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يحيي عيد الت�أ�سي�س الـ82
القومي في الوطن وعبر الحدود ْ
قرنايل

المتن ال�شمالي

حاطوم :مدع ّوون �إلى تح�صين الوحدة في مواجهة التط ّرف

المقاوم
القوي
مهنا :مدر�ستنا نموذج لبناء لبنان الالطائفي
ّ
ِ
أقامت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً في مكتب مديرية بيت شباب بمناسبة عيد
تأسيس الحزب ،حضره نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،العمد:
د .لور أبي خليل ،ميسون قربان وقيصر عبيد ،عضو المجلس
األعلى النائب السابق غسان األشقر ،ناموس مكتب الرئاسة
رندة بعقليني ،المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب
خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخ ّراط وأعضاء هيئة
أسر الشهداء نهال رياشي وعدد
المنفذية ،رئيسة مؤسسة رعاية َ
من المسؤولين.
كما حضر االحتفال رئيس بلدية بيت شباب الياس االشقر
منسق المتن في التيار الوطني الحر هشام كنج
والمختارون،
ّ
على رأس وفد ،اإلعالمي جاد أبو جودة ،وفاعليات وجمع كبير من
القوميين والمواطنين.

كلمة المديرية

ع ّرفت االحتفال غوى األشقر بكلمة من وحي المناسبة ،وألقى
الشاعر مكرم غصوب قصيدة معبّرة ،ثم ألقى عضو المجلس
القومي ابراهيم ابراهيم كلمة مديرية بيت شباب ،قارن فيها بين
نموذجين :دول��ة تعيش فيها الطائفية وتنخر في مؤسساتها
ويُذبح فيها المواطنون ِباسم الدين ،ودول��ة مدنية يتساوى
فيها المواطنون في الحقوق والواجبات على مختلف انتماءاتهم
وطوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم .مشيرا ً إلى أنّ القبول بالنموذج
األول انتحار ،كان بطيئا ً وأصبح سريعا ً مع فقدان المناعة وقضم
مكامن الق ّوة ومحاصرتها .أما النموذج الثاني ،ففيه دعوة إلى
الشروع بااللتحاق بغطاء الحزب السوري القومي االجتماعي،
الذي اعتمد هذا النموذج كمبادئ إصالحية لقيام الدولة القومية
المدنية.

كلمة المنفذية

ثم ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية المتن الشمالي هشام
الخوري ح ّنا كلمة المنفذية ،وقال فيها« :ها نحن نلتقي اليوم
في بلدة األمل والشباب ،بلدة بيت شباب ،بلدة الشهداء :ناهية
بجاني ،جورج ابراهيم ،والعميد الشهيد بشير عبيد ...لنضيء
مشعالً جديدا ً من مشاعل الحياة احتفاال ً بعيد تأسيس حزب
النهضة ،حزب المجتمع ،حزب المقاومة ،حزب فلسطين ،حزب
الزعيم الخالد أنطون سعاده.»...
وق��ال« :إذا قلّبنا صفحات ال��ذاك��رة واستحضرنا التاريخ
واألح��داث ،لوجدنا أن اإلرهاب والتط ّرف والقتل واإلج��رام ،لغة
حاضرة في ذلك الزمان وفي ك ّل زم��ان .أليست جريمة اغتيال
سعاده في فجر الثامن من تموز عام  1949من أحكام داعش؟
أننسى مجازر الصهاينة في دير ياسين وغ ّزة وفي ك ّل فلسطين؟
وماذا ُتسمى المجازر التي ارتكبت بحق القوميين في عينطورة
والمنصورية وترشيش وبرمانا؟».
وتابع« :م��اذا نقول عن مجازر الصفرا وإه��دن وت��ل الزعتر
والسبت األس��ود؟ والمجازر في سورية والعراق؟ وب��أيّ كالم
نتحدّث عن مجزرة حلبا البربرية التي ن ّفذت بد ٍم بارد وأمام أعين
العالم وذهب ضحيتها أحد عشر قوميا ً اجتماعياً؟ إن كل ذلك
ّ
المخطط التقسيمي التدميري المرسوم ألمتنا
يندرج في سياق
مهما اختلفت الوجوه وتبدّلت األسماء وتو ّزعت أدوار المتآمرين
والطامعين».
وختم« :في خض ّم هذا الصراع الذي تخوضه أمتنا ،نؤكد في
عيد التأسيس أنّ هذا المتن الذي شعّ ت منه أنوار النهضة مع
سعاده ،وكان مالذا ً لالستشهاديين الذين انطلقوا منه ،وكان رأس
حربة في مواجهة مشروع فدرلة لبنان ،سيبقى كما عهدتموه
موئالً للفكر الح ّر ومركزا ً للتفاعل والمحبة ،ونموذجا ً نهضويا ً
وطنيا ً وقوميا ً فاعالً».

كلمة التيار الوطني الح ّر

وألقى كنج كلمة التيار الوطني الح ّر ،أشار في بدايتها إلى أن
األخالق تحكم العالقة بين الحزب السوري القومي االجتماعي
والتيار ،في معركة التح ّرر من أوه��ام الخرافات واستبداد
اإلقطاعية وعاهات الطائفية والمذهبية .مشدّدا ً على أنّ القيم
االجتماعية واإلنسانية التي عمل لها سعاده ال تزال المعركة
األساس في المنطقة».

متوسطا ً مقدّم الحضور
مهنّا
ّ

جانب من الحضور

ومن بوابة تشديده على أنّ المعركة ض ّد الفساد ،يجب أن تكون
الهدف األول لكافة األح��زاب والتيارات ،وقال« :لن يكون هناك
سلم أو وطن إال بعد تج ّذر األخالق والوعي في نفوس اللبنانيين
وشعوب المنطقة».

كلمة مركز الحزب

وألقى نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،كلمة قال فيها« :إنّ
إلحياء عيد التأسيس في بيت شباب نكهة خاصة ،ألنّ التأسيس
بُني على فكرة حيّة تنبض بها إرادة الشباب ـ الجيل الجديد الذي
وأسس الحزب في قلب هذا الجبل في
راهن عليه سعاده وخاطبه ّ
وسط الطلبة والشبان والشابات ،ليعبّر عن مجتمع جديد ،عن
أمة جديدة ،وليحمل رسالة جديدة ،هذه الرسالة ال يحملها أبناء
المجتمع القديم وال أبناء الظلمة والتخلف والعشائرية والعائلية،
سعاده ذهب في االتجاه الصحيح ليراهن على جيل جديد يتوالد
على مدى اثنين وثمانين سنة ،حامالً هذه الرسالة».
وقال« :صحيح أنّ سعاده ختم عقيدته بدمه وخاطبنا بوقفة
فباق ،ونحن هنا من بيت شباب نقول:
الع ّز :أنا أموت أما حزبي
ٍ
باق ...وإنّ األجيال ستبقى أبدا ً تهتف ِباسمك
يا زعيمي ،إنّ حزبك ٍ
لحياة سورية.
نحيا التأسيس نهضة ومفاهيم حضارية قومية اجتماعية
تخاطب العقل ،تح ّرر اإلنسان من الغرائز القبلية والطائفية
والمذهبية القاتلة.
أسست معنى األمة التي
نحيا التأسيس فكرة وحركة ،فكرة ّ
تع ّرضت للتقسيم والتفتيت بأخطر جريمة وأخطر اتفاقية ،هي
اتفاقية سايكس ـ بيكو عام  ،1916ونحن في الذكرى المئة
قسمتنا
للحرب العالمية األولى التي أنجبت تلك االتفاقية التي ّ
وما زلنا تحت وطأتها حتى اليوم ،وهذه الحرب أنجبت وعد
بلفور الذي وهب فلسطين لليهود ،هذا الوعد اإلجرامي التآمري
تح ّول من وعد الى كيان غاصب متمدّد على أرضنا القومية،
ألم يقل سعاده إنّ خطر اليهود ال ينحصر في فلسطين ،بل
أينما ح ّل اليهود ،وإنّ مهمة مواجهة الخطر هي مهمة ك ّل أبناء
شعبنا ،وهي مسألة لبنانية وعراقية وشامية وفلسطينية في
الصميم؟».
اإلرهابي الذي يفتك
وتابع« :تستم ّر المؤامرة مع هذا العدو
ّ
بأمتنا ،تتقاطع أهدافه مع اليهود فيقتل ِباسم الله ويدنس
األديان ،وفي عيد التأسيس نستعيد قول الزعيم :إنّ اقتتالنا على
السماء أفقدنا األرض .ونقول اليوم إنه سيفقدنا األرض والسماء
على ح ّد سواء.
في هذه المناسبة ،نؤكد أننا حزب نشأ على فكرة الوحدة
القومية االجتماعية ،ومن أجل النظام الجديد ،الدولة المدنية دولة
تتجسد الفكرة المدنية في مؤسسات الدولة
اإلخاء والمساواة،
ّ

وفكرة المواطنة ،ألننا نحن ولدنا أح��رارا ً من أمة حرة ،ونموت
أحراراً ،فال تمييز في حزبنا وعقيدتنا وتطلعاتنا بين مواطن وآخر،
تأسست تكاوينه في عقيدتنا،
وهنا نقول إنّ تيار اإلصالح الشامل ّ
في المبادئ اإلصالحية لحزبنا ،وقد جاءت هذه المرتكزات في
بيان الثورة القومية األولى التي قادها سعاده عام  ،1949وفي
بيان الثورة االنقالبية الثانية عام  1961ـ .1962
في عيد التأسيس لك يا زعيمي ألف تحية في برنامجك الثوري،
ولكم أيها القوميون في قيادة الثورة األولى والثانية ألف تحية،
وكان بينكم بطل من أبطال الحزب وبلدة بيت شباب هو العميد
الشهيد بشير عبيد ،نحن على درب الثورة واإلصالح والتغيير ،ولن
نتخلى عنها ألننا ثورة على النظام الطائفي العتيق ،هذه المدرسة
العتيقة التي كان يحدثنا عنها األمين أسد األشقر ،ومدرستنا هي
التي تصلح لبناء نظام جديد قوي ديمقراطي علماني يفصل بين
الدين والدولة ،وترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله ،نظام يؤمن
بالحرية ،وبأنّ لبنان نطاق ضمان للفكر الحر ،نظام يبني القوة
جيشا ً ومؤسسات ومقاومة ،ويتصدّى للصهيوني في ك ّل مكان،
كما يتصدّى اليوم لإلرهاب ،لبنان الذي يأبى أن يتصدّق أحد
عليه بسالح ،نبنيه نحن بإرادتنا وبتطلعاتنا ،وبإرادة المقاومة
التي شقت طريقها لمواجهة العد ّو الصهيوني فح ّررت األرض
وح ّققت اإلنجازات الكبيرة واالنتصارات المشهودة .نريد هذا
الجيش قويا ً لمحاربة اإلرهاب ولشق طريق لبنان لالنتصار على
القوى الظالمية التي تريد أن تعيد أمتنا الى التاريخ المتخلف،
تاريخ الذبح والقتل والتقطيع ،في الشام والعراق وفي لبنان كما
حصل مجزرة حلبا على أيدي إرهابيين ومجرمين من الفصيلة
نفسها».
وأضاف« :من مرارات هذا الزمن أن نجد من يب ّرر لهم جرائمهم،
ويش ّكل بيئة حاضنة لهم ،أل��م ي��ح� ّرض ه��ؤالء على جيشنا
الوطني في عكار وطرابلس وعرسال؟ أيّ بيئة سياسية تريدون
يجسده الجيش
توفيرها للتحريض على الركن الوحدوي الذي
ّ
اللبناني؟».
وختم مهنا« :ال ب � ّد لنا م��ن أن نتعظ أنّ ه��ذا ال��ع��دو هدفه
االستمرار في احتالل فلسطين ،ويعمل على تهويدها لتصفية
المسألة الفلسطينية ،وللهيمنة على ك ّل األم��ة من خالل زرع
الفتن والتقسيم والتفرقة .أم��ا المواجهة ،فتكون بالمفاهيم
الجديدة التي أطلقها سعاده ،بمفاهيم الوالء الجامع ،على أساس
المواطنة ،والعمل الوحدويّ لنعود أمة سورية واحدة وقضية
قومية واحدة .ساعتئذ ،نقضي على سايكس ـ بيكو وعلى وعد
بلفور ،وعلى الظاهرة األخيرة في هذا الزمن ،بك ّل تسمياتها ،من
داعش ونصرة وإخوان ،وما إلى ذلك من جاهليين ،ألننا بالوعي
القومي نقضي على ك ّل هؤالء في آن معاً ،وبالوعي القومي ننتصر
وتنتصر األمة».

أقامت مديرية قرنايل التابعة لمنفذية المتن األعلى
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،أمسية شعرية
احتفا ًء بعيد تأسيس الحزب ،شارك فيها الشاعران عماد
زهر الدين وعماد منذر ،وذلك بحضور المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،المنفذ العام عادل
حاطوم وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير المديرية ربيع األعور
وأعضاء هيئة المديرية ،رئيس بلدية قرنايل المهندس
غسان األع��ور ،رئيس مؤسسة بشير األع��ور المهندس
ضياء األعور ،القنصل حسيب األعور ،رجل األعمال نديم
ع��ارف األع��ور ،والمختاران خليل األع��ور وكمال األع��ور،
مسؤولو األح��زاب في بلدة قرنايل ،وجمع من القوميين
االجتماعيين والمواطنين.
ع � ّرف األمسية ناموس المديرية علي األع��ور ،وق�دّم
ال��ش��اع��ران مجموعة م��ن القصائد الشعرية م��ن وحي
المناسبة .ثم كانت كلمة للمنفذ العام عادل حاطوم تحدّث
فيها عن معنى التأسيس وعن والدة الوعي والفكر القومي
في أمتنا.

ورأى حاطوم أنّ الوضع التي تم ّر به األمة السورية
يؤكد استشراف سعاده ك ّل المؤامرات التي تهدف إلى
تفتيت األم��ة وتقسيمها .وك��ان التأسيس من أجل نشر
الوعي القومي وتحصين مجتمعنا والعمل إلعادة الوحدة
والحرية لبالدنا .وأ ّكد أننا مدع ّوون اليوم إلى مزيد من
الوحدة في مواجهة القوى اإلرهابية.
ث ّم ُقدّمت األوسمة والدروع التكريمية لعائلتي كمال ضو
وزي��اد األع��ور ،ومؤسسة بشير األع��ور والقنصل حسيب
األعور ،وسليم األعور وسهيلة هالل األعور.

«األغنية الملتزمة»

كما أقامت نظارة التربية والشباب في مكتب المنفذية
حفالً بعنوان« :األغنية الملتزمة» ،أحياه الفنان الدكتور
وسام حمادة ،الذي أدّى مجموعة من األغاني الوطنية
والقومية .وذلك بحضور المنفذ العام د .عادل حاطوم
وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير مديرية قرنايل ربيع األعور
وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين واألصدقاء.

طلبة الالذقية
م�شروعنا نه�ضة الأمة وعهدنا افتداء كرامتها ب�أع ّز ما نملك

حاجز محبّة
األشقر

غصوب

الخوري حنا

ابراهيم

كنج

توغو و�أبيدجان
أقامت مديرية أبيدجان في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد
التأسيس ،حضره جمع من القوميين وأبناء
وتلي في االحتفال بيان الحزب
الجالية.
َ
في المناسبة ،ثم ألقى مدير المديرية كلمة
أشار فيها إلى مضامين المناسبة ومعانيها،

من احتفال توغو

وتط ّرق إلى ما تتع ّرض له أمتنا من تحدّيات
ومخاطر ،وشدّد على ضرورة حشد الطاقات
لمواجهة خطر االرهاب والتط ّرف واالحتالل
والعدوان.
وأقامت مفوضيّة توغو في الحزب حفل
عشاء في المناسبة في مطعم «المفتي»،

بحضور مدير المديرية وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
استهل الحفل بالنشيد الرسمي للحزب ،ثم
كلمة تعريف ألقاها زياد واكيم ،أشار فيها إلى
أنّ سعاده بعث نهضة تنقذ األ ّمة من أمراض
الطائفية والتف ّتت.

 ...وأبيدجان

وألقى مف ّوض المفوضيّة حسين هاشم
كلمة نيابة عن عميد ش��ؤون عبر الحدود،
شملت عددا ً من العناوين السياسية والفكرية،
وشدّدت على ضرورة العمل من أجل توحيد
الطاقات في بلدان االغتراب ورفع الصوت في
مواجهة المؤامرة التي تتع ّرض لها بالدنا.

أقامت مديريتا التعليم المفتوح والهندسة التابعتان
لمنفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،بإشراف نظارة التدريب ،حواجز
محبّة لمناسبة عيد تأسيس الحزب الـ ،82و ّزع خاللها
القوميون الحلوى على المواطنين ومنشورا ً أعدّته نظارة
اإلذاع��ة واإلع�لام في المنفذية ،تض ّمن تعريفا ً بالحزب
�ؤس��س��ه ،وم��راح��ل التأسيس األول���ى التي ابتدأت
وم� ّ
بمجموعة من طلبة الجامعة األميركية في بيروت ،ث ّم
انتشار الحزب في مختلف األوس���اط ،خصوصا ً بين
الطلبة الذين اعتبرهم سعاده نقطة االرتكاز والعنصر
الفاعل في المجتمع القادر على إح��داث التغيير وبناء
األفضل.
وشدّد المنشور على أنّ مشروع الحزب نهضة تغيّر
حياة شعبنا بمختلف مجاالتها نحو األف��ض��ل ،حتى
الوصول إلى حياة أجمل في عالم أجود وقيم أعلى.
ولفت المنشور إلى أنّ الحزب ينادي بتقديم مصلحة
سورية وجعلها فوق ك ّل مصلحة جزئية ،وبفصل الدين

 ...والمشاركون في مباريات كرة القدم

عن الدولة ليتساوى السوريون في الحقوق والواجبات
حفاظا ً على وحدة المجتمع.
وختم« :في عيد تأسيس الحزب تحية إلى الشهداء،
مضحين
ونعاهد شعبنا على أن يبقى الطلبة القوميون
ّ
تجاه بلدهم مفتدين أهلهم السوريين بأع ّز ما يملكون،
مدافعين عن حقهم في حياة كريمة في بلد آمن ومستق ّر».
وفي سياق نشاطات عيد التأسيس ،أقامت نظارتا
التدريب والتربية والشباب ،دوري شهداء صدد في كرة
القدم ،وذلك بمناسبة مرور سنة على معركة صدد.
شاركت في الدوري على مدى يومين متتاليين فرق
من كافة المديريات ،وحضر المباريات المنفذ العام ديب
بو صنايع وجمع من القوميين والمواطنين .وجاءت
النتائج على الشكال التالي:
المركز األول لمديرية التجارة ،والمركز الثاني لمديرية
التعليم المفتوح .أفضل العب :ميشال جرادة وسليمان
الطب
سليمان ،وأفضل هدّاف يامن ودح ،وكان لمديرية
ّ
مشجع.
لقب أفضل
ّ

