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حمليات

منفذية ال�سويداء في «القومي» تك ّرم الأ�شبال
والزهرات والن�سور المتف ّوقين في الدرا�سة

م�سيرة �شبابية وطالبية لـ«القومي» في ال�شوف لمنا�سبة عيد الجي�ش

�أبو �ضرغم :ي�ستهدفون جيو�شنا بالإرهاب لتدمير مجتمعنا

بمناسبة عيد الجيش ،نظمت منفذية الشوف
في الحزب السوري القومي االجتماعي مسيرة
شبابية وطالبية أشرفت عليها نظارة التربية
والشباب .وقد انطلقت المسيرة من أمام مكتب
المنفذية في بعقلين إلى ساحة األديب القومي
سعيد تقي الدين ،ثم إل��ى بلدة غريفة حيث
النصب التذكاري لالستشهادية ابتسام حرب،
ف��إل��ى النصب ال��ت��ذك��اري للشهيدين نضال
وخلدون الحسنية في بلدة عين وزين ،وأدى
المشاركون التحية الحزبية أمام ُنصب الشهداء

وزاروا عائالتهم.
ش��ارك في المسيرة المنفذ العام الدكتور
نسيب أب��و ضرغم وأع��ض��اء هيئة المنفذية،
وأعضاء من هيئة مديرية بعقلين وجمع من
القوميين.
وقد ألقى المنفذ العام الدكتور نسيب أبو
ضرغم كلمة قال فيها :تأتي المناسبة السبعون
لتأسيس الجيش اللبناني ،والجيش يبدو بأكثر
ص��وره بطولة في معارك حماية لبنان .هذا
الجيش الذي لم يُستهدف اليوم فقط ،بل بدأ

استهدافه منذ العام  2000من قبل العصابات
اإلره��اب��ي��ة نفسها ،يومها ك��ان اسمها «فتح
اإلسالم» واليوم اسمها «داعش» و»النصرة»،
تغيّرت األسماء وتعدّدت والمس ّمى واحد ،هو
أسسوا لهذا اإلرهاب بقصد تدمير
اإلرهاب ،لقد ّ
جيوشنا ،فبتدميرها تد ّمر دولنا ،وبالتالي
مجتمعنا ،وبذلك نصبح أرضا ً مشاعا ً لليهود،
والسقوط الكبير يبدأ بتدمير الجيوش ،وهذا ما
فعلوه في العراق وليبيا ،وهذا ما حاولوا فعله
في سوريا ،وما حاولوا فعله في لبنان ،منذ ما

قبل الربيع العربي ،ففي  2007هاجموا الجيش
اللبناني ألنهم يريدون تدمير مجتمعا.
وتوجه إلى الجيش اللبناني بالتحية مؤكدا ً
أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،كما كان
في معركة بشامون ،حيث ارتقى رفيقنا سعيد
فخر الدين شهيدا ً دفاعا ً عن لبنان ،سيكون دائما ً
في هذا الموقع.
ثم توجه إل��ى ال��زه��رات واألش��ب��ال والطلبة
بالقول :ستكون أمامكم طريق طويلة وشاقة،
أنتم جيش الجيش ،وأنتم جيش الوطن.

ك ّرمت منفذية السويداء في الحزب السوري القومي
االجتماعي مجموعة كبيرة م��ن األش��ب��ال وال��زه��رات
والنسور لتف ّوقهم في الدراسة.
حضر التكريم منفذ ع��ام السويداء سمير الملحم،
ناموس المنفذية معين مزهر ،ناظر التربية والشباب
نجيب اﻷط��رش ،مدير مديرية السويداء عماد أبو حال

وع��دد م��ن المسؤولين وأه��ال��ي المك ّرمين وجمع من
القوميين .وقد و ّزع الملحم شهادات تقديرية وهدايا
للمتف ّو قين.
االهالي عبّروا عن تقديرهم دور الحزب السوري القومي
اﻻجتماعي على الصعد كافة ،خصوصا ً لجهة اهتمامه
بالجيل الجديد وتحفيزهم على العلم والمعرفة.

منفذية ملبورن في «القومي» �أحيت �سهرتها االجتماعية

حبيب �سارة  :معركتنا واحدة
ّ
�ضد العدو ال�صهيوني و�أدواته الإرهابية
أقامت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي
االجتماعي سهرتها الشهرية ،في قاعة المنفذية ،بحضور
المنفذ العام صباح العبدالله ،وعدد من أعضاء المجلس
القومي وجمع من القوميين والمواطنين وعائالتهم.
ثم كانت كلمة المنفذية ألقاها عضو المجلس القومي
حبيب سارة الذي استعرض مبادئ الحزب ،مؤكدا ً أنّ
حقيقة الحزب السوري القومي االجتماعي هي في مبادئه،
وأنّ عملنا النتصار حقيقته هي السبيل الوحيد لتنظيف
مدننا وشوارعنا من النفايات في فلسطين والشام والعراق
ولبنان ،النفايات اإلرهابية البشرية ،والتي لها أوجه
متعدّدة لعملة صهيونية واحدة .ومعركتنا واحدة .معركة
الحق القومي من فلسطين وفي ك ّل أرض سورية محتلة.
أض��اف :معركتنا معركة «مصلحة سورية فوق ك ّل
مصلحة» هذا ما نحن عليه ،نحن قوة حية فاعلة ستغيّر

مديرية قرنايل تحيي ذكرى ا�ست�شهاد باعث النه�ضة بندوة �سيا�سية

مجرى التاريخ.
من هنا من استراليا ُنعلي ص��وت سعاده وصوت
سورية ونوجه التحية إل��ى جيوش األم��ة المتصدّية
لإلرهاب العالمي في أبشع حرب تشنّ على أمتنا.
واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى أمهات وزوجات
وأبناء الشهداء الذين ارتقوا لنحيا وتحيا األمة.
كما وجه التحية إلى نسور الزوبعة األبطال الذين
يجسدون مقولة المعلم تحت طبقة من الثرثرة والضجيج
ّ
يعمل القوميون االجتماعيون.
كما ألقت الرفيقة ليلى الالذقاني قصيدة قومية عن
الشهيد والشهادة.
وتخللت السهرة أغنيات وأناشيد وطنية وقومية
ترافقت مع عزف الموسيقى وقرع الطبل للفنان موريس
مدور.

منفذية ال�ضاحية ال�شرقية في «القومي» تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده

نادر :داعمو الإرهاب يجنون �ش ّر �أعمالهم ومحور المقاومة ي�سير من ن�صر �إلى ن�صر يزبك :ال خال�ص ل�شعبنا و�أمتنا
�إال بالنه�ضة القومية االجتماعية

إح��ي��اء ل��ذك��رى استشهاد باعث
النهضة أن��ط��ون س��ع��اده ،أق��ام��ت
مديرية قرنايل التابعة لمنفذية
المتن األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ،ن��دوة بعنوان
«س��ع��اده س��ي��رة وش��ه��ادة» حاضر
فيها مدير الدائرة اإلذاعية كمال نادر،
وذل��ك بحضور المنفذ ال��ع��ام ع��ادل
حاطوم وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير
المديرية ربيع األعور وأعضاء هيئة
المديرية ووف��ود من مديريات رأس
المتن ،صليما وكفرسلوان وجمع من
القوميين والمواطنين.
كما حضرها عن الحزب التقدمي
االشتراكي وسيم ه�لال ،عن الحزب
الشيوعي اللبناني المهندس ظافر
هالل ،رئيس بلدية قرنايل المهندس
غ��س��ان األع����ور وأع��ض��اء المجلس
البلدي ،فاعليات اجتماعية وتربوية
وثقافية.
قدّمت للندوة الناموس المساعد
في عمدة التنمية اإلداري���ة نسرين
األعور بكلمة تحدّثت فيها عن معاني
المناسبة ،معتبرة أنّ الثامن من
تموز هو عرس شهادة وفداء ،تاريخ
جسدها في ما
عنوانه البطولة ،التي ّ
بعد أبناء النهضة ونسور الزوبعة
الذين روت دماؤهم أرض األم��ة من
فلسطين إلى لبنان والشام.
وأض��اف��ت :لقد أخ��ذ سعاده على
عاتقه محاربة المشاريع األجنبية
واالس���ت���ع���م���اري���ة ،وع���ل���ى رأس��ه��ا
الصهيونية العالمية ،وهذه من جملة
األسباب التي حملت أعداء األمة على
اإلس��راع بالتخلص من زعيمنا ،ظنا ً
منهم أنهم سينهون باغتياله المبادئ
والعقيدة ،فشكلت تلك الليلة الظلماء

جانب من الحضور في قرنايل
ب��داي��ة لنمو النهضة واستمرارها
بطولة وإيمانا ً عبر األجيال ،وحتى
تحقيق ك ّل أهداف حزبنا في التحرير
والوحدة والنصر.

مدير المديرية

ثم ألقى مدير المديرية ربيع األعور
كلمة رأى فيها أنّ الشهادة طريق
النصر ،ونحن ال نخشى الموت متى
كان طريقا ً للحياة ،فنحن حركة صراع
وهجوم ال مهادنة وال استكانة فيها،
ولن نتخلى عن عقيدتنا وإيماننا.
أضاف :أتت ذكرى استشهاد باعث
النهضة هذا العام وأمتنا تتقاذفها
أن��واء التفرقة والتعصب والحروب
المدمرة ،فاإلرهابيون صنيعة اليهود

نادر
والمخابرات اإلقليمية والصهيونية،
يعيثون ف��ي أمتنا ف��س��ادا ً وإج��رام�ا ً
وتهديما ً وتدميرا ً لمقوماتها المادية
والنفسية والتراثية والحضارية
واالقتصادية ،لكن فعل المقاومة في
أمتنا ال��ذي ح��ال دون تمكن العدو
اليهودي من تحقيق أه��داف��ه ،حمل
ال��ع��دو على إن��ش��اء ه��ذه المنظمات
اإلرهابية اإلجرامية ،وهدفه تفتيت
األم���ة إل��ى ك��ي��ان��ات متناحرة ،لكن
مقاومتنا المؤيدة بصحة العقيدة
سوف تقضي على ك ّل جحافل اإلجرام
ال��ق��ادم��ة م��ن ك��� ّل أط����راف األرض،
وسيكتب ألمتنا النصر.
وخ��ت��م األع����ور كلمته بتوجيه
التحية إلى شهداء الجيش اللبناني

وال��ج��ي��ش ال��س��وري ،وإل���ى شهداء
الحزب والمقاومة.

نادر

ب��ع��د ذل���ك ت��ح��دث م��دي��ر ال��دائ��رة
اإلذاعية كمال ن��ادر فقال إنّ اغتيال
أنطون سعاده ك��ان م��ؤام��رة مدبّرة
بهدف القضاء على الحزب السوري
القومي االجتماعي وعلى مشروعه
وعلى المقاومة ض ّد الكيان الصهيوني،
وهي المقاومة التي أعلن سعاده عنها
في خطابه ببرج البراجنة في أول
حزيران سنة .1949
وأض�����اف ن����ادر أنّ ال��ق��وم��ي��ي��ن
اسقطوا المتآمرين ...وانطلق الحزب
قويا ً في الشام ولبنان وفلسطين،
وأطلق المقاومة في مواجهة العدو
الصهيوني “اإلسرائيلي” ،وما زال
في ساحات الصراع إلى اليوم .لكن
المؤامرات عليه لم تتوقف ،كما أنّ
األنظمة الرجعية والواليات المتحدة
و”إسرائيل” م��ا زال���ت تعمل على
ضرب ك ّل مقاومة فعلية تهدّد وجود
الكيان الصهيوني.
وتط ّرق نادر إلى األوضاع الراهنة
فقال إنّ اإلرهاب الدولي يضرب بالدنا
بك ّل كياناتها وقد ألحق أضرارا ً كبيرة
فيها ،وه��ذا اإلره��اب يتلبّس لبوس
الدين والفتاوى الدينية ويمارس
أب��ش��ع أن����واع ال��ق��ت��ل واالغ��ت��ص��اب
والسبي والنهب والسلب ،وال يمكن
أن نقف محايدين تجاهه ،ولذلك
انخرطت ك ّل القوى الحية في عملية
فتوحد
المواجهة التاريخية ض �دّه
ّ
الموقف الميداني م��ا بين الجيش
ال���س���وري وال���ع���راق���ي وال��ل��ب��ن��ان��ي
والمقاومة ونسور الزوبعة والحشد
الشعبي وال��دف��اع الوطني وص��اغ

الجميع ه���ذه ال��م��واج��ه��ة ،وب���دأوا
مرحلة التقدّم ال��م��دروس على أكثر
من جبهة ،وأما الذين دعموا اإلرهاب
من أميركيين وأت��راك وع��رب ،فإنهم
يجنون ش ّر أعمالهم وهم في بلبلة
سياسية وأمنية ،ولذلك نراهم يكذبون
ويناورون بشكل مثير للعجب وفي
بعض األحيان للسخرية .
وأك��د ن��ادر أنّ محور المقاومة هو
الذي سينتصر وسينعكس انتصاره
إيجابا ً على المسألة الفلسطينية التي
ح َّولها ما س ّمي الربيع العربي إلى
قضية ثانوية شبه منسية.
وت��ط��رق ن���ادر إل���ى ال��وض��ع في
لبنان ،فأكد أنّ الكيان يعيش في
أزمات متتالية ومتفاقمة هي نتيجة
نظامه الطائفي والعقلية التي تتحكم
بمؤسساته السياسية الحاكمة،
ح��ت��ى ص���ار ك��� ّل ش���يء ف���ي لبنان
مأزوماً ،فال رئيس للدولة وال مدراء
عامين وال قيادات عسكرية وأمنية
وال مؤسسات ،وال��ف��راغ يصيب ك ّل
المرافق ،حتى غدت الشوارع تستقبل
ال��ن��اس والسياح ب��أك��وام النفايات
وأك���وام الفضائح ،ب��دال ً من الزهور
والحدائق الخضراء ،كما أنّ الصناعة
وال��زراع��ة وال��ت��ج��ارة وق��ط��اع النقل
أصيبت بالخسائر نتيجة ما يجري
في الهالل الخصيب من أحداث ومن
قطع طرقات دولية وإغ�لاق معابر
حدودية.
وختم قائالً إنّ رؤي��ة سعادة عن
انتصار قضية أمته ال ب ّد أن تتحقق
والنصر هو حليفنا ونحن باقون في
ك � ّل س��اح��ات ال��ص��راع ض � ّد اإلره��اب
الصهيوني والعالمي إلى أن يتحقق
النصر ألمتنا كلها .

جانب من الحضور في الجديدة
أح��ي��ت منفذية الضاحية الشرقية ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي ذك��رى استشهاد باعث
النهضة أنطون سعاده ،في قاعة مكتب المنفذية في
الجديدة بحضور المنفذ العام أنطون يزبك وأعضاء
هيئة المنفذية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
ع ّرف االحتفال ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام خليل الحداد،
بكلمة تحدّث فيها عن أهمية الثامن من تموز في
وجدان أبناء النهضة .ثم ألقى نداء أبو حيدر قصيدة
من وحي المناسبة.
وألقى المنفذ العام أنطون يزبك كلمة المنفذية،
فاشار إلى أن القوميين يقدّمون الشهيد تلو الشهيد
دفاعا ً عن األمة ،ومن أجل نصرتها وعزتها ،ويواجهون
اإلره��اب العالمي على أرض الشام ،ويتصدّون لك ّل
المقسم
مؤامرات اليهود الذين يحاولون إعادة تقسيم
ّ
من كيانات أمتنا.
وقال يزبك :سعاده سيبقى البوصلة التي ترشدنا
إلى درب النصر لتحقيق غاية األم��ة ،في حياة حرة
كريمة واعية أمة تنتصر على االستيطان اليهودي
واالره��اب ،وتنتصر بالوحدة على القبلية والعرقية
والطائفية والمذهبية ،تنتصر بمجتمع جديد متجدّد
يؤمن «بسورية للسوريين والسوريون أمة تامة»
ويعتبر أنّ «مصلحة سورية فوق ك ّل مصلحة أخرى».
وأك��د ي��زب��ك :ال��واج��ب ينادينا ك��ي نعمل ونعمل
ونعمل دون كلل أو ملل ،ونبقى متيقظين في عقولنا
ومتوقدين في فكرنا ومنظمين في عملنا ومتميّزين
في أخالقنا وسلوكنا كي يكتب لنا النصر على يهود
الداخل والخارج.
ولفت إلى أنّ ك ّل ما يجري على أرض األمة ما كان
ليحصل لو اعتمد شعبنا العقيدة السورية القومية
االجتماعية نهجا ً وطريقا ً للحياة ،لذا ندعو شعبنا إلى
توحيد الرؤية والتنبّه الواعي لك ّل المؤامرات ولكافة
الهجمات التي نتع ّرض لها في هذه األيام ،فالخالص

يزبك
أكيد إذا اعتمدنا كشعب واحد الخطة النظامية الدقيقة
المعاكسة للخطة اليهودية.
أضاف :ستبقى فلسطين شأنا ً لبنانيا ً في الصميم،
وشأنا ً شاميا ً في الصميم ،وشأنا ً عراقيا ً في الصميم،
وشأنا ً أردنيا ً في الصميم ،ولن يتمكن األعداء ما دام
فكر سعاده يفعل فينا من تجزئة األمة وتقسيم أبنائها
حسب األعراق والطوائف والمذاهب.
وختم كلمته بالقول :سوف نستم ّر في نضالنا،
وفي بذل العرق والجهد والدماء ،كما نحن فاعلون في
ك ّل يوم ،لنرتقي إلى مستوى استشهاد زعيمنا الذي
سيبقى لألمة دوما ً وأبدا ً نبراسا ً يقتدي به القوميون
االجتماعيون ،ون��ورا ً يهتدي بفكره شعبنا السوري
على مدى الدهور.

