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حمليات

«القومي» يحتفل بعيد ت�أ�سي�سه الـ 83في الوطن وعبر الحدود
زيتوني :نحن ال ن�ستعيد الزمن بل ن�صنع التاريخ
ونعجنه من تراب الأمة

عدبل

جانب من الحضور

�سحمر
م�ستعدون ّ
ّ
لكل الت�ضحيات
ب�صبو�ص:
في �سبيل نه�ضة �أمتنا وانت�صارها

زيتوني

احتفلت مديرية عدبل التابعة لمنفذية عكار في الحزب
السوري القومي االجتماعي بعيد تأسيس الحزب ،فأقامت
في قاعة البلدة ،ندوة فكرية ألقى فيها عضو المجلس األعلى
وليد زيتوني محاضرة بعنوان« :التطورات الراهنة وآفاق
المستقبل».
حضر الندوة رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق
وجيه البعريني على رأس وفد ،النائب السابق مصطفى علي
حسين ،مدير ثانوية الليسيه طالل خوري ممثالً النائب السابق
كريم الراسي  ،عضو قيادة حزب البعث العربي االشتراكي
عبد الحميد صقر ممثالً األم��ي��ن القطري ،وأم��ي��ن ف��رع حزب
البعث موسى طعمة ،مسؤول حركة الناصريين المستقلين
ـ المرابطون عبدالله الشمالي ،مسؤول الحزب الديمقراطي
الشعبي عفيف وهبة ،مسؤول التجمع الوطني الديمقراطي ـ
عكار طارق حسين ،مسؤول تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة،
ممثلون عن التيار الوطني الحر ،الحزب العربي الديموقراطي،
جمعية بالسم للتنمية االجتماعية ،األب بولس نصر ،مدير دائرة
اإلرشاد والتوجيه نقوال خوري ،رئيس دائرة كهرباء عكار غسان
خوري ،ممثل اتحاد الكتاب اللبنانيين د .مصطفى عبد الفتاح،
رؤساء بلديات ومخاتير ،والعديد من الفاعليات االجتماعية
والسياسية والثقافية والتربوية والمدنية.
وحضر الندوة عضو المجلس األعلى ري��اض نسيم ،منفذ
عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء هيئة المنفذية ،عدد من أعضاء
المجلس القومي ،مسؤولو الوحدات الحزبية وجمع كبير من
القوميين والمواطنين.

السكاف

قدّم للمحاضر عضو المجلس القومي حبيب السكاف ،بكلمة
من وح��ي المناسبة ،أش��ار في مستهلها إل��ى رسالة الزعيم
للمحامي حميد فرنجية من سجن الرمل في  15كانون االول
« ،1935في ما دفعني الى إنشاء الحزب السوري القومي
االجتماعي» والتي يحدّد فيها الزعيم دوافع وأسباب تأسيس
الحزب.

ال�سويداء

أسسه سعاده عام  1932هو فكرة وحركة
وقال :الحزب الذي ّ
تتناوالن حياة األمة بأسرها ،إنه نهضة غير عادية ألمة ممتازة
بمواهبها متف ّوقة بمقدراتها ،غنية بخصائصها.
أضاف :انبثق الحزب السوري القومي االجتماعي كما ينبثق
الفجر من أش ّد ساعات الليل حلكة ليعلن مبدأ جديدا ً هو مبدأ
حي يريد سيادته على نفسه ووطنه ليحقق
اإلرادة ،إرادة شعب ّ
مثله العليا ،إرادة الحياة ألمة حية ،مبدأ أنّ المبادئ للشعوب ال
الشعوب للمبادئ .مبدأ أنّ ك ّل مبدأ ال يخدم سيادة الشعب نفسه
ووطنه هو مبدأ فاسد.
ورأى أنّ أمر هذا البلد غريب :طوائفه أح��زاب ...،ومدارسه
دور عبادة ،ودور العبادة فيه مراكز تحريض وقسمة وفرقة..،
وجامعاته تخ ّرج أفواج العاطلين عن العمل ونشطاء الطوائف.

زيتوني

بعد ذل��ك ب��دأ زيتوني محاضرته ممهّدا ً لها بالقول :يوم
التأسيس ،ي��و ٌم انتفض فيه التاريخ على الزمن .ي��و ٌم تفلّت
سجان العقل .كان الحزب بيرقاً ،وكانت
فيه الفكر وتم ّرد على ّ
النهضة خضرا ً جديدا ً يصارع الت ّنين.
وقال :نحن في الحزب السوري القومي االجتماعي ال نستعيد
الزمن ،إنما نصنع التاريخ ،نعجنه من ت��راب األم��ة ،ودم��اء
الشهداء المؤمنين بر ّد الوديعة.
وتابع :من صدد الى صفد ،ومن كسب الى النقب ومن األنبار
الى عكار المعركة واحدة ،والعدو واحد ،والجريمة واحدة على
امتص دماءنا وحفر
األمة وأبنائها .إنه زمن الت ّنين الجديد الذي
ّ
عميقا ً في قيمنا ومثلنا العليا .وفي الوقت نفسه إنه زمن البطولة
المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة الساعية إلى قتل هذا التنين.
ثم بدأ زيتوني محاضرته بعرض تاريخي ألسباب ضياع
الهوية القومية من اتفاقية سايكس بيكو التي جاءت على انقاض
الرجل العثماني المريض .الفتا ً إلى أننا في هذه المرحلة لم نكن
أمة جاهزة لتلقف اللحظة التاريخية للتح ّول الحاصل عالمياً،
ألسباب عديدة أه ّمها ما يتعلق بدور االستعمار الغربي وتدخله
بالمستعمرات العثمانية ،بحيث عمل على تدمير القيم والمثل

السكاف
العليا والثقافة المحلية وضرب اللحمة االجتماعية من خالل
خلق التناقضات االتنية والطائفية والمذهبية والعشائرية ،في
الوقت نفسه الذي كان فيه الوضع االقتصادي يشهد ضمورا ً
نتيجة الجشع العثماني وتخريبا ً بسبب الهجمة البدوية التي
اجتاحت بالدنا ود ّمرت محاصيلنا ون ّكلت بأهلنا قتالً وتشريداً.
ثم ع ّرج المحاضر على دوائر االشتباك المحلية واإلقليمية
والدولية ،بحيث انتجت صراعا ً بين الهوية القومية الحقيقية
أسس لنتائج
والنزعات القومية الوافدة والمفروضة .وهو ما ّ
وخيمة توجته تقسيما ً سايكس بيكو على المستويات الجغرافية
والسياسية واالقتصادية االجتماعية والبنيوية الثقافية.
وخلص الى طرح الرؤية التي يقدّمها الحزب استنادا ً إلى
فكر انطون سعاده الذي رسم استراتيجيا المستقبل كر ّد على
الضياع الحاصل.

الملحم :ن�سير على خطى ّ
المعلم وال مف ّر لنا من الن�صر

أحيت منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب بحفل في
مطعم جوري ،حضره المنفذ العام سمير الملحم
وأع��ض��اء هيئة المنفذية وج��م��ع م��ن القوميين
والمواطنين وطلبة وأشبال وزهرات.
تخللت الحفل أناشيد قومية قدّمتها ثلة من
األشبال والزهرات ،وأغنيات وطنية .وتقديم دروع
تقديرية للسادة :مخلص الكنش ،وليد الخطيب،
حسان الزاقوت ،وامل صيموعة ،تقديرا ً لمواقفهم
ودعمهم.
كما ت ّم توزيع شهادات تقدير وتنويه لعدد من
القوميين هم :وسام ياغي ،مهند الباروكي ،رهام
األطرش ،نيروز ياغي ،مجد الباروكي ،مجد كحل.
الملحم
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وألقى منفذ عام منفذية السويداء سمير الملحم
كلمة رحب في مستهلها بالحضور ،وقال :التأسيس
هو التوحد في ذات عقيدة جلية ،وهو نبض قلوب
تواقة للحياة ،وبطولة تخترق السكون وتقتل
الضجيج ،فتتك ّور وﻻدة تتحلق حولها اﻷجيال
ارتقاء وتهتدي لتخرج من كهوف العتمة وطالسم
الجهل محققة نهضة إل��ى اﻷعلى ومصلحة هي
اﻷغلى.
انّ العاقل هو من بنى بيته على الصخر ،وزعيمنا
من عقل الحياة أمة ومجتمعاً ،فأزال طبقات العفن
وطهّر اﻷرض بأنفاس شقت أديمها ليبيّن الصخر
شوقا ً بنائيا ً بعد أن كان هامة خاوية ،وثق الزعيم
بالصخر الذي هو تاريخ أمة تعود عظمتها إلى ما
قبل التاريخ الجلي ،فبنى عليها صرح النهضة،

الملحم

ونحن وثقنا به فأقسمنا على ال��والء له وااللتزام
ال��ك��ام��ل ب��ن��ظ��ام ال��م��ؤس��س��ة ال��ت��ي تشكل اإلط���ار
السليم والخطة النظامية الدقيقة لتحقيق أهدافنا
السامية.
وقال :نعايد بالدنا باالنتماء الواثق على طريق
بدأها سعاده بأش ّد اﻷيام حلكة ،فجعلها ناصعة
مشرقة بفكر هو األمثل لح ّل جميع قضايانا ،ومنذ
ذلك التاريخ المجيد ونحن نسير على خطى المعلم،
وال مف ّر لنا من النصر على أعداء األمة من يهود احتلوا
ج��زءا ً غاليا ً من أمتنا ،ومن قوى إره��اب وتتطرف
تسعى للقضاء على حضارة أمتنا وتشتيت شعبنا،
لكن إرادتنا ستنتصر ألننا الحق في وجه باطلهم،
والحياة في وجه الموت الذي يمارسون فنونه بك ّل
وحشية.

أح��ي��ت م��دي��ري��ة سحمر التابعة
لمنفذية البقاع الغربي في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي عيد
تأسيس ال��ح��زب ،باحتفال حضره
منفذ ع��ام البقاع الغربي د .نضال
منعم ،عضو المجلس القومي محمد
قمر ،ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام أنطون
سلوان ،مدير المديرية ياسر الخشن
وأعضاء الهيئة ،وجمع من القوميين
والمواطنين والطلبة واألشبال.
استه ّل االحتفال بكلمات تعريف
وترحيب من قبل الشبل عمار قاسم
والشبل رواد عالء الدين ،ثم قدّمت
ثلة من األشبال والزهرات مسرحية
بعنوان «األل��وان» ،تبعت ذلك كلمة
الطلبة ألقتها حنان قمر أشارت فيها
إلى أنّ التأسيس هو مرحلة تح ّول
ونبذ لالنقسام وتكريس للوحدة
وانبثاق فجر األمة القويّة ،وأكدت أن
ال خالص ألمتنا إال بالعقيدة القوميّة
االجتماعية.
وألقى ناموس مديرية سحمر عبد
الملك بصبوص كلمة المديرية أكد

فيها أنّ تأسيس ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي محطة فاصلة
في حياة األ ّمة السوريّة ،خطتها يد
سعاده وشاءتها إرادته .هي االنتقال
الحتمي من الفكرة الشاملة المتالزمة
إل��ى الحركة الفاعلة المنظمة التي
تضبط إيقاع الفكر وتؤطره.
ثم ألقى ناظر اإلذاعة واإلعالم في
منفذية البقاع الغربي أنطون سلوان
كلمة المنفذيّة ،فتحدث عن عظمة
األ ّمة السوريّة وتاريخها المجيد ،أ ّمة
أعطت العالم ما لم تعطه أ ّمة غيرها،
فكانت أ ّم الشرائع والفنون والفلسفة
والعلوم واألدب ،وكانت منارة فكر
وعلم وثقافة تشعّ بنورها على العالم
أجمع.
وتابع قائالً :هذه العظمة كانت
السبب األساسي لكثرة الطامعين
وال��ح��اق��دي��ن على األ ّم���ة السورية،
فتتالت عليها الهجمات واالحتالالت.
وعندما شاهد سعاده الويالت التي
تتخبّط بها األ ّم��ة ،وح �دّد أسبابها،
أس���س ال��ح��زب ال���س���وري القومي
ّ

االجتماعي من أجل إع��ادة السيادة
لأل ّمة وتعزيز قوتها ،فكانت حركة
صحيحة وج��دت الحقيقة والحق
والخير والجمال ،حركة تهدف إلى
تأمين الحياة العزيزة والكريمة لك ّل
الشعب السوري.
وق���ال :لقد ظ��نّ المتآمرون على
الحزب أنهم باغتيال زعيمه يقضون
على الحزب ،لكن مخططاتهم باءت
بالفشل ألنّ حزبنا بقي حاضرا ً في كل
ساحات الصراع فقاوم أعداء الوطن
من محتلين وإرهاب ّيين في فلسطين
والشام ولبنان ،وك ّل ساحات الجهاد
في كافة أنحاء األمة ،فزرع شهداؤه
دم��اءه��م ف��ي أرض س��وري��ان��ا وهي
سوف تنبت انتصارا ً في هذه المعركة
المصيريّة.
وخ��ت��م م��ؤك��دا أنّ ال��ح��زب على
استعداد لتقديم ك ّل التضحيات من
أجل انتصار مبادئه وانتصار األ ّمة
بانتصار هذه المبادئ ،وإذا كان ذلك
يحتاج إل��ى وق��ت فذلك ألنّ الوقت
شرط أساسي لك ّل عمل خطير.

