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حمليات

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

5

الح�صن

القليلة

م�سوح :نمتلك �إرادة المواجهة والقوة القادرة على �إف�شال المخطط الإرهابي المعادي

�أبو خليل :االنتماء القومي تعبير عن حقيقتنا الح�ضارية

أحيت منفذية الحصن في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد تأسيس الحزب بحفل
حاشد أقيم في مطعم قلعة كنعان ،حضره
حشد كبير من القوميين والمواطنين ،فتح ّول
الى تظاهرة عبّرت عن االلتفاف الكبير حول
الحزب في منطقة الحصن.
تقدّم الحضور فاعليات رسمية إلى جانب
عضو المجلس األعلى في الحزب بشرى مسوح،
عضو المجلس القومي ودي��ع ح��داد وع��دد من
مسؤولي الفروع الحزبية في الحصن وصافيتا
وعكار.

احتفلت مديريّة القليلة ال ّتابعة
لمنفذيّة صور في الحزب السوري
القومي االجتماعي بعيد ال ّتأسيس،
وحضر االحتفال ناموس المن ّفذيّة
محمد زبيب ،مدير المديرية الدكتور
ناصر أبو خليل ،وعدد من المسؤولين
وجمع من القوميين والمواطنين.
ب��داي��ة ت��ح��دّث م��ذي��ع المديرية
عماد الجمل ،عن معاني التأسيس

وما يمثله للقوميين واألمة جمعاء،
مؤكدا ً أن التأسيس هو فعل نضالي
مستم ّر مع األجيال حتى تحقيق غاية
الحزب.
وأل��ق��ى مدير المديرية د .ناصر
أبو خليل كلمه أكد فيها أنّ تأسيس
الحزب هو انبثاق النور من العتمة،
والممكن من المستحيل ،وهو الخروج
من الضياع إلى الحقيقة ،من الالنتماء

إلى االنتماء القومي ،وهو الوقوف
على حقيقتنا التاريخية الحضارية
التي كشفها سعاده وصاغها مبادئ
وقضية قومية.
وخ��ت��م ك��ل��م��ت��ه ق���ائ�ل� ًا :ف���ي عيد
التأسيس نجدّد العهد للمعلم ،بأن
نعمل الستعادة مقدرات أمتنا.
وقد سبق االحتفال عقد جلسات
قس ٍم لعدد من المنتمين الجدد.

كلمة المنفذية

استه ّل الحفل بكلمة ناموس نظارة العمل
وال��ش��ؤون االجتماعية ف��ي منفذية الحصن
سميرة سعادة ،فرحبت بالحضور وتحدثت
عن معاني التأسيس ،وأكدت أنّ إرادة الحياة
والصراع ،عصية على المؤامرات ،ومهما اشتدّت
المحن والصعاب ،لن تلين عزائمنا في مواجهة
اإلره��اب والتطرف ،فنحن أبناء مدرسة الحق
والخير والجمال ،وسننتصر في معركة المصير
والوجود ،وسنظ ّل رغم ك ّل الظروف رسالة فرح
لشعبنا وأمتنا.
ووج��ه��ت س��ع��اده ت��ح��ي��ة إج��ل�ال وت��ق��دي��ر
للشهداء ،ش��ه��داء نسور ال��زوب��ع��ة والجيش
الشامي وجميع القوى الشريفة ،وقالت :إنّ
ص��م��ود جيشنا الباسل ون��س��ورن��ا األب��ط��ال،
ووقفات العز في ساح مواجهة اإلرهاب ،أسقط
المشاريع المعادية التي تربصت شرا ً بشامنا
العزيزة ،فتحية إل��ى جيشنا وابطالنا على

سميرة سعادة
صمودهم وصبرهم ،وتحية الى القائد القومي
الشجاع الرئيس الدكتور بشار االسد.
ووج���ه���ت س���ع���ادة ت��ح��ي��ة ش��ك��ر وت��ق��دي��ر
باسم منفذية الحصن ،إلى جميع الفاعليات
واألصدقاء والمواطنين الذين ساهموا وساندوا
ودعموا ك ّل األعمال التي تقوم بها المنفذية،
لما فيه خير المجتمع وع��زة الوطن .وخصت
بالشكر أصحاب األيادي البيضاء الذين تب ّرعوا
وس��اه��م��وا لمصلحة ج��رح��ى ال��ح��زب وأس��ر
شهدائه ،معتبرة ،أنّ هذه المواقف تؤكد حتمية
االنتصار على المؤامرات.

مسوح

وف��ي تصريح لعضو المجلس األع��ل��ى في
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي بشرى
مسوح ،أشارت الى أننا نحيي عيد التأسيس
في ظ��رف من أصعب ال��ظ��روف التي تم ّر بها
أمتنا .لذلك أردنا من خالل هذا الحفل أن نؤكد انّ
ثقافتنا هي ثقافة الحياة ،وأنّ اإلرهاب وداعميه
لن يستطيعوا زعزعة إيماننا بأمتنا ،وال النيل
من وجهها المشرق ،طالما أننا نمتلك إرادة
المواجهة والقوة القادرة على إفشال المخطط
االرهابي المعادي.

واضافت مسوح انّ الحزب السوري القومي
االجتماعي ومنذ تأسيسه كان حاضرا ً في ك ّل
مواقع الصراع على امتداد تراب الوطن ،وقدم
الشهداء ايمانا ً ب��أن ال��دم��اء التي تجري في
عروقنا هي ملك األمة .لذلك فأننا نحيّي الجيش
الشامي البطل ونسور الزوبعة وجميع الفصائل
التي تقاتل دفاعا عن أمتنا وصونا ً لكرامتنا .
وحيّت مسوح القيمين على هذا الحفل القومي
المميّز ال��ذي يعود ريعه لصالح الجرحى
القوميين في منفذية الحصن ،وتح ّوله إلى
تظاهرة قومية كبيرة ،أك��دت االلتفاف الكبير
حول الحزب.

روي�سة البلوط والعبادية

أحيت مديرية رويسة البلوط التابعة لمنفذية
المتن األع��ل��ى ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي العيد الـ 83لتأسيس الحزب بحفل
عشاء في مطعم أط�لال عاليه بحضور وكيل
عميد المالية نبيل بونكد ،المندوب السياسي
في جبل لبنان الجنوبي حسام العسراوي ،منفذ
عام الغرب بدري شهيب ،منفذ عام المتن األعلى
ع��ادل حاطوم وهيئة المنفذية ،رئيس بلدية
رويسة البلوط سامر زيدان ،مختار البلدة أمين
زيدان ،وجمع كبير من القوميين والمواطنينن.
ع ّرفت الحفل ناموس المديرية رحاب زيدان،
وألقى مدير المديرية نظام زيدان كلمة من وحي
المناسبة ووج��ه التحية الى نسور الزوبعة

الروي�س

كلمة المنفذ العام

ثم ألقى المنفذ العام عادل حاطوم كلمة تحدّث
فيها عن أهمية التأسيس في تحديد مفهوم األمة
والمجتمع ،فقد شكلت مبادئ الحزب منارة
أضاءت سبل الوعي والمعرفة لشعب كان رازحا ً
تحت االحتالل العثماني واالن��ت��داب الغربي،
فأعادت له النهضة الثقة بقدراته ،حركة الوعي
هذه حملت المواطنين في ك ّل الكيانات السورية
على التز ّود بالمعرفة وااللتزام بحزب أبعدهم
عن التشرذم الطائفي والمذهبي ،وعن األنانية
الفردية لحساب الجماعة.

وأك��د حاطوم أنّ الحزب متج ّذر في منطقة
الجبل ،منذ انطالقته ،وق��د شكل القوميون
االجتماعيون األوائل الخميرة التي حملت أهلنا
على مدى أرضنا القومية لاللتفاف حول الحزب
ومؤسساته ،فهو ركيزة أساسية من ركائز
الوحدة الروحية واالجتماعية.
وحيا حاطوم شهيد استقالل لبنان سعيد
فخر الدين ،وشهداء الحزب وجبهة المقاومة
الذين افتتحوا الطريق لتحرير األرض ودحر
االحتالل ،كما توجه بالتحية إلى نسور الزوبعة
الذين يتصدّون للعدوان اإلرهابي فوق أرض
الشام ،إل��ى جانب الجيش السوري والقوى
الشريفة ،ويسطرون صفحات المجد والعز

والبطولة المؤيدة بصحة العقيدة.

العبادية

وفي المناسبة ذاتها أقامت مديرية العبادية
التابعة لمنفذية المتن األع��ل��ى اح��ت��ف��اال ً في
في مركز خالد زه��ر الثقافي ،بحضور جمع
من القوميين والمواطنين .حيث ألقى المدير
زي��اد رشيد كلمة تحدّث فيها عن فكر سعاده
الوحدوي ،مؤكدا ً الثبات على خيار مواجهة
قوى التطرف واإلرهاب واالحتالل ،مشدّدا ً على
أنّ أمتنا رائدة قوية بما تختزن من طاقات حيّة
تتمثل بإنسانها المقاوم المعطاء المتمسك
بارادة الصراع.

يزبك� :شعبنا منت�صر ب�إرادة المقاومة

أقامت مديرية الرويس التابعة لمنفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً في ملعب المعهد
اللبناني الدولي بمناسبة عيد تأسيس الحزب ،بحضور المنفذ
العام عاطف بزي ،وعدد من أعضاء هيئة المنفذية ،مدير مديرية
حي السلم ،مدير مديرية صحراء الشويفات ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
ع ّرف االحتفال خليل توسكا الذي رحب بالحاضرين ،ثم ألقى

مذيع المديرية رضوان المقداد كلمة المديرية فأكد أنّ باعث النهضة
أنطون سعاده بعث الحياة في أمة كان قد أضناها االستعمار،
فاعادها أمة مصارعة ،يناضل أبناؤها من أجل حريتها ووحدتها.
بعدها ألقى ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في منفذية المتن الجنوبي
حافظ يزبك كلمة من وحي المناسبة ،فتحدّث عن معاني التأسيس،
الفتا ً إلى أنّ من معاني التأسيس هذه اإلرادة المقاومة المصممة التي
تقاتل االحتالل وتقاتل االرهاب والتطرف على ارض الشام.

المقداد

توسكا

�سان باولو
الم�سمار :ال مف ّر لنا من الن�صر

حاطوم :النه�ضة حركة وعي ومعرفة ووحدة

والشهداء.

الجمل

أبو خليل

وق��ال :لقد استشرف باعث النهضة أنطون سعاده األخطار
التي تتهدد أمتنا ،الخطر اليهودي من الجنوب والخطر التركي من
الشمال والخطر المتمثل بيهود الداخل ،وهؤالء كثر بعضهم في
أمتنا والبعض اآلخر الكثير على امتداد ساحة العالم العربي.
وحيا يزبك صمود القوميين وصمود شعبنا في مواجهة المؤامرة
الكونية ،وأكد أنّ شعبنا بإرادة المقاومة والصمود سينتصر على
االرهاب المتعدد الجنسيات.

يزبك

أق��ام��ت مديرية س��ان ب��اول��و في
الحزب السوري القومي االجتماعي
حفل عشاء بمناسبة عيد تأسيس
الحزب ،في مطعم «ب��اري» حضرها
عدد من رؤس��اء وممثلي الجمعيات
واألح���زاب وشخصيات وفاعليات
الجالية.
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل ن��اظ��ر اإلذاع����ة
واإلعالم في منفذية الوسط البرازيلي
ي��وس��ف المسمار ،عضو المجلس
القومي ف���ادي عبد ال��خ��ال��ق ،مدير
مديرية س��ان ب��اول��و ع��م��اد مخول
وأعضاء هيئة المديرية ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
بدأ االحتفال بالوقوف دقيقة صمت
تحية لشهداء الحزب واألمة ،وتولى
التعريف فادي عبد الخالق فتحدّث
ع��ن التأسيس ومعانيه ،وت��ط�� ّرق
إل��ى الخطر اإلره��اب��ي ال��ذي يرتكب
الفظائع بحق أبناء أمتنا ،مؤكدا ً أنّ
الحرب قائمة بين حقنا وباطلهم ولن
نسمح لهم أبدا ً أن يش ّوهوا تاريخنا
الحضاري الكبير.
كلمة المركز الثقافي الفلسطيني
ث��م أل��ق��ى ممثل ال��م��رك��ز الثقافي
الفلسطيني ف��ي س��ان ب��اول��و ماجد
وج��ه في مستهلها
أبو حسنة كلمة ّ
التهنئة للقوميين بعيد التأسيس،
باسم لجان فلسطين الديمقراطية
وأن��ص��ار الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ف��ي ال��ب��رازي��ل ق��ائ�لاً :هذه
يجسد معانيها
المناسبة العظيمة
ّ
حزبكم المقاوم في مواقفه المش ّرفة
والمسؤولة تجاه قضايا األمة عامة
والقضية الفلسطينية خاصة.
واش���ار إل��ى أنّ أميركا والكيان
الصهيوني وأدواتهما من الرجعية
العربية ،هم من يقود المؤامرات ض ّد
العراق وسورية ولبنان وفلسطين
وعموم المنطقة ،لكننا على ثقة بأن
ه��ذه ال��م��ؤام��رات سيكون مصيرها
الفشل نتيجة صمود المقاومة بكافة
ألوانها السياسية.
أضاف :إنّ تاريخ الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي حفر بأحرف
م��ن دم أس��م��اء شهدائه األوائ���ل في
مواجهة العدوان الصهيوني أثناء
فترة االجتياح .فقد قدّمتم العديد
من الشهداء أبرزهم االستشهادية
البطلة سناء محيدلي ،إضافة الى
عملية نهاريا البطولية المشتركة
مع فدائيّي الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين وأب��ط��ال الحزب السوري
القومي االجتماعي عام  1986ض ّد
الكيان الصهيوني.
وختم قائالً :من شعب االنتفاضة
الثائر ،من جيل الحجارة والسكاكين،
من شعبنا في فلسطين الذي يقاوم
منذ عقود من أجل حريته واستقالله،

نوجه لكم التحية ونش ّد على أياديكم
ف��ي أن تبقى القضية الفلسطينية
ومواجهة االح��ت�لال بشتى أنواعه
البوصلة الرئيسية للنضال القومي.

كلمة «الشيوعي»

كما ألقى ممثل الحزب الشيوعي
خالد محاسن كلمة بالمناسبة حيّا
فيها الحزب ونضاله من أجل قضيتنا
العادلة ،وشدّد على تعزيز اللقاءات
وال��ت��ض��ام��ن ب��ي��ن ك��اف��ة األح����زاب
والتنظيمات المناضلة والرافضة
لالستعمار واالمبريالية.

كلمة «العمال البرازيلي»

وعن حزب العمال البرازيلي ألقى
رضا سويد كلمة هنأ فيها القوميين
بعيد التأسيس ،من ّوها ً بدور الحزب
البطولي ط���وال تاريخه العريق،
ومواصلته في مواجهة قوى التسلط
والش ّر واإلرهاب ،وخاصة في تصدّيه
للصهاينة واالستعماريين الغربيين
منهم وغير الغربيين.

كلمة الحزب

وألقى ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في
منفذية الوسط البرازيلي يوسف
المسمار كلمة قال فيها :لك ّل شيء
متين أس��اس وال قيام وال استمرار
وال انتصار ألية حركة ال تقوم على
أساس متين واضح.
لقد أدرك المعلم س��ع��اده هذه
الحقيقة فر ّكز في حركته الفكرية
والعملية على األساس المتين الذي
هو الضمانة الحقيقية والفعلية للنم ّو
واالستمرار واالنتصار .وهذا ما جعل
الحزب ق��ادرا ً على الحضور والفعل
والتأثير في ك ّل ساح.
ول��ف��ت المسمار إل��ى أنّ سعاده
اعتبر أنّ «المجتمع معرفة والمعرفة
ق���وة» ،وه���ذا ه��و األس���اس المتين
العظيم للحركة السورية القومية
االجتماعية .المعرفة ه��ي أس��اس
الحزب السوري القومي االجتماعي
وال شيء أفضل من أساس المعرفة.

ألنّ ك ّل حركة تقوم على الجهالة هي
حركة لن يُكتب لها النجاح أبداً ،وهذا
ما يجعلنا واثقين من قول مؤسس
حزبنا« :لو أردنا أن نف ّر من النصر لما
وجدنا إلى الفرار سبيال» .فحركتنا
تأسست
كما وعيناها وفهمناها حركة ّ
على ال��م��ع��رف��ة ،وتخطط وتجاهد
وتصبر وتقدّم التضحيات لتستم ّر
ح��رك��ة ال��م��ع��رف��ة المتوسعة أب���دا ً
والنافعة بالمطلق ألنها حركة حق
وخير وجمال.
أض��اف :إنّ الذين يراهنون على
س��ق��وط األم���ة ال��س��وري��ة ف��ي ع��راك
الحياة ،واهمون .فسورية كانت وال
تزال وتستم ّر بفعل الحركة المؤسسة
على المعرفة النافعة ( )...فالمعرفة
النافعة المجتمعية العامة هي القوة.
والقوة تصون المجتمع من االنهيار.
واستطرد المسمار قائالً :منذ أن
طوى البطل الشهيد يوسف العظمة
ت��اري��خ ليل األم���ة البهيم الطويل،
واف��ت��ت��ح أول���ى ص��ف��ح��ات تاريخنا
البهي في وقفته البطولية
الجديد
ّ
التي أنقذت شرف األمة في ميسلون،
ال تزال معركة تثبيت إرادتنا تزداد
ض����راوة ف��ي وج���ه ال��م��ع��ت��دي��ن ،وال
ي��زال أع��داء أمتنا ي���زدادون همجية
وتوحشاً ،ومعركتنا مع أعدائنا هي
معركة وجود ،ويترتب على نتيجتها
إما بقاؤنا وإما فناؤنا .وألنها كذلك،
ف��إنّ تفويض أمتنا البليغ الصريح
الذي تمنحه ألبنائها األحرار هو أن ال
يكونوا إال أعزاء أحرارا ً في توجههم،
فكيف إذا كنا نحتفي بعيد تأسيس
حركة نهضة األمة السورية القومية
��أس��س��ت على
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ال��ت��ي ت ّ
قاعدة المعرفة.
واختتم المسمار كلمته بإلقاء
قصيدة قومية من وحي المناسبة.
تخلل االح��ت��ف��ال إل��ق��اء قصائدة
بالمناسبة لكل من :الشاعر القومي
شفيق عبد الخالق ،محمود نعمة
(أبو علي) ووداد شروف التي ألقت
قصيدة من قصائد الشاعر شريف
إبراهيم.

