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حمليات

فروع «القومي» في الوطن وعبر الحدود تحيي الأول من �آذار

ال�شوير

5

الم�صيطبة

الخراط :القوميون ّ
يقدمون دماءهم من �أجل انت�صار �أمتهم
لأنهم ابناء مدر�سة الن�ضال والنهو�ض والت�ضحية في �سبيل الأمة

ّ
الت�صدي بالفكر والن�ضال
بطر�س �سعادة :دورنا
للع�صبية والطائفية والتطرف والإرهاب واالحتالل

بمناسبة عيد مولد باعث النهضة انطون سعاده ،نظمت مديرية الشوير التابعة
لمنفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي ،وقفة أمام نصب
الزعيم في ضهور الشوير ،شارك فيها ناموس رئاسة الحزب رندا بعقليني ،المندوب
السياسي في جبل لبنان الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان
الخراط وبعض أعضاء هيئة المنفذية والمجلس القومي ،رئيس بلدية الشوير عين
السنديان حبيب مجاعص وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
بداية وقف الحضور دقيقة صمت تكريما ً ألرواح شهداء الحزب ،ثم ألقى المنفذ
سمعان الخراط كلمة رحب فيها بالحضور ،ووجه تحية شكر الى وزير التربية
الياس بو صعب وبلدية الشوير لمساهمتهم في تشييد نصب الزعيم في ضهور
الشوير.
معنى للعمل والنضال وللنهوض والتضحية
وأضاف :انّ األول من آذار هو
ً
حتى الشهادة .ففي األول من اذار عام  1904ولد سعاده الذي علّمنا القيم والمناقب
واالل��ت��زام بقضية والوطن واألم��ة ،وهو ال��ذي ق�دّم دم��اءه من أجل حرية األمة
واستقاللها ،فشكلت شهادته رمزا ً للحرية ،بحيث أضحى سعاده مدرسة تعلّمنا
االلتزام والمناقب واألخالق والتضحية والفداء ،وانطالقا ً من هذه المفاهيم التى
تعلّمها القوميون االجتماعيون وآمنوا بها ،ها هم يقدّمون دماءهم من أجل انتصار
أمتهم.
ورأى الخراط أنّ ضهور الشوير هذه البلدة الغنية بأهلها من المفكرين والمثقفين
والمبدعين والمناضلين ستبقى معقالً للحزب السوري القومي االجتماعي لما لها
من رمزية نضالية في هذه االمة بفضل القوميين والتيار الشعبي المؤمن بفكر
أنطون سعاده والذي يشكل حاضنة للحزب فيها ولن تكون إال كذلك دائما ً وأبداً...
وبعدها ت ّم إطالق األلعاب النارية احتفاال ً بالمناسبة...

احتفلت مديرية المصيطبة التابعة
لمنفذية بيروت في الحزب السوري
القومي االجتماعي ب��األول من آذار،
عيد ميالد باعث النهضة ،في مكتب
ال��م��دي��ري��ة ،بحضور عضو المكتب
السياسي منفذ ع��ام بيروت بطرس
س��ع��ادة وع��دد م��ن اع��ض��اء المجلس
القومي وهيئة المنفذية ،مدير المديرية
الياس الراعي وأعضاء الهيئة ،جمع
من القوميين والمواطنين.
ألقى مدير المديرية الراعي كلمة
ت��رح��ي��ب ت��ح��دث ف��ي��ه��ا ع���ن معنى
ال��م��ن��اس��ب��ة ،وأهميتها ف��ي مسيرة
النهضة.
ثم ألقت المذيع أروى بو عزالدين
كلمة المديرية ،ف��رأت أنّ آلذار مع
ال���والدة حكاية ،فهي والدة الحياة
والنبوغ والعبقرية ...والدة الوعي،
والدة الفرح وال��ع��ط��اء ...والدة فتى
الربيع الذي أعطى التعاليم المحيية،
َّ
لتشق الطريق الى قم ِم المجدِ ،نور
احتضن األم��ة في بوتق ٍة اجتماعي ٍة
واح����دة ،ه��ي إرادة ال��ح��ي��اة ،إرادة
الصراع.
ل��ق��د أدرك س��ع��اده ب���أنّ س��وري��ة
أم� ٌة ممتازة بمواهبها وقدراتها ،وال
ينقصها لتنهض وتزدهر سوى النظام
ُ
يوحد قواها اإلنسانية
الجديد الذي
ّ
واالقتصادية ،ويرفع مستوى حياتها
وي��ص��ون مصالحها ،وه��ذا م��ا قدّمه
لألمة عبر م��ب��ادئ ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ونظامه الفكري
المبني على العلم والوقائع والحقائق،

�صيدنايا
ّ
المتجدد وحركة الحرية والحق واالنت�صار
�أزرق :نحتفل بوالدة الفكر

ول��ي��س على ال��خ��راف��ات واألساطير
واألوهام...
وعي شعّ على العالم فكرا ً ليحطم
ٌ
أصنام الفردية ،وينقذنا من مستنقع
ووحول الطائفية واالنعزالية والعروبة
�ي لنهضة غرست فينا
الوهمية ،وع� ٌ
عشق التراب والشهادة ،فآم ّنا «أنّ
الدماء التي تجري في عروقنا عينها
ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة
فينا متى طلبتها وجدتها».
وختمت بالقول :في األول من آذار
كما ف��ي ك � ّل ي��وم م��ن حياتنا ،نجدّد
العهد وال��ق��س��م ،أن��ن��ا أب��ن��اء الحياة
ثابتون ...ولسورية مفتدون.
وأل��ق��ى منفذ ع��ام ب��ي��روت بطرس
س��ع��ادة كلمة ت��ن��اول فيها األوض��اع
السائدة في األمة ،مشدّدا ً على أهمية

دور السوريين القوميين االجتماعيين
في متحداتهم ،وأماكن تواجدهم في
المدارس والجامعات ،في التصدّي
وللتعصب
للمفاهيم المستجدّة
ّ
الطائفي الذي يفتت مجتمعنا ،ويحقق
ال��ه��دف ال���ذي تسعى إل��ي��ه أميركا
وحلفاؤها م��ن الصهاينة وال��ع��رب
المتصهينين .كما أشاد بدور القوميين
الذين يقاتلون جنبا ً إل��ى جنب مع
ال��ج��ي��ش ال���س���وري ل��دح��ر االره���اب
والتطرف الذي يد ّمر حضارتنا ،كما
يد ّمر ال��ع��راق ،ويسعى للتمدّد على
كامل أرض أمتنا.
وفي الختام ق�دّم المنفذ مع هيئة
المديرية درع شكر وتقدير إلى المدير
األسبق لمديرية المصيطبة انطون قره
بت دكرمنجيان لعطاءاته ولنضاله.

المك�سيك
أقامت مديرية المكسيك في الحزب السوري القومي
االجتماعي حفل غداء لمناسبة األول من آذار ،عيد ميالد
باعث النهضة ،وذل��ك في منزل عضو المجلس القومي
مدير المديرية الياس بشعالني حضره جمع من القوميين
والمواطنين.

أحتفلت مديرية صيدنايا التابعة لمنفذية القلمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي ب��األول من آذار عيد ميالد باعث
النهضة ،بحضور وكيل عميد الدفاع منفذ عام القلمون زينون
األحمر وعدد من اعضاء هيئة المنفذية واعضاء المجلس القومي،
وأسرة االستشهادي خالد أزرق وجمع من القوميين والمواطنين.
عريف االحتفال رحال عالم ألقى كلمة من وحي المناسبة ،ثم
تال مدير مديرية صيدنايا عضو المجلس القومي نقوال سعاده
بيان الحزب.
وألقت س��وزان تالول كلمة قالت فيها :أطلق سعاده الفكر
السوري القومي االجتماعي وفق نظام جديد أعدّه لتأمين مصالح
األمة ورفع مستوى حياتها ،لذلك نحتفل اليوم كك ّل عام في األول
من آذار بذكرى ميالد الزعيم باني نهضة األمة السورية ومؤسس
قضيتها ومعلم أجيالها ،رجل الفكر والفلسفة والمبادئ الذي
أحب أمته حبا ً كبيراً ،فنذر حياته من أجل رقيّها ،ونحن نحتفل

المضي إلى نص ٍر ،وبناء مج ٍد ألمة ترفض
بهذا العيد ،للتأكيد على
ّ
شعب كان الحق والخير والجمال أهم روافده
الهوان ،وأصال ِة
ٍ
�زب آمن ب��أنّ األم��م الحية ال تنهض إال بالعطاء
الحضارية .ح� ٌ
والتضحيات فهانت أمامه ك ّل التضحيات والعطاءات.
وأكدت تالول :أننا ننضوي في المؤسسة الحزبية ،تحت راية
محصنين بالدستور والنظام والمجالس الضامنة لنظام
الزوبعة
ّ
المؤسسات وصونها وتطبيقها بك ّل أمانة وإخ�لاص واضعين
نصب أعيننا الوجدان القومي االجتماعي ،متسلحين بالمناقبية
واألخالق واإليمان.
بعدها أدّت مجموعة من األشبال والزهرات أناشيد من وحي
المناسبة ،وقام الشبل مجد أزرق بأداء معزوفة على آلة العود.
ثم ألقى مذيع مديرية صيدنايا وليد أزرق كلمة المديرية وجاء
فيها :احتفالنا اليوم هو بميالد هذا الفكر الجامع ،فك ٌر وضعه
سعاده لينقل أمتنا من ظالم جهلها إلى نور اليقين ليضعها في

مكانها الالئق بها تحت الشمس...
ثم استعرض أزرق كيف احتفل القوميون باألول من آذار في
حياة الزعيم ،الذي أدّى قسم الزعامة في هذه المناسبة ،وأطلق
النشيد الرسمي للحزب في عيد آخ��ر وه��و في السجن ،وفي
المناسبة عينها أهدى القوميين كتابه نشوء األمم...
وقال :ان عيد مولد سعاده ،ما هو إال تعبير رمزي لوالدة الفكر
القومي االجتماعي المتجدّد.
وختم بالقول :إنّ احتفالنا في األول من آذار لهذا العام يجب أن
يؤكد االستمرار في خطتنا القومية االجتماعية ،والبقاء في ساحة
الجهاد القومي ،ألنّ الحركة القومية االجتماعية هي حركة صراع
أل ّنها حركة حريّة ،وحركة انتصار ألنها حركة ّ
حق ،وعندما نكون
كذلك ال ب ّد أن نالقي انتصارنا مدو ّيا ً عظيما ً ناتجا ً عن أعظم صبر
في التاريخ.
وفي نهاية االحتفال ت ّم قطع قالب الحلوى.

وألقى بشعالني كلمة بالمناسبة حول معاني المناسبة،
والهدف من وراء االحتفال بمولد سعاده ،الفتا ً إلى أنه احتفال
بمولد نهضة أضاءت سبل العز والكرامة ألبناء أمتنا ،وها نحن
نجدّد في ك ّل عام العهد على االستمرار بالمسيرة النهضوية
حتى تحقيق ك ّل أهدافنا بالتحرير والوحدة واالنتصار.

