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حمليات

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

خلدة

ح�سن :ن�ؤكد تالزم واجب تحرير الأر�ض
والن�ضال من �أجل تح ّرر الأمة

بريزبين ـ �أ�ستراليا
كوزاك� :سعاده ق ّرر �إنقاذ الأمة فكان فكره الرائد
وحزبه ال�ضامن ل�صون النه�ضة وتطبيق مبادئها
أق��ام��ت مفوضية بريزبين ـ أستراليا ف��ي الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حفل عشاء ف��ي منزل
مي جبور لمناسبة عيد مولد باعث النهضة ،حضره
مفوض المفوضية قصي كوزاك ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
بداي ًة ،وقف الحضور دقيقة صمت تكريما ً ألرواح
شهداء الحزب واألم��ة ،ثم ألقى المفوض ك��وزاك كلمة
ح��ول المناسبة ،ف��رأى أن االحتفال ب��األول من آذار،

حسن يلقي كلمته

5

احتفال ببعث النهضة التي أيقظت أبناء األمة من سبات
الجهل والضياع ،ال��ذي تسبّب فيه كابوس السلطنة
العثمانية التي جثمت قرونا ً على صدور أبناء األمة،
ثم جاء االستعمار الغربي بمعاهدة «سايكس ـ بيكو»
َسطا على خيراتها ،وهذا ما رفضه سعاده،
فج ّزأها و َ
فق ّرر هذا المعلّم العظيم إنقاذ األمة ،فكان فكره الرائد،
وحزبه الضامن لصون النهضة وتطبيق مبادئها.
وفي نهاية االحتفال ـ العشاء ،ت ّم قطع قالب الحلوى.

...وأبو كامل

أقامت مديرية خلدة التابعة لمنفذية الساحل الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من
آذار عيد مولد باعث النهضة في مكتبها ،حضره منفذ عام منفذية
الساحل الجنوبي غسان حسن ،مدير المديرية نضال أبو كامل
وأعضاء هيئة المديرية ،مدير مديرية الناعمة بالل مطر ،وجمع
من القوميين والمواطنين واألشبال والزهرات.
وألقى المدير أبو كامل كلمة أشار فيها إلى أن مولد سعاده هو
ميالد فجر جديد نفض عنها غبار عصور االنحطاط والتخلّف
والتبعية ،وك ّرسها أمة عظيمة هادية لألمم.
رسخت قيَم الحق والخير والجمال،
وقال :سعاده أطلق نهضة ّ
التفسخ والبلبلة
نهضة وضوح وجالء ويقين في مواجهة حال
ّ

والتخبط .وميالد سعاده ،مناسبة نجدّد من خاللها التأكيد على
االستمرار في مسيرة النهضة بكل عزيمة وإيمان صادقين في
سبيل انتصار قضيتنا القومية.
وختم :نحن أمة واحدة حيّة تريد الحياة الح ّرة الجميلة« ،أمة
وتحب الموت متى كان طريقا ً إلى
تحب الحرية
تحب الحياة ألنها
ّ
ّ
ّ
الحياة».
وألقى منفذ عام الساحل الجنوبي غسان حسن كلمة رأى فيها
أن االحتفال باألول من آذار ،هو وقفة نجدّد فيها العهد مع باعث
النهضة ،أننا مستمرون في حمل لواء القضية القومية ،قضية
الحق والحرية.
وقال :نحن أبناء الحياة األوفياء في الزمن الصعب ،القابضون

على الجمر في الهالل األحمر بلون دم��اء الشهداء المقاومين
وشقائق النعمان ،ودم أدونيس هالل االنتماء واإليمان والصمود،
وهم الشهداء الذين ال تعرف أمهاتهم إال الزغاريد حتى عندما
تلوح أجساد أبنائهن تحت علو الشهادة.
وتابع قائالً :لقد أشعل سعاده في األمة أمالً بغ ٍد أفضل من
أسسه حزبا ً مقاوما ً ومدافعا ً عن حق
خالل حزبه ،الحزب الذي ّ
األمة ،يواجه عناصر التفرقة والظلم واالنعزال ،ويتخذ المقاومة
سبيالً للدفاع عن األرض والشعب.
وأ ّكد على تالزم واجب تحرير األرض والنضال من أجل تح ّرر
األمة ،وعاهد صاحب المناسبة على ترجمة الفكر من خالل حركة
الصراع القومي حتى تحقيق النصر.

كوبرغ
الأ�سمر :باقون في �ساحة الجهاد القومي...
ومالقون �أعظم انت�صار لأعظم �صبر في التاريخ

الطلبة الجامعيون ـ
الالذقية

أقامت منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً
في مكتبها لمناسبة األول من آذار عيد مولد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،حضره
وكيل عميد التنمية اإلداري��ة أياد عويكة ،منفذ
ع��ام الطلبة دي��ب ب��و صنايع وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،وجمع من الطلبة.

الحشمة

ميني

يامن ودح :بثقافة الوحدة والمقاومة
نح ّقق الن�صر الأكيد

وأل��ق��ت ل��ي��ل��ي��ان ال��ح��ش��م��ة ك��ل��م��ة الطلبة
المواطنين ،وفيها تحدّثت عن عيد مولد سعاده،
باعتباره عيد ب��زوغ فجر الحركة السورية
القومية االجتماعية.
وألقى علي ميني كلمة الطلبة القوميين ،أشار
فيها إلى األهمية التي أوالها زعيمنا للطلبة ،إذ
اعتبرهم نقطة االرتكاز في العمل القومي ،الفتا ً

ودح

الكورة
أقامت الوحدات الحزبية في كفريا وبتعبورة
وكفتون وكفرحاتا التابعة لمنفذية الكورة في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً
مشتركا ً لمناسبة األول من آذار عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده.
حضر االحتفال عميد الخارجية في الحزب
حسان صقر ،منفذ عام الكورة د .جورج البرجي
وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،ع��دد من الفاعليات
وجمع من القوميين والمواطنين.
استه ّل االحتفال بنشيد ال��ح��زب والنشيد
اللبناني ،ثم ألقى وسيم عبد الله كلمة ر ّكز فيها
على معاني والدة أنطون سعاده في وج��دان
القوميين االجتماعيين ،الفتا ً إلى أنها تمثل والدة
نهضة أم��ة بكاملها ،والقوميون يتخذون من
بالمضي
منصة لتجديد العهد
هذه المناسبة
ّ
ّ
قدما ً على نهج سعاده النهضوي المقاوم ،حتى
تحقيق االنتصار الذي ال مف ّر منه.

إلى أنّ الطلبة معنيون بنشر الوعي والمعرفة.
ثم ألقى ناظر العمل والشؤون االجتماعية
في المنفذية يامن ودح كلمة المنفذية شدّد فيها
التمسك بالنهضة ،ونشر الوعي
على أهمية
ّ
والمعرفة بين أبناء شعبنا ،خصوصا ً في هذه
ال��ظ��روف الخطيرة حيث تواجه أمتنا أعتى
هجمة إرهابية ،تهدف إلى تدمير مجتمعنا،

عمران

وهذا ما يستدعي تحصين وحدتنا وأمتنا من
خالل نشر ثقافة الوحدة والمقاومة حتى بلوغ
النصر األكيد ،نص ٌر أكد زعيمنا أن ال مفر منه.
تخلل االح��ت��ف��ال إل��ق��اء ق��ص��ائ��د م��ن وح��ي
المناسبة ألح��م��د ع��م��ران وعيسى الخضر.
وسبق االحتفال إضاءة شموع في محيط مكتب
المنفذية وعلى شرفاتها.

أقامت مديرية كوبرغ التابعة لمنفذية ملبورن في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من آذار،
عيد ميالد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،في مكتب
المنفذية .وحضر االحتفال إلى جانب منفذ عام ملبورن
صباح عبد الله ،ناموس المندوبية السياسية في أستراليا
سايد النكت ،وعدد من أعضاء المجلس القومي ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
بعد كلمة ترحيب من قبل مدير مديرية كوبرغ ،ألقى
مذيع المديرية عضو المجلس القومي سمير األسمر كلمة
يجسد لنا والدة حقيقة
المديرية ،فرأى أنّ األول من آذار
ّ
األمة بذاتها ،وأشار إلى ما قاله أنطون سعاده بنفسه عن
هذه المناسبة حين جاءه عدد من الرفقاء األوائل لالحتفال
معه بعيد مولده« :إني ال أتص ّور هذه الحفلة أعدّت لشخصي
مج ّردة عن التعاليم السورية القومية االجتماعية ،وعن
الحركة السورية القومية االجتماعية» ،تلك التعاليم التي
اعتبرها سعاده من أعظم األعمال ،ومن أجلها قدّم دمه في
أروع ملحمة فداء عرفتها األمة في تاريخها ،وكانت وصيته
«أريد ألفكاري التحقيق العملي في الشعب ،وال أريدها كتبا ً
توضع على أحد الرفوف في المكتبات».
واستعرض األسمر احتفاالت األول من آذار على مدى
حياة الزعيم وبعد استشهاده ،والتي م ّثلت بمجملها وقفات
حزبية تاريخية في األزمنة الصعبة ،وأي��ام المالحقات،
وكانت تختزن في ك ّل عيد التزام القوميين االجتماعيين
بقسمهم وعقيدتهم وحزبهم ،وتحدّي ك ّل الصعاب والعقبات
َ
تمسكهم بالوفاء لباعث نهضتهم.
ليؤكدوا ّ
بعد ذلك ،تحدث األسمر ع ّما تشهده أمتنا والعالم العربي،
ّ
المنظمة والمبرمجة التي يش ّنها علينا
فرأى أنّ حرب اإلبادة
كيان االغتصاب الصهيوني ،منذ أكثر من مئة سنة ،بدعم

وتأييد من الدول الخارجية المتأرجحة بين غربية وعربية،
صهيونية كانت أم وهابية ،والتي بدأت في فلسطين وتنقلت
بين كيانات األم��ة السورية ،من لبنان وقبرص والعراق
والكويت واألردن ،وحلّت أخيرا ً في الشام ،وما نتج عنها من
تدمير ومجازر وقتل واغتياالت وتهجير وأسر ونهب لثرواتنا
الطبيعية واألثرية ،وانتهاك لمقدساتنا ومح ّرماتنا ،وانتقال
هذه الحرب إلى بعض دول العالم العربي.
إنّ هذه الحرب وما رافقها من ويالت ،وما سيترتب عليها
من تداعيات مأسوية ،ما كانت لتحصل لو كانت األمة
موحدا ً في
موحدة ق ّوية ،ولو كان العالم العربي
السورية
ّ
ّ
جبهة عربية قوية ...ولكن ،على أيّ حال ،لم تكن هذه الحرب
العدائية المريرة ،نزهة لهؤالء األعداء ،الذين القوا عددا ً من
المواجهات البطولية ،التي منعتهم من تحقيق أحالمهم،
بالسرعة التي كانوا يتوقعون .ولم تكن الحركة السورية
القومية االجتماعية التي بعثها سعاده ،إال الحركة الرائدة
القائدة التي افتتحت عهد البطولة في هذه األمة وعالمها
العربي ،وقدّمت القوافل من الشهداء واالستشهاديين ،على
ّ
مسرح الصراع المصيري مع العدّو اليهودي ويهود الداخل،
واالستعمار األجنبي.
وختم األسمر كلمته بالقول :إنّ احتفاالتنا في األول من
آذار هذه السنة يجب أن تكون تحت عنوان متأصل في
تاريخنا القومي ،أال وه��و :االستمرار في خطتنا القومية
االجتماعية ،والبقاء في ساحة الجهاد القومي ،ألنّ الحركة
القومية االجتماعية هي حركة صراع ،ألنها حركة حرية،
وحركة انتصار ألنها حركة ح� ّ
�ق ...فإذا تمسكنا بإيماننا
القومي الذي هدانا إلى الحق ،فإننا مالقون أعظم انتصار
ألعظم صبر في التاريخ.
بعد ذلك ،ت ّم قطع قالب الحلوى الذي أع ّد للمناسبة.

الخضر

الفردي�س

�سليقا :حزبنا حزب ال�صراع
في �سبيل انت�صار ق�ضيتنا القومية

أحيت مديرية الفرديس التابعة لمنفذية حاصبيا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،عيد مولد باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال أقيم في
منزل حمد سليقا ،حضره منفذ عام حاصبيا لبيب سليقا وبعض
أعضاء هيئة المنفذية ،مدير مديرية الفرديس توفيق سليقا
وهيئة المديرية وجمع من القوميين والمواطنين والطلبة.
وألقى شكيب سليقا كلمة ِباسم المديرية تحدّث فيها عن معاني
وتوجه بالتحية إلى شهداء الحزب وأبطاله النسور
األول من آذار.
ّ
الذي يبذلون الدماء الزكية دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا ،ويمألون
ّ
ويغطون الجبهات في مواجهة اإلرهاب والتط ّرف.
الميادين
ثم ألقى المنفذ العام لبيب سليقا كلمة تحدّث فيها عن المناسبة
ومعانيها ،وعن دور الحزب السوري القومي االجتماعي الطليعي
في مقاومة االحتالل اليهودي وفي مقاومة قوى اإلرهاب والتط ّرف
في مواقع الصراع ،الفتا ً إلى أن حزبنا هو حزب الصراع ،في سبيل
انتصار قضيتنا القومية.

