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حمليات

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

خيراهلل :مكافحة الإرهاب بحرق جذوره
وغريزته القائمة على الإجرام والكراهية

أحيت منفذية الغرب في الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد تأسيس الحزب بحفل عشاء أقامته في فندق الريتاج ،حضره
عضو المجلس األعلى د .خليل خيرالله ،المندوب السياسي
لجبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،منفذ عام الغرب بدري
شهيب وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس القومي
ومسؤولي الوحدات ،ممثلون عن األح��زاب والقوى السياسية
في منطقة الجبل ،رئيس اتحاد بلديات الجرد األعلى د .يوسف
شيا ،رئيس اتحاد بلديات الشحار وليد ابو حرب ،وعدد كبير من
رؤساء البلديات واعضاء البلديات والمخاتير ،وفاعليات وهيئات
وجمعيات في منطقة عالية والجرد.
بعد كلمة تعريف ألقاها ربيع البنا ،ألقى عضو المجلس
األعلى في الحزب د .خليل خيرالله كلمة تحدّث فيها عن معاني

�شارون
أقامت مديرية الشهيد حسين
البنا ـ ش���ارون التابعة لمنفذية
الغرب في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال بمناسبة عيد
التأسيس في قاعة االستشهادي
وج���دي ال��ص��اي��غ ،بحضور مدير
المديرية ل��واء الصايغ وأعضاء
الهيئة ،وجمع من القوميين والطلبة
واألشبال والمواطنين.
اس��ت��ه� ّل ال��ل��ق��اء بكلمة ترحيب
لمدير المديرية لفت فيها إلى أهمية
اللقاء في عيد تأسيس حزبنا الذي
يخوض معركة الوجود في الشام
بمواجهة العدو اإلره��اب��ي ،الذي
ال يق ّل خطرا ً عن العدو اليهودي،
وتمنى أن ت��ك��ون احتفاالتنا في
األعوام المقبلة بانتصار أمتنا على
أعدائها م��ا يشكل ان��ت��ص��ارا ً لفكر
الزعيم ومبادئه ،ولدماء الشهداء
القوميين على امتداد ساحة األمة.
ثم ألقى مذيع المديرية يوسف
الصايغ كلمة ج��اء فيها :شمع ٌة
ج��دي��د ٌة نضيئها م��ن عمر نهضة
أمتنا ،ه��ذه النهضة التي ك ّرست
مفاهيم الحق والخير والجمال ،في

�صيدنايا

حواجز محبة عند نقاط الجي�ش والن�سور في ال�سويداء

المواطنون يوجهون عبارات التقدير للحزب
على دوره المم ّيز في مواقع الدفاع عن �أر�ضنا و�شعبنا

اإلرهاب ،فالعدو اإلرهابي الصهيوني وقوى االرهاب والتطرف
وجهان لعدو واحد.
وقال خيرالله :إنّ مكافحة اإلره��اب ،ال تقتصر على هزيمته
في الميدان ،بل بحرق ج��ذوره وغريزته القائمة على اإلج��رام
والكراهية ،وهذا ما يجب التعاون عليه والتكاتف لتحقيقه ،وعلى
ك ّل المجتمعات والدول أن تكافح هذا اإلرهاب بجدية ،ال برأيين
ووجهين وبازدواجية ممجوجة.
وختم خيرالله مؤكدا ً أنّ أمتنا التي صرعت أكثر من تنين على
م ّر العصور لن يعجزها أن تهزم مجدّدا ً هذا التنين الصهيوني –
اإلرهابي.
واختتم الحفل بباقة من األغاني الوطنية والحزبية قدّمها
الفنان وائل صعب.

ال�صايغ :نخو�ض معركة وجودية ّ
�ضد الإرهاب
الذي ال ّ
يقل خطر ًا عن العدو اليهودي
وجه الظلم واالستعمار والفوضى.
ف��ي مثل ه��ذا ال��ي��وم قبل ثالثة
وثمانين عاما ً انبلج فج ُر النهضة
ال��س��وري��ة ال��ق��وم��ي��ة االجتماعية
ليُخرج األمة من الفوضى والبلبلة،
إل��ى النظام الجديد المبني على
القوة والنظام والحرية والواجب.
وأض��اف :منذ التأسيس وحتى
يومنا ه��ذا ال ي��زال حزبنا مشعالً
للنهضة وقدوة في البطولة المؤيدة
بصحة ال��ع��ق��ي��دة ،فكانت قوافل
الشهداء من فلسطين إلى لبنان في
مواجهة العدو اليهودي ،وحاليا ً في
الشام يؤكد القوميون بحبر دمائهم،
أننا أمة ال ترضى القبر مكانا ً لها
تحت الشمس ،مهما تعاظمت عليها
المؤامرات.
ُ
يخوض
كما أشار إلى أنّ حزبنا
حاليا ً أشرس المعارك في مواجهة
المشروع األميركي ـ الصهيوني
الهادف إلى تفتيت أمتنا من خالل
ن��ش��ر اإلره����اب وال��ت��ط��رف ،فهذه
المجموعات اإلرهابية المرتبطة
بالكيان الصهيوني تشنّ ضدّنا
حربا ً وجودية ،وتسعى إلى تدمير

بمناسبة عيد تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي نظمت
مديرية السويداء التابعة لمنفذية
السويداء في الحزب ،حواجز محبة
عند عدد من نقاط الجيش السوري
ونسور الزوبعة ،وتولت مجموعات
من القوميّين واألش��ب��ال وال��زه��رات
توزيع الحلوى على المواطنين وقد
رف��ع��ت أع�ل�ام الجمهورية وأع�لام
الحزب.
وأك���د م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��س��وي��داء
عماد أب��و حال أنّ اإلره���اب لن ينال
من إرادة الحياة ،وتواجدنا اليوم
عند نقاط الجيش السوري ونسور
الزوبعة ،هو تحية لهؤالء األبطال
الذين يقاومون اإلره��اب ويدافعون
ع��ن ب�لادن��ا وشعبنا ،وتحية الى
أهلنا في السويداء وإل��ى ك� ّل أبناء
شعبنا الصامدين الصابرين في وجه
اإلرهاب والتطرف.
وق��ال المدير إنّ تأسيس الحزب
السوري القومي االجتماعي ،مناسبة
فرح وع ّز ،وفي هذه المناسبة ،نجدّد
موقفنا الثابت والراسخ على البذل
وال��ع��ط��اء واالس��ت��ش��ه��اد ف��ي سبيل
قضية آمنا بها وتساوي وجودنا.
م��ن جهته ،لفت ن��اظ��ر التربية
وال��ش��ب��اب ف��ي منفذية ال��س��وي��داء
نجيب اﻷطرش إلى أنّ إشراك األشبال
والزهرات في هذا النشاط ،ووقوفهم
إلى جانب بواسل الجيش السوري
وأبطال نسور الزوبعة ،هو للتأكيد
ع��ل��ى حقيقة م��ا تنعم ب��ه مدينة
السويداء من استقرار ،وفشل ك ّل
المخططات التي حاولت تهديد هذه

المدينة والنيل منها ومن أهلها.
ب��دوره ،أكد مفوض عام اﻷشبال
وسام ياغي انّ هذه الخطوة تندرج في
سياق مشاركات األشبال والزهرات
في مجمل النشاطت الحزبية التي
تقام في نطاق المنفذية ،ونحن نرمي
م��ن خ�لال ذل��ك ال��ى صقل شخصية
الجيل الجديد ألنه جيل المستقبل.

أم��ا مفوض التربية ف��ي مديرية
ال��س��وي��داء ره��ام اﻷط���رش فأشارت
إل��ى أنّ الخطوة الق��ت ك� ّل الترحيب
توجهوا
والثناء من المواطنين ،الذين ّ
بعبارات التقدير للحزب السوري
القومي االجتماعي لدوره المميّز في
المدينة وفي مواقع الدفاع عنها وعن
ك ّل أرضنا وشعبنا.

القرعون
�سلوان :حزبنا يقاتل االحتالل والإرهاب
ويعمل لوحدة المجتمع
حضارة بالدنا وتفتيت وحدتها،
خدمة للكيان الصهيوني المغتصب
لجنوب أمتنا في فلسطين المحتلة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أنّ
حزبنا حزب صراع من أجل الحياة
الحرة الكريمة ،فنحن نحب الحياة

كما نحب الموت متى كان طريقا ً
للحياة ،وها نحن اليوم ندعو كما
دعا سعاده إلى ممارسة البطولة
وع���دم ال��خ��وف م��ن ال��ح��رب ،ألنّ
الحيا َة وقف ُة ع ٍز فقط.
وتخلل االحتفال قصيدة من وحي

للمناسبة ألقاها مهنا البنا بعنوان
(ع ّزة األمم) وفيها قال:
سورية اإلباءُ ،يا ع َّز َة األم ِم ...بكِ
ُ
التاريخ ،فجرا ً تحدَّى
تشرينُ ! يا ذا الع ُّز م َّتقِداً ...ومن
وجن َتيك نو ٌر توهَّ جَ

احتفلت مفوضية القرعون التابعة لمنفذية البقاع
الغربي في الحزب السوري القومي االجتماعي بعيد
تأسيس الحزب ،بحضور ناموس المنفذية اندريه عكروش،
ناظر اإلذاعة واإلعالم أنطون سلوان ،مفوض المفوضية
محمود العزنكي وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم انطون سلوان كلمة تحدث
فيها عن معنى المناسبة ،وعن الظروف الصعبة التي
سبقت ورافقت تأسيس الحزب عام  ،1932والمؤامرات
التي كانت تحاك ض ّد األمة حينها ،والغاية التي من أجلها
أسس أنطون سعادة الحزب.
ّ
وتط ّرق إلى الحرب الكونية التي تخاض ض ّد األمة في
يومنا هذا ،والمؤامرات التي تتع ّرض لها ومدى التقاطع

بين مؤامرات اليوم ومؤامرات األمس ،مشيرا ً إلى الدور
الكبير الذي يؤدّيه الحزب في الدفاع عن األمة ،ومشيدا
بالدماء الزكية التي يقدمها شهداؤنا.
وش�دّد سلوان على أنّ دور الحزب ليس القتال ض ّد
االحتالل واإلره��اب وحسب ،بل يتعدّاه إلى العمل على
إعادة الوحدة للمجتمع السوري ،عبر نشر الفكر والوعي
القومي بين أبناء أمتنا ،ليترافق الوعي مع النصر ،الذي
سيتحقق مهما طال الزمن ،ألننا نؤمن «بأننا مالقون أعظم
نصر ألعظم صبر في التاريخ».
واختتم االحتفال بقطع قالب الحلوى المع ّد للمناسبة.

�أزرق :قتال العدو ال�صهيوني و�أدواته من الإرهابيين فعل نه�ضوي دفاع ًا عن ح�ضارة �أمتنا وم�ستقبلها

أقامت مديرية صيدنايا التابعة لمنفذية
القلمون في الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفال عيد تأسيس الحزب في مكتبها ،بحضور
منفذ عام القلمون زينون األحمر وعدد من أعضاء
الهيئة ،مدير المديرية نقوال سعادة ،وأعضاء
هيئة المديرية ،والدي االستشهادي الرفيق البطل
خالد أزرق وجمع من القوميين والمواطنين.
قدّمت االحتفال ورحبت بالحضور ناموس
المديرية ه��دى األح��م��ر ،وتحدّثت عن معاني
التأسيس ،ثم تال مدير المديرية نقوال سعادة
البيان المركزي.

كلمة المديرية

وقيم ومفاهيم تأسيس الحزب التي أرادها الزعيم أنطون سعاده
محطة لالنتقال باألمة من حال الفوضى والتفسخ الى حالة
النظام والقوة ،الكفيلة بإخراج أمتنا من ضعفها ووهنها لتصبح
في مصاف األمم الحية.
كما استعرض خيرالله تضحيات الحزب منذ شهيده األول في
فلسطين ،وحتى يومنا هذا على كافة جبهات الصراع ،ما يؤكد
على الدور الصراعي للحزب من أجل إثبات حق األمة في الحياة
بين األمم ،ولفت الى أنّ ما نشهده على امتداد ساحات األمة من
العراق الى الشام وصوال ً الى فلسطين مرورا ً بلبنان يؤكد مجدّدا ً
صوابية رؤي��ة الزعيم ال��ذي حذر قبل عقود خلت من األخطار
رص الصفوف من أجل
المحدقة بأمتنا ،وهو ما يدعونا إلى ّ
الدفاع عن أمتنا في مواجهة العدو الصهيوني وفي مواجهة قوى

وألقى مذيع المديرية وليد أزرق كلمة المديرية
وجاء فيها :ع ّرف الزعيم المؤسس الحزب بقوله:
«الحزب السوري القومي االجتماعي هو فكرة
وحركة تتناوالن حياة أمة بأسرها» .هي فكر ٌة
غرست كبذرة عندما سأل الزعيم أنطون سعاده
نفسه سؤالين اثنين :من نحن؟ وما الذي جلب
على شعبي هذا الويل؟ ...نمت هذه الفكرة البذرة
بالعناية فأعلنت حزبا ً في  16تشرين الثاني عام
 .1932فكر ٌة ّ
بشرت بالحرية في زمن العبودية،

5

ّ
وعظمت الواجب في عصر المصالح الشخصية
األنانية ،وأثمرت نظاما ً جديدا ً في عصر الفوضى،
وفعّ لت القوة ض ّد جبن الضعف وخواره ...وأية
فكرة مهما كانت عظيمة وشريفة ،ليس لها من
أهمية إنْ لم تتح ّول عمالً ،لذا كان الحزب السوري
القومي االجتماعي أداة عمل لتنفيذ فكرة سامية...
كانت فكرة فارتدت ج��س��داً ...فتح ّرك الجسد
وما زال ...ففعل ليغيّر وجه التاريخ ...ك ّل فكرة
تستوحي العلم والمنطق والحقائق التاريخية
ال تموت بل هي في حياة مزدهرة دائمة ،بل كلما
اشتدّت المصاعب تجد حاجة الشعب إليها ،إلى
حركتها وفاعليتها ...لذلك هي النهضة السورية
القومية االجتماعية.
أضاف :حزبنا حزب نهضة ،ثقافية إصالحية،
تقاوم الجهل والفساد واألم��راض االجتماعية،
وحزب حركة حياة تخطط بروية وتنفذ بدقة،
تبحث عن فعل البطولة في يومها وغدها.
وأكد انّ قتال العدو الصهيوني التلمودي ومعه
اليوم أدوات��ه من جماعات اإلره��اب والتطرف،
ليس بالتهويل والجعجعة ،بل بنهضة تهز
العصور وتجلو عن أذهاننا الخمول بالعلم
والثقافة وإعداد ما نستطيع من القوة التي هي

القول الفصل.
وقال :في هذا المكان وفي هذا الزمان ،نقيم هذا
االحتفال ،وفي الموازاة تقام مئات االحتفاالت
في غير أمكن ٍة في الوطن وعبر الحدود يرتادها
عشرات اآلالف ممن تقول قلوبهم وعقولهم قبل
أفواههم (تحيا سورية).
وختم قائالً :أجمل العبارات ،عبارة تختصر ك ّل
عز وقوة ونخوة ورفعة ووقفة عز ،هي« :الحزب
السوري القومي االجتماعي ال يطعمك خبزاً ،بل
يشبعك كرامة».

حردان يمنح األمين
نقوال سعادة «وسام الثبات»

بعد ذلك ،تال منفذ عام القلمون زينون األحمر
م��رس��وم رئيس ال��ح��زب النائب أسعد ح��ردان
القاضي بمنح األم��ي��ن نقوال س��ع��ادة “وسام
الثبات” ،ومن ثم قلده الوسام.
وكان سبق االحتفال جلسات أداء قسم لعدد
من المنتمين الجدد ،كما تخللته قصيدة للشاعر
يوسف نحاس من وحي التأسيس ،ألقاها طارق
ضاهر ،ومشهد مسرحي تحية للشهداء قدّمته
ثلة من القوميين.

