشهيد نضال
الحسنية ض ّد العد ّو الصهيوني.
كما ت ّم عرض صوَر عن مقتنيات
الشهيد نضال ،وهي كناية عن ذخائر
وأسلحة غنمها من العد ّو أثناء قيامه
بعملياته البطولية.
�وج��ه ال��م��ش��ارك��ون إل��ى معبر
وت� ّ
باتر ـ جزين حيث موقع العملية
االستشهادية التي ن ّفذتها الرفيقة
سناء محيدلي ،وهناك ألقيت كلمات
تحدثت عن بطوالت سناء والقوميين
في مواجهة العدو الصهيوني ،وردّد
ال��م��ش��ارك��ون الهتافات واألناشيد
القومية.

أح��ي��ت مفوضية حفير التحتا
التابعة لمنفذية القلمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد ب��اع��ث النهضة الزعيم
أن��ط��ون س��ع��اده ،باحتفال حضره
وكيل عميد الدفاع من ّفذ عام القلمون
زينون األحمر وعدد من أعضاء هيئة
المنفذية ،مدير مديرية صيدنايا
نقوال سعادة وعدد من أعضاء هيئة
المديرية ،مدير مديرية القطيفة عمر
ال���رواس وأع��ض��اء هيئة المديرية،
مفوض مفوضية حفير التحتا محمد
رزق وأع��ض��اء الهيئة ،وج��م��ع من
القوميين والمواطنين.
اس ُته ّل االحتفال بالنشيد الرسمي
للحزب ،ث��م عُ ��رض فيلمان :األول
«حدّثني الكاهن الذي ع ّرفه» ،والثاني
عن حياة الزعيم.
وألقى المفوض محمد رزق كلمة
م��ن وح��ي المناسبة أك��د فيها على
قدوة الزعيم ،الذي علّمنا أن الحياة
كلها وقفة ع � ّز ،الفتا ً إل��ى أن القتلة
المتآمرين خافوا سعاده فاغتالوه،
وهو ال��ذي قال إنّ العقل هو الشرع
األعلى ،ما زادهم اغترابا ً عنه ،وهو
القائل إن اقتتالنا على السماء أفقدنا
األرض ،فازدادوا اقتتاال ً عليها.
وختم كلمته بمعاهدة الزعيم على

رزق

سعادة

مواصلة الصراع من أجل حياة األمة
ونصرتها.
كما ألقى مدير مديرية صيدنايا
نقوال سعادة كلمة أكد فيها أن اغتيال
سعاده ت ّم ألنه رسم سبل الخروج
من واقع المتم ّزق الذي كانت تعيشه
أمتنا بعد الحرب العالمية األول��ى،
وألن��ه رف��ض الطائفية وك�� ّل أن��واع
التفرقة ،وطالب بوحدة المجتمع،
وألنه طالب بفصل الدين عن الدولة،
وألنه قال بأن اليهود أعداؤنا ،وألنه

أراد أن تحيا هذه األمة حياة الع ّزة
والكرامة.
وخ��ت��م ق��ائ�لاً :إن ال��ذي��ن اغتالوا
س��ع��اده ه��م ال��ذي��ن ف��ق��دوا الحياة
واندثروا وبقي سعاده خالدا ً ح ّيا ً في
نفوسنا.
سبق االحتفال عقد جلسات َق َسم
لعدد من األع��ض��اء ،ومسير ّ
نظمته
مديرية القطيفة من م ّتحد القطيفة
إلى م ّتحد حفير التحتا للمشاركة في
االحتفال.

