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

�سوي�سرا

ديب :القوميون االجتماعيون نموذج لوحدة نادر :الجي�ش في بالدنا ّ
خط �أحمر...
المجتمع في مواجهة الم�شاريع الطائفية
وتكامله مع المقاومة دحر اال�ستعمار وح ّرر الأر�ض
أقامت مديرية المريجات التابعة لمنفذية زحلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة العيد الـ82
لتأسيس الحزب ،في صالة «آل المصري» ـ المريجات .حضره
عميد ال��دف��اع زي��اد معلوف ،عضو المجلس األعلى د .وليد
زيتوني ،مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر ،المندوب السياسي
للبقاعين الغربي واألوسط محمد عبد الغني ،منفذ عام زحلة
أحمد سيف الدين وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من مسؤولي
الوحدات الحزبية.
كما حضر االحتفال علي قاسم وخضر زعيتر عن حزب الله،
خالد أبو حمدان عن حركة أمل ،غسان بحر صافي عن حزب
الوعد ،عماد بعقليني عن تيار المرده ،فادي العلي عن حزب
البعث العربي االشتراكي ،سعيد أيوب عن حزب االتحاد ،إيلي
نصار عن التيار الوطني الحر ،رئيس جمعية قولنا والعمل
الشيخ أحمد القطان ،ممثلون عن الفصائل الفلسطينية،
كاهن رعية مار جرجس في المريجات األب وسام أبو النصر،
رئيس بلدية المريجات السابق فيليب بشعالني ومختارها
م��ارون بشعالني ،إضافة إلى فاعليات المنطقة االجتماعية
واالقتصادية والتربوية وأعضاء مجالس بلدية واختيارية
وجمع من القوميين والمواطنين.

كلمة المديرية

جانب من الحضور
أحيت مديرية سويسرا في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي العيد
الـ 82لتأسيس الحزب ،باحتفال في
مدينة جنيف ،حضره مدير المديرية
شعبان ديب وأعضاء هيئة المديرية،
وعضو المجلس القومي قسطنطين
الصايغ.
كما حضر االحتفال السفير السوري
لدى األمم المتحدة في جنيف حسام
آلة وقنصل سورية العام في سويسرا
محمد األحمد ،وحشد من القوميين
وأبناء الجالية.
افتتح االحتفال بالنشيد الرسمي
للحزب ،ث ّم الوقوف دقيقة صمت إجالال ً
ألرواح شهداء الحزب وشهداء الجيش
السوري والجيش اللبناني والجيش
العراقي وقوات الدفاع الوطني.
بعد الترحيب بالحضور ،ألقى
المدير شعبان ديب كلمة أكد فيها أنّ
الحزب السوري القومي االجتماعي
هو حزب المقاومة والصراع ،وحزب

ال�سفير ال�سوري:
�سنحتفل في
العيد المقبل
باالنت�صار
على الإرهاب
ال��وح��دة القومية االجتماعية ،وأنّ
القوميين االجتماعيين نموذج لوحدة
المجتمع في مواجهة ك ّل المشاريع
الطائفية والمذهبية واإلثنية.
وأضاف« :نحتفل اليوم باستقبال
سنة نضالية ج��دي��دة ،لنؤكد على
االستمرار في مسيرة النهضة وحمل
م��ش��ع��ل ال��وع��ي ال��ق��وم��ي وال��ح��ي��اة
ال��ج��دي��دة ح��ي��اة ال��ح��ري��ة وال��واج��ب
والنظام والقوة».
ث��م ألقى عضو المجلس القومي

قسطنطين ال��ص��اي��غ كلمة باللغة
الفرنسية تحدث فيها ع��ن معاني
التأسيس ومبادئ الحزب ،وتاريخ
نشوء فرع الحزب في سويسرا.
وألقى السفير السوري كلمة أشار
فيها إل���ى ت��زام��ن ت��أس��ي��س ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي مع ذكرى
الحركة التصحيحية التي قادها القائد
حافظ األسد ،مضيفاً :نقاتل جميعاً،
والحزب القومي في طليعة المقاتلين،
دف��اع��ا ً ع��ن س��وري��ة األم���ة وال��دول��ة
والخط المقاوم ،فالخط المقاوم هو
��ب المعركة التي
المستهدف وه��و ل ّ
ن��خ��وض ،ي��ت�� ّم اس��ت��ه��داف المقاومة
بمخطط الفوضى الخالقة ،التي تنفذ
تحت مس ّمى الربيع العربي ،الذي هو
ك ّل شيء ما عدا الربيع».
وختم السفير كلمته آمالً باالحتفال
السنة المقبلة في مثل هذا الوقت بعيد
التأسيس وباالنتصار على اإلرهاب
وعلى مخطط الفوضى الخالقة.

ا�ستوكهولم
ج ّراح :ثابتون على نهج ال�صراع والمقاومة
ّ
�ضد االحتالل والإرهاب

قطع قالب الحلوى
أقامت مديرية استوكهولم في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة العيد الـ 82للتأسيس،
وذلك في صالة النادي السوري ،حضره مدير المديرية
جاك جراح وأعضاء هيئة المديرية ،وممثل الشيوعيين
السوريين في السويد طالل اإلمام ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
افتتح االحتفال بالنشيد الرسمي للحزب ثم الوقوف
دقيقة صمت إج�لاال ً ألرواح الشهداء ،ثم كلمة تعريف
بالمناسبة وترحيب بالحضور.

للمقاومة الوطنية ف��ي لبنان وفلسطين .وتسعى
قطعان داعش والوهابية والفكر الفاشي والطائفي إلى
تدمير البشر والحجر من أجل إعادة عجلة التاريخ إلى
الوراء .غير أنّ سورية بجميع مك ّوناتها وقواها الوطنية
والتقدمية والقومية وجيشها الوطني الباسل ،تتصدّى
لهذه الهجمة الشرسة بك ّل بسالة ،وسيكون النصر
حليفها ال محالة».
وأمل اإلمام في ختام كلمته بأن نحتفل في العام المقبل
وسوريانا قد تخلصت من كابوس اإلرهاب والتط ّرف.

اإلمام

كلمة المديرية

وبعد قصيدة من وحي المناسبة ألقاها شكري يونو،
ألقى ممثل الشيوعيين السوريين طالل اإلمام كلمة نقل
في مستهلها تحيات الشيوعيين السوريين في السويد
إلى القوميين ،ومن خاللهم إلى قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي وأعضائه وأصدقائه.
تأسس حزبكم في غمرة النضال من
وقال اإلمام« :لقد ّ
أجل استقالل سورية من االستعمار الفرنسي وكان له،
إلى جانب القوى الوطنية األخرى دور مهم في إنجاز هذا
االستقالل .كما وقف حزبكم منذ البداية ض ّد المطامع
الصهيونية في فلسطين والبلدان العربية األخ��رى.
ولعب دورا ً أساسيا ً في مقاومة االحتالل «اإلسرائيلي»
للبنان إلى جانب القوى الوطنية والتقدمية األخرى
مقدّما ً كوكبة من الشهداء واالستشهاديين من أمثال
سناء محيدلي وخالد علوان والقائمة تطول ...وسيبقى
شهداء حزبكم خالدين في ضمير شرفاء األمة».
وأضاف« :إنّ سورية تدفع ثمن وقوفها ض ّد التبعية
لالمبريالية األميركية وحلفائها في المنطقة ،ومساندتها

وألقى مدير المديرية جاك جراح كلمة بالمناسبة ،وتال
بيان عمدة اإلذاعة واإلعالم ،مؤكدا ً على ثوابت الحزب
السوري القومي االجتماعي وثباته على نهج المقاومة
وال��ص��راع ض�� ّد العدو الصهيوني وض�� ّد ق��وى اإلره��اب
والتط ّرف.
وأش���ار ج���راح إل��ى ض���رورة حشد ط��اق��ات شعبنا
في االغ��ت��راب مساهمة في المواجهة المصيرية التي
تخوضها أمتنا ض ّد أعدائها ،الفتا ً إلى أنّ الحزب أعلن
مبادرة لتشكيل جبهة شعبية تقاوم االحتالل واإلرهاب،
والمطلوب أن ينخرط شعبنا بك ّل قواه ومؤسساته في
هذه الجبهة من أجل القضاء على آفة الش ّر واإلرهاب.
و ُقلّد خالل االحتفال عضو المجلس القومي صليبا
كوري ،وجورج سمعان «وسام الثبات» الذي منحهما
إي��اه رئيس الحزب النائب أسعد ح��ردان ،وهو وسام
يُمنح للمناضلين القوميين الذي ثبتوا في الحزب نصف
قرن وأكثر.
واختتم االحتفال بقطع قالب الحلوى.

افتتح االحتفال بنشيد الحزب والنشيد اللبناني ،ثم كلمة
تعريف ألقاها وسيم بدر ،فكلمة مديرية المريجات ألقاها المدير
الدكتور لؤي زيتوني ورك��ز فيها على عالقة الحزب بمتحد
المريجات ،وعلى تاريخ المريجات ،إضاف ًة إلى دور القوميين
االجتماعيين فيها.
وأش��ار إلى أن الزعيم زار المريجات في يوم مار جرجس
الخضر عام  ...1947الفتا ً إلى أن البلدة احتضنت المقاومة
الوطنية ،كما الكثير من البلدات البقاعية؛ وشكلت محطة
انطالق لعد ٍد من عملياتها ...وهي من أولى البلدات التي كرمت
ٍ
االستشهادية سناء محيدلي وعبرت عن وفائها لمن يبذل دمه
فداء لشعبه وأرضه ،على خطى نماذج التضحية التي عرفتها
بالدنا منذ القدم تيمنا ً بإنجيل يوحنا ـ الذي ورد فيه( :ألنه ليس
حب أعظم من هذا :هو أن يبذل اإلنسان نفسه عن أحبائه).
وقال زيتوني« :تمر المناسبة هذه السنة على بلدتنا في ظل
مخاطر داهمة وأخرى متجدّدة ،ال تقف عند حد التشرذم ،وليس
آخرها الخطر اإلرهابي الذي يحصد ما يحصد في طريقه ،ليس
من األرواح فحسب ،بل من القيم والتراث والتاريخ ...ومن
حقيقة مجتمعنا وأمتنا التي أطلقت الحضارة إلى العالم ...كما
أشعلت شرارة العقل ليكون مسيرا ً لإلنسان ووجوده».
وقال« :هو الخطر الذي يسعى إلى تحطيم ما فينا من إرادة
وعزيمة ب��زرع الخوف وزعزعة اإليمان ب��ال��ذات .هو الخطر
المنهجي الذي يعمل على سلخ إنساننا عن ارتباطه المقدس
بأرضه .وال��ذي ح ّذر منه سعاده منذ عام  ،1937إذ رأى أن
العصبية الوهابية تنذر البالد التي تحيط ب��أرض العرب
بخطر حرب مداهمة ،ألن القبائل العربية ترمي من خاللها
إلى االستيالء على مناطقنا وتدمير ثقافة الحياة في شعبنا.
العصبية الوهابية تنذر الشعوب حول بالد العرب بخطر حرب
مداهمة .فجيوش ابن السعود تتجه نحو حدود شرق األردن.
وقد أحست إمارة شرق األردن بالخطر المحدق فقامت جيوشها
بمناورة على الحدود تمرينا ً لها على الدفاع».
ثم ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية زحلة جورج مينا
قصيد ًة من وحي المناسبة بعنوان «نهوض الحياة».

كلمة مركز الحزب

وألقى مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر كلمة مركز الحزب
وشدّد فيها على أهمية تأسيس الحزب ودوره ،وعلى أهمية
قيام دولة كبرى في بالدنا ،مؤكدا ً على مواجهة خطر اإلرهاب
والتط ّرف الداهم على الوطن ،وضرورة مواجهته بالمشروع
القومي.
وقال« :نلتقي اليوم في المريجات ،بلدة الشهداء ،بلدة الرائد
المغوار الشهيد بيار بشعالني وشهيدنا المدير شبلي زيتوني،
حيث ص��ارت أرض وطننا مجبولة بدماء الشهداء وبرفاة
أجسادهم ،حتى يحق لنا أن نقول لمن يمشي عليها ذلك البيت
من الشعر ألبي العالء المعري :خفف الوطأ فما أديم األرض إال
من هذه األجساد.»...
وأضاف نادر« :منذ أيام الدولة العثمانية ،جاءتنا في القرنين
السابع عشر والثامن عشر بعثات المستشرقين من أوروبا
لتجول في بالدنا وتكتب عنها وصفا ً جميالً وشعراً .درسنا
في المدارس عن هؤالء المستشرقين وعن حركة االستشراق
وأثرها في النهضة ،لنكتشف مؤخرا ً أن  90في المئة من بعثات
المستشرقين كانت مم ّولة من العائالت اليهودية الكبيرة،
جاءت تدرس أوضاع بالدنا ،وبدأت الهجرة اليهودية في وقت
مبكر جدا ً وليس بعد مؤتمر بال  ،1897بل قبل ذلك بكثير ،إنما
بعد مؤتمر بال نشطت وازدادت ،ثم حلت علينا الحرب العالمية

مقدّم الحضور
األولى فاستفاد اليهود منها ،خصوصا ً بعدما جاءنا الجوع
والجراد في جبل لبنان».
وتابع نادر« :تدرك الدول االستعمارية كما اليهود ،أن بالدنا
غنية ،وبإمكانها أن تصبح دول��ة عظمى ،لكنهم يريدون أن
تكون إسرائيل الكبرى بدال ً من أن تكون سورية الطبيعية ،لذلك
قسموها وزرعوا فيها النعرات الطائفية والمذهبية ،وزرعوا في
فلسطين إسرائيل الصغرى ،التي راحت تتوسع بالحروب ،إلى
أن جابهناها بالمقاومة الوطنية اللبنانية وبصمود سورية،
وبدعم من قلة قليلة من الدول الداعمة للحق في وجه الباطل،
في حين أن معظم الدول العربية رفعت رايات االستسالم».
وأكد نادر أننا بهذا الصمود وبهذه المقاومة أجبرنا العدو
على التراجع واالنهزام ،وأسقطنا حلم «إسرائيل» التي كانت
ترنو إلى العراق ،فإذا بها تتقوقع وتصبح سجانة نفسها خلف
الجدار الفاصل وداخل «الغيتو» ،علما ً أن اليهود معتادون على
الغيتو ،ونحن ما علينا إال المزيد من الصبر والصمود والنضال
واالستمرار في الصراع والمقاومة.
وأردف« :إن ه��ذه الحرب تشن على أمتنا ،في سورية
والعراق ولبنان وفلسطين واألردن ،وكذلك على كل العالم
العربي ،في مصر وليبيا واليمن والبحرين ...تحت عنوان
الفوضى الخالقة التي أطلقتها كوندوليزا رايس والمحافظون
بل الشريرون في واشنطن ،ومعظمهم من الصهاينة أو من
المتصهينين ،الذين رسموا الخطط والمؤامرات لنقع نحن في
هذه الفوضى».
وقال ن��ادر« :هذا هو واقعنا اليوم ،وهو ما كان قائما ً يوم
أسس أنطون سعاده الحزب السوري القومي االجتماعي وأراد
من خالله أن يسبق الخطة اليهودية النظامية بخطة قومية
نظامية معاكسة ،تحفظ وجودنا ومصيرنا ،وتمنع قيام هذه
الدولة الغريبة في جنوب بالدنا ،ولكن مؤامرات الدول الكبرى
والتخاذل العربي المعروف ،أدّيا إلى قيام إسرائيل عام ،1948
ويومها أمرت الجيوش العربية بالتراجع ،واليوم يعيد التاريخ
نفسه ،والمقاومة تطعن من الخلف من بعض األنظمة العربية
الرجعية».
ولفت نادر إلى أن مئات مليارات الدوالرات صرفت لتخريب

والتطرف
خطر الإرهاب
ّ
يكمن في عمله على �سلخ
�إن�ساننا عن ارتباطه
المقدّ �س ب�أر�ضه
بالدنا ولقتلنا ،بينما لو صرف جزء من هذه األموال لتسليح
الجيش اللبناني والسوري لكانت هذه الجيوش مع المقاومة
الوطنية واإلسالمية كفيلة بإزالة «إسرائيل» من الوجود،

وكذلك بإراحتنا من هذا الشر اإلرهابي والسرطان المستعصي،
ليس علينا وعلى المقاومة ،بل على الدول العربية المتقاتلة
المتراجعة التي تهزم جيوشها بالقرار السياسي وبسبب الغباء
السياسي وعدم الجدّية في القرار السياسي.
وأشار نادر إلى أن مجموعة من المقاتلين ال يتجاوز عددهم
بضعة آالف أجبروا «إسرائيل» على التراجع واالنهزام ،وحققوا
انتصار التحرير عام  2000وانتصار الصمود في حرب تموز
 ،2006فانهزم العد ّو مجدّدا ً وأصيب قلب جيشه باألمراض
النفسية والعصبية ،وفي حرب غ��زة ،استطاع هذا القطاع
المحاصر أن يقاتل ويصمد على رغم وحشية القتل والمجازر
والجرائم «اإلسرائيلية».
وق��ال« :أم��ا سورية التي حضنت المقاومة ،ورفعت راية
العروبة وناضلت من أجلها ،من أج��ل ث��ورة الجزائر ،ثورة
المليون شهيد ،وث��ورة البوليساريو ،وث��ورة اليمن ،ولم يكن
هناك ثائر عربي متمرد إال ووجد في بيروت ودمشق ملجأ ً له
ومكسبا ً وحضنا ً داعما ً ودافئاً .ردت لنا العروبة أفضالنا بهذا
الذي ترونه اليوم ،ألوف من المقاتلين أرسلوا من تونس وليبيا
ومصر والسعودية والكويت واإلمارات وقطر ،ومن بعض دول
أوروبا والغرب ،ومئات المليارات من الدوالرات لو صرفت من
أجل البناء وإعمار الصحارى العربية لصارت بالدنا جنة غناء
خضراء ،ولكانت أرضنا أكثر خصوبة ،لكنهم يصرفونها على
صفقات التسلح جبرا ً من األميركي والبريطاني ،من أجل تدمير
بالدنا التي بنيناها بعرق جباهنا وتعب مغتربينا المنتشرين
في أربع جهات األرض ،من أجل محاربة الفقر الذي تسببت
به السياسات القصيرة النظر ،أو التي يمليها الخارج على
األنظمة والحكام لمنع التنمية ،ولدفع شبابنا وقوانا العاملة
إلى الهجرة .هذا ما فعلته األنظمة العربية الرجعية ،أما إيران
فكانت السباقة إلى دعم كل ما من شأنه أن يحفظ هذه المنطقة
ألهلها ويحررها من كل مستعمر ومحتل وإرهابي».
وختم نادر كلمته ،بتحية وجهّها إلى الجيش السوري ،وإلى
الجيش اللبناني الذي وقف وصمد وخلفه صمد اللبنانيون
وقدموا شهداء وجرحى ،فالجيش في بالدنا خط أحمر ،وكلنا
ندعمه من أجل حفظ الوطن وأمنه واستقراره وبقائه ووجوده،
كما ندعم الجيش السوري الذي أثبت أنه من أفضل جيوش
العالم ،وهو الذي ال يزال صامدا ً في وجه الحرب الكونية التي
تشن على سورية ،واستطاع المحافظة على المدن السورية
الكبرى واالستراتيجية ،وهو الذي يملك زمام المبادرة ويتقدم
الستعادة مدنا ً ومناطق ع��دة من أي��دي مجموعات اإلره��اب
والظالم ،ولذلك نرى كيف أن األميركي يهرول إلجراء هدنة في
حلب!
وإذ اعتبر أن بالدنا تواجه حربا ً مجنونة فرضت عليها
لقتلنا وتدميرنا ،س��أل ن��ادر :هل تبادر الحكومات لتنسق
جهودها القتالية واألمنية واالقتصادية والبشرية؟ وتنشئ
مجلسا ً للتعاون في ما بينها ،على غرار ما فعلت أوروبا؟ ألننا
بذلك نستطيع الخروج من أزماتنا ،والتغلب على كل مؤامرة
تستهدفنا ،هذا هو رهاننا وه��ذه هي دع��وة الحزب السوري
القومي االجتماعي في العيد الـ 82لتأسيسه.

منفذ عام حم�ص في «القومي»
يك ّرم وفد �سينود�س الكني�سة الإنجيلية في الواليات المتحدة
أقام منفذ عام حمص في الحزب السوري القومي االجتماعي العميد نهاد سمعان غدا ًء تكريميا ً
على شرف وفد من سينودس الكنيسة اإلنجيلية في الواليات المتحدة األميركية ض ّم المنسق
والقس فادي داغر
القس نهاد طعمة
العام بين الكنائس اإلنجيلية في الشرق األوسط وأميركا
ّ
ّ
ومجوعة من القساوسة واآلباء.
ورحب سمعان بالوفد ووضعه في صورة ما تتع ّرض له سورية من ج ّراء العدوان اإلرهابي
ّ
الدولي ،وتم ّنى نقل الواقع إلى الرأي العام األميركي من أجل معرفة الحقائق ووضع ح ّد للتزييف

اإلعالمي الذي تقف وراءه جهات تدعم اإلرهاب والتط ّرف.
وشدّد سمعان أمام الوفد على أنّ سورية تخوض مواجهة مع قوى إرهابية متط ّرفة مدعومة
من دول غربية وإقليمية وعربية بهدف النيل من وحدة الحياة في بالدنا.
وكان الوفد قد زار برفقة سمعان محافظ حمص طالل البرازي ،وجال في حمص القديمة
واضطلع على الدمار والخراب الذي ألحقته المجموعات اإلرهابية بدور العبادة المسيحية ،كما
زار الوفد جامع خالد ابن الوليد ّ
واطلع على الدمار الذي ألحقه االرهابيون بهذا الجامع.

