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حمليات

«القومي» يحتفل بعيد ت�أ�سي�سه الـ 83في الوطن وعبر الحدود
ب�سكنتا

الح�سنية :نحن حزب حارب الف�ساد والطائفية
واالحتالل والإرهاب وم�ستم ّرون على هذا النهج

أحيت مديرية بسكنتا التابعة لمنفذية المتن
الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد تأسيس الحزب في قاعة «سينما لونا» في
بسكنتا ،بحضور عميد اإلذاع��ة واإلع�لام وائل
الحسنية ،الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل،
المندوب السياسي لجبل لبنان الشمالي نجيب
خنيصر ،منفذ ع��ام المتن الشمالي سمعان
مؤسسة
الخراط وأعضاء هيئة المنفذية ،رئيسة ّ
رعاية أسر الشهداء نهال رياشي ،مدير مديرية
بسكنتا وأعضاء الهيئة وعدد من المسوؤلين.
كما حضر رئيس بلدية بسكنتا طانيوس
غانم والمخاتير جورج كرم ،عادل ابو حيدر،
ومنير حبيقة ،وممثلون عن هيئة التيار الوطني
الحر في بسكنتا ،الرابطة األدبية والرياضية،
الحركة الثقافية في بسكنتا والجوار ،وفاعليات
وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقت كلمة التعريف ماجدة أبو حيدر فتحدثت
عن معنى المناسبة ،وأكدت أن تأسيس الحزب
ش ّكل محطة فاصلة ف��ي ت��اري��خ األم��ة وأع��اد
الحياة إليها .كما ش ّكل ر ّدا ً على االستعمار الذي
ج ّزأ بالدنا وزرع الكيان الصهيوني على أرض
فلسطين.
وأضافت :لقد أسس الزعيم أنطون سعاده
الحزب نهضة تخرج أمتنا من التخبط والشك
وال��ض�لال إل���ى اليقين وال���وض���وح وال��ج�لاء
والحرية .مشدّدة على أننا حركة هجومية ضد
أعدائنا ،وض ّد المفاسد بأشكالها كافة.
ثم ألقى كلمة األشبال الشبل نادر أبو حيدر،
فقال :من عقيدة زعيمنا سعاده نتعلم كيف
نكون أح��رارا ً من أمة حرة ،وألننا الجيل الذي
خاطبه سعاده ،نؤكد العزم على إكمال الدراسة
لنكون جيل النصر اآلتي وجيل المعرفة ،ألن
المعرفة قوة.
وألقت غنوى الخوري حنا كلمة ِباسم الطلبة
تحدثت فيها عن معنى المناسبة ،وحيّت أبطال
نسور الزوبعة في مواقع الع ّز والبطولة الذين
يقاتلون اإلرهاب والتطرف ،كما حيّت الشهداء
الذين يستشهدون دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا.
وقالت :نحن الطلبة نعاهد زعيمنا سعاده
أننا مؤمنون بعقيدته وتعاليمه ،وأننا لن نتأخر
عن القيام بالواجب القومي دفاعا ً عن أمتنا،
ولن نحيد عن خيار مقاومة االحتالل واإلرهاب
والتط ّرف.
وأل��ق��ى كلمة م��دي��ري��ة بسكنتا وس���ام أبو

الشبل نادر أبو حيدر

كفربهم ـ حماة
نا�صر� :سنوا�صل خو�ض معركة الم�صير
حتى تحقيق الن�صر بالق�ضاء على الإرهاب

الحسنية

ماجدة أبو حيدر

سامر أبو حيدر

حيدر ،مشيرا ً في مستهل الكلمة إلى أن قضية
الحزب وعقيدته ومبادئه راسخة ،وهي أساس
النهوض واالرت��ق��اء بالمجتمع ،الفتا ً إل��ى أن
مؤسس الحزب الزعيم أنطون سعاده ،ع ّرفنا ً
إلى حقيقتنا وهويتنا ،ووضع لنا اسس مقاومة
االحتالل واالستعمار ومقاومة التجزئة التي
حلت ببالدنا.
وقال :إن الحزب بمبادئه وعقيدته وتعاليمه
أكد على حقيقة أننا شعب واحد ،وأن الطائفية
والمذهبية واالقطاع من موروثات االستعمار
الذي ج ّزأ بالدنا ،ولذلك أعلن حزبنا حربا ً ضد
ويقسمه ،وح��رب��ا ً على
ك��ل م��ن يف ّتت شعبنا
ّ
االستعمار وعلى اليهود الذين احتلوا أرضنا في
فلسطين.
وشدّد أبو حيدر أننا لن نستسلم للمخاطر
التي تتهدد بالدنا ،ولن نرحل عن أرضنا ،إنما
سنحارب االحتالل واإلرهاب بكل عزيمة صادقة
وبإرادة ال تلين .وسننتصر.
وختم :نحن حركة ص��راع بالمبادئ التي
نحمل ،وحركة قتال بالدماء الحارة التي في
عروقنا .نصارع دائما ً في سبيل تحقيق غايتنا،
وكلما اشتدت علينا الصعاب ،وازدادت علينا
المخاطر وال��ت��ح��دي��ات ،كلما تفولذت قوتنا
لتسحق ما يعترضها من مصائب وويالت.

عن التأسيس وراهنية فكر سعاده ،مشيرا ً إلى
أن سعاده هو أ ّول من ح ّذر من مخاطر االستعمار
ومطامعه ،ودعا إلى مقاومة االحتالل وح ّذر من
الطائفية والمذهبية واألفكار المغلقة الهدّامة.
وهو الذي أعلن سقوط الواليات المتحدة من
عالم اإلنسانية.
واعتبر الحسنية أن فكر سعاده هو طريق
الخالص ،والمطلوب في لبنان أن تتشكل إرادة
َ
المواطنة ،على
لدى الجميع من أجل قيام دولة
أنقاض هذا النظام الطائفي المقيت الذي يو ّلد
األزمات والمشكالت.
الحسنية استعرض المشكالت المتفاقمة في
لبنان ،على الصعد كافة ،ورأى أن الحل يكون
بالعمل الجاد من أجل المصلحة العامة .معتبرا ً
أن تطييف المشكالت يجعلها مستعصية
على الحل ،ونحن ال نرى سبيالً للخروج من
األزمات إال من خالل تشريعات تق ّر قانونا ً جديدا ً
لالنتخابات على أس��اس لبنان دائ��رة واحدة
وعلى قاعدة النسبية خ��ارج القيد الطائفي،
بقانون أح���وال شخصية ي��ح�� ّرر اللبنانيين
من طوائفهم ومذاهبهم ويخرجهم إلى رحاب
الوحدة االجتماعية.
الحسنية اعتبر أن كل حراك شعبي يتوسل
المصلحة العامة ،نعتبره تح ّركا ً مشروعا ً
ومحقاً ،لكننا ن��رى أن بعض الذين ينادون
بمطالب محقة ،تتلبسهم لوثة غريبة ،فال
يميزون بين الفاسد والطائفي ،وبين من يحارب

الفساد ويعمل لمصلحة لبنان وي��داف��ع عن
وحدة لبنان ويقدّم الشهداء في مواجهة العدو
الصهيوني وقوى اإلرهاب!
وت��اب��ع :نحن ح��زب وج��دي وسناء وخالد
وشهيد االستقالل األوح��د سعيد فخر الدين،
حزب حارب الفساد وحارب الطائفية وحارب
االحتالل وحمل هموم الناس ،ونحن مستمرون
على هذا النهج لحماية لبنان وكل بالدنا من كل
االفات والمخاطر.
وحيّا الحسنية شهداء الحزب الذين يبذلون
الدماء في مواجهة اإلره��اب والتط ّرف ،الفتا ً
إل��ى أن اإلره���اب الصهيوني ه��و ال��ذي أنشأ
المجموعات اإلرهابية المتطرفة في الشام
والعراق ،ونحن حين نقاتل اإلرهاب في سورية،
فإننا نقاتل العدو الصهيوني ،ونقاتل ك ّل من
يدعم اإلرهاب.
وأدان الحسنية التفجيرات اإلرهابية في
برج البراجنة وباريس ،وقال :إن ما حذر منه
الرئيس بشار األسد من أن اإلره��اب سيضرب
العالم ،ب��ات حقيقة ،ف��اإلره��اب ال��ذي ترعرع
في كنف الغرب والصهيونية وتركيا واألدوات
العربية بدأ يرتد على داعميه.
تخلل االح��ت��ف��ال ع��رض فيلم وثائقي عن
مديرية بسكنتا منذ نشأتها .كما عُ رض فيلم
قصير عن الهجرة من الوطن أعدّته مجموعة من
طلبة بسكنتا ،وكلمة لسبع أبو حيدر ،وقصيدة
للشاعر القومي عماد المنذر.

غنوى الخوري حنا

عماد المنذر

سبع أبو حيدر

كلمة المركز

وألقى الحسنية كلمة مركز الحزب ،فتحدّث

�صور
أحيت مديرية الصرفند التابعة لمنفذية
صيدا ـ الزهراني في الحزب السوري القومي
االجتماعي عيد تأسيس الحزب باحتفال أقيم
في قاعة مكتب المديرية ،حضره عدد من أعضاء
هيئة المنفذية وهيئة المديرية وج��م��ع من
القوميين والمواطنين.
ع ّرف االحتفال حسن صالح بأبيات شعرية
من وحي المناسبة ،وألقت كلمة األشبال الزهرة
ميسلون سعادة فقالت :نحن النبت الصالح الذي
قال عنه زعيمنا إنه ينمو بالعناية ،ونشكر ألهلنا
أحيت مديرية صور التابعة لمنفذية صور في الحزب السوري القومي
االجتماعي عيد تأسيس الحزب في مكتب المديرية بحضور ناظر اإلذاع��ة
واإلعالم محمد صفي الدين ،ناظر التربية والشباب محمد قشور ،مدير المديرية
محمد زبيب ،وأعضاء هيئة المديرية وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد رفع علم الزوبعة على سارية عالية عند مدخل صور الجنوبي ،بدأ
الحفل بالوقوف دقيقة صمت تحيّة ألرواح الشهداء .وألقت ناموس مديرية
صور ريما فياض كلمة من وحي المناسبة ،أكدت فيها أن الحزب السوري
القومي االجتماعي هو حركة حياة ألجيال ولدت وأجيال لم تولد بعد ،وتاريخ
أمة تع ّمدت بدماء زعيمها أنطون سعاده والشهداء جميعاً.
وأضافت :م ّنا كان وجدي وم ّنا سناء ،وهذه شواهدنا ،مقاتلون أشداء على
أرض الشام ،هم نسورنا األبطال يواجهون المجموعات اإلرهابية المتط ّرفة
متعدّدة الجنسيات ،الذين يذ ّكروننا باحتالل فلسطين عندما قدِم اليهود من ك ّل
نواحي األرض غزاة ألرض فلسطين.
وختمت بالقول :نحن حزب عقائدي تهون من أجل أهدافه األرواح والدماء،
هكذا تعلّمنا في مدرسة الزعيم وعلى هذا نسير.
وتخلّلت الحفل باقة من األناشيد الحزبية قدّمها أشبال المديرية.

أقامت مديرية كفربهم التابعة
لمنفذية حماة في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً حاشدا ً
لمناسبة عيد التأسيس ،وذل��ك في
«منتزه السعد».
سبقت االحتفال مسيرة ش��ارك
فيها األشبال والزهرات ومجموعة
من نسور الزوبعة ،وتقدّم المسيرة
حَ مَلة أع�لام ال��ح��زب والجمهورية
وفرقة موسيقية ،وجابت المسيرة
ط��رق��ات ال��ب��ل��دة ب��خ��ط��وات بديعة
النظام على وقع الموسيقى وصوال ً
إلى مكان االحتفال.
حضر االحتفال منفذ ع��ام حماة
غسان ناصر وأعضاء هيئة المنفذية،
مدير المديرية وأعضاء هيئتها ،كما
حضر عدد من رج��ال الدين ،رئيس
وأعضاء المجلس البلدي والفاعليات
الحزبية والشعبية واالقتصادية
وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت تحية
رحب عريف الحفل
ألرواح الشهداءّ ،
مذيع المديرية بالحضور ،ثم ألقى
مدير المديرية غياث جرجس كلمة
جاء فيها :على درب آالم هذه األمة
ي��س��ي��ر ال��ق��وم��ي��ون ب��ص��ب��ر وث��ب��ات
حاملين الرايات متح ّملين الشدائد
وأه���وال ال��زم��ان ،يمضون بعزم ال
يلين وإرادة ال تنكسر.
وأض���اف :نحتفل ال��ي��وم بالعيد
الـ 83للتأسيس ،والمعركة قائمة
على أشدّها ،يحمل فيها أبناء سعاده
سالحا ً يقصم الجهل وي��ردي��ه ،كما
يحملون دماءهم الحارة ن��ارا ً تر ّد
النار في حرب الوجود ،نجدّد العهد
اليوم أن نبقى مشعل النهضة المتقد،
وم��ش��روع ال��خ�لاص لسورية األم��ة
الواحدة .ونحن من تنكبنا الجهاد
القومي سنكمل الطريق بك ّل إخالص
وعزيمة صادقة ...وعهدا ً أننا سنبذل
الغالي والرخيص لك ّل ما فيه حق
وخير وجمال ألمتنا السورية.
ثم ألقى رئيس مجلس البلدة ملحم
نصار كلمة حيّا فيها الحضور ِباسم
أه��ال��ي كفربهم ،وق��ال إن��ه يتحدّث
ِباسمهم ف��ي عيد تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي .مشيرا ً
في كلمته إلى باحثين ومستشرقين
تحدّثوا ع��ن أن هناك أم��ة سورية
قائمة باستقاللية تامة ضمن سورية
الجغرافية.
وق��ال :منذ بداية التأسيس عام
 ،1932أك��د س��ع��اده على قضايا
أساسية وه��ي أنّ األم��ة السورية
م���وح���دة ال��م��ص��ال��ح وال��م��ص��ي��ر

ال�صرفند
وحزبنا الذين يسهرون على رعايتنا والعناية
بنا كي ال نكون شوكاً ،إنما نبت صالح ،وجيل
واع لحقيقته ،يهتم بتحصين مجتمعه.
ٍ
ورأت زهراء سليم التي ألقت كلمة الطلبة أن
العِ لم أهم عناصر الصمود والتفوق في حربنا
ضد ال��ع��د ّو الصهيوني وأدوات���ه ،وأن للطلبة
دورا ً طليعيا ً في نشر الوعي ومحاربة الطائفية
واإلرهاب.
بدورها ،ألقت مفوض التربية فاطمة سليم
كلمة المديرية ،ف��رأت أن ه��ذا االحتفال حلقة
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ومترابطة قوميا ً واجتماعياً ،وهذا
يؤكد أنها أمة حية تتوغل بجذورها
في أعماق التاريخ ،ومثل هذه األمة
ال يمكن أن ت����زول ،وخ��ت��م كلمته
بتوجيه تحية إجالل وإكبار إلى ك ّل
القوميين والمناضلين ،خصوصا ً
الشهداء الذين ضحوا بالدماء الزكية
ف��ي سبيل ع���زة ب�لادن��ا وكرامتها
وسيادتها.
وألقى عضو المكتب السياسي
منفذ عام حماة غسان ناصر كلمة
هنأ في بدايتها القوميين في عيد
تأسيس ال��ح��زب ،وهنأ البعثيين
بذكرى الحركة التصحيحية ،وقال
ال��م��ج��د ل��س��وري��ة م��ه��د ال��ح��ض��ارة،
فهي صاحبة رسالة فيها ك ّل الحق
والخير والجمال .الفتا ً إلى أنّ العدو
يسعى لطمس ه��ذه الحضارة من
خالل االرهاب والفتنة التفتيت.
وأشار ناصر إلى أن سعاده أدرك
مبكرا ً هذا الويل الذي لحق باألمة وال
ّ
مخطط
ي��زال يحدق بها ،وح�� ّذر من
ال رادع له س��وى الخطة النظامية
فأسس الحزب
الدقيقة المعاكسة،
ّ
السوري القومي االجتماعي ليكون
الخطة األدق للحفاظ على وح��دة
األم��ة وص��ون مصالحها ،كما ح ّمل
القوميين مسؤولية ما أقسموا عليه
ب��أن يبقوا متضامنين وأن يكونوا

عصبة واحدة.
وأك��د أنّ القوميين االجتماعيين
الذين استشهدوا من أجل عزة أمتهم
بقتالهم المشروع الصهيوني منذ
ثالثينات القرن الماضي ،لم يرتضوا
ألنفسهم إال م��واج��ه��ة أع��دائ��ه��ا من
الجماعات اإلرهابية التي تك ّونت من
شذاذ األفاق القادمين من ك ّل أنحاء
العالم ،والمدعومين م��ن المحور
األميركي الصهيوني ،والمم ّولين من
عرب النفط .وها هم رفقاؤنا األبطال
يخوضون معركة المصير مع قوى
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ال��ب��ط��ل وق��وى
المقاومة الشريفة ،ولن يتخلوا عن
سالحهم حتى تحقيق األهداف كاملة
بطرد اإلرهاب وتحقيق النصر.
وتوجه ناصر بالتحية إلى القيادة
ّ
ال��س��وري��ة وإل���ى ب��واس��ل الجيش
السوري وشهدائه وجرحاه ونسور
الزوبعة األب��ط��ال الذين يصونون
الوطن واألمة.
تخلل االح��ت��ف��ال ع���رض فيديو
ع��ن ح��ي��اة ال��زع��ي��م ،وآخ���ر لشهداء
الحزب باالسم والصورة مع «نشيد
بالحراب» ،كما قدّم األشبال أناشيد
حزبية.
وفي نهاية االحتفالُ ،قطع قالب
الحلوى المع ّد للمناسبة ،بمشاركة
رجال الدين والفاعليات.

نيجيريا
في سلسلة من األعراس التي يقيمها القوميون
االجتماعيون بمناسبة عيد التأسيس ،وتع ّم كل
كيانات األمة فرحا ً بهذا اليوم العظيم.
وأك��دت أن الصرفند ستبقى قلعة من قالع
الحزب الشامخة ،وأدانت تفجيرات برج البراجنة
التي أودت بحياة األب��ري��اء وتم ّنت للجرحى
الشفاء العاجل .وختمت كلمتها بتوجيه التحية
إلى شهداء الحزب الذين يفتدون األمة بدمائهم،
وإل��ى نسور الزوبعة الذين يقاتلون اإلره��اب
وداعميه.

العقاد :القوميون ّ
يقدمون الدماء
دفاع ًا عن الأمة
أقامت منفذية نيجيريا في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
لمناسبة عيد التأسيس ،بحضور منفذ عام نيجيريا غسان العقاد وناظر
اإلذاعة واإلعالم سعادة درويش وعدد من أعضاء هيئة المنفذية وجمع من
القوميين وأبناء الجالية.
وتحدّث العقاد عن معاني تأسيس الحزب ،الفتا ً إلى أنّ كل ما نشهده من
أحداث ،سببه الكيان الصهيوني الذي قام باالحتالل والعدوان على أرضنا
في فلسطين ،وأن خالص األمة يكون بدحر االحتالل وتحرير فلسطين ك ّل
فلسطين.
وقال العقاد :القوميون االجتماعيون بأدبياتهم وممارساتهم هم ّ
عشاق
الحياة ،وقد آمنوا بقيمها :الحق والخير والجمال ،وهم ال يهابون الموت
متى كان طريقا ً للحياة ،وها هم في كل ساحات الوغى يدافعون عن األمة
ويقدّمون أغلى ما عندهم .أي دماءهم «التي هي وديعة األمة فينا متى طلبتها
وجدتها».
ورأى أن العقيدة القومية االجتماعية نشأت بالمعرفة المرتبطة مباشرة
بالعقل الذي هو الشرع األعلى لإلنسان ،والمطلوب من جميع من آمن بهذه
العقيدة تنمية معرفته للوصول إلى الحقيقة التي بها يسمو العقل وتسمو كل
مفاهيم الحياة.
تخلل االحتفال نقاش وحوار ،فأجمع الحاضرون أن ال ح ّل لكل أزمات التي
تمر بها أمتنا إال بتحقيق عقيدة الحزب السوري القومي االجتماعي.
كما ُو ّجهت التحية إلى الجيشين الشامي والعراقي ،وإلى نسور الزوبعة
وكل المقاومين في فلسطين والشام والعراق ولبنان والدول الصديقة التي
تؤازرنا في الحرب ض ّد اإلرهاب.

