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

زيدل

�أبو فواز :نه�ضتنا هي ّ
ال�سد المنيع في وجه � ّأي ا�ستهداف ل�شعبنا وبالدنا
ّ
نظمت مديرية مونتريال في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
بمناسبة ال��ع��ي��د الـ 82لتأسيس
الحزب ،وذلك في قاعة مطعم «ليالي
بيروت» في مدينة مونتريال الكندية.
بحضور عميد ش��ؤون عبر الحدود
سامي أبو فواز ،مدير المديرية نزار
سلوم وأعضاء هيئة المديرية ،مدير
مديرية أوت���اوا المستقلة يوسف
الغريب وأع��ض��اء هيئة المديرية،
عضو المجلس القومي إنعام العدس،
وجمع من القوميين والمواطنبن.
كما حضرت وف��ود تمثل التيار
الوطني الحر ،حركة أمل ،المؤسسة
ال��ك��ن��دي��ة ـ الفلسطينية ،جمعية
الصداقة العراقية ـ الكندية ،مركز
الجالية العراقية ،الرابطة الدرزية
ال��ك��ن��دي��ة ،وف��اع��ل��ي��ات ال��ج��ال��ي��ة
السورية.
قدم االحتفال مذيع المديرية أحمد
�رح��ب ب��داي��ة بالحاضرين،
سليم ف� ّ
وت���ح���دث ع���ن م��ع��ان��ي ال��ت��أس��ي��س
باعتباره تأسيسا ً لنهضة شعبنا
وإن��ق��اذ أمتنا م��ن مخلفات األزمنة
الصعبة التي عاشتها قبل الحرب
العالمية األول���ى ،وم��ا خلفته تلك
الحرب من واقع اجتماعي واقتصادي
وسياسي سيّئ ،ال سيما ما تع ّرضت
له من تقسيم وشرذمة نتيجة مفاعيل
سايكس ـ بيكو.

كلمة الطلبة

وألقت إليسا المقداد كلمة الطالب
باللغة الفرنسية ،فأكدت أنّ الحركة
السورية القومية االجتماعية هي
ح��رك��ة ت��ن��ب��ض ب��ال��ح��ي��اة ،وتمثل
الضمانة ال��وح��ي��دة لبناء األجيال
الطالعة وال��ق��ادرة على النهوض
باألمة وصيانة وجودها ومستقبلها.
كلمة السيدات
و ِباسم الرفيقات تحدثت جومانا
المقداد عن أهمية تأسيس الحزب،
ك��ون��ه أق���ام األس���اس الجديد ال��ذي
يجب أن ترتكز إليه نهضة األم��ة،
فأعاد لها شخصيتها االجتماعية
التاريخية ،بعدما كانت تائهة في
غياهب التاريخ ،وتتحكم بها اإلرادات
الخارجية.

كلمة المديرية

وألقى عضو المجلس القومي مدير
المديرية نزار سلوم كلمة المديرية
استهلها بالقول إننا ال نحتفل بإقامة
شعائر لمناسبة منقضية ماضية،
بل لنجدّد الثقة بالحزب ال��ذي هو
مشروع مستقبل سورية بغاياته
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قطع قالب الحلوى بالمناسبة
ومبادئه وفلسفته.
واس��ت��ع��رض س��ل��وم واق���ع األم��ة
الراهن ،من ّوها ًبدور الحزب ومشاركته
ف��ي ال��دف��اع ع��ن المجتمع السوري
ووجوده التاريخي ومستقبله.

كلمة مركز الحزب

وألقى عميد ش��ؤون عبر الحدود
سامي أبو ف��واز كلمة مركز الحزب،
وق��ال في مستهلها :نستيقظ على
اثنتين وثمانين سنة من التأسيس،
من مشاعل نهضة تنير درب صراعنا
ٌ
جماعات
الطويل ،فتصدمنا في شعبنا
لم تزل تمثل دور أهل الجاهلية تعصبا ً
وانحطاطا ً ال مثيل لهما .نجتمع اليوم
لنؤكد على العهد الذي أقسمناه مرة
وجمعنا حتى ال��رم��ق األخ��ي��ر ،وقد
عاهدنا يومذاك زعيمنا وحزبنا بأننا
سنعمل في سبيل النهضة القومية
االجتماعية وفي سبيل أمتنا في ك ّل
وقت وك ّل ساح من دون هوادة.
نحن القوميين االجتماعيين ما
كللنا يوما ً وما تراجعنا ،حريصون
ع��ل��ى شعبنا ووح���دت���ه ،مضحون
بالغالي والنفيس في سبيل إيماننا،
جهاراً ،وبين أضلعنا غاية واحدة
ومعتقد واح��د وشعار واح��د نحمله
ون����ردّد ال��ه��ت��اف ع��ال��ي �ا ً ب���ه :تحيا
سورية.
وأض����اف« :ع��ي��دن��ا ال��ي��وم ليس
ك��أيّ عيد ،إنه عيد تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي ...هو
بداية نهج جديد وتاريخ جديد في

ه��ذه األم��ة التي ظ��نّ أع��داؤه��ا أنها
استسلمت وانطفأت شعل ُتها ،فجاء
سعاده العظيم ليؤكد أم��ام الكون
بأسره بأننا أح��ي��اء ،ودم البطولة
نحن معينه وزاده ،نحن التعبير
الحق عن عل ّو شأن أمتنا ،عن التفاعل
الحقيقي في المجتمع الذي أنتج ما
نحن عليه من وعي وحرية وواجب
ونظام وقوة...
نعم ،نسير بهدي قدوتنا سعاده
ونلهج بعقيدتنا ومبادئنا ولسنا
بمتراجعين أمام التقسيمات الطائفية
والمذهبية والفئوية ،وهجمة اإلرهاب
واالح��ت�لال الجديدة علينا ...لسنا
بجبناء عندما تنادينا أمتنا للذود
عنها ،أثبتنا ذل��ك ف��ي لبنان وكنا
ضمانة وحدته ،ونثبت اليوم ذلك
في الشام وقد تكبّدنا الكثير في سبيل
ما نؤمن ب��ه ...ق��دم الحزب شهداء
وجرحى ونحن نفتخر بكل منهم.
نحن نبني أنفسنا حياة وحقاً،
نبني أنفسنا زحفا ً وقتاالً ،في سبيل
قضية واحدة هي قضية أمة ال قضية
أشخاص».
وقال أبو فواز« :في الشام عقدنا
ال��ع��زم على المواجهة ،ألن حربنا
هناك هي حرب وجود للفكر المدني
والدولة والقانون في وجه الجماعات
اإلرهابية والرجعية ...والناموس
الطبيعي لألمور أن ندافع عن أنفسنا
في وجه هذه الجماعات التي تعيث
ف��س��ادا ً ف��ي وط��ن��ن��ا وك���ان القضاء
وال��ق��در يسجله رفقاؤنا ،على رغم

التضحيات الجسام التي يقدمونها
في القرى والبلدات وه��م محاطون
بأهلهم ويساهمون معهم ليس فقط
ف��ي ال��دف��اع ع��ن األرض وال��ع��رض
والمقدسات ،بل أيضا ً سنكون كتفا ً
إلى كتف ويدا ً بيد في مسيرة إعمار
الشام الجزء الغالي من أمتنا.
في لبنان ،وعلى رغم ك ّل التدخالت
األجنبية والمعوقات الداخلية ،ما زلنا
نقف سدا ً منيعا ً في وجه من يستهدف
المقاومة ،ويحاول أخ��ذ لبنان إلى
غير المكان الذي يجب أن يكون فيه.
فنحن مقاومون ونعرف عد ّونا جيداً،
وهنا نتالقى مع حلفائنا في مواجهة
االعتداء والر ّد عن شعبنا وتحصين
ال��داخ��ل .فلبنان يهلك بالحزبية
الدينية ويحيا باإلخاء القومي ،هذه
الطائفية التي تعصف بنا في شتى
نواحي حياتنا في المجتمع واإلدارات
الرسمية اللبنانية ،ونحن وبك ّل فخر
خرجنا من هذه المعادلة وبتنا مثاال ً
لمجتمع بأسره في لبنان والشام
والعراق واألردن وفلسطين وأينما
وجدنا».
وأكد أبو فواز أن هذا النهج نمارسه
عمالً ونضاال ً في الوطن وعبر الحدود،
إذ تنشر ال��ع��ش��رات م��ن وح��دات��ن��ا
منفذيات ومديريات ومفوضيات،
وبعضها يشاركنا اليوم االحتفال
بالعيد الـ 82لتأسيس الحزب ،إذ
ينادون بحياة أمتنا وخلود زعيمنا
كما ن��ن��ادي ال��ي��وم ،فرفقاؤنا وإنْ
ابتعدت بهم المسافة حاضرون في

صميم حزبهم ،وفي وج��دان أمتهم،
مناضلون ف��ي سبيلها ،يتابعون
جميع نشاطاتنا في الوطن ويهبّون
إلى نصرة قضاياه أينما تواجدوا.
ولقد اثبت القوميون االجتماعيون
من خالل وقفتهم المش ّرفة المناهضة
لمحاولة التدخل العسكري ض ّد
شامنا ف��ي ك��اف��ة ال��م��دن األميركية
والكندية ،في األرجنتين والبرازيل
وف��ن��زوي�لا ،ف��ي فرنسا وسويسرا
وألمانيا واسبانيا ،في كافة المدن
االسترالية واألفريقية ،أثبتوا أنهم
أص��ح��اب قضية ل��م ول���ن يتخلوا
عنها وع��ن دعمها معنويا ً وم��ادي�اً،
وهم أبناء الحياة وأصحاب الوعي
األصيل والمنغرسون في تراب أمتنا
كالجبال.
وتابع أبو فواز« :أمام ك ّل األخطار
التي تداهمنا اليوم أعود ألك ّرر ما قاله
سعاده بأن «ليس لنا وقت نضيّعه في
الجدل الكالمي والمماحكات السقيمة.
إن مصلحة األمة أمر مقدّس عندنا،
وليس في العالم شيء يصرفنا عن
خدمة المصلحة القومية» ومن هنا
نعمل نحن القوميون االجتماعيون
ضمن األط��ر الدستورية والنظامية
لحزبنا الكفيلة بشحذ الهمم وإيجاد
األرضية السليمة لصالبة وحدتنا
ول��ي��س��ت ال��م��ن��اب��ر وال��ت��ش��ت��ت غير
المجدي هما الح ّل ،بل الوقوف في
صفوف النهضة وتأدية واجباتنا
بالعمل الجاد والهادف .فاألقوال ال
تحقق انتصارات ،وحدها األعمال
هي الفاعلة والتي تحقق الغايات
النبيلة ،كما فعلنا في جبهة المقاومة
ال��م��ق��اوم��ة ال��وط��ن��ي��ة أي���ام اح��ت�لال
لبنان ،وكما نفعل اليوم في الشام،
وك��م��ا ننشط ف��ي األردن وال��ع��راق
وفلسطين ...ليست األق��وال أب��دا ً بل
األف��ع��ال ،فاسعوا سعيكم واب��ذل��وا
جهدكم واثبتوا للعالم بأنّ سورية
األمة ستتنصر على أعدائها وتخط
تاريخها وتأخذ زمام قرارها.
نحن «ننظر إلى المستقبل بثقة
تامة بالنصر ...ألنّ الحزب السوري
القومي االجتماعي يمثل مصالح األمة
وإرادتها وقوتها وألنه الحزب الذي
يهت ّم بمسائلها األساسية الحيوية».
وف��ي ختام كلمته ،نقل أب��و فواز
إل���ى ال��ح��اض��ري��ن ت��ح��ي��ات رئيس
الحزب النائب أسعد ح��ردان الذي
يش ّد على أياديكم جميعا ً ويدعوكم
إلى التشبّث بإيمانكم وتوطيد ثقتكم
بأنّ حزبكم العريق هو وحده ضمير
األمة ،وهو في صراع مستمر ليع ّمم
الفكر النهضوي في كافة ربوع الوطن
لتحقيق النصر الذي ال مف ّر منه.

كوريتيبا
أقامت مديرية كوريتيبا ـ البرازيل في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد
التأسيس في مطعم «غاردن غريل» ،بحضور عضو
المجلس القومي يوسف المسمار وأع��ض��اء هيئة
مديرية كوريتيبا ،وجمع من القومييــن والمواطنين.
تخللت الحفل كلمات بالمناسبة ،أك��دت على
مواصلة طريق الصراع من أجل تحقيق مطالب األمة
السورية في السيادة على نفسها ووطنها ،والسير
بها في درب النهوض والتقدم والرقي.
وش��دّدت الكلمات على المضي في حمل مشعل
النهضة ومقاومة أعداء األمة ،الذين يعيثون احتالال ً
وإرهابا ً وإجراماً.

جانب من الحضور

النائب �أبو زيد :نعتز كبعثيين بالعالقة الوطيدة مع
تتر�سخ �أكثر ف�أكثر في خندق المواجهة
القوميين والتي
ّ
ّ
�ضدّ ّ
إرهابي
ومحتل و�
كل م�ستعمر
ّ
أق��ام��ت مديرية زي���دل التابعة لمنفذية حمص في
الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد
التأسيس ،حضره إلى جانب منفذ عام حمص العميد
نهاد سمعان وأعضاء هيئة المنفذية والمسؤولين ،النائب
في مجلس الشعب سناء أبو زيد ،أمين فرقة حزب البعث
العربي االشتراكي في فيروزة فؤاد الزهر ،رئيس بلدية
زيدل منذر عبد العزيز ،رئيس بلدية فيروزة سالم فرهود،
رئيس الجمعية الفالحية عيسى الدخيل ،مختار فيروزة
اليان هبهب ،رئيس اللجنة الفرعية للحزب الشيوعي
السوري الموحد أديب الحصري واآلب��اء فيليب بركات،
ان��ط��وان ج���رادة ،ميشال نعمان ،طوني كسيح ،توما
كاسوحة وجورج مسوح ،وفاعليات.
وتخلل الحفل تسليم «وس��ام الصداقة» ال��ذي منحه
رئيس الحزب النائب أسعد حردان لك ّل من النائب سناء
أبو زيد ،ونضال نائل جرجور .كما ُسلّم «وسام الواجب»
الذي منحه رئيس الحزب لكل من المناضلين القوميين
سلوم نجم وابراهيم نعمة.
قدّمت االحتفال ناظر التربية والشباب في منفذية
حمص دياال بركات بكلمة من وحي المناسبة ،ثم تال ناظر
اإلذاعة واإلعالم سامي سعادة بيان عمدة اإلذاعة واإلعالم
بالمناسبة.

أبو زيد

وألقت سناء أب��و زي��د كلمة شكر على منحها «وس��ام
الصداقة» ،وعبّرت عن اعتزازها الكبير بهذا الوسام الذي
نالته من حزب عريق يُساهم مناضلوه في إطفاء نار األزمة
في سورية ،ويقدّمون التضحيات جنبا ً إلى جانب مع أبطال
الجيش العربي السوري ومع ك ّل األحزاب والقوى المقاومة
في بالدنا لص ّد هجمة اإلرهاب والمجموعات الظالمية التي
تستهدف أمتنا أرضا ً وشعبا ً وحضارة ومستقبالً.
أضافت أبو زيد« :نحن كبعثيّين نعتز بالعالقة الوطيدة
بين حزبنا والحزب السوري القومي االجتماعي ،وهي
تترسخ أكثر فأكثر في خندق المواجهة ض ّد ك ّل
عالقة
ّ
ّ
وإرهابي ،مؤكدة البقاء يدا ً بيد من أجل
ل
ومحت
مستعمر
ّ
تحقيق أهدافنا القومية التي نؤمن جميعا ً بأنها الخالص
الوحيد لوطننا وأمتنا».

كلمة المنفذية

«القومي» وم�شغرة و�أهالي البقاع الغربي
ي�ش ّيعون المنا�ضل ح�سان علي (�أبو الزوابع)
شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة مشغرة
المناضل القومي حسان كميل علي (أبو الزوابع) بمأتم حزبي
وشعبي مهيب ،شارك فيه إلى جانب العائلة عضو المجلس األعلى
عبد الله وه��اب ،وكيل عميد الدفاع د .بسام نصار ،مدير شعبة
العمليات في عمدة الدفاع ،منفذ عام البقاع الغربي د .نضال منعم

�سمعان :فل�سطين ق�ضية ّ
كل ال�سوريين
ودماء �شهدائنا دليلنا �إلى الطريق ال�صحيح

وعدد من أعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام راشيا زياد جمال وعدد
من أعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام الطلبة الجامعيين وسام سميا،
عدد من أعضاء هيئة منفذية زحلة ،مدير مديرية الحرس المركزي
سامر عبد الباقي وجمع من القوميين وأبناء المنطقة.
وتقدّم موكب تشييع الراحل إلى مثواه األخير حَ مَلة األعالم

واألكاليل ،وأُدِّي��ت له التحية قبل مواراته ثرى بلدته في مدافن
العائلة.
وكان نعش الراحل قد ُنقل في موكب حزبي من مستشفى بيروت
الحكومي إلى مسقط رأسه مشغرة ،وكان في وداعه عضو المكتب
السياسي المركزي ـ منفذ عام بيروت بطرس سعادة ،وعدد من
المسؤولين ،وثلة من القوميين الذين حملوا النعش وأدّوا له التحية
الحزبية.
وفي ما يلي نبذة الرفيق الراحل:
الرفيق الراحل حسان علي (أبو الزوابع) من مواليد عام ،1963
متأهل من الرفيقة خديجة يوسف ،ولهما ول��دان ،الرفيق ماهر
ومايا.
انتمى إلى الحزب عام  1984في منفذية المتن الشمالي والتحق
بالقطاع العسكري في المتن الشمالي ،حيث كان يدافع عن وحدة
بلده في وجه القوى التقسيمية.
تسلم الراحل عددا ً من المسؤوليات في الحرس المركزي ورئيسا ً
لشعبة االتصاالت في عمدة الدفاع.
اتخذ الراحل من العقيدة القومية شعارا ً له ولعائلته .وبين
منفذية المتن الشمالي ،ومنفذية المتن الجنوبي ومركز الحزب،
عرف بمناقبيته القومية ،وكان مثاال ً للتضحية والشجاعة ،في
تنفيذ ما يوكل إليه من مهام نضالية.
وبرحيل المناضل أبو الزوابع يفقد الحزب السوري القومي
االجتماعي واحدا ً من مناضليه المقاومين.
هذا وتتقبّل عائلة الراحل التعازي في منزل العائلة في مشغرة،
وستعلن الحقا ً مواعيد للتكريم والتعازي .والبقاء لألمة

وألقى منفذ ع��ام حمص العميد نهاد سمعان كلمة
رأى فيها أن سعاده أعلن في تأسيس الحزب عن والدة
المؤسسة التي تستطيع إنتاج اإلنسان الجديد ...إنسان
ال طائفي ال عشائري ...إنسان قومي ملتزم بالمؤسسة،
إنسان يعرف نفسه وهويته وحقيقته وتاريخه ،وبالتالي
واع يعرف عد ّوه الحقيقي وال يساوم على حقه،
إنسان ٍ
يثق بمن يدير دفة مركبه وال يتخاذل في تأدية واجباته...
يخصه مهما كان
إنسان ال يتمسك أمام مصلحة أمته بشيء
ّ
غالياً ...إنسان ال يملك حتى الدماء التي تجري في عروقه
ألنه وهبها إلى األمة لحظة أعلن انتماءه إلى الحزب ،وسلّم
إدارته الحزبية زمام إدارة قدراته وتسخيرها لخدمة البالد
بأفضل إنتاجية في االتجاه الصحيح.
وأضاف سمعان« :سورية كانت وال تزال وستبقى ألنها
حقيقة ال شك فيها ...حقيقة يعرفها العالم ويعرف ما قدمته
إلى البشرية جمعاء ،لكن سورية لم تصبح أمرا ً واقعا ً إال
عندما وضع سعاده النقاط على الحروف وسلّط األنوار
عليها فظهرت للعيان واضحة أمام من يريد أن يرى...
جسدها واقعا ً حياتيا ً فاعالً بتأسيسه هذا الحزب
ثم
ّ
الذي انطلق في السادس عشر من تشرين وسيستم ّر في
انطالقه حتى تحقيق أهدافه ،وغايته بعث نهضة سورية
قومية اجتماعية في سورية ،ومن خصائص هذه النهضة
الحركة واالستمرار.
جسدها سعاده
نعم في البدء كانت فكرة ،إل��ى أن
ّ

بتأسيس حزبه ...حزب ال يرى أعضاؤه في حدود سايكس
ـ بيكو عوائق المتزاجهم وتواصلهم ،كما ال يرون الحواجز
غير المرئية المرسومة داخ��ل ك� ّل كيان بين الطوائف
واألديان والعشائر والمذاهب واألعراق.
نعم لقد وضع سعاده في هذا الحزب قواعد تجعله قادرا ً
على ترميم نفسه ،ولفظ الغير صالح من أعضائه .وجعل له
أسسا ً غير تقليدية في اختيار إدارته ،وأنظمة تجعله عصيا ً
على االختراق ،مؤسسة قادرة على إنتاج أجيال جديدة».
ورأى سمعان أنّ الحزب اليوم وتياره المساند في
أحسن حال له منذ نكبته في الخمسينات في الشام ...بل
في بعض الجوانب نحن اليوم أقوى من أيّ وقت مضى...
فثقوا بأنفسكم وث��ق��وا بأنكم على الطريق الصحيح،
وه��ذا التط ّور الكبير في مسيرتنا الحزبية ما كان ليت ّم
لوال جهودكم وتضحياتكم ودماء الشهداء الذين صدقوا
بدمائهم الطاهرة على صحة إيمانهم وصحة ما يسعى إليه
الحزب في هذه المرحلة ،وكأنهم معنا اليوم يشاركوننا
هذا االحتفال ،صبحي وفراس وعطا الله وطوني وفضل
وبشار ..نعم انهم أحياء في قلوبنا وفكرنا .لقد دخلوا في
سجل الخالدين ،نعتز ونفتخر بهم ونرى فيهم قدوة لنا.
وأش��ار سمعان إلى أنّ العوائق التي كانت تقف في
وجه انتشار فكر سعاده قد انهارت ،بل أصبح هذا الفكر
من البديهيات عند المواطنين ،وأصبحت تحالفات إدارتنا
الحزبية أكثر متانة ،وحلفاؤنا أكثر تفهّما ً لحقيقتنا ،وأكثر
تماسكا ً معنا بعد أن ظهر عد ّونا جليا ً للجميع ،انه كما كنا
نراه ونعرفه دوماً ،عدو واحد ،إنهم اليهود .اليهود ومن
يسخرهم لمصلحته ...اليهود الذين يستهدفوننا جميعا ً
دون تمييز ،فصارت غايتنا مع جميع القوى الشريفة في
هذا البلد مقاومة هذا العدو والقضاء عليه.
هذا اليوم نحتفل مع رفقانا البعثيين بذكرى حدثين
غاليين ،فقد اختار الرئيس حافظ األس��د هذا اليوم في
العام  1970ليكون لحظة البداية في مسيرة تصحيح
مسار حزب البعث العربي االشتراكي وتصحيح رؤيته
وقائمة أولوياته ،وكأنّ هذا اليوم في تاريخ سورية يوم
خصص للتصحيح والتوضيح ووضع النقاط على
خير ّ
صححه الرئيس حافظ األسد هو
الحروف ،ومن جملة ما
ّ
نظرة الدولة إلى فلسطين ،فأعلن بالفم المآلن أنّ فلسطين
هي الجزء الجنوبي من سورية ،وفي هذا رفض للكيانية
وسايكس ـ بيكو ،وتذكير بهوية فلسطين السورية ،بل
جعل القضية الفلسطينية قضية ك ّل السوريين.
وب��ه��ذه المناسبة ،م��ن منا ال يتذكر ب���أنّ الحركة
التصحيحية التي قادها الرئيس حافظ األس��د ،كانت
حركة خ� ّي��رة ليس فقط للبالد بشكل ع��ام ،ب��ل لنا في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،إذ منذ انطالقها في
السادس عشر من تشرين الثاني انتهت إلى غير رجعة
عهود اضطهاد القوميين االجتماعيين في الشام ...وانتهى
الصراع بين األخوة ،وفتحت صفحة جديدة من العالقات
بيننا وبين إخوتنا في ح��زب البعث وأج��ه��زة الدولة،
فأصبحنا معا ً في خندق واحد نسدّد بنادقنا إلى هدف
واح��د ،ولم يعد يشغلنا شاغل ع ّمن يتربّص بنا في ك ّل
لحظة ،وقد ت ّوجت هذه العالقة المثمرة في عهد الرئيس
الدكتور بشار األسد في العام  2005حين شاركنا أحزاب
سورية الوطنية في جبهة وطنية واحدة ،تتصدّى لعدو
واحد ال شبيه له في تاريخ األمم.
 16تشرين ...انه ليوم جليل في تاريخ األمة السورية،
صحح مسار وخطة الدولة
تأسس فيه حزبنا ويوم
ّ
يوم ّ
في أه ّم بلد من بلدان سورية الطبيعية.
وخ��ت��م سمعان بتوجيه الشكر إل��ى مديرية زي��دل
التي استضافت االحتفال ،كما شكر مديرها وهيئتها
الذين ساهموا في إنجاحه .آم�لاً أن يكون االحتفال في
السنةالمقبلة في مدينة حمص القديمة أو في أحد منتزهات
الميماس الحمصي.

فرنكفورت
أقامت منفذية ألمانيا في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد التأسيس في مدينة
فرنكفورت ،بحضور المنفذ العام الدكتور بسام قنديل
وأع��ض��اء هيئة المنفذية وجمع م��ن القوميين وأبناء
الجالية.
افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي ثم ألقى المنفذ العام
كلمة تحدّث فيها عن معنى التأسيس الفتا ً إلى أن باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده استهدف بناء اإلنسان
الجديد واألصيل القادر على إحداث التغيير في المجتمع.
وأكد قنديل العزم على االستمرار في مسيرة النهضة
ف��ي مواجهة التحديات ،م��ش �دّدا ً على أهمية تحصين
مجتمعنا بالوعي والمعرفة ،والتصدي لمشاريع التفتيت
والتجزئة.

وأك��د قنديل ض���رورة ان��خ��راط الجميع ف��ي مواجهة
اإلرهاب الذي يتهدد بالدنا ،معتبرا ً أن مخاطر اإلرهاب ال
تقتصر على بالدنا ،بل هي أخطار محدقة بالعالم أجمع.
وتخلل االحتفال حوار حول عدد من المسائل القومية
وأهمية دور المغتربين في حمل قضية الوطن وتظهير
عدالتها أمام الرأي العام العالمي.

