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حمليات

حمليات

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

�سلمية

�ضعون :ن�صبر ونقاوم حتى �إزالة الإرهاب و�أ�سياده ال�صهاينة

ضعون

عزوز

أشبال وزهرات

أقامت منفذية سلمية في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة
األول من آذار ،عيد ميالد باعث النهضة ،في صالة «ميس الريم» ،حضره منفذ
عام سلمية عدنان ضعون وأعضاء هيئة المنفذية ،ومسؤولي الوحدات الحزبية
وجمع كبير من القوميين والمواطنين.
االحتفال الحاشد والكبير الذي أشرفت على تنظيمه نظارة التربية والشباب
في المنفذية ،شارك فيه أشبال مديريات سلمية ،تلدرة ،بري الشرقي وعقارب
وطلبتها ،وكانت مشاركات لعدد من األشبال والزهرات ،في التعريف ،وفي
الحديث عن معنى المناسبة.
ع ّرف االحتفال جوالن عزوز بكلمة من وحي المناسبة ،ثم وقف الحضور

دقيقة صمت إكبارا ً ألرواح شهداء األمة ،وبعد النشيد الرسمي للحزب ،ألقى
المنفذ العام عدنان ضعون كلمة رأى فيها أن األول من آذار هو والدة فجر جديد
بدّد الظالم ،الفتا ً إلى أن أمتنا أعطت العالم الحضارة من فلسفة وأبجدية وجابت
البحار وبنت المدن على السواحل لتصل إلى إفريقيا والصين )...( .وأنّ عظمة
سعاده تأتي من إيمانه بنا وبهذه األمة ،وبهذا الحزب الذي أسسه عام ،1932
وهذه الحقيقة قالها سعاده« :أنا لم آتكم بالخوارق ...بل بالحقائق التي هي
أنتم».
أض��اف المنفذ ال��ع��ام :لقد تعرضت األم��ة إل��ى ع��دد م��ن الهجمات ،إنما
تجاوزتها بفضل نضالها ومقاومتها ،وكان للحزب دور بارز في هذه النضاالت

والبطوالت.
وأشار إلى أن الهجمة التي تتعرض لها أمتنا ،وأخطرها المتمثلة بالحرب
االرهابية الكونية على سورية ،إنما تستهدف تجزئة المج ّزأ ،وتقسيم المقسم،
وتدمير حضارتنا وتجهيل هويتنا كي تبقى «إسرائيل» تسرح وتمرح في
عدوانها وغطرستها احتاللها ،لكن بصمود شعبنا ووعيه وارادته ومقاومته
سنهزم االحتالل واالره��اب والتطرف .وه��ام هم ابناء شعبنا في فلسطين،
بأبسط الوسائل ،بالحجارة والسكاكين يقاومزن أعتى احتالل ،وفي الشام يقف
الجيش السوري ونسور الزوبعة والمقاومة ،فيسطرون االنتصار تلو االنتصار
ويشكلون س ّدا ّ منيعاّ في وجه الهجمة الغربية األميركية الصهيونية العربية

البي�سارية

تواصل ارهابها واجرامها بهدف قلب
المعادلة التي حققها الجيش الشامي
البطل م��ع أب��ط��ال ن��س��ور الزوبعة
والمقاومة وتمثلت باالنتصارات على
أكثر من جبهة.
ولفت إلى أنّ الواقع الذي تمر به
األم��ة يؤكد صوابية نهج سعاده
وعظمة فكره وهو القائل «إن العراك
التاريخي ه��و دائ��م �ا ً ح���راك شديد
وشدته على نسبة قيمته وال يحدث

ش��ج��ار عنيف ف��ي ال��ت��اري��خ ح��ول
مسائل تافهة وإنما يحدث العراك بين
جماعات وجماعات من أجل مصالح
حقيقية لحياة الجماعات الكبيرة».
وقال أحمد :ما بين الوالدة والموت
س � ّر ال ي��درك��ه إال م��ن عشق الحرية
وأحب الموت متى كان الموت طريقا ً
للحياة وه��ا هم تالميذك وجنودك
معلمي ي����ردون ال��ودي��ع��ة ألمتهم
يرتقون الشهيد تلو الشهيد على

والتركية .وفي العراق ،تش ّكل مقاومة الشعب حائالً دون تحقيق القضاء على
العراق وتقسيمه ،وكذلك هو الحال في كيانات األمة.
وقال :لقد خط لنا سعاده طريق الكفاح والمقاومة ،والصبر على الصعاب
واأله��وال ،واعدا ً إيانا بمالقاة أعظم نصر ألعظم صبر في التاريخ ،وها نحن
نصبر ونقاوم حتى إزالة اإلرهاب وأسياده الصهاينة ،ونعاهد ،اليوم ،صاحب
العيد على السير وفق الخطة والطريق التي رسمها لنا حتى تحقيق النصر.
بعد ذلك ،قدمت عروض مسرحية وفقرات غنائية وعروض جمباز ،وتشكيالت
نظام منضم ورقصات ودبكات استعراضية.

القطيفة

�أحمد :الطائفية البغي�ضة ال تزال تنت�شر كالنار في اله�شيم
أحيت مديرية البيسارية التابعة
لمنفذية صيدا ـ الزهراني في الحزب
السوري القومي االجتماعي مناسبة
األول من آذار عيد مولد باعث النهضة،
باحتفال حضره إلى عضو المجلس
األع��ل��ى منفذ ع��ام صيدا الزهراني
د .خليل ب��ع��ج��ور وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،عضو المجلس القومي
علي خليفة ،مدير المديرية سليمان
أحمد وأعضاء الهيئة ،عضو المجلس
البلدي عدنان حميدان ،وفاعليات
وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت تحية
ألرواح ال��ش��ه��داء ،افتتح االحتفال
بنشيد الحزب والنشيد الوطني ،ثم
تولت مذيع المديرية روال خليفة
التعريف والترحيب ،وتحدثت عن
معنى ال��م��ن��اس��ب��ة ،وأك����دت تمسك
القوميين بمبادئهم وثباتهم على
نهج الصراع ال��ذي ارس��اه سعاده،
ومشددة على اهمية ال��دور الريادي
ل��ل��ح��زب وخ���ي���ار ال��م��ق��اوم��ة حتى
هزيمة المشروع الصهيوني وأدواته
المتمثلة بالمجموعات اإلرهابية،
وتحرير كامل فلسطين.
وأل��ق��ى كلمة ال��م��دي��ري��ة المدير
سليمان أحمد فرأى أن األول من آذار
جوهر الحرف في الكتابة والحقيقة
التي يسعى العقل المنفتح إلدراكها.
وأنطون سعاده هو باعث النهضة
ال��ت��ي ح��ول��ت ال��ش��ع��ب م��ن قطعان
بشرية متنافرة ،إلى مجتمع واحد،
وأم��ة واح���دة بعيدة ع��ن العصبية
والمذهبية والطائفية والعشائرية.
وقال :في األول من آذار يأتي ميالد
سعاده عيدا ً تبتسم له األجيال فمن
روح���ه ت��ح��رر اإلن��س��ان فينا ،ومن
كوامنه انطلق الكمال ،وم��ن عينيه
شعت المعرفة .هو الجرأة في الوعي،
والفكر الذي ال يشيخ .هو الواقف على
معابر الضوء يستنهض األم��ة من
رقدة العدم.
ورأى أح��م��د أن فكر س��ع��اده ما
زال المشعل ال��ذي ينير ظ�لام ليل
األم��ة يسقي نفوسنا العطشى من
منهل الحكمة والفلسفة يأخذنا إلى
رحاب العقل الذي هو الشرع األعلى،
يدفعنا للصراع من أج��ل فلسطين
وك��ل األم���ة ،فما زال��ت المجموعات
اإلرهابية في شمال األم��ة وشرقها
مدعومة من المشروع الصهيوني
وتحالف المشروع الطوارني العربي،
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مذبح األمة من فلسطين إلى الشام
إل���ى ال���ع���راق ،وي��رت��ف��ع��ون نجوما ً
تعانق أرواحهم روح الفادي األول
وتتشكل زوابع لمجد سورية .فتحية
إلى شهداء الحزب السوري القومي
االجتماعي وكل الشهداء األبطال.
وأكد أحمد أن الطائفية البغيضة ما
زالت تستقي العقول وتجفف منابع
الفكر وتنتشر كالنار في الهشيم،
وقودها حالة غياب الوعي القومي
بفعل عوامل التجزئة والضرب على
وتر المذهبية ،إضافة إلى الهجمة
الشرسة للمشروع اليهودي األميركي
المتماهي مع بعض األنظمة العربية،
وم��ا زال الجرح الفلسطيني ينزف
في جنوب األم��ة من ج��راء آلة القتل
اليهودية ف��ي مشهدية ي��ن��دى لها
جبين اإلنسانية ،وم��ا زال شعبنا
الفلسطيني يسطر أش���رف مالحم
البطولة ،يخوض معركة البقاء بكل
عزيمة وصبر وعنفوان قل نظيرها
مقدما ً الشهداء والجرحى واألسرى،
مشكالً حالة من الخوف والهلع لدى
قطعان المستوطنين وجيش العدو،
ويفرض معادلة جديدة لطبيعته.
وللمناسبةُ ،رف���ع ع��ل��ى مدخل
مجسم للزوبعة بعلو سبعة
البلدة
ّ
أمتار تتوسطه صورة كبيرة للزعيم
وأض��ي��ئ��ت ال��ش��م��وع ع��ل��ى م��ن��ازل
القوميين وف���ي ال��ش��ارع الرئيس
والساحة العامة في حي الروضة.

العابد :القوميون ّ
تحدوا ال�صعوبات
ويتابعون الطريق حتى تحقيق االنت�صار
أقامت مديرية القطيفة التابعة لمنفذية القلمون
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً في
مكتبها لمناسبة عيد مولد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعاده ،حضره وكيل عميد الدفاع منفذ عام
القلمون زينون األحمر ،مدير المديرية عمر الرواس
وأعضاء الهيئة ،وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد النشيد الحزبي ،ألقى محمد العابد كلمة
أسس أنطون سعاده الحزب السوري
قال فيها :لقد ّ
القومي االجتماعي ليكون األداة التنفيذية التنظيمية
للحركة السورية القومية االجتماعية ،التي أطلقها
لبعث نهضة تح ّرر المجتمع من أمراضه وتعيد إلى
األمة حيويتها ،ولذلك نحتفل باألول من آذار ال ألنه
مولد فرد فحسب ،بل ألنه مولد الفكر القومي.
واستعرض العابد بعض ما تع ّرض له الحزب
من مؤامرات ،كان أخطرها ما أدّى إلى استشهاد
سعاده عام  .1949ولكن كما شاء المعلّم ،تحدّى
القوميون كل تلك الصعوبات وما زال��وا وتابعوا
الطريق ،وسنتابعها حتى تحقيق االنتصار.
ب��ع��د ذل���ك ت��م ع���رض فيلم وث��ائ��ق��ي بعنوان

«أنطون سعاده من ال��والدة حتى الشهادة» ،ثم
ألقى المواطن زين العابدين علي قصيدة من وحي
المناسبة ،وأنشد المواطن محمد الشيخ قصيدة

«جيش الزوبعة» رافقه عزفا ً على الغيتار المواطن
رواد سعيد.
وفي نهاية الحفل ،تم قطع قالب الحلوى.

بورتو الكروز ـ فنزويال
�إ�شادة ببطوالت ن�سور الزوبعة وت�ضحياتهم الج�سام
أقامت مديرية بورتو الكروز ـ فنزويال ،في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً لمناسبة
األول من آذار عيد ميالد باعث النهضة ،في منزل
سماح الرماح ،بحضور مدير المديرية وليد غرز
الدين وأعضاء الهيئة وجمع من القوميين وأبناء
الجالية.
بعد النشيد الرسمي ،دار حوار حول األوضاع
الراهنة في أمتنا ،وكان تشديد على ضرورة الوحدة
ورص الصفوف ورفض مشاريع التقسيم.
ّ
وأش���اد ال��ح��ض��ور ب��ب��ط��والت ن��س��ور الزوبعة
وتضحياتهم الجسام إلى جانب الجيش السوري
والقوى الشريفة ،في مقاومة اإلرهاب على امتداد
ساح الصراع في أمتنا السورية.
ووجه الحضور التحية إلى أرواح شهداء األمة
ّ
والحزب ،معاهدين على استكمال المسيرة حتى
تحقيق الوحدة والنصر الكاملَين.
واخ ُتتم االحتفال بقطع قالب الحلوى الذي أع ّد
للمناسبة.

