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حمليات

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

الجابرية

�سمعان :نحن حزب م�س ّلح ب�صحة العقيدة وبتجارب عمرها عقود من ال�صراع

أحيت مفوضية الجابرية التابعة لمنفذية حمص في الحزب السوري
القومي االجتماعي عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،بافتتاح
مكتبها الجديد وسط حضور حزبي وشعبي ،تقدّمه منفذ عام حمص العميد
نهاد سمعان ،مدير مديرية المشرفة عدنان العجي ،مفوض مفوضية
الجابرية ميشال حنوش ،فاعليات المنطقة ،وحشد من القوميين واألهالي.
بعد عزف النشيدين السوري والحزبي ،وقف الحضور دقيقة صمت تحية
والعجي وحنوش شريط
قص العميد نهاد سمعان
ألرواح الشهداء ،ثم ّ
ّ
االفتتاح.
وألقى حنوش كلمة ترحيب وشكر ،وأع��رب عن أمله باستمرار ازدياد
انتشار الحزب في المنطقة ،وتم ّنى للبالد ثبات األمن والطمأنينة ،وعودة
الهدوء إلى سوريا كلّها .وختم كالمه بتوجية التحية إلى الجيش السوري
والرئيس بشار األسد وأبطال الحزب نسور الزوبعة.

منفذ عام حمص

رحب في بدايتها «باألهالي
ثم ألقى المنفذ العام العميد نهاد سمعان كلمة ّ
الذين يشاركوننا فرحنا في هذا اليوم المجيد الذي سيذكره أهل هذا المتحد،
إذ نحتفل بإشعال منارة جديدة في هذه البقعة الطيبة من وطننا الحبيب،
منارة لن تنطفئ وستبقى تبدّد الظلمة لتنير العقول والوجوه».
وقال :سوريا كانت موجودة منذ األزل وستبقى موجودة إلى األبد ،لكن
إدراك حقيقتها كان بحاجة إلى من يكتشف هذه الحقيقة ،ويهدينا إليها،
وكان هذا المكتشف المعلّم أنطون سعاده الذي نحتفل بمولده في األول من
آذار من ك ّل سنة.
وتابع قائالً :هو باعث نهضتنا وواضع مبادئ عقيدتنا التي لم تكن يوما ً
تجسدت
وهماً ،أو مجرد نظريات مطلقة ،بل هي كما أرادها واضعها حقائق
ّ
بنا ،فعدد من األفكار ومضت وسطعت .وألنها لم تتجسد خبت وزال��ت
واختفت ،ال بل اختفى ذكرها في بعض األحيان .أما حزبنا فقد استمر بالنمو
ألن سعاده حدّد غايته بوضوح ،وجعلها دائمة مستمرة ال تنتهي بمكان أو

زمان حين قال إن غاية الحزب بعث نهضة سورية قومية اجتماعية تكفل
تحقيق مبادئ الحزب وتعيد إلى األمة السورية حيويتها وقوتها ،وتنظيم
حركة تؤدّي إلى استقالل األمة السورية استقالال ً تاماً ،وتثبيت سيادتها
وإقامة نظام جديد يؤمن مصالحها ويرفع حياتها والسعي إلنشاء جبهة
عربية.
وها نحن اليوم حزب مسلّح بصحة العقيدة وبتجارب عمرها أكثر من
ثمانين سنة من الصراع المضني ،صراع ّ
عطرته دماء الشهداء وتضحيات
من بقي حيا ً من قوميين ثابتين على إيمانهم )...( ،رغم ك ّل ما م ّر على
حزبنا من شدائد ،اغتالوا زعيمنا وباعث نهضتنا ،ش ّردوا رفقاءنا ،اغتالوا
وقتلوا أكثر من ألف شهيد ،فقط ألنهم قوميون اجتماعيون ،لماذا كل هذه
الشدة والحدة في الصراع؟ لماذا كل هذا العنف ضدّنا؟ الجواب أصبح جليا ً
واضحاً ،فبمقدار ما يشكل وجودنا خطرا ً على أعدائنا تكون حدة الصراع
أكبر والهجوم أشرس.
وقال :حزبنا في جوهره نهضة ثقافية فكرية اجتماعية ،وهذا شأن خطير
ألعدائنا .وحزبنا بح ّد ذات��ه نهضة إصالحية ،واإلص�لاح يعني التطهير
والتهذيب والتشذيب ،وكل متتبّع لتاريخ الحزب يعرف أن الحزب بدأ
بجسده فطهر نفسه من األمراض االجتماعية وأزالها من نفوس أعضائه،
خلّصنا من أمراض الطائفية والعرقية العشائرية وأيقظ الع ّزة في نفوس
أعضائه.
وتابع :القومي االجتماعي ليس بحاجة إلى أمر لممارسة البطولة ورفض
ّ
المتجسدة في ع ّزة ك ّل سوري قومي اجتماعي.
الذل ،فاألمر يكمن في العقيدة
ّ
لذا ،أصبح حزبنا وقيادتنا ،ال بل عقيدتنا ،في دائرة االستهداف ،لكن صبرنا
وإرادتنا جعالنا نتجاوز مرحلة النمو الخطرة.
وختم قائالً :فلم نعد نخشى على حزبنا من كبوة أو انزالق ،فهو ينمو
اليوم بوتيرة عالية في ك ّل الكيانات ،ويزداد كل يوم وعي مواطنينا وقدرتهم
على تفهّم فلسفتنا ،وتتعمق قناعتهم بصحة مبادئنا وواقعيتها وضرورتها،
ال بل لزومها لبعث نهضتنا وانتصار أمتنا.

ال�سقيلبية

أقامت مديرية السقيلبية التابعة لمنفذية حماة
في الحزب السوري القومي االجتماعي احتفاال ً في
مكتبها ،لمناسبة األول من آذار عيد ميالد باعث
النهضة ،بحضور مدير المديرية جبران العبد الله
وأعضاء هيئة المديرية ،كما حضر االحتفال حنا
عابد والفنان غيث العبد الله وفاعليات وجمع من
القوميين والمواطنين واألشبال والزهرات.
افتتح االحتفال بالنشيد الرسمي تاله ترحيب
بالحضور من عريفة الحفل إميلي محفوض التي
ألقت كلمة تناولت معاني المناسبة .ثم تال ينال
العبد الله بيان عمدة اإلذاعة واإلعالم ،وأدّت ثلة
من األشبال والزهرات بعض األناشيد الحزبية.

سمعان

الخن�شارة

العبد اهلل� :شعبنا ون�سورنا وقواتنا الم�س ّلحة
ي�سجلون �أروع مالحم البطولة والفداء
ّ

وألقت الزهرة ماتيلدا منصور كلمة األشبال
فتوجهت بالتحية إل��ى صاحب العيد وقالت:
ّ
نحن األجيال التي لم تولد بعد نعاهدك يا زعيمنا
ومعلّمنا أن نسير على نهجك تحت راية الزوبعة
حتى تحقيق االنتصار.
كلمة المديرية ألقاها مدير المديرية جبران
العبد الله ،فرأى أن األول من آذار هو عيد الربيع
والحياة ،عيد أعطى لألمة قائدها وهادي شعبها.
أسس سعاده حزبا ً عظيما ً لين ّفذ خطة
وقال :لقد ّ
نهضة أعادت إلى األمة كيانها ،وأزاحت الظلمة عن
تاريخها العظيم الممتد إلى ما قبل التاريخ الجلي.
ورأى العبد الله أن ما تتع ّرض له أمتنا من

حنوش

هجمة صهيونية أميركية إرهابية بدعم دول
خليجية ومن تركيا ،ما هي إال محاولة إلسقاط
موقعنا القومي الصلب والنيل من مقاومتنا التي
تكافح ف��ي سبيل تحرير أرض��ن��ا ،لكن شعبنا
يسجلون أروع مالحم
ونسورنا وقواتنا المسلحة
ّ
البطولة والفداء وسيكتب لنا النصر ألننا نخوض
معركة الحق في وجه الباطل.
تخلل االحتفال ع��رض ص �وَر عن أه��م األعمال
وال��م��ح��ط��ات ف��ي ت��اري��خ ال���ح���زب ،ت�ل�اه ع��رض
مسرحي قدّمته مجموعة من األشبال والزهرات
بعنوان «قرار يتخذ» ،ومعرض ف ّني ألعمال أشبال
المديرية.

الخوري ح ّنا� :سعاده � ّأ�س�س الحزب حركة
المقاوم
الن�ضالي
تج�سد العمل
تح ّررية فاعلة ّ
ّ
ِ

أقامت مديرية «الشهيد جميل سماحة» ـ الخنشارة،
التابعة لمنفذية المتن الشمالي في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من آذار عيد
ميالد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،في قاعة
المديرية في الخنشارة ،حضره ناموس منفذية المتن
الشمالي بطرس أبو حيدر ،وأعضاء هيئة المنفذية
هشام الخوري ح ّنا ،غسان عباس ،ماهر رياشي،
مدير المديرية أنطون رياشي وأعضاء هيئة المديرية،
وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى كلمة المنفذية ناظر اإلذاعة هشام الخوري
ح ّنا ،وق��ال :األول من آذار هو احتفال بعيد رجل
استثنائي في زمن استثنائي .ففي االول من آذار عام
 1904ولد أنطون سعاده ،صاحب أعظم نهضة
فكرية نضالية ثقافية علمية ،أساسها مقاومة
المحتل لتبقى األمة حرة مستقلة سيدة على نفسها
وأرضها.
أسس سعاده الحزب السوري القومي
وأضاف :لقد ّ
تجسد العمل
االجتماعي ،حركة تح ّررية فاعلة
ّ
النضالي المقاوم في فلسطين ولبنان والشام ض ّد
ّ
االستعمار الفرنسي ،فع ّمد القوميون نضالهم بدماء
شهدائهم األبرار من حسين البنا وسعيد العاص في
فلسطين ،إلى سعيد فخر الدين ومحمد موسى عبد
الساتر في لبنان .وجاء اغتيال زعيم النهضة ليكون
استشهاده مثاال ً للمناضلين الذين يحتذى بهم فكرا ً
وعقيدة ونضاال ً وشهادة .واستمر النضال وارتقى
م ّنا شهداء كبار ،ومنهم شهيد هذه المديرية جميل

عين عطا
أقامت مديرية عين عطا التابعة لمنفذية راشيا
في الحزب السوري القومي االجتماعي ،احتفاال ً
لمناسبة األول من آذار عيد مولد باعث النهضة،
حضره مدير المديرية تيسير القاضي وأعضاء
هيئة المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين
واألشبال.
وألقى مدير المديرية كلمة حيّا في بدايتها الزعيم
في يوم مولده ،مؤ ّكدا ً استمرار القوميين على النهج
الذي رسمه سعاده ألنه الوحيد الذي يش ّكل طريق
الخالص ألمتنا وشعبنا.
وأض��اف :لقد أزاح المعلّم عن وجه هذه األمة
ق��رون �ا ً م��ن الظلمة ،وأع���اد إليها وه��ج تاريخها
العريق ،باعثا ً فيها الحيوية ،التي تح ّولت في
نفوس القوميين إلى بطولة مؤيدة بصحة العقيدة،
فسرنا مواكب بطولة ال نهاب الموت ألنه طريق
حياة األمة ،فارتقى م ّنا المئات وروت دماؤهم تراب
بالدنا حيث وجب أن نتصدّى ألعداء األمة .وها هم
نسور الزوبعة من أبناء هذه النهضة يستشهدون
وه��م يدافعون عن الشام في وج��ه أخطر حرب
إره��اب��ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب الجيش ال��س��وري البطل
والمقاومة ،وفي هذه الحرب سيكون النصر حليفنا
كما وعدنا سعاده.
ودع��ا القاضي ف��ي ختام كلمته إل��ى اليقظة،

سماحة في أواخر الخمسينات .وإبان الحرب األهلية
قدّم الحزب مئات الشهداء في عملية إسقاط مشروع
التفتيت والفدرلة ،وخالل االحتالل اليهودي للبنان
ظلّت النهضة تقدّم الشهداء دفاعا ً عن الهوية القومية
لألمة ،وذودا ً عن أرضنا .وها هي مواكب الشهداء
القوميين في رب��وع الشام دفاعا ً عنها ض ّد الهجمة
اإلرهابية.

وقال الخوري ح ّنا :األول من آذار مدرسة نضال
وقيم ومناقب ،ش ّكل نقطة تح ّول في تاريخ األمة ،فهو
بداية نهضتها والسير بها نحو قمم الخلود والمجد.
وم��ن هنا سنبقى مؤتمنين على حزبنا وعقيدتنا،
ننشر تعاليمه ،ونش ّكل رأس حربة في وجه اإلرهاب
واالقطاع المتحكم والرأسمالية المتوحشة والطائفية
الهدامة.

القا�ضي :م�ستم ّرون على نهج �سعاده...
والن�صر حليفنا في الحرب على الإرهاب

خصوصا ً في هذه المرحلة العصيبة التي تم ّر بها
أمتنا.
تخللت االحتفال لوحات فنية وأناشيد قومية
ووطنية قدّمها األشبال والزهرات .وكانت التالل

المحيطة ببلدة عين عطا قد أنيرت بزوبعة كبيرة
م��ن ال��ش��م��وع ،كما أط��ل��ق القوميون البالونات
المزدانة بصوَر الزعيم ،وأسماء شهداء الحزب،
وشهداء الجيش من أبناء البلدة.

