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حمليات

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

حم�ص

�سمعان :باقون هنا �أقوياء ...نه ّيئ لوالدة الإن�سان الجديد وننت�صر

أقامت منفذية حمص في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي احتفاال ً
لمناسبة األول من آذار عيد مولد باعث النهضة ،وذلك في قاعة مكتب مديرية
فيروزة التابعة لها ،بحضور منفذ عام حمص العميد نهاد سمعان وأعضاء
هيئة المنفذية ،وجمع من الشخصيات المدنية والعسكرية وفاعليات وجمع من
القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت تكريما ً ألرواح الشهداء ،عرفت االحتفال ناظر
التربية والشباب في المنفذية دياال بركات ،وألقى مدير مديرية فيروزة سمعان
سمعان كلمة ترحيبية تناول فيها أهمية االحتفال باألول من آذار.

المنفذ العام

ثم ألقى المنفذ العام العميد نهاد سمعان كلمة أضاء فيها على معاني هذا
العيد الذي يحتفل به القوميون في ك ّل عام في أنحاء العالم ،ثم تط ّرق إلى
الوضع العام في المنطقة ،فرأى أنه في بداية األحداث التي عصفت بشامنا
تمسهم روحية سعاده ،بسبب
الغالي اختلطت األمور على الكثيرين م ّمن لم ّ

األب زهري يتسلّم وسام الصداقة

�سيدني

ضبابية الرؤية وعدم وضوح بعض المفاهيم ،وفقدانهم للبوصلة ،خصوصا ً
أنّ من طبخ وأع ّد سيناريو اإلشعال وج َد َل فتيل األزمة ،كان قد طرح على ألسن
المراهقين شعارات ظاهرها بالفعل فضائل ،لكنه حملها في أذهانهم معاني أق ّل
ما نقول عنها إنها رذائل ...فوقع في الخطأ من لم تكن لديه بوصلة صالحة ...أو
أنه لم ينتبه إلى مؤشراتها.
أض��اف العميد نهاد سمعان :لقد اعلنوا ،بك ّل وقاحة ،بأنهم سيطلقون
مشروعا ً صنع خصيصا ً لبالدنا ،وهو الفوضى الخالقة ،وقد سخروا إعالمهم،
وج ّندوا علماء النفس ،لتصبح الفوضى والحرية صنوان وكلمتان لمدلول
واحد في األذهان ...لقد ظنّ بعض السذج من السوريين بأنّ “داعش” ولدت
صدفة ،وب��دون ق��رار ،وأنّ
التعصب والتشرذم وانعزال بعض األع��راق كان
ّ
نتيجة غير محسوبة لهذه الفوضى ،لكننا منذ اليوم األول كنا نقول ،عندما
تخرج التظاهرات من الجوامع ،فال ب ّد أن تكون النتيجة تنظيمات كـ”داعش”
و”النصرة” وغيرها.
وتابع :يدّعي صانعو الفوضى ومثيرو الغبار اليوم أنهم فوجئوا بهذا

المخلوق ،وأعلنوا أنّ ه ّمهم األول هو القضاء عليه ،لكننا نعرف أنهم ليسوا بهذا
الغباء ،لقد ر ّكبوا جيناته ووضعوه في رحم مناسب من الفوضى المدعومة
بمئات من الفضائيات الدينية التي أحدثوها خصيصا ً لصناعة هذا المولود
وبهذه المواصفات فولد واآلن يريدون أن يقتلوه.
وإذ أكد العميد نهاد سمعان أنّ هذه الحرب التي نخوضها اليوم حرب مؤلمة،
ال شك ...مؤلمة إلى درجة أنها أوصلتنا إلى مرحلة ما بعد األلم )...( ،فإنه شدّد
على أننا اليوم ال نقاتل دفاعا ً عن حدود «سايكس ـ بيكو» ،أو ض ّد فئة تريد
ان تنفصل ،أو «داعش» وأخواته ،الحرب اليوم هي حرب وجود ...حرب بين
الدولة العلمانية التي تجمعنا ونحيا ضمنها والدولة الدينية التي لن يكون
لنا مكان فيها .فلقد أخذت الحرب شكلها الحا ّد هذا الذي لن ينتهي بتسوية أو
ح ّل سياسي ،مهما زاد عدد القائلين بهذا القول ،ولن تنتهي الحرب إال بغالب
حقيقي ومغلوب حقيقي ...فأيّ ح ّل هذا يمكن أن يوفق بين الخير والش ّر ،بين
الحياة والموت ،بين العنصرية والقومية الوطنية .هذه الحرب ال ب ّد أن تنتج
في النهاية إنسانا ً جديدا ً قويا ً يحمل ك ّل الخير في توجهه وفكره ،مسلحا ً بسالح

...واألب مسوح

 ...وفادي وردة

الأيوبي :القرار الخليجي ـ العربي ّ
�ضد المقاومة
يحقق �أهداف «�إ�سرائيل»

المواطن نيبال الجمل فاستعرض محطات من حياة الزعيم منذ
والدته حتى استشهاده ،مؤكدا ً تمسك الطلبة في بالد االغتراب
كما في الوطن بعقيدة أنارت دروبهم نحو المعرفة والمجد.

أحيت منفذية سيدني في الحزب السوري القومي االجتماعي
مناسبة األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،باحتفال أقامته في مطعم «سمرالند» الكائن بضاحية
(بنكزتاون) حضره قنصل سورية الفخري ماهر دباغ ،منسق
تيار المردة فادي ملو على رأس وفد ،رئيس المجلس الوطني
الدكتور غسان العشي ،منسق التيار الوطني الحر طوني
محفوض ،حزب البعث العربي االشتراكي ممثالً بفوزي األمين،
مفوض حزب «الديمقراطيون األحرار» ريمون بو عاصي ،أمين
سر منظمة التحرير الفلسطينية عبد القادر قرنوح ،وفد من
النادي الفلسطيني ،اإلعالميان عباس مراد وحسين الديراني.
كما حضر االحتفال إلى جانب منفذ عام سيدني المهندس أحمد
األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية ،المندوب السياسي للحزب في
أستراليا عادل موسى ،وجمع كبير من القوميين وأبناء الجالية.
عريف االحتفال ناظر اإلذاعة واإلعالم شادي الساحلي ألقى
كلمة تحدّث فيها عن معاني المناسبة ،ثم ألقى كلمة الطلبة

وألقى المنفذ العام أحمد األيوبي كلمة رح��ب في بدايتها
بالحضور ،ثم تحدّث عن بحث الزعيم في األسباب التي كانت
وراء تردّي أوضاع األمة ،ثم تحذيره المبكر من األخطار المحدقة
بها ،وبعثه للنهضة وتأسيسه الحزب ليكون الخطة النظامية
في مواجهة أخطر مشروع يع ّد لالستيالء على األم��ة ،أال وهو
المشروع اليهودي الصهيوني.
واس��ت��ع��رض األي��وب��ي بعضا ً م��ن محطات ت��اري��خ الحزب
النضالية ،وتصدّي القوميين للعدو «االسرائيلي» في فلسطين،
ومواجهة أبطال نسور الزوبعة للمجموعات اإلرهابية المتطرفة،
جنبا ً الى جنب مع أبطال الجيش السوري والعراقي وقوى

المقاومة.
كما أدان في كلمته قرار مجلس التعاون الخليجي وبعض
الدول العربية بوضع حزب الله على الئحة اال ٍرهاب ،معتبرا ً أنّ
هذا القرار يحقق مطالب «إسرائيل».
ثم قلد األيوبي «وسام الواجب» لك ّل من محمد جواد ،محمد
الساحلي ،جورج الشامي وإيلي تنوري.
بعد ذل��ك قطع المنفذ قالب الحلوى مع القنصل السوري
وم��س��ؤول��ي األح����زاب والشخصيات الوطنية والفاعليات
االجتماعية.
وأقيم حفل فني شارك فيه الفنان بديع مظلوم الذي قدّم عددا ً
من األغاني واألناشيد القومية
وبعد انتهاء البرنامج الفني أجري سحب على تذكرة سفر
ذهابا ً وايابا ً إلى الوطن ،قدّمها مدير شركة «مونتي كارلو ترافل
طنوس عاقلة ،وف��از بالجائزة رض��وان بركات ،وال��ذي قدّمها
بدوره للمنفذية.

األيوبي

الساحلي

الجمل

كلمة المنفذ العام

الحق والمعرفة ...إنسان يعتبر العقل هو الشرع األعلى ...والسلف الصالح
في نظرنا هو السلف الذي يستطيع أن ينجب خلفا ً أفضل منه ...فيحقق سنة
الطبيعة في التط ّور واالرتقاء.
ودعا إلى عدم تسلل اليأس إلى قلوبنا ونفوسنا بل يجب أن نبقى أقوياء ،ولن
نسمح ألحد أن يفصلنا عن جذورنا ويبعدنا عن أرضنا التي إذا غادرناها سنفقد
أه ّم صفة من صفاتنا وهي األصالة ،ألننا لن نكون أصالء إال في هذه األرض التي
أنجبتنا وأننا حيثما ذهبنا سنكون غرباء.
نعم يجب أن نبقى ،وإننا هنا باقون ...نهيّئ لوالدة اإلنسان الجديد ،ونبني
ما تخ ّرب من بنيان ونفوس .نبنيه كما قال الرئيس بشار األسد «سوا ...سوا»
مع ك ّل المخلصين من القوى العلمانية الصادقة ...سوا سنبقى ،سوا سنبني،
سوا سننتصر...
وفي ختام االحتفال ك ّرم المنفذ العام عددا ً من أصدقاء الحزب وقلّدهم أوسمة
الصداقة ،وهم :األب زهري حزعل ،األب جورج مسوح ،فادي وردة ،عالء صايل
السبعة ،وجوزف دانيال (في المغترب).

ك�سروان
ثابتون على نهج المقاومة
ومتم�سكون بها خيار ًا
ّ

أق��ام طلبة منفذية ك��س��روان في
الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً لمناسبة األول من آذار ،عيد
مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
س��ع��اده ،ف��ي مكتب المنفذية في
القليعات ،حضره منفذ عام كسروان
ربيع واكيم وعدد من أعضاء هيئة
المنفذية وجمع من الطلبة.
ألقت ماريا دعسان كلمة الطلبة،
فأشارت إلى أنّ مسيرة الحزب حافلة
بالتضحيات والمحطات المضيئة،
وأنّ مولد زعيمنا وباعث نهضتنا
هو الفجر الذي انبعث ليضيء هذه
األمة ويخرجها من ليل كهوف الجهل
والتبعية واالستعمار واالحتالل.
التمسك بخيار
وأك��دت دعسان
ّ
ال��ص��راع وال��م��ق��اوم��ة ف��ي مواجهة
االحتالل الصهيوني وفي مواجهة
ق��وى اإلره���اب وال��ت��ط � ّرف .مشيرة
إلى أنّ دور الحزب السوري القومي
االجتماعي ف��ي مقاومة االح��ت�لال،
وإطالقه شرارة هذه المقاومة ،خيار
ل��ن نحيد عنه قيد أن��م��ل��ة ،ونحن
ثابتون على هذا الخيار وهذا النهج،
وها نحن إلى جانب الجيش السوري
ن��ق��اوم اإلره���اب وال��ت��ط� ّرف ،ونقدّم
ال��ش��ه��داء دف��اع��ا ً ع��ن أرض��ن��ا وعن
شعبنا .وإنّ فلسطين ستظ ّل دائما ً
وأبدا ً بوصلة نضالنا ومقاومتنا.
ّ
وختمت دعسان كلمتها مؤكدة

ِباسم الطلبة الذين هم نقطة ارتكاز
ف��ي العمل القومي ،على مواصلة
ال��م��س��ي��رة ال��ن��ض��ال��ي��ة النهضوية
المقاومة حتى بلوغ النصر الذي ال
مف ّر منه.

من الالفتات المرفوعة في كسروان

بعد ذل���ك ،قطع واك��ي��م وبعض
ال��ح��ض��ور ق��ال��ب ال��ح��ل��وى ،وسبق
االحتفال رفع الفتات في المناسبة
ف���ي س��اح��ل ك���س���روان وج���رده���ا،
وإضاءة شموع.

