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البرجي :ما يجري ّ
�ضد �أمتنا هو لم�صلحة «�إ�سرائيل» بعدما ُهزمت في لبنان على يد المقاومة

أقامت منفذيّة الكورة في الحزب السوري القومي
االجتماعي حفل عشاء حاشدا ً لمناسبة األول من
آذار عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده
في مطعم «أوكتاغون» ـ كفرحزير ،وتقدّم الحضور
منسق التيار
قائمقام ال��ك��ورة كاترين أن��ج��ول،
ّ
الوطني الح ّر في الكورة جوني موسى ،ممثل الحزب
ّ
الشيوعي الدكتور مرسيل حاوي ،ممثل تيار المردة
رام��ي لطوف ،ممثلون عن مجلس إنماء الكورة،
رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو
كريم ،نقيب األطباء في الشمال الدكتور إيلي حبيب،
رؤساء بلديات ،مخاتير ،رؤساء أندية ،جمعيات
مدنية ورياضية ،وفعاليات.
كما حضر ناموس المجلس األعلى جورج ديب،
منفذ عام الكورة الدكتور جورج البرجي وأعضاء
الهيئة ،المندوب السياسي للحزب في الشمال زهير
حكم ،عضو المحكمة الحزبية ميشال الحاج ،وعدد
من أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات
وجمع من القوميين والمواطنين.
ب��دأ االحتفال بالنشيدين اللبناني والحزبي،
وكانت كلمة االفتتاح لناظر االذاع��ة واالع�لام في
المنفذية هنيبعل ك��رم ،أك��د فيها أن ربيع األمة
الحقيقي وثورتها المظفرة كانت ب��والدة أنطون
سعاده ،هذه األمة التي ظنّ أعداؤها أنهم تمكنوا من
هزيمتها ،لكن سعاده بعث نهضتها ،وأكد أنها خالدة
إلى األبد ،وهي كذلك ألنها تستم ّد حياتها من وقفات
ّ
يسطرها أبطالها
الع ّز والمالحم البطوليّة التي
وشهداؤها ،من أول شهيد على أرض فلسطين في
ثالثينات القرن الماضي ،مرورا ً بالموكب البطولي
العظيم ،وعلى رأسه قدوته الخالدة سعاده وصوال ً
إلى أدونيس نصر ،وجميع ه��ؤالء األبطال الذين
يسيرون بوحي معلمهم إلى النصر األكيد.
ث � ّم ألقى نجيب أب��و شهال وعبد الله عبد الله
قصيدتين من وحي المناسبة.

الشامي في البرد والحر ،في الليل والنهار ،قبضاتهم
على الزناد يرفعون راية الزوبعة ،يقاتلون اإلرهاب
والتط ّرف .إنهم أبطال نسور الزوبعة .فتحية من
منفذية الكورة إلى شهداء منظمة نسور الزوبعة
وجرحاها ومقاتليها.
ورأى أن��ن��ا لسنا م��واك��ب جنائزية ،ب��ل نحن
أبناء الحياة نتطلع دائما ً إلى تحقيق اإلنجازات
واالنتصارات .نحن حركة هجوم ال دف��اع ،نهاجم
بالفكر والقول والعمل ،ونحن أيضا ً حركة جهاد
ونضال نصارع نصارع أع��داء األمة لبعث نهضة
قومية اجتماعية.
وأض��اف البرجي :ال��ص��راع في بالدنا محتدم
وهو صراع على أرضنا ومصالحنا وحقوقنا ،إنه

ص��راع المصير وال��وج��ود ،بالدنا كلها في دائ��رة
الخطر الشديد واالستهداف المركز من قبل األعداء،
لذلك ال مجال للتقاعس واالنزواء ،بل نحن بحاجة
إلى التكاتف والمثابرة والنشاط ،فقوتنا بوحدتنا
وعقيدتنا ،والمؤسسة تجمعنا.
واستعرض األوضاع في كيانات األمة فرأى أن
في فلسطين شبابا ً وشابات بعمر الورود ،سالحهم
حب الوطن وسكين مطبخ ،يزلزلون أمن الكيان
الصهيوني ال��ذي يقف عاجزا ً هلعا ً جباناً ،أمام
صالبتهم وتضحياتهم .ويتم إع��دام ه��ؤالء تحت
سمع وبصر العالم «المتحضر» من دون أن يرف له
جفن.
وفي الشام والعراق تحتدم المعارك في مواجهة

إرهابيين جاؤوا من كل أنحاء
العالم من ثمانين دولة يعيثون في األمة خراباً ،قتالً،
ذبحا ،حرقا ً وتفجيراً ،ورغم سقوط آالف الضحايا لم
ينالوا من وحدة شعبنا ،ولن يتمكن أعداء األمة من
تقسيمها مجدداً .وهنا نؤكد أن معركة القضاء على
اإلرهاب مستمرة مهما كانت التضحيات كبيرة ،وال
ب ّد أن تزهر دماء الشهداء نصرا ً ال مف ّر منه.
وفي شرق األردن ،بدأنا نسمع عن ظهور خاليا
اإلره��اب ،هذا اإلره��اب الذي يستهدف كل كيانات
األمة لتدمير أسس الحياة فيها ،ومن يستمع إلى
إعالم العدو يدرك أن قيادات صهيونية تعتبر بقاء
الرئيس األسد يشكل خطرا ً على «إسرائيل» ،وأن
قرار السعودية بمنع الهبة عن الجيش اللبناني

يفرحها ،والعدو سعيد بالقرار «العربي» الذي
ص ّنف حزب الله منظمة إرهابية ،وهذا يؤكد أن كل
ما يجري ضد أمتنا هو لمصلحة «إسرائيل» بعدما
هُ زمت في لبنان على يد المقاومة.
وف��ي الشأن اللبناني رأى البرجي أن الخطر
الصهيوني واالرهابي ما زال قائما ً وهو واحد ،وهذا
يتطلب من اللبنانيين التالحم واليقظة.
وأكد البرجي أهمية استمرار الحوار ،وحصول
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة وال��ب��ل��دي��ة وس���نّ قانون
انتخابات نيابية على أس��اس النسبية والدائرة
الواحدة ،الفتا ً إلى أننا قادمون على ما يبدو على
انتخابات بلدية أواخر أيار ،وفي منفذيتنا سنتابع
هذا االستحقاق مع الوحدات الحزبية وقيادة الحزب

كلمة المنفذ العام

وألقى منفذ عام منفذية الكورة الدكتور جورج
البرجي كلمة المنفذية وجاء فيها :نحتفل بذكرى
والدته كل سنة ،وهو من أعطى للزمن تاريخا ً ولحياة
ب�لاده أم�لاً .إنه أنطون سعاده زعيمنا ومؤسس
حزبنا السوري القومي االجتماعي ،وكلما ارتفعت
يد يمنى زاوية قائمة يولد سعاده من جديد ،ونقترب
أكثر من انتصار قضيته ويزداد حضورا ً وسطوعاً...
لقد رحل سعاده بالجسد لكنه بقي حاضرا ً فكرا ً
وعقيدة ونضاالً ،يعطي حياتنا قيمة وهو الذي حمل
قضية أمته بقلبه وروحه وعقله ،وز ّوده��ا بأسمى
القيم والمناقب واألخالق االنسانية.
وبعد أن استعرض البرجي محطات من مواقف
المعلّم ق���ال :لقد ح� ّ
�ط��م حزبنا العظيم حواجز
ّ
وخضب الدم القومي
الكيانات والمذاهب والطوائف،
االجتماعي أرض األمة حيثما احتاجت.
وقال :نحن هنا نحتفل ونسهر وهناك رفقاء لنا
يرابضون في أعالي الجبال ،ومختلف أنحاء الكيان

البرجي

البقاع ال�شمالي

كرم

أبو شهال

نزها :معن ّيون بمواجهة الم�شروع الإرهابي
دفاع ًا عن �أر�ضنا و�شعبنا

أقامت منفذية البقاع الشمالي في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي حفل عشاء في
مطعم أكرم بركات ـ رأس بعلبك لمناسبة عيد
مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
حضره منسق التيار الوطني الح ّر في بعلبك
الهرمل عمار أنطون ومسؤولو المناطق في
التيار ،مسؤول سرايا المقاومة في منطقة رأس
بعلبك رفعت نصر الله ،عضو القيادة القطرية
في ح��زب البعث العربي االشتراكي الدكتور
أدي��ب الحجيري ،فاعليات ورؤس��اء بلديات،
وهيئات بلدية واختيارية وثقافية ،م��دراء
وأساتذة ثانويات ومدارس.
كما حضر الحفل عضو الكتلة القومية العميد
الدكتور مروان فارس ،وكيل عميد القضاء اياد
معلوف ،منفذ عام البقاع الشمالي حسن عباس
نزها وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام الهرمل

محمد الحاج حسين ،مفوض مفوضية شمال
سدني ـ أستراليا قاسم نزها ،رئيسة تج ّمع
النهضة النسائي منى ف���ارس ،وال��د الشهيد
أدون��ي��س نصر «أب��و صنين» وع��دد كبير من
القوميين والمواطنين،
رحب مدير
افتتح االحتفال بنشيد الحزب ،ثم ّ
مديرية القاع خليل التوم بالحضور ،مستعرضا ً
ج��وان��ب م��ن وض��ع األم��ة ال��ع��ام ،وم��ا يهدّدها
من مشاريع تدميرية وتقسيمية صهيونية
واستعمارية .وش��دّد على التمسك بالحرية
وبفكر سعاده ،وبنهج الصراع وخيار المقاومة
وأن ت��ك��ون بوصلة جميع ال��ق��وى فلسطين،
والوقوف إلى جانب الشام التي تتعرض ألكبر
مؤامرة ،والتمسك بخيار لبنان وثوابته وحقه
في المقاومة لتحرير ما تبقى من أرضه المحتلة.
ورف���ض ال��ت��وم وس��م ح��زب ال��ل��ه ب��اإلره��اب

وأكد على التمسك بخيار المقاومة في مواجهة
االحتالل واإلرهاب .وحيّا الدور الذي يضطلع به
أبطال حزبنا في نسور الزوبعة.
ث��م أل��ق��ت ن��اظ��ر االذاع����ة م��ري��م ن��زه��ا كلمة
وتوجهت في بدايتها بالتحية إلى والد
المنفذية،
ّ
رحبت بالحضور
الشهيد أدونيس نصر ،كما ّ
وألقت كلمة وجدانية من وحي األول من آذار،
فقالت :قيل أمة ُتبنى فقلت بالد ُجمعت فكانت
سعاده .مبارك أيها األول من آذار فمن نبض
روح��ك كانت البداية مع سعاده ،ال��ذي بعث
لألمة نهضة وحركة جلتا عنها الخمول فكانت
وقفات الع ّز وأعراس الفداء.
�وج��ه��ت إل��ى ال��زع��ي��م ب��ال��ق��ول :ل��م تأتنا
وت� ّ
بالخوارق إنما بالحقائق ،أبناء أم��ة كنوزها
العلم والفن ،ومجدها الحق والخير والجمال،
وخلودها الحقيقة والشهادة.

التوم

نزها

والد الشهيد أدونيس يتسلم الدرع التقديرية

وأضافت نزها :أمتنا تواجه مشروعا ً تدميريا ً
استعماريا ً متوحشا ً يعتمد على الهمجية
«الداعشية» اإلرهابية ،لتدمير حضارة بالدنا
وعمرانها ،وتحويلنا إلى كانتونات وقطعان،
واق��ت�لاع��ن��ا م��ن أرض��ن��ا وإب��ق��ائ��ن��ا ف��ي غياهب
الجهل والتخلف واالنقسامات .ونحن معنيون
بمواجهة ه��ذا المشروع االره��اب��ي دف��اع�ا ً عن
أرضنا وشعبنا.
وت��اب��ع��ت :علينا التمسك ب��ق��وة المعرفة،
وبالثقافة القومية ،ثقافة اإلخ��اء واالنفتاح،
يسجل األماني
وعلينا العمل الجاد فالتاريخ ال
ّ
إنما األفعال والبطوالت ،ولنكن جنودا ً ونسوراً،
فلغة الحق أن نموت مع الحق انتصاراً.
وخالل الحفل ،تسلّم والد الشهيد أدونيس
نصر ،درعا ً تقديرية من منفذية البقاع الشمالي،
وأخرى من مديرية النبي عثمان األولى.

عبد الله

والحلفاء ،لنصل إل��ى النتائج المرجوة .ونحن
جاهزون للتنافس الح ّر وخوض هذا االستحقاق
بقوة وروح وديمقراطية عالية.
ثم تناول البرجي هموم منطقة الكورة وما تعانيه
من إهمال من قبل مؤسسات الدولة ،وقال :لن نقبل
أو نسكت عن قضم تالل الكورة وعن التلوث البيئي
الناتج عن أعمال شركات االسمنت ،وعندنا أكثر من
تقرير مرفوع من قبل خبراء وبتكليف من القضاء
اللبناني يؤكد أن هذه الشركات وأعمالها تلحق آثارا ً
سلبية مؤكدة ،وتسبب أمراضا ً سرطانية وصدرية
ومعوية للسكان ،في القرى المحيطة بسبب انبعاث
الغبار والغازات السامة.
وتابع :دفعنا الكثير من دماء شبابنا دفاعا ً عن
الكورة وكرامتها وع ّزتها وال يتوهم أحد في هذه
الدنيا أن باستطاعته إقصاءنا عن الدفاع عن حياة
أهلنا وصحتهم ،وسنضع حدا ً لهذا الوضع السيئ.
وتوجه إلى القوميين بالقول :الروح القومية التي
تجمعنا ،وحدة الهدف ،القضية الواحدة والنضال
في سبيل نهضة أمتنا وانبثاق فجرها تساوي كنوز
العالم .فأنتم كما قال سعاده« :حماة حق األمة في
النهوض والمجد ،واألم��ة كلها تنظر إليكم وترجو
االنقاذ من الفوضى والفقر واالستهزاء والتدجيل
( )...على يد حركتكم المجيدة ون��ور تعاليمكم
النصر يلوح في االفق وهو ينتظركم».
وختم البرجي قائالً :سنبقى في ساح الوغى
نواجه كل الرياح السامة والمعاكسة ،والتيارات
الطائفية الجارفة وال��م��خ� ّرب��ة ،سنبقى نحارب
المفاسد ،وسنبقى كما أراد س��ع��اده ،مناضلين
مقاومين .فأنتم أيها القوميون ،كنتم وما زلتم أبطال
الساحات ورجالها ،واألمة بحاجة ماسة إليكم ،أنتم
خميرة النهوض والعزة والكرامة ،ونحن في منفذية
الكورة سنعمل جاهدين ونناضل وإياكم جنبا ً إلى
جنب لنصرة قضيتنا.

مغدو�شة
عطا اهلل :ثابتون على خياراتنا وقناعاتنا
ومتم�سكون بمبادئنا وعقيدتنا حتى بلوغ الن�صر
ّ

أحيت مديرية مغدوشة التابعة لمنفذية صيدا ـ
الزهراني في الحزب السوري القومي االجتماعي عيد مولد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده باحتفال أعقبه حفل
عشاء في مطعم «كروم الشمس» ،بحضور عضو المجلس
األعلى منفذ عام صيدا الزهراني الدكتور خليل بعجور
وبعض أعضاء هيئة المنفذية ،مدير المديرية ليليان
عطا الله وأعضاء الهيئة ومسؤولين وفاعليات وجمع من
القوميين والمواطنين.
ع ّرفت االحتفال جوزفين صليبا فرأت أن سعاده بعث
العقيدة وأسس الحزب ليقضي على أمراض األمة وأخطر
هذه األمراض داء الطائفية العضال الذي ش ّل األمة ووقف
حاجزا ً بيننها وبين ما ترمي إليه من النهوض لتصل
إلى مصاف األمم الحية .لكن سعاده ،ورغم كل الصعاب
والتحدّيات أوجد النهضة العظيمة ،ونحن مستمرون في
خطتنا القومية الدقيقة التي رسمها لنا المعلّم ،وباقون في
ساحة الجهاد ،ألن حركتنا حركة صراع من أجل الحرية،
وهي حركة انتصار ألنها حركة حق ،ونحن متمسكون
بإيماننا القومي الذي هدانا إلى الحق ،وكما وعدنا معلّمنا:
«إننا لمالقون أعظم انتصار ألعظم صبر في التاريخ».
كما ألقت كاتيا صقر كلمة الطلبة فأكدت أن نسور
الزوبعة يحملون الراية ،ويفتدون األمة بدمائهم لتحريرها
من اإلرهاب المتمادي ،ولصون عزتنا وكرامتنا.
وأكدت صقر أن مسيرتنا مستمرة ونور فكرنا مشرق،
رغ��م كيد الكائدين ،ونصرنا أكيد بتضحيات أبطالنا
وشهدائنا ،الذين ي��ردّون لألمة وديعة ال��دم ،من أجل أن
نحيا حياة العز ،بوقفات العز.
وألقت مديرة المديرية ليليان عطا الله كلمة تحدثت
فيها عن المناسبة وأكدت أن سعاده غيّر وجه تاريخ األمة،
فنقلها من الظالمية والجاهلية إلى نهضة من قيم الحق
والخير والجمال لكي ترتقي إلى مصاف األمم المتحضرة.
وقالت :لقد ه ّز سعاده عروشا ً لحكام جائرين وقرونا ً
من الظالم رافضا ً رفضا ً قاطعاً ،أن يساوم أو يهادن على
حق شعبه وأمته ووطنه سورية .وقدّم دمه من أجل حقيقة
تساوي وجوده ،فسار القوميون االجتماعيون على دربه.

عطا الله
وحيّت عطا الله شهداء الحزب واألمة ،وقالت قبل أيام
من استشهاد الرفيق أدونيس نصر كتب قائالً« :شهيد
زفير شهيد زفير والوطن عم يتنفس» .نعم كلّما ارتقى
شهيد يتن ّفس الوطن ،ألننا نختار الحياة ونحبها ،ونحن
للشهادة في عشق سرمدي ،وسوف نعلّم أجيالنا هذه
المقولة كلّما ارتقى شهيد لألمة.
وقالت :نحن أصحاب عقيدة حياة ،وننتمي إلى قضية
تساوي وجودنا في هذه الحياة ،وكلما اشتدت المِحن
والصعاب ،وكلما تكاثر األعداء والعمالء ،سنزداد صالبة
وسنظل ثابيتن على خياراتنا وقناعاتنا ومتمسكين
بمبادئنا وعقيدتنا حتى بلوغ النصر.
وختمت قائلة :نحن الحقيقة الساطعة في زمن الظلم
والجهالة ونؤمن بأن الشهادة في سبيل حقنا وحريتنا
وسيادتنا وكرامتنا وعزتنا هي حياة لنا ،وحياة ألبناء
أمتنا.

