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حمليات

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

ع�ساف :الت�أ�سي�س فعل وعي قومي
ّ
وحركة نه�ضة تتفاعل في المجتمع

بترومين
كرم :القوميون ّ
ي�سطرون �أروع مالحم البطولة واالنت�صار
ويرتقون �شهداء ً
دفاعا عن ق�ضية ت�ساوي وجودهم

عساف
أحيت منفذية راشيا في الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد تأسيس الحزب بحفل عشاء في «مج ّمع الكنز السياحي» ـ
راشيا ،حضره عميد الداخلية عبدالله وهاب ،عضو هيئة منح
عساف وأعضاء
رتبة األمانة حمد زيتون ،منفذ عام راشيا كمال ّ
هيئة المنفذية ،عضوا المجلس القومي ناظم أيوب وأليسار بدور،
وجمع من القوميين والمواطنين.
كما حضر الحفل النائب السابق فيصل الداوود ممثالً بسعادة
أحمد ،المطران الياس كفوري ممثالً بالخوري إدوار شحادة،
رئيس دائرة راشيا في الحزب الديمقراطي مفيد سرحال ،وكيل
داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي االشتراكي رباح القاضي،
كمال الميس ،مدير بنك بيروت والبالد العربية فرع راشيا غسان
ابو رجيلي ،مدير بنك الموارد فرع حاصبيا سليم مهنا ،رؤساء
اتحادات ومجالس بلدية ومخاتير المنطقة وفاعليات تربوية
وثقافية واجتماعية ورياضية وجمع من أبناء منطقة راشيا
والبقاع الغربي.
رحبت مريم الغضبان بالحضور وتحدّثت عن معاني
بداية ّ

المناسبة ،وقالت :عقدنا القلوب والقبضات على الوقوف معا ً في
سبيل تحقيق المطلب األعلى المعلن في مبادئ الحزب وغايته،
ووجهنا نظرنا إلى األم��ام ،إلى المثال األعلى ،وصرنا جماعة
ّ
واحدة ،وأ ّمة حيّة تريد الحياة الح ّرة الجميلة ،ا ّمة تحب الحياة
ألنها تحب الح ّرية ،وتحب الموت متى كان الموت طريقا ً إلى
الحياة.
ورأت أنّ العيد الـ 83لتأسيس الحزب أط ّل علينا في مرحلة
حرجة من تاريخنا المعاصر ،مرحلة أق � ّل ما يُقال فيها إنها
تاريخية نسبة إلى حجم التحديات الجسام التي بلغت ح ّدا ً غير
مسبوق في خطورتها على أمتنا السورية ومجتمعنا القومي.
كلمة المنفذية
عساف كلمة رحب فيها بالحضور ورأى أنّ
ثم ألقى المنفذ كمال ّ
زعيمنا الخالد أضاء منارات الفكر بمشاعل العقيدة ،التي حدّدت
اتجاهات الخالص واإلنقاذ لأل ّمة.
أضاف :ندين للسادس عشر من تشرين الثاني ،فجرا ً انبثق من
أش ّد ساعات الليل ظالماً ،منذ تلك اللحظة انتفض إنساننا ،انتفض
الفكر والصراع ليُعيد لأل ّمة ح ّقها ووجودها الذي ما عرف يوما ً
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ّ
الذل ،إ ّنه التأسيس وعيا ً قوميا ً اجتماعيا ً وحركة نهضة تتفاعل
مع أبناء مجتمعنا ،وكم عملت بضراوة وعناد ،وكم جوبهت
بالقتل والقمع واالضطهاد ،لكنها حقيقة االنتماء والهوية.
وتابع :لقد تعاقد الزعيم والقوميون النتصار الحقيقة ،حقيقة
وجود اإلنسان المجتمع ،ومعرفة ذلك الوجود بالوعي القومي
البناء ،فزعيمنا سعاده ح ّذر من االنقسامات الطائفية ،ورفض
وعد بلفور المشؤوم ،كما رفض معاهدة سايكس بيكو لتقسيم
فلسطين والوطن السوري ،وح ّذر من العصبيات المذهبية ومن
خطر الوهابية ،ودعا إلى فصل الدين عن الدولة».
ورأى أنّ الذكرى تأتي هذه األيام ،لتحاكي واقعنا بالحقائق
وليس التوقعات ،باليقين وليس االفتراضات ،وما ح ّذرنا منه
جلي المعالم.
زعيمنا باستشرافه المبكر للخطر الصهيوني أصبح ّ
فمنذ التأسيس خط الوعي القومي حركته وحراكه في مجتمعنا.
وأكد عساف أنّ العقائد الصحيحة تعتبر العقل شرعا ً أعلى،
وتبني اإلنسان الجديد .لذا ،نحن حزب فكر وعقيدة ،ونحن حزب
قتال للدفاع عن ح ّقنا القومي.
وتخلل الحفل سحب تومبوال.

أحيت مديرية بترومين التابعة لمنفذية الكورة في
الحزب السوري القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب
باحتفال أقامته في مكتب المديرية ،بحضور ناظر اإلذاعة
واإلع�ل�ام هنيبعل ك��رم ،مدير المديرية أنطون النجار
وأعضاء هيئة المديرية ،مختار البلدة جمال غانم ،وجمع
من القوميين والمواطنين والطلبة.
ع ّرف االحتفال ناموس المديرية وليد النجار بكلمة،
توجه فيها إلى القوميين فقال :لقد قدمتم خالل مسيرة
حزبكم النضالية ،ومن أجل نهوض أمتكم ،أغلى التضحيات
وأزكى الشهادات ببطولة ق ّل نظيرها .لن نسمح أن تذهب
ه��درا ً دماء شهدائنا وآالم مناضلينا وتضحيات رفقائنا
ورفيقاتنا ،منذ انبالج فجر النهضة إلى اليوم ،إنّ انتصار
قضيتنا وع ّزة شعبنا وصون كرامته وكرامة أجياله هي
الغاية التي من أجلها نبذل هذه الدماء الزكية وتلك اآلالم
العظيمة والتضحيات الجسام.

كلمة الطلبة

ث ّم ألقى الطالب أندريه ال ّنجار كلمة الطلبة قال فيها :ها
نحن في السادس عشر من تشرين الثاني نحتفل بذكرى
تأسيس الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ،نضيء
الشعلة ونحافظ عليها متو ّقدة ،تلك الشعلة التي أراد عبثا ً
ّ
أعداء األمة إطفاءها ،فإذا بها نهر هادر من األنوار التي تزيح
الظالم وتنير الطريق أمام أبناء النهضة المحبّين للحياة.
أض��اف :نحن طلبة ال��ح��زب ،في مديرية بترومين،
والكورة ،وفي أيّ مكان آخر ،سنواجه المؤامرات ،ألننا لن
نيأس ولن نستسلم ،ولن نقبل العيش بديالً عن الحياة...
حزبنا ليس غاية في ذات��ه بل هو ميدان تحقيق الذات
القومية وأداة انتصار قضية األم��ة ...نعاهدكم ونعاهد
المؤسس أننا على العهد باقون وعلى الدرب سائرون.

كلمة المديرية

ثم ألقت سحر نصر الديري كلمة المديرية ،جاء فيها:

عيد التأسيس يوم تاريخي في حياة هذه األمة ،ففي مثل
هذا اليوم منذ ثالثة وثمانين عاما ً أعلن الزعيم للعالم أنّ
تاريخ األمة السورية الجديد قد بدأ بالفعل ،تاريخ الحرية
والنظام والواجب والقوة ،وخرجت إلى العلن مبادئ
الحزب معلنة إراد َة أم ٍة عظيمة نهضت لتحمل ماضيها
وحاضرها على أكتاف رجال جبابرة يسيرون بها إلى
النصر ،إنهم رجال الحزب السوري القومي االجتماعي...
فهني ًئا لألمة التي هذا هو تاريخها.

كلمة المنفذية

وألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم هنيبعل كرم كلمة منفذية
الكورة فه ّنأ في بدايتها الحاضرين بعيد التأسيس ،وأثنى
على نشاط المديرية التي تحرص أب��دا ً على إبقاء راية
الحزب مرفوعة.
ثم تط ّرق إلى األح��داث الخطيرة التي يم ّر بها لبنان
البطولي المسؤول
واألمة بشكل عام ،وأثنى على األداء
ّ
االجتماعي المدافعين
ألبطال الحزب السوري القومي
ّ
عن ّ
حق األمة وأرضها ومصلحتها العليا ،حيث يستميت
القوميون في الدفاع عن أرضهم في الشام ض ّد المجموعات
اإلرهابية ،ويسطرون أروع مالحم البطولة واالنتصار ...ال
يدفعهم إلى ذلك رغب ٌة بمال أو نفوذ ،أو وعد بج ّنة في
السماء أو جاه على األرض ،ما يدفعهم هو إيمانهم الذي
ّ
ال يتزعزع بقدسية أرضهم وقضيتهم التي تساوي ك ّل
وجودهم ،والتي ألجلها يرتقي الشهداء شهيدا ً تلو شهيد.
وقال :إنّ األمة التي يتسابق فيها أبناؤها ّ
الشجعان
الشرفاء إلى القتال في سبيل حقها وكرامتها ووحدتها
وهويتها ،هي أ ّم��ة حتما ً لن يكون القبر مكا ًنا لها تحت
ّ
الشمس.
وختم قائالً :نحن ال نبكي في الحرب موتانا ،ألن ال موتى
لنا في الحرب ،بل شهداء نرفعهم على ألواح قلوبنا بك ّل
غبطة وفخر واعتزاز.
م��ي األي��وب��ي قصيدة م��ن وحي
�رة
�
�اع
ث��م أل��ق��ت ال��ش�
ّ
المناسبة.

بنين
ح�سين :دماء �شهدائنا �ستزهر بانت�صار بالدنا
على ّ
كل االحتالل والإرهاب والتطرف

الغضبان

الفرزل

مينا :ال مف ّر من الن�صر على االحتالل والإرهاب

احتفلت مديرية الفرزل التابعة لمنفذية زحلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي بعيد تأسيس الحزب ،في قاعة
مكتب المديرية ،بحضور منفذ ع��ام زحلة احمد سيف الدين
وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير المديرية حسام مهنا وأعضاء هيئة
المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين.

كلمة المديرية

ألقى المذيع ه��ادي مخ كلمة المديرية فتحدّث عن معاني
التأسيس ،والمبادئ التي وضعها الزعيم ،وأش��ار إلى حركة
القوميين في المتحد وكيفية تواصلهم مع المواطنين ،معتبرا ً
أنّ معركة إيصال العقيدة إلى الناس ال تق ّل أهمية عن معركة
مواجهة أعداء األمة ،فالوعي االجتماعي يشكل سدا ً منيعا ً في
وجه الطائفيين والمذهبيين والقبليين ،ويبث روح الوحدة بدل
التشرذم والتفرقة.

مينا

اليسا مخ

كلمة الطلبة

والقت اليسا م��خ ،كلمة طلبة المديرية فأكدت أهمية دور
الطلبة في مسيرة النهضة ،التي أسسها زعيمنا في وسط الطالب
الجامعيين ،فالنهضة التي تعتمد العقل شرعا ً أعلى تسعى إلى
خلق اإلنسان الجديد الذي أراد له سعاده أن يحيا بعز وكرامة.
ثم ألقت الزهرة ياسمينا فرح قصيدة لألمين عجاج المهتار من
وحي المناسبة ،بعنوان ثورة الروح.

كلمة المنفذية

كلمة منفذية زحلة ألقاها ناظر اإلذاعة واإلعالم جورج مينا،
فحيا شهيد االستقالل األوحد سعيد فخر الدين ،وشهيد المقاومة
البطل عساف فرح.
وتحدث عما كانت تتع ّرض له األم��ة من اح��ت�لاالت تركية
وانتدابات فرنسية وإنكليزية ،ووعود استيطانية كوعد بلفور

هادي مخ

واتفاقات تقسيمية كاتفاقية سايكس ـ بيكو ،الفتا ً إلى أنّ أنطون
س��ع��اده بعث النهضة القومية االجتماعية ،ووض��ع الخطة
النظامية الدقيقة لمواجهة م��ؤام��رات االستعمار واالحتالل
وارهابهم ،وهو نفسه االرهاب الذي نواجهه اليوم وتنفذه أدوات
«الفوضى الخالقة» ،ومشروع «الشرق األوس��ط الجديد» ،من
اليهود في جنوب األمة إلى أدواتهم اإلرهابية في الشمال ،فاليهود
هم نبع المجازر واإلرهاب والقتل.
وأكد الوقوف في وجه االحتالل واالستيطان والظلم والطغيان
واإلرهاب.
وتوجه بالتحية إل��ى روسيا واي��ران الداعمتين لحقنا في
مواجهة اإلرهاب والتطرف ،وحيا أبطال الحزب وشهداءه وأبطال
الجيش في الشام ولبنان الذين يخوضون المعارك في وجه
الحرب الكونية االرهابية على األمة ،مؤكدا حتمية النصر الذي ال
مف ّر منه.

فرح

بمناسبة عيد التأسيس ،أقامت مديرية بنين في
الحزب السوري القومي االجتماعي حفل عشاء في مدينة
كوتونو في مطعم «يا هال» لصاحبه رجل األعمال رمزي
ابو سمرا ،بحضور مدير المديرية وأعضاء الهيئة وجمع
من القوميّين وأبناء الجالية.
ع� ّرف��ت االح��ت��ف��ال أليسار ال��ح��راق بكلمة م��ن وحي
المناسبة ،ورحب مدير المديرية بالحضور ،وأضاء على
معنى المناسبة ،والقى جان عازار كلمة وجدانية.

كلمة المديرية

وألقى ناموس المديرية هاشم حسين كلمة باسم
المديرية رأى فيها أنّ أخطر قرارين استعماريين ض ّد
أمتنا هما «وع��د بلفور» ،ومعاهدة «سايكس ـ بيكو»،
وأنّ أنطون سعاده وضع حدا ً لهما بتأسيسه الحزب
السوري القومي االجتماعي على أساس خطة أخالقية
نظامية عظيمة ،غيّرت وجه التاريخ وأعادت إلى الشعب
بصيص أمل بالحياة والوجود ،وأعادت الثقة باإلنسان
السوري ،وأبقت نداء الوعي والمعرفة حيا ً يرسم مالمح
الحاضر والمستقبل ،ووضعت القواعد لبناء النظام
الجديد واإلن��س��ان الجديد بخطة محكمة على أسس
عقائدية ومبادئ قومية اجتماعية غيّرت مفهوم االنتماء
وال��والء والقوميات المتعدّدة إلى انتماء ووالء واحد
لألمة.
وأضاف حسين :انّ الحياة اإلنسانية بال مبادئ وبال
معنى الوجود ،هي حياة باطلة ،وك ّل نظام يحتاج إلى
أخالق ،بل إنّ األخالق هي في صميم ك ّل نظام يمكن أن
يُكتب له الحياة ،وحزبنا ليس حزبا ً سياسيا ً أو جماعة
لها مصالحها الخصوصية والضيقة إنما هو «فكرة
وحركة تتناوالن حياة أمة بأسرها» ،ومنذ تلك اللحظة
التاريخية وبدء سريان مفعول هذا القرار ودخوله حيّز
التنفيذ ،ومنذ  16تشرين  1932انبلج الفجر وأشرقت
شمس الحرية وأن��ارت دروب العزة واإلب��اء والنصر،
وكان لحزبنا محطات البطولة ،من عام  1935السياسية
األول��ى في وجه االنتداب إلى معركة  1936في وجه
اليهود وص��وال ً إل��ى الثمانينات في مواجهة االحتالل
الصهيوني للبنان ،يوم صنع النصر سالح االستشهاد

الح ّراق
من سناء إلى وجدي إلى ك ّل الشهداء.
ولم يغب عن ساح الصراع يوماً ،وكانت مآثر البطولة
تحاك على صفحات التاريخ بحروبه ض ّد يهود الداخل
ويهود الخارج ،بطوالت رفقائنا تشهد دائما ً على صناعة
النصر ،واليوم في الشام والعراق دماء شهدائنا تصنع
مالحم البطولة في وجه اإلرهاب الدولي المنظم ،فكانت
وقفات العز على ك ّل تراب الشام منارات الهدى بزوبعة
حمراء خفاقة كلما صعدت قمة بدت لها قمم تناديه...
فيلبّي نسور الزوبعة النداء بال تعب أو كلل ،فيرتفع
الشهداء لتحيا سوريا حرة عزيزة.
وختم بالقول :اليوم نحتفل معا ً ب��والدة أمة وعهد
جديد ولسنا نحتفل بوالدة حزب ،إننا نحتفل بوجودنا
أحراراً.
وخ�لال م��أدب��ة العشاء ت � ّم ت��وزي��ع التومبوال دعما ً
لصندوق المديرية ،وأقيم مزاد على لوحة رمزية قدّمها
يزبك عازار ،من وحي المناسبة ،وهي عبارة عن رسم
للعرزال بخلفية صورة الزعيم ،مذيّلة بكلمة سعاده:
“ما أش ّد اعتزازي بكم”.

