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حمليات

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

المون�سنيور كميل مبارك :للتم�سك بالدولة
ّ
ومد الج�سور الح�ضارية وتمتينها بالثقافة والمحبة

مبارك متوسطا ً الحاج ومهنا

جانب من الحضور
أحيت مديرية الفرزل التابعة لمنفذية زحلة
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،مناسبة
عيد تأسيس الحزب ،فأقامت ن��دوة عنوانها
«األرض والمك ّونات األساسية لبناء الدولة»،
وذل���ك ف��ي ق��اع��ة م��س��رح م��درس��ة ال��راه��ب��ات
المخلصيات ،حاضر فيها رئيس جامعة الحكمة
المونسنيور كميل مبارك.
حضر الندوة عميد القضاء في الحزب حسين
عيسى ،عضوا المجلس األعلى د .ربيع الدبس
والعميد المتقاعد وليد زي��ت��ون��ي ،المندوب
السياسي للبقاع األوس��ط محمد عبد الغني،
منفذ عام زحلة أحمد سيف الدين وأعضاء هيئة
المنفذية ،ع��دد من أعضاء المجلس القومي،
مدير مديرية الفرزل حسام مهنا وأعضاء هيئة
المديرية.
كما حضرها أحمد ذياب عن حزب الله ،خالد
أبو حمدان عن حركة أمل ،عماد بعقليني عن
تيار المردة ،ريتا منصور عن التيار الوطني
الحر ،ف��ادي العلي عن ح��زب البعث العربي
االشتراكي ،رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان
وأع��ض��اء المجلس ال��ب��ل��دي ،رئيسة مدرسة
الراهبات المخلصيات ـ الفرزل األم لورينس
رع���د ،رج��ل األع��م��ال ميشال ض��اه��ر ،سعيد
سلّوم ،المختار هاني ضاهر ،المدير اإلداري
في «البناء» زياد الحاج وفاعليات وحشد من
القوميين والمواطنين.
استهلت ال��ن��دوة بنشيد ال��ح��زب الرسمي

والنشيد اللبناني ،ث ّم ألقى يوسف مهنا كلمة
ترحيب وتعريف وقدّم للمحاضر ،وتو ّلى الحاج
إدارة الندوة.

المونسنيور مبارك

وتحدّث المونسنيور مبارك ِ
فأسف لفقدان
الحس المشترك في ك ّل المواقع والوظائف على
ّ
مستوى المنطقة العربية ،ودع��ا إلى مغادرة
اإلطار الديني الضيّق والشخصانية إلى رحاب
الحس المشترك
الوطن ،قائالً« :نحتاج إلى
ّ
لمواجهة الخطر المحدق ببالدنا ،وعلينا أن
نتكاتف ونتضافر ونتعاون معاً ،بعيدا ً من
الحسابات الدينية والطائفية ،أم��ا إذا بقينا
ضمن صيغة التفرقة ،فإنّ أي شخص من خارج
الوطن يستطيع أن يفرض علينا رأي��ه» .الفتا ً
إلى ضرورة الشراكة السياسية واالجتماعية
في التعاطي مع المجتمع ومستقبله ،بدال ً من
االستقواء بالخارج.
وق��ال م��ب��ارك« :إنّ التشارك بين الجميع
على مستوى لبنان والعالم العربي ،بعيدا ً من
االنقسام والتمييز الديني ،أقوى من العدالة،
وتتجسد الهوية في المواطنة
تترسخ
ومن هنا
ّ
ّ
والوطن ،ولذلك علينا أال ُنش ّرع نوافذنا وأبوابنا
للخارج».
وطالب اللبنانيين والعرب بعدم التطلع
للخارج ،وحينذاك ال يمكن أليّ قوة أن تهزمنا،
أما إذا تطلعنا إلى الخارج نكون قد فرزنا أنفسنا

عن الوطن ،وهذا هو التكاذب بعينه.
وح ّذر من فتح النوافذ واألبواب للرياح اآلتية
من الخارج ،وبالتالي تشتعل النار ،معتبرا ً أن
الوقاية خير انتصار ،وتوفر الكثير من الضحايا
واالنشقاقات.
وق��ال« :العرب يقتتلون ،وأوج��دوا الربيع
العربي لكي يصلوا إلى الديمقراطية والحرية
والتآخي التي نتغنى بها ،ولن يصلوا ،فأيّ
ربيع عربي نحن فيه؟ ففي قلب ك� ّل لبناني
مسلم أصيل شيء من المسيحية وفي قلب ك ّل
لبناني مسيحي أصيل شيء من اإلسالم ،وهذا
ما يجعلنا نعيش معا ً في ج ّو من التآخي .فلماذا
نبني جدرانا ً من الباطون بين بعضنا بعضاً؟
فلنستبدلها بمساحات من الثقافة لتكون أكثر
متان ًة وقو ًة ومنعة ،ولنم ّد الجسور الحضارية
ونم ّتنها بالثقافة والمحبة والسالم والوئام
بين بعضنا ،عندئ ٍذ نستطيع خلق مصيرنا،
وال نستقوي بالغريب على أبناء بلدنا ووطنا،
وليس هناك ديانة ال تبشر بالمحبة والسالم.
واعتبر المونسنيور مبارك أن االضطهاد هو
نتيجة الظلم ،وقد مورس علينا ذلك منذ عشرات
السنين بل مئات السنين ،منذ الدولة العثمانية.
من هنا ولدت فكرة «أنا وأخي على ابن عمي وأنا
وابن عمي على الغريب» ،متسائالً« :لماذا نحن
علي وعلى أخي
اليوم نعيش حال أنا والغريب ّ
وابن عمي؟».
ورأى المونسنيور مبارك أنّ ك � ّل مجتمع

�أوكرانيا
�شاهين :نحن في ّ
كل المواقع ندافع عن �أبناء
�أمتنا في فل�سطين ولبنان وال�شام والعراق

أقامت مديرية أوكرانيا في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة عيد تأسيس الحزب ،حضره
مدير المديرية عضو المجلس القومي د .عصام شاهين
وأعضاء هيئة المديرية.
كما حضر االحتفال علي حيدر مم ّثالً سفيرة لبنان في
أوكرانيا كلود الحجل ،والدكتور عباس ضاهر ممثالً حركة
أم��ل ،والدكتور عباس شاهين ممثالً رابطة أه��ل البيت،
والدكتور همام عبود ممثالً الجالية الشامية ،الدكتور
محمود عيسى ممثالً حزب البعث العربي االشتراكي ،وجمع
من القوميين وأبناء الجالية.
ع� ّرف االحتفال الدكتور أحمد األكومي وألقى كلمة من
وحي المناسبة .ثم ألقى مدير المديرية الدكتور عصام

بحاجة إلى تنظيم اجتماعي ،حتى وإنْ غابت
الدولة ،فإنّ هذا التنظيم يساعدها ،أما إذا سرت
روح الطمع بين المجموعات ألخذ ك ّل مجموعة
من درب األخ��رى ،فإن روح العدائية تتنامى،
لقد جربنا االقتتال طويالً فلم نجد سوى المحبّة
تجمعنا.
وت��س��اءل« :كيف لمجموعة من علماء دين
ّ
تنظم أدوار الدولة وتتحدّث ِباسم المساجين
وإخراجهم؟ أي دولة ديمقراطية نحن؟ ليس
هذا المطلوب ،هناك مرشدية دينية للسجون
لها عالقة بموضوع المساجين .ولذا المطلوب،
وجود منظومة دولة ،فالدولة المخلخلة أفضل
من ال دول��ة ،منعا ً لممارسة حكم القوي على
الضعيف ،وبالتالي تو ّلد الفوضى».
وختم بالتأكيد على اإليمان بالدولة ،مهما
كان توجهنا السياسي ،فالدولة أ ُ ّم َنا ،وألنها
كذلك ،فإننا مجبرون على حمايتها ودعمها،
م��ن رأس ال��ه��رم إل��ى المجالس التشريعية
والتنفيذية والقضائية والعسكرية ،مشيرا ً إلى
أنه لو خيّر بين وجود رئيس للجمهورية «خيال
ّ
فاألفضل عدم
صحراء» أو عدم وجود رئيس،
وجود رئيس.
وكانت مداخالت للحضور حول الواقع الذي
تم ّر به بالد الشام والمنطقة ،فضالً عن الوضع
اللبناني الداخلي السياسي واألمني .كما أجاب
المحاضر على بعض األسئلة التي ُطرحت
عليه.

الجوهري :الأمة �ستنت�صر
على الإرهاب والتط ّرف
أقامت مديرية ماتورين المستقلة ـ فنزويال في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً بمناسبة تأسيس الحزب في منزل رضا حيدر ،بحضور
مفوض مفوضية فنزويال العامة محمود الجوهري ،مدير مديرية ماتروين خالد
الجعم وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
افتتح الحفل بنشيد الحزب الرسمي والنشيد الفنزويلي ،ثم كانت كلمة لمدير
المديرية خالد الجعم رحب فيها بالحضور ،وتحدث فيها عن معنى التأسيس،
ورأى أن هذا العيد مناسبة تتجدد كل سنة ويحتفل بها القوميون ليؤكدوا أن
الحزب نهضة متجددة هادفة تعمل من أجل وحدة المجتمع السوري ،وتمثل
الحل الوحيد لمشاكل أمتنا.
ث ّم ألقى المفوض العام محمود الجوهري كلمة عرض فيها المشهد الدامي
على امتداد األمة السورية ،معتبرا ً أن الهجوم االرهابي الذي تتعرض له أمتنا
ليس خافيا ً على أحد ،إال أن األمة بصمود أبنائها الشرفاء ونضاالتهم تستطيع
أن تتجاوز المحنة وهي في طريقها لالنتصار على االرهاب والتط ّرف.
وحيّا الجوهري بطوالت القوميين في مواجهة االرهاب والتط ّرف على امتداد
االمة ،مؤكدا ً أن هذا هو الدور الطبيعي للقوميين في كل ساح من ساحات األمة،
وأكد موقف الحزب إلى جانب الجيش في الشام ولبنان والعراق.
تخلل الحفل تقليد المناضل القومي فضل الله الصفدي «وسام الثبات» الذي
منحه إياه رئيس الحزب النائب أسعد حردان .واختتم الحفل بسهرة فنية.

«النه�ضة الن�سائي» ّ
يوزع �شهادات الخبرة المهنية في ال�ضاحية

را�شد :نحن جنود نه�ضة
وحربنا حرب ع ّز للأمة

دم�شق

العظمة وراشد ومعطي وكيالي يقطعون قالب الحلوى

ماتورين

شاهين كلمة قال فيها« :يط ّل علينا عيد تأسيس حزب األمة
موحدين ض ّد
واإلنسان والمجتمع ،في ظرف يحتاج أن نكون ّ
الصهاينة مغتصبي األرض ،وض ّد قوى االرهاب والتط ّرف».
وأض��اف« :نحن نخوض معترك الصراع منذ بدايات
التأسيس ،ك ّنا وما زلنا في كل المواقع ندافع عن أبناء
أمتنا في فلسطين ولبنان والشام والعراق ،نقاوم العد ّو
الصهيوني وقوى اإلره��اب ،ونتصدّى لك ّل أشكال التفتيت
المذهبي والطائفي».
وأكد شاهين أن حزبنا است ّل هذه السنة سيفه الشامي
المرصع بالكرامة ،ليعلن مقاومته اإلرهاب والتط ّرف على
ّ
امتداد األم��ة .وختم مشدّدا ً على ض��رورة مواجهة التتار
الجدد ،دفاعا ً عن أمتنا ومستقبل شعبنا.
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أح��ي��ت منفذية دم��ش��ق ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي العيد الـ 82لتأسيس الحزب ،باحتفال أقامته
في مكتبها وحضره نائب رئيس الحزب رئيس المكتب
السياسي د .نذير العظمة ،العميد منفذ عام دمشق عبد
الله راشد ،عضو المجلس األعلى ميشيل معطي ،وأعضاء
هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس القومي وجمع من
القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بنشيد الحزب الرسمي ونشيد الجمهورية،
وبالوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح الشهداء ،وتحدّث عضو
المجلس القومي فاخر كيالي عن معاني التأسيس واالنتماء
الحقيقي الذي دعا إليه الزعيم الخالد أنطون سعاده.
أما عضو المجلس األعلى د .ميشال معطي فتحدث عن
َ
والمواط َنة ،وأشار إلى اللغط الذي يقع
مفهوم َْي االنتماء
فيه بعض المفكرين حين يساوون بين المواطنة واالنتماء،
وقال« :إنّ االنتماء أعظم وأكبر من أن يكون فقط انتسابا ً إلى
وطن ،بل هو اإليمان بهذا الوطن وهذا المجتمع وهذه األمة،
والحفاظ على القومية التي ينتمي إليها اإلنسان أينما كان».
ثم أوض��ح معطي كيف أنّ األم��ة السورية هي المزيج
الساللي المتجانس ال��ذي تشكل عبر الزمن ضمن بوتقة
الوطن السوري ،وذلك بفعل الدورة االقتصادية االجتماعية
الواحدة.
رحب في مستهلها بالحضور ،وتحدّث
وألقى راشد كلمة ّ
عن معاني التأسيس وأهميته ،وقال« :إذا كان لكل حزب
من فكرة عامة تكوِّن مذهبه النظري ،فإنّ الفكرة القومية
هي في أساس نشأة الحزب السوري القومي االجتماعي،
وتك ُّونه مصحوب بشكل ال يقبل الجدل بفكرة التح ّرر
االجتماعي إلقامة النظام الجديد ،ومع وجود الفكرة القومية
تتشكل قواعد انطالق الحزب وصوال ً إلى الهدف ،إلى الغاية
المرجوة منه وهي غاية الحزب ،بعث نهضة سورية قومية
اجتماعية.»...
وأضاف راشد« :أما النقطة المركزية في فكر سعاده فهي
مصلحة األمة السورية ،مصلحة المجتمع اإلنساني الذي
نحن فيه .إنّ فكرة الحزب العامة تتمحور بكلّيتها حول وعي
ذات المجتمع وحاجاته ،ومن خالل هذا الوعي حدّد سعاده
نظرته إل��ى األم��ة السورية والعالم العربي والمصلحة
السورية.
للوصول إلى هذه المصلحة ال ب ّد من قواعد النطالق الفكر،
فكانت المبادئ ،التي قال فيها سعاده :المبادئ ال قيمة لها
إال بالقدر الذي تتجلى من خاللها قضية ومصلحة األمة.
فالمبادئ هي للمجتمع واألمة ال العكس ،وهي فكر شامل
لك ّل نواحي الحياة االجتماعية ،وهذا الفكر الح ّر مناف لك ّل
أنماط الفكر الفردي ،فهو ح ّر ولكن هذه الحرية متولدة من
رحم المصلحة القومية ،وهذا الفكر يريد بالحياة القومية:
االجتماعية واالقتصادية والنفسية لألمة الواحدة».
«تأسس الحزب السوري القومي االجتماعي
وأردف راشد:
ّ

في السادس عشر من تشرين الثاني عام  ،1932أيّ أنه
مضى على تأسيسه  82سنة حافلة بالنضال والصعاب
والتحدّيات .ولتأسيس الحزب حالة رمزية وهي أنه فعل
إرادي وابتكار أصلي من الشعب السوري للشعب السوري
نفسه .ويتميّز الحزب بهذه الميزة القومية الخاصة ،ألنه
تأسس فكرا ً وحزبا ً وحركة جديدة في األمة السورية ،ولم
يكن االستعمار سببا ً في تأسيسه بل كان سببا ً لظهوره
العلني».
وقال« :عندما ظهر الحزب إلى العلن لم يتراجع أو يخف
أو يتقهقر ،بل واجه وناضل وحارب وانتصر .وهنا علينا أن
ُن َث ِّبتُ عدة أمور أساسية للتأسيس:
 .1أسباب التأسيس :قضية أمة وقضية شعب ووطن
وهوية وسيادة.
 .2مفاعيل التأسيس :بناء اإلنسان الجديد والمجتمع
الجديد.
 .3قواعد التأسيس :النظرة الجديدة إلى الحياة والكون
والجمال.
 .4مفاهيم التأسيس :مفهوم األم��ة ومفهوم المتحد
ومفاهيم المصالح والمؤسسات ومفهوم الحزب والجماعة.
 .5عقلية التأسيس :المثل العليا (الحرية والواجب
والنظام والقوة) السلوك اإلنساني والسلوك األخالقي.
 .6آلية التأسيس :البناء الحزبي تأسيس للنهضة
القومية االجتماعية والعمل على بناء الحركة لتحقيق هذه
النهضة وبالتالي تحقيق الغاية والهدف.
 .7وسائل التأسيس :الفرد ،المجتمع ،الحزب ،النظام
القومي االجتماعي ،والقوانين الدستورية للحزب.
 .8نتائج التأسيس :بناء الحزب ،بناء اإلنسان الجديد،
بناء المجتمع القومي االجتماعي.
 .9ال��ظ��واه��ر المرافقة للتأسيس :ظ��اه��رة القومية
االجتماعية ،ظاهرة الدولة القومية االجتماعية ،ظاهرة
الفلسفة القومية االجتماعية (المدرحية) ،وظاهرة الحزب
السوري القومي االجتماعي بح ّد ذاته.
 .10قضايا التأسيس :العدل االجتماعي ،العدل الحقوقي،
واالقتصاد القومي».
وقال راشد« :إنّ صراعنا في الحياة صراع القيم العليا،
ليس تنازعا ً على قطعة أرض ألنها أرضنا وحقنا ،وإذا كان
البعض قد أصيب بالعمى أو تعامى ،فإننا ال نزال نملك في
ما نملك ،بعضا ً من البصيرة واإلرادة.
إننا حركة ال جمود ،إننا نريد حقنا في الحياة ،وإننا
لمدركون هذا الحق ألننا حركة منظمة وقوة فعّ الة وإرادة
واحدة متمركزة.
إننا جنود نهضة ...نحارب في جميع الجهات ألنّ حربنا
هي حرب ع ّز لهذه األمة .إننا في سورية في قالب العائلة
القومية الواحدة ،قالب المجتمع القومي الواحد ،قالب األمة
الواحدة».

الق�صّ اع وطلبة دم�شق
هدايا رمزيّة لعنا�صر الحواجز المنت�شرة في العا�صمة
بمناسبة عيد تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعيّ ،
نظمت
القصاع التابعة لمنفذية
مديرية
ّ
دمشق ،ومنفذية الطلبة في جامعة
دمشق ،جولة على حواجز الجيش
ال��س��وري ضمن مدينة دم��ش��ق ،إذ
عبّر القوميون االجتماعيون ألبطال
ال��ج��ي��ش ع���ن ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان
والتقدير على ك ّل ما بذلوه وما زالوا
يبذلونه من جهود وتضحيات منذ
نحو أربع سنوات في سبيل حماية
البلد ،على رغ��م الظروف القاسية
والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على
عاتقهم.
وت���ق���دي���را ً ل��ل��ج��ه��ود ال��ج��ب��ارة
والعطاءات التي ال ينضب معينها،
ُقدّمت هداي رمزية لعناصر الجيش،

عبارة عن قبعات وشاالت وقفازات
من الصوف ،وذلك لمساعدتهم في
مواجهة ب��رد الشتاء ،وه��و أق � ّل ما

يمكن القيام به تجاههم.
كما ُو ّزع منشور تض ّمن لمحة عن
معاني التأسيس وأقوال الزعيم.

فار�س :هدفنا م�ساعدة ال�شباب لالنخراط في �سوق العمل

مديرية كانتربري ـ �أ�ستراليا في «القومي»
ّ
تنظم ن�شاط ًا اجتماعي ًا

بالتعاون مع المعهد اللبناني الدولي ،قامت رئيسة تج ّمع النهضة النسائي منى فارس بتوزيع
الشهادات على مجموعة من الطالب الذين تخ ّرجوا في اختصاص مر ّكب ومصلّح أجهزة الكومبيوتر
في إطار دورات التأهيل المهني التي يقيمها التج ّمع بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لالستخدام،
وحضر حفل التوزيع إدارة المعهد ،ومنفذ عام منفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي
االجتماعي عاطف ب ّزي.
وألقت فارس كلمة في المناسبة رأت فيها أن لبنان تح ّول إلى مجموعة مزارع وقبائل ،نفتقر فيه
إلى كل شيء ،والمطلوب أن نضاعف الجهد والعمل ،لذلك فإن التجمع أخذ على عاتقه القيام بما
يستطيعه للمساعدة في تطوير مهارات الشباب.
وشدّدت فارس على أهمية دور الجمعيات األهلية التي تحاول ضمن المتاح ملء بعض الفراغ
الذي يتركه غياب الدولة والمؤسسات في الكثير من المواقع.
وأشارت إلى أنه في ظل فقدان التوجيه التربوي والمهني ،يرى تالمذة كثيرون أنفسهم تائهين
وغير قادرين على اختيار مهنة واختصاص ،لذلك فإن الدورات التدريبية التي ّ
تنظمها الجمعيات إنما
تأتي لتمكين المجتمع األهلي من تكوين مهارات تساعده في اإلنتاج واالستقاللية.
وختمت فارس« :إن اإلنتاج واالستقاللية االقتصادية ولو كانت جزئية ،يشكالن تأمين مناخ
تعليمي يح ّفز الفرد على متابعة التأهيل ،ويعيناه على مقاومة الظروف الضاغطة ومواجهتها ،في
بلد مفتوح على كافة االحتماالت» .وتمنت للمتخ ّرجين التوفيق في سوق العمل.

ّ
نظمت مديرية كانتربري التابعة
لمنفذية سدني في الحزب السوري
القومي االجتماعي« ،باربكيو» شارك
فيه جمع من القوميين والمواطنين
والطلبة ،وجرى خالله التأكيد على
أهمية اللقاءات الجامعة في بالد
االغتراب ،والتي تع ّزز الوعي القومي،
وتحافظ على روح التفاعل واأللفة،
وبالتالي البقاء على تماس مع قضية
الوطن.
وتمنى الجميع في الختام دوام
الع ّزة لحزبنا واالنتصار ألمتنا على
أعدائها الصهاينة وعلى قوى اإلرهاب
والتط ّرف ،مؤكدين على االستمرار في
معركة المصير القومي.

