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حمليات

فروع «القومي» في الوطن وعبر الحدود تحيي الأول من �آذار
�صقر :ال نرى �سبي ًال للخروج من الأزمات في لبنان
�إال بدولة مدنية ديمقراطية

المملكة المتحدة

أحيت مديرية المملكة المتحدة في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،فأقامت حفل
عشاء بالمناسبة حضره عميد الخارجية
حسان صقر ،مدير المديرية أدونيس قباني
وأعضاء الهيئة ،ممثلون عن التيار الوطني
الحر ،وحركة أمل ،وجمع من القوميين وأبناء

ملبورن

الجالية.
افتتح الحفل بالوقوف دقيقة صمت تكريما ً
ألرواح ال��ش��ه��داء ،وب��ع��د النشيد الحزبي،
أل��ق��ى ف���وزي ح��رب كلمة ترحيب وتعريف
بالمناسبة.
ثم تحدّث العميد صقر عن األوض��اع التي
تعصف ب��األم��ة وم���ا ت��واج��ه��ه م��ن صعاب

وتحدّيات نتيجة الحرب الكونية اإلرهابية
ال��ت��ي ت��ش��نّ ض��ده��ا ،وت��ط��رق إل��ى الصمود
والثبات في مواجهة هذه الحرب ،ودور الحزب
السوري القومي االجتماعي ،وما يقدمه الرفقاء
القوميين من تضحيات ودماء دفاعا ً عن أرض
الوطن.
وأش���ار إل��ى أن أوض���اع المنطقة مقلقة،

وأن األزم��ات التي يشهدها لبنان ،تستوجب
حلوال ً ومعالجات جدّية ،ونحن ال نرى سبيالً
للخروج من ه��ذه االزم���ات إال بدولة مدنية
ديمقراطية ،تكفل حقوق المواطنين وتجعلهم
�رس��خ مفهوم
متساوين أم��ام ال��ق��ان��ون م��ا ي� ّ
َ
المواطنة ،ويضع ح ّدا ً للهجمة الشرسة التي
تستهدف تقسيم بالدنا وتفتيتها.

قومي...
ملحم� :سعاده �أطلق حركة �إنقاذ ونهو�ض ّ
حركة �صراع وقتال

ال�سويد
جراح :المقاومة خيارنا الدفاع عن �أمتنا...
وبو�صلتنا حتى تحقيق الن�صر

أقامت منفذية السويد في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من آذار عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،بحضور المنفذ العام جاك
جراح وأعضاء الهيئة ،وجمع من القوميين وأبناء الجالية.
افتتح االح��ت��ف��ال بالنشيد ال��ح��زب��ي ،وأل��ق��ى مفوض
مفوضية اسكليستونا عضو المجلس القومي داود بغدي
كلمة تحدث فيها عن معاني األول من آذار والتحدّيات التي
تواجه األمة من تحالف يهود الداخل والخارج ،ووجوب
وقوفنا ص ّفا ً واحدا ً لنصرة حزبنا والدفاع عن أمتنا.
ثم ألقى المنفذ العام ج��اك ج��راح كلمة رأى فيها أن
احتفالنا في االول من آذار ليس احتفاال ً بشخص الزعيم
فقط بل بوالدة النهضة السورية القومية االجتماعية ،هذه

النهضة التي تثبت يوما ً بعد يوم راهنيتها ،وظهر جليا ً أن
الفكر القومي االجتماعي هو خشبة الخالص لألمة ،وهذا ما
بات كثيرون من المواطنين في االمة يؤمنون به.
وأض��اف ج��راح :لقد ح � ّذر زعيمنا في وق��ت مبكر من
القرن الماضي من الخطرين اليهودي والتركي على األمة
السورية ،وهو ما أُثبت من خالل الهجمة الشرسة التي
تتع ّرض لها االمة من هذه الجهات مجتمعة ،ولذا نحن
مدعوون جميعا ً اليوم ألن ّ
نوظف كل طاقاتنا من أجل دعم
حزبنا المقاوم وحمايته وقد قدمنا الغالي والنفيس من
خيرة مناضلي الحزب شهداء على مذبح الوطن ،فالمقاومة
هي خيارنا دفاعا ً عن أمتنا ،وهي بوصلة الزمن القادم،
حتى تحقيق النصر.

حماة
ي�ضحون
�صباغ :القوميون ّ
ويبذلون الدماء حتى تحقيق الن�صر

أحيت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي
عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده باحتفال في قاعة
كنيسة سيدة لبنان في إحدى ضواحي مدينة ملبورن.
حضر االحتفال قنصل لبنان العام غسان الخطيب ،النائب
في برلمان الوالية نزيه األسمر ،مستشار وزير العدل للشؤون
االثنية الدكتور محمد خير الله ،وفود مثلت التيار الوطني الحر،
تيار المردة  ،حركة أمل ،حزب البعث العربي اإلشتراكي ،الحزب
الشيوعي اللبناني ،المركز اإلسالمي العلوي االجتماعي ،المركز
اإلسالمي الخيري العلوي ،جمعية بيت جاال الخيرية الفلسطينية،
الجمعية الدرزية ،جمعية عدبل الخيرية األسترالية ،دار العودة
االجتماعي ،نادي شباب لبنان الرياضي ،تجمع النهضة النسائي،
لجنة حوار الحضارات ،وممثلون عن وسائل اإلعالم.
كما حضره االحتفال إلى جانب منفذ عام ملبورن صباح عبد
الله وأعضاء هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية في
أستراليا سايد النكت ،أعضاء المجلس القومي :اسكندر سلوم،
وديع ح��داد ،قيصر عيسى ،إدم��ون ملحم ،حبيب س��ارة ،سمير
األسمر محمد نهاد ملحم وأيمن سلوم ،ومسؤولو الوحدات
الحزبية.
افتتح االحتفال بالنشيدين الرسميين الحزبي واألسترالي .ثم
رحب
كانت كلمة للعريف ناظر اإلذاعة واإلعالم أدونيس دياب ّ
خاللها بالحضور ،متناوال ً معاني األول من آذار ،هذا العيد الذي
ش ّكل فجر النهضة ،وفتح لألمة سبلها نحو العزة والمجد.
ثم ألقى عضو المجلس القومي الدكتور إدم��ون ملحم كلمة
المنفذية ،استهلها مرحبا ً بالحضور ،الفتا ً إلى أنّ أهمية االحتفال
بوالدة النبوغ والعبقرية في األول من آذار ،والدة فتى الربيع،
الذي أعطى األمة التعاليم المحيية ،لتشق طريق الحياة الجديدة،
ولترتقي إلى قمم المجد.
ورأى أن هذا الحدث األبهى في تاريخنا الحديث الذي تزامن
مع بداية الربيع الجميل بألوان الفرح ،ال يرمز إلى والدة فردية
نحتفل بشخصها احتفاء تقليديا ً جامداً ،بل هو حدث تعبيري
يرمز إلى تجدد الحياة وانبعاث النور من الظالم وإل��ى بزوغ
فجر جديد ّ
يبشر بحقيقة المبادىء الساطعة المعبّرة عن عظمة
األم��ة وآمالها ،حقيقة أنطون سعاده ال��ذي أع��رب ع ّما يخالج
النفس السورية من آمال ومطامح نبيلة ،هذه الحقيقة المتجلية

كفربهم
أحيت مديرية كفربهم التابعة لمنفذية حماة في
الحزب السوري القومي االجتماعي عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال ّ
نظمته
في مكتبها ،حضره مدير المديرية غياث جريس
وأع��ض��اء هيئة المديرية ،وجمع م��ن القوميين
والمواطنين.
بداية ،ألقى مذيع المديرية أنس حنتوش كلمة
رحب فيها بالحضور ،وتحدّث عن معاني العيد،
كما ألقى قصيدة بالمناسبة.
وأل��ق��ى ن��ام��وس ال��م��دي��ري��ة ج���ورج حنتوش
كلمة ت��ن��اول فيها م��راح��ل االح��ت��ف��ال ب���األول من
آذار ،والمواقف التي أطلقها المعلّم في مثل هذه
المناسبة ،منذ بدء االحتفال بها وحتى استشهاده.
وختم كلمته بقصيدة وجدانية نظمها من وحي
المناسبة.
ب��دوره ،رأى مدير المديرية غياث جرجس في

ملحم

دياب

بشهداء األمة وأبطالها المقاومين تمتد في صميم المجتمع عظمة
ال متناهية وترتفع سمواً ،كما أراد صاحب العيد ،وأعلن مؤكدا ً أن
«أنطون سعاده ال يعني فقط أنطون سعاده ،بل يعني مبادئ
نهوض األمة وتب ّوئها مقام الع ّز والشرف».
وأضاف :األول من آذار هو مناسبة للفرح القومي بهبة الحياة
الجميلة ،بالمبادئ الجديدة التي جاء بها معلّم األم��ة وقدوة
األجيال ،رجل الفكر والعبقرية ،رجل القضية الذي علّمنا أن نحيا
حياة العز ،وأراد لنا انتقاال ً من التشرذم والذل والجهل والطائفية
إلى مراقي الحياة الجميلة ،حياة يكون فيها العقل هو الشرع
األعلى ،فأطلق حركة اإلنقاذ والنهوض القومي ،حركة صراع
وقتال ،بالعقيدة الجديدة ،وبالبطولة المؤمنة المؤيّدة بصحة
هذه العقيدة.
وقال ملحم :األول من آذار هو عيدكم ،عيد األمة جمعاء ،عيد
والدتها بوالدة الرجل الذي كشف حقيقتها االجتماعية ،وعبّر عن
إرادتها وتطلعاتها وراهن على أصالتها وعيّن مصلحتها ،وحمل
قضيتها وكان صوت وجدانها الصارخ من جوار صنين معلناً:

«أن فينا قوة لو فعلت لغيّرت مجرى التاريخ».
األول من آذار عيد أمة تمثلت في رجل امتألت نفسه النبيلة
بالخير والحب واإليمان واإلخ�لاص ،رجل كان آية في المناقب
وجسد المثل والمناقب في مسيرته،
الجديدة ،عاش كلماته
ّ
وأعطى األمة كل حياته ولم يبخل عليها بشيء حتى بدمائه التي
ّ
للحق مردداً« :أنا ال
سالت في فجر الثامن من تموز ،وهو يشهد
يهمني كيف أموت بل من أجل ماذا أموت».
متوجها ً بالتحية إلى نسور الزوبعة األبطال
وختم ملحم كلمته
ّ
المدافعين عن شرف األمة وسيادتها ،وإلى أرواح الشهداء األبرار
الذين يبذلون دماءهم الزكية يوما ً بعد يوم لترتوي أرض القداسة
ولتنبت شقائق النعمان الحمراء ،فيزهو الربيع في بالدنا وتكون
لنا مواسم الخصب والخير والجمال.
بعدئذ ،ت ّم قطع قالب الحلوى من قبل المسؤولين الحزبيين
والقنصل اللبناني والنائب األسمر وجوسلين مدحت جبور.
ثم أقيم حفل ف ّني تخللته أناشيد شارك فيه الفنان عمر الملكي،
المطرب سامر سليمان ،والمطرب ربيع السكماني.

أقامت مفوضية حماة التابعة لمنفذية حماة في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،احتفاال بمناسبة
األول من آذار عيد مولد باعث النهضة ،بحضور ممثلين
عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة،
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين ،الحزب الشيوعي الموحد ،حزب االتحاد
االشتراكي العربي ،حزب الوحدويين االشتراكيين.
كما حضر االحتفال منفذ عام حماة غسان ناصر ،ناظر
العمل والشؤون االجتماعية في المنفذية حسن برازي،
مفوض المفوضية نزار صباغ وهيئة المفوضية وجمع
من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي ،وألقى العريف
نورس عمر كلمة من وحي المناسبة ،ثم تال المنفذ البيان
المركزي بالمناسبة.

وألقى المفوض نزار صباغ كلمة المفوضية ورأى فيها
أن سعاده حارب الطائفية واإلقطاع ،وتولى مسؤولية
انتقلت باألمة من الظلمة إلى النور ،بنهضة وضع أسسها
ومبادئها وأهدافها ،ما ع ّرضه للسجن والمالحقة ثم
االغتيال ،بعد محاكمة صورية ظالمة ،ولكنه أسس قبل
استشهاده مؤسسة الزعامة وأقسم َق َسم الوالء لألمة،
وأس��س الحزب ال��ذي تكفل مؤسساته ص��ون النهضة
وتطبيق مبادئها ،فأصبح هذا الحزب نموذجا ً مصغرا ً
عن األم��ة ،وس��ار القوميون االجتماعيون على نهجه،
وهم اليوم ،كما باألمس القريب والبعيد ،يضحون بأغلى
ما يملكون ،ويبذلون الدماء التي تجري في عروقهم،
الستمرار الصراع القومي حتى تحقيق النصر المؤكد.
واختتم االحتفال بحوار مفتوح حول األوضاع السائدة
في األمة.

كالغري

جرج�س :خيارنا مقاومة م�شاريع التفتيت
ومواجهة الحرب الكونية الإرهابية الغا�شمة
كلمته أن األول من آذار شمعة أضاءت ظلمات األمة،
وهو بداية تاريخ ميالد المعرفة والوعي والنهوض،
فسعاده بيّن حقيقة األمة ،أمة رائدة صدّرت الحرف
والثقافة والمعرفة ،وبعث نهضتها ،ووضع لشعبها
مبادئ الخالص ،من رواسب قرون الجهل والقهر
والخمول واحتالالت السلطنة العثمانية وقوى
االستعمار.
أض���اف :أع��داؤن��ا يحاولون م��ن جديد تفتيت
بالدنا إلى دويالت طائفية وعرقية ،وخيارنا نحن
هو مقاومة مشاريع التفتيت ومواجهة هذه الحرب
الكونية اإلرهابية الغاشمة ،وفي هذه المواجهة
يرتقي رفقاؤنا في نسور الزوبعة شهداء ،إلى جانب
الجيش السوري والقوى الشريفة ،وهم ببطوالتهم
سيهزمون كل قوى الشر ،وسنح ّقق نصرا ً ال ب ّد منه.
اختتم االحتفال بقطع قالب الحلوى ،على وقع
األغاني واألناشيد القومية.

أقامت مديرية كالغري ـ كندا في
الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً لمناسبة األول من آذار عيد
مولد باعث النهضة ،في منزل جوزف
م��س �لّ��م ،ب��ح��ض��ور م��دي��ر المديرية
وأعضاء الهيئة ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.

وأل��ق��ى م��س��ل��م ك��ل��م��ة ترحيبية
وتحدّث عن معاني المناسبة ،وما لها
من أهمية وتميّز عند القوميين ،الذين
يحتفلون بها كل سنة.
وأل��ق��ى ال��م��ذي��ع ح��س��ن حرشي
كلمة أكد فيها أن أول احتفال أقامه
الرفقاء ف��ي حياة حضرة الزعيم،

كانوا يعتقدون أنهم يعايدون الفرد،
لكن سعاده ال��ذي ن��ذر حياته كلّها
لألمة ح ّوله إل��ى عيد قومي ،وكان
في كل سنة يربط بين األول من آذار
وموقف يذ ّكر فيه القوميين أن ال قيمة
للفرد ،بل كل القيمة لنهضة تساوي
وجودنا.

