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مناطق
منفذيات «القومي» ومديرياته تحتفل بال ّأول من �آذار

الدوير

ر�أ�س المتن

و�سام قان�صو :معادلة الجي�ش وال�شعب والمقاومة �صيغت بالدماء والت�ضحيات

أقامت مديرية ال��دوي��ر التابعة لمنفذية
ال��ن��ب��ط��ي��ة ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي
االجتماعي حفل ع��ش��اء ف��ي مطعم «قصر
الملوك» ـ النبطية ،وذلك بمناسبة عيد مولد
الزعيم أنطون سعاده وذكرى يوم األرض.
حضر الحفل رئيس المكتب السياسي
المركزي الوزير السابق علي قانصو ،عضو
المجلس األع��ل��ى خليل ب��ع��ج��ور ،ع��دد من
أعضاء المجلس القومي ،أعضاء هيئة منفذية
النبطية مدير مديرية الدوير وأعضاء هيئة
المديرية.
كما حضر الحفل رئيس بلدية الدوير محمد
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قانصو وعدد من المختارين وفاعليات وحشد
من القوميين والمواطنين.
وألقى عضو المجلس القومي وسام قانصو
كلمة بالمناسبة أش��ار فيها إل��ى أن الخطر
الصهيوني ومشاريع التقسيم والتفتيت
والعصبيات الدينية والطائفية والمذهبية،
أخ��ط��ار محدقة ببالدنا ماضيا ً وح��اض��را ً
ومستقبالً ،وهي مصدر الويل الذي ح ّذر منه
وأسس حزبه لدفع هذا الويل عن األمة،
سعاده ّ
ولمواجهة اإلقطاع بكل وجوهه ومحاربة
النزعة الفردية و المصالح الخصوصية.
ولفت قانصو إلى أن سعاده اعتبر ارتقاء

المجتمع مرتبطا ً بتالزم األخالق في كل عمل
سياسي وفي صميم كل نظام وشدد على وحدة
المجتمع ،ودعا إلى تحقيق العدالة االجتماعية
التي هي أساس االستقرار واالرتقاء.
رص الصفوف في مواجهة
وأ ّك��د قانصو ّ
اإلره����اب ال���ذي يستبيح ب�لادن��ا بوتيرة
متصاعدة من العراق إلى الشام إلى لبنان،
م��ؤك��دا ً أن مواجهة اإلره���اب واج��ب قومي،
كما مواجهة العدو الصهيوني ال��ذي يحتل
فلسطين الحبيبة .م��ش��دّدا ً على ض��رورة
مواجهة المشروع المعادي الذي يستهدف
إلغاء وجودنا وطمس هويتنا القومية وإحالل

ثقافات القتل واإلج��رام والتهام األكباد محل
قيم الحق والخير والجمال.
كما أك��د أن المقاومة حق ثابت وراس��خ
متمسكون بها نهجا ً وخ��ي��ارا ً في
ون��ح��ن
ّ
مواجهة العدو الصهيوني والقوى الدولية
واإلقليمية والعربية التي تؤازره ،الفتا ً إلى أن
قوى اإلرهاب والتطرف هي صنيعة صهيونية
ـ غربية ،وتعمل لمصلحة العدو وحلفائه.
وخ��ت��م ق��ان��ص��و« :إن م��ع��ادل��ة ال��ث��ال��وث
الذهبي الجيش والشعب والمقاومة ال تزال
قائمة وستبقى وقد صاغها الجيش والشعب
والمقاومون بالدماء والتضحيات».

دم�شق

كيالي� :سعاده انت�صر بعقيدته المنقذة للأمة
أحيت منفذية دمشق في الحزب السوري القومي االجتماعي عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،باحتفال حضره رئيس المكتب السياسي في الشام الدكتور نذير العظمة ،منفذ عام دمشق
فاخر كيالي ،وعدد من أعضاء هيئة المنفذية ،وجمع من القوميين والمواطنين والطلبة.
رحب خاللها بالحضور،
بعد الوقوف دقيقة صمت عن أرواح الشهداء ،ألقى ناموس المنفذية كلمة ّ
كما ع ّرف الخطباء ،ثم ألقى طارق األحمد كلمة من وحي المناسبة.
وألقى كيالي كلم ًة جاء فيها« :ولد سعاده في األول من آذار عام  ،1904وأصبح خالل فترة وجيزة
معلّما ً وهاديا ً وقائدا ً وزعيما ً ومف ّكرا ً وفيلسوفاً ،ووضع أسس النهضة السورية القومية االجتماعية،
وأس��س لنشر عقيدة الحزب السوري القومي االجتماعي وح�دّد غايته .وبنتيجة ما كتبه أنطون
ّ
سعاده وقاله ،اشتعلت الحرب بينه وبين أعداء الداخل المتحِ دين مع أعداء الخارج من الطامعين
والمستعمرين ،وبنتيجة الحرب بين عصر النور وعصر الظلمة ،بين النظام والفوضى ،بين مؤسسات
الحياة القومية ومؤسسات التقاليد القديمة ،من مذهبية وعشائرية وإقطاعية وإثنية ،وبين الحياة
والموت ،استشهد سعاده جسداً ،لكنه انتصر بما ف ّكر واعتقد وبما ترك من تراث لحزبه وأمته».
المقسم مذهبيا ً وطائفيا ً وإثنياً ،حتى
وأضاف« :اليوم تدور حرب ضروس الهدف منها إعادة تقسيم
ّ
يتم ّكن الصهاينة من السيطرة على كامل ساحة الوطن ،وهنا ال ب ّد أن نقول مع مؤسس الحزب« :كل
ما فينا لألمة حتى الدماء التي تجري في عروقنا عينها ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى
طلبتها وجدتها» ،وها هو الوقت المطلوب فيه دماء الع ّزة والكرامة للوصول إلى الحياة التي ليست
إال وقفة عز فقط.»...
وألقى العظمة قصائد وطنية من وحي المناسبة .كما تسلّم محمد فريد الدبوسي ،نياب ًة عن
عائلة الشهيد« ،وسام الوفاء» الذي منحه رئيس الحزب النائب أسعد حردان للشهيد عبد المنعم
الدبوسي.

�سمعانٌ :
�صرح ي�ساهم في بناء الجيل الجديد
وتعزيز االنتماء الوطني والقومي

أقامت مديرية رأس المتن التابعة لمنفذية المتن األعلى
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً حاشدا ً
بمناسبة عيد مولد الزعيم أنطون سعاده ،في خلية آل
صالحة ،بحضور عميد ش��ؤون عبر الحدود سامي أبو
فواز ،وكيل عميد المالية مدير مديرية رأس المتن نبيل
أبو نكد ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،منفذ عام المتن
األعلى ع��ادل حاطوم وأعضاء هيئة المنفذية ،رئيسة
مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
نهال رياشي ،عدد من أعضاء المجلس القومي ،مسؤولي
ال��وح��دات الحزبية في منطقة المتن األعلى وجمع من
القوميين والمواطنين.
�ي «فينيسيا» و«طيران
كما حضر عضو مجلس إدار َت� ْ
الشرق األوسط» مروان صالحة ،رئيس بلدية رأس المتن
عصام مكارم ،مختار رأس المتن خالد فارس مكارم ،ممثل
الحزب التقدمي االشتراكي مازن توفيق صالحة ،ممثل
الحزب الشيوعي اللبناني نزيه مكارم ،رئيس جمعية
الرابطة األخوية سامي أمين غ��زال ،وفد من نادي هالل
النصر في رأس المتن ،وفاعليات اجتماعية وأهلية وحشد
من المواطنين.
استه ّل االحتفال مفوض العمل في المديرية زيدان سليم
زيتوني بكلمة ترحيب وتعريف ،ثم ألقى الشاعر القومي
عماد المنذر مجموعة من القصائد.
رح��ب فيها بالحضور
وألقى أبو نكد كلمة المديرية ّ
شاكرا ً ا مروان صالحة وعموم آل صالحة على استضافة
االحتفال في دارتهم التي تمثل منبرا ً للكلمة الحرة الملتزمة
بقيَم الحق والخير والجمال.
وقال« :في هذا المكان نقيم احتفالنا بعيد مولد الزعيم
أنطون سعاده ،الذي لم تمت ّد حياته ألكثر من  45عاماً،
أسس خاللها النهضة القومية االجتماعية واستطاع أن
ّ
يكتب ويحاضر ويد ّرس ويترجم ويجول في أنحاء األمة
وفي بالد االغتراب .وقال عنه المف ّكر كمال جنبالط عند
استجوابه الحكومة اللبنانية بعد تنفيذ حكم الجريمة
بحق سعاده :إن��ه صاحب أكبر مدرسة فكرية في هذا
الشرق».

وختاما ً حيّا أبو نكد الرفقاء الشهداء من مديرية رأس
المتن.
وألقى نادر كلمة مركز الحزب ،أشار في مستهلها إلى
عصور االنحطاط التي م ّرت على األمة السورية والعالم
العربي ،وص��وال ً الى المرحلة الحاضرة ،إذ حلّت مح ّل
االنحطاط النزعات المتطرفة والتقاليد الرجعية وفتاوى
القتل والسبي واإلج��رام ،وهذا ما ح ّذر منه سعاده باكرا ً
وواجهه بإطالق النهضة القومية االجتماعية ،وتأسيس
الحزب السوري القومي االجتماعي ليكون حامالً النهضة،
وليصارع في سبيل تحقيقها وإع��ادة األلق واإلب��داع الى
سورية الحضارية التي بنت مداميك العلم والمعرفة
منذ أقدم العصور ،وقبل أن تأتيها جحافل الجهل والتتار
والسالجقة والعثمانيين.
وأض��اف« :إنّ النظام الطائفي في لبنان على امتداد
عمره منذ عشرينات القرن الماضي إلى اليوم ،ح ّول البلد
إلى شركة طائفية وإقطاعية ،أضعفت شخصية الدولة
فيه لمصلحة الطوائف والمذاهب ،وربطت مصير لبنان
بالخارج».
وأشاد نادر بالجيش اللبناني وبدوره ،وبدور األجهزة
األمنية التي تعمل لمصلحة أمن البلد والمواطنين ،وتكافح
اإلرهاب وتسعى إلى تحرير المخطوفين .كما دان القوى
والشخصيات التي تشنّ الحمالت على الجيش وتدافع
عن اإلرهابيين وتحميهم وتؤ ّمن التغطية السياسية لهم،
وتجعل من اإلرهاب كما العمالة مج ّرد وجهة نظر.
وأك��د ن��ادر أنّ سورية ـ قيادة وجيشا ً وشعبا ً وقوى
قومية ـ تخوض معركة مصيرية ض ّد االرهاب والتط ّرف،
ٌ
إنجازات كبيرة على أرض الواقع ،وهذا ما دفع
وقد تحققت
الحلف المعادي إلى الدخول المباشر على خط العدوان
كما فعل العدو الصهيوني ،وكما فعلت تركيا في َك َسب.
ختاماً ،قدّمت المديرية دروع التقدير والوفاء إلى عائالت
شهداء رأس المتن وإلى عائالت المناضلين القوميين الذين
وضحوا في سبيل نشر مبادئ النهضة
أسسوا المديرية
ّ
ّ
وروحها وأخالقها في الجبل ولبنان وعبر ديار االغتراب.

الأوزاعي ـ بئر ح�سن

جانب من الحضور

وفد من «القومي» يزور جامعة البعث في حم�ص

نادر :النظام الطائفي � َ
أ�ضعف �شخ�صية الدولة
وح ّولها �إلى �شركة �إقطاعية

«النه�ضة» ـ �سدني
أحيت مفوضية النهضة التابعة لمنفذية سدني في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،عيد مولد الزعيم أنطون سعاده ،بلقاء جامع في منزل
عامر األي��وب��ي ،حضره منفذ ع��ام منفذية سدني أحمد األيوبي وع��دد من
المسؤولين.
تخلل اللقاء كلمة ألقتها الرا الساحلي ِباسم الطلبة فتحدثت عن معنى
المناسبة ،ثم ألقى فادي الشنبور كلمة المفوضية وفيها أكد أنّ تعاليم
النهضة ومبادئ الحزب وعقيدته ،هي التي ترفع الويل عن شعبنا وتدفعه
عن بالدنا.

بزّي :متم�سّ كون بالمقاومة
خَ يار ًا ونهج ًا في �سبيل الع ّز

�صحراء ال�شويفات

زار منفذ عام منفذية حمص في الحزب السوري
القومي االجتماعي العميد نهاد سمعان ،ومدير
مديرية الطلبة الجامعيين المستقلة ،مع وفد من
هيئ َت ْي المنفذية والمديرية ،جامعة البعث في حمص،
مه ّنئا ً أفراد طاقميها اإلداري والتدريسي بمناسبة عيد
المعلم ،وق �دّم لهم باقات من الزهور وكتيّبات عن
مبادئ الحزب.
استهل الوفد زيارته بلقاء أمين فرع حزب البعث
العربي االش��ت��راك��ي ف��ي الجامعة ال��دك��ت��ور محمد
العيسى ،ونقيب المعلمين في الجامعة الدكتور
شريف شاهين ،ث��م عقد ل��ق��اءات م��ع نائب رئيس
الجامعة للشؤون اإلداري��ة الدكتور ميشال نقوال،
ونائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية ،وعدد من
عمداء الكلّيات.
وش��دّد سمعان خ�لال اللقاءات على أهمية دور

جامعة البعث التي ُتشكل صرحا ً جامعا ً للطلبة
من أبناء شعبنا .مشيدا ً بادارة الجامعة وأساتذتها
لجهة الحرص على االستمرار بالعطاء والبذل ،على
رغ��م ال��ظ��روف العصيبة والقاسية التي م � ّرت بها
المحافظة.
ون��� ّوه سمعان ب��دور األس��ات��ذة ف��ي بناء الجيل
الجديد ،بما يحمله ه��ذا البناء من تعزيز االنتماء
الوطني والقومي ،وتحديد المفاهيم الجديدة التي
تصب في خانة ه��ذا االنتماء ،ليساهموا في بناء
ّ
سورية المتجدّدة.
وأع���رب ن��واب رئيس الجامعة واألس��ات��ذة عن
تقديرهم العميق للزيارة ،مؤ ّكدين على أهمية دور
الحزب السوري القومي االجتماعي خالل األزم��ة ،ال
سيما لجهة العمل على تحصين الوحدة ومواجهة
اإلرهاب والتط ّرف.

أقامت مديرية صحراء الشويفات التابعة لمنفذية المتن الجنوبي في الحزب
السوري القومي االجتماعي لقا ًء في منزل مديرها باسل كردية ،وذلك في سياق
إحياء ذكرى مولد باعث النهضة ،تخلله أداء مجموعة من المواطنين َق َسم
اإلنتماء إلى الحزب ،بحضور أعضاء هيئة المنفذية :ربيع جابر ،حافظ يزبك،
وهشام المصري.
وتحدّث كردية عن نشاط المديرية واهتمامها بالجيل الجديد ،الفتا ً إلى أن
ازدياد عدد المقبلين إلى النهضة دليل على أهمية دور الحزب وحيويته.
وألقى المصري كلمة شدّد فيها على ض��رورة الجهوزية التامة لمواجهة
اإلرهاب الذي يتهدّد بالدنا ،معتبرا ً أن هذه المواجهة ال تقل أهمية عن مواجهة
العدو الصهيوني ،ألن اإلرهاب صنيعة العدو.
وألقى يزبك كلمة أكد فيها على أهمية انتماء جيل الشباب إلى الحزب ،معتبرا ً
أن الدم الجديد يجب أن يشكل القدوة والمثال لألجيال المقبلة.

أقامت مديرية األوزاعي ـ بئر حسن
التابعة لمنفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً في قاعة الشهيد خالد علوان
بمناسبة مولد الزعيم ،حضره عضو
المجلس األع��ل��ى منفذ ع��ام المتن
الجنوبي عاطف ب � ّزي ،وكيل عميد
الداخلية س��م��اح م��ه��دي ،وأع��ض��اء
هيئة ال��م��ن��ف��ذي��ة ،م��دي��ر المديرية
وس���ام مسلماني وأع��ض��اء هيئة
ال��م��دي��ري��ة ،وج��م��ع م��ن المواطنين
وأشبال وزه��رات .وتخلل االحتفال
عرض فيديو عن نشاطات المديرية،
ومسرحية قدّمها األشبال ،ورقصات
متن ّوعة قدّمتها الزهرات ،أغنية عن
األول من آذار أدّاها األشبال والزهرات
بسام
بمشاركة م��ذي��ع ال��م��دي��ري��ة ّ
جعفر.
بعد نشيد الحزب الرسمي ،ع ّرفت
االحتفال هبة جناد بكلمة تناولت
فيها أه��م��ي��ة ال��م��ن��اس��ب��ة ،ث��م ألقى
مسلماني كلمة قال فيها« :إنّ سعاده

يؤسس فكرة وحركة تتناوالن
لم
ّ
حياة األم��ة ال��س��وري��ة فحسب ،بل
أوج���د ن��ظ��رة ج��دي��دة إل���ى الحياة
والكون والفن ،تمثلت ببناء اإلنسان
الجديد ،اإلنسان ـ المجتمع ،الذي
نزع كل قيود الموروثات البالية التي
تعترض سبيل التقدم واالرتقاء».
ثم ألقت الزهرة شذى ونوس كلمة
أش���ارت فيها إل��ى أننا ف��ي النهضة
نتعلم كيف نحب بالدنا وندافع عن
أرضنا ونتعلم حسن التعامل في ما
بيننا ،ألننا نؤمن بالوحدة ونعمل
لها.
وألقت ال��رائ��دة ن��ور الحاج كلمة
أك��دت فيها أن الحزب يعلّم المحبة
والنظام واالحترام ،وعقيدة الحزب
تع ّزز ثقتنا باالنتصار .وه��ذه هي
العقيدة التي نرتضي اعتناقها .ث ّم
ألقت الزهرة ن��ور صقر قصيدة عن
األ ّم.
وألقى ب ّزي كلم ًة شدّد فيها على
ضرورة الثبات والتمسك بالقيم التي

أرساها سعاده ،ودع��ا إلى التمسك
بالمؤسسات الحافظة لحقيقة إيماننا
بالنظام والدستور ،وهو ما أكد عليه
قدوتنا وزعيمنا وب��اع��ث نهضتنا
العظيمة.
وق��ال« :إن مسيرة حزبنا حافلة
بالنضال والتضحيات ،فنحن حزب
مقاوم ،ونتمسك بالمقاومة خيارا ً
ون��ه��ج�ا ً ف��ي سبيل ال��ع��ز والحرية
وال��ت��ح��ري��ر ،وه���ذا عهدنا للشهداء
الذين افتدوا األمة بدمائهم الزكية،
من شهداء الحزب في فلسطين عام
 1936إل��ى االس��ت��ش��ه��ادي وج��دي
الصايغ فاتح العمليات االستشهادية
في  12آذار  1985إلى سناء ومالك
وابتسام وخالد علوان إلى شهداءنا
في مواجهة قوى التطرف واإلرهاب
إلى الشهيد البطل محمد ع��واد إلى
الشهيد ج��ود مخول ناظر اإلذاع��ة
في منفذية الالذقية إلى  30آذار يوم
األرض يوم وقفت  7قرى في الجليل
وتحدت المحتلين الصهاينة».

