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حمليات

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

روحانا :م�ص ّممون على موا�صلة م�سيرة والن�ضال

المنفذ العام� :سعاده و�ضع �أ�سا�س ًا لحياة لن تزول
مهما كانت ال�ضغوط كبيرة

حم�ص القديمة

احتفلت مديرية حمص القديمة التابعة لمنفذية حمص في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،باألول من آذار عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،بافتتاح مكتبها الجديد في منطقة
حي «جمال الدين» ،وقد افتتح منفذ عام
«بستان الديوان» في ّ
حمص العميد نهاد سمعان المكتب بحضور عدد من المسؤولين
وجمع من القوميين والمواطنين.

حرمون

وفد من «القومي» يزور � َأ�سر �شهداء الحزب في ريف دم�شق والقنيطرة

5

وبعدما ألقت الناظر رانيا صباغ كلمة االفتتاح الترحيبية ،ألقى
العميد نهاد سمعان كلمة تناول فيها معاني العيد ،وتحدث عن
أهمية افتتاح مكتب المديرية في هذه المنطقة ،بعد انقطاع دام
خمسين سنة.
وق��ال :المكتب في حمص القديمة يعيد إل��ى المكان ذاكرته،
الفتا ً إل��ى أنّ سعاده وض��ع أساسا ً لحياة لن ت��زول مهما كانت

الضغوط كبيرة.
وأعرب سمعان عن أمله بأن يكون جهد القوميين في المديرية
مكلالً بالتوفيق والنجاح ،وأن يكونوا كالخمير في هذا العجين الذي
الحي قلعة من قالع الحزب في المستقبل القريب.
سيجعل من هذا
ّ
ثم انتقل الجميع لقطع قالب الحلوى بالمناسبة على وقع
االغاني واالناشيد الوطنية.

البحري :م�سيرتنا عابقة بعطر البطولة الم�ؤيدة
ب�صحة العقيدة دفاع ًا عن �أر�ضنا و�شعبنا

زار ع��م��ي��د ال��ع��م��ل وال���ش���ؤون
االجتماعية ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي نزيه روحانا،
على رأس وف��د ،ع���ددا ً م��ن عائالت
شهداء الحزب في القنيطرة وريف
دم��ش��ق ،وض��� ّم ال��وف��د إل���ى جانب
روحانا ،العميد عبد الله راشد ،وكيل
عميد العمل في الشام فداء سعيد،
أسر الشهداء
رئيسة مؤسسة رعاية َ
نهال ري��اش��ي وأع��ض��اء المؤسسة:
راغ���دة رس��ت��م ،م��ي األع����ور ،س�لام
قناطري ،وباسمة صافيا ،وانضم
إلى الوفد كل من منفذ عام وأعضاء
هيئة منفذية القنيطرة في زي��ارات
أس��ر الشهداء في نطاق المنفذية،
َ
وك��ذل��ك منفذ ع��ام وأع��ض��اء هيئة
األسر
منفذية ريف دمشق في زيارات َ
في نطاق المنفذية.
الوفد القومي أعرب عن اعتزازه
أسرهم
بالشهداء األبطال ،ونقل إلى َ
اع���ت���زاز ال���ح���زب ب��اس��ت��ش��ه��اده��م
وإع�لان��ه��م أي��ق��ون��ة ن��ض��ال ،وحَ � َ�ف � َر
أسماءهم في ذاكرة الحزب النضالية،
األس���ر تحيات
كما نقل ال��وف��د إل��ى َ
رئيس الحزب األمين أسعد حردان
وقيادة الحزب واعتزازهم بالشهداء،
وحرصهم على رعاية أبنائهم ،وعلى

ضرورة تواصل العائالت الدائم مع
الحزب لتحقيق االه��داف التي قدّم
شهداؤنا دماءهم في سبيلها.
كما ّ
اطلع الوفد في ك ّل الزيارات
على أوض��اع العائالت االجتماعية
والصحية ،وقدّمت مؤسسة رعاية
أسر الشهداء مساعدات رمزية.
َ
وأك���د العميد روح��ان��ا لعائالت
الشهداء تصميم الحزب على إكمال
مسيرة المواجهة والنضال حتى
تحقيق أه��داف الحزب الكبرى في

الوحدة القومية الشاملة وإرس��اء
مفاهيم الحرية وال��ع��دال��ة والحق
والخير والجمال في نظامنا الجديد،
حفظا ً لدماء شهدائنا األبرار وتحقيقا ً
ل�لآم��ال التي عقدوها ،ي��وم انتموا
واستشهدوا وهم على ثقة أن دماءهم
ستزهر ع ّزا ً ونصراً.
يذكر أنّ الجولة شملت زيارة 13
عائلة ،إضافة إل��ى زي��ارة المكاتب
ال��ح��زب��ي��ة ف��ي ن��ط��اق المنفذيتين
المذكورتين.

ت�شييع والدة الرفيق ال�شهيد عماد الم�صري
في المتن الجنوبي
أقامت منفذية حرمون في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من آذار
عيد ميالد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
حضره المنفذ العام أسعد البحري وأعضاء هيئة
المنفذية ،وعدد من مسؤولي الوحدات الحزبية
وجمع من القوميين والمواطنين .وتخلل االحتفال
تكريم عدد من القوميين هم :جريس حداد ،طلعت
العبيد ،وصالح الدين الرزوق ،لمساهمتهم في
العمل اإلذاعي ونشر الفكر القومي .كما تم تكريم
الطالبات المتفوقات في المرحلة الثانوية وهن:
حياة ستوت ،ريتا عيسى وديانا حداد .وقد سلّم
المنفذ العام المك ّرمين والمك ّرمات دروعا ً تقديرية
ِباسم المنفذية.

�سوي�سرا
أحيت مديرية سويسرا في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد ميالد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
فأقامت حفل غ��داء حضره أعضاء
هيئة المديرية ،وجمع من القوميين.
استه ّل الحفل بالنشيد الرسمي ،ثم
الوقوف دقيقة صمت تحي ًة لشهداء
الحزب واألمة.
وألقى مذيع المديرية عبد األحد
صليبا كلمة م��ن وح��ي المناسبة
ت��ح �دّث فيها ع��ن معاني االحتفال
باألول من آذار عيد مولد سعاده.
ثم ألقى ناموس المديرية نضال
س��ع��ادة كلمة ق��ال فيها :ل��م ي� َ
�رض
أنطون سعاده ببث أفكاره ،ووضع
مؤلفاته على رف��وف المكتبات ،كما

لندن ـ كندا
أحيت مديرية لندن أونتاريو ـ كندا
في الحزب السوري القومي االجتماعي،
عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،باحتفال حضره مدير المديرة
وأع��ض��اء الهيئة ،ووف���د م��ن مفوضية
ويندسور ـ كندا ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
وألقى مدير مديرية لندن أونتاريو
كلمة تحدث فيها عن المناسبة ،وكيف
واجه الزعيم كل المصاعب بإرادة القائد
العظيم ،وثبت دعائم الحزب أداة تنفيذية
لمبادئ النهضة وأهدافها ،مشيرا ً إلى أن
القوميين يتابعون المسيرة بكل إيمان
وصالبة.
وت��ط � ّرق ال��م��دي��ر إل��ى األح����داث التي
تعصف ب��أم��ت��ن��ا ،م��ع��ت��ب��را ً أنّ ال��ح��رب

افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي ،ثم الوقوف
دقيقة صمت إج�ل�اال ً ألرواح ش��ه��داء الحزب
واألمة.
عريف االحتفال ناظر اإلذاعة واإلعالم مدير
مديرية قطنا هشام عيسى ،ألقى كلمة رحب فيها
بالحضور ،متحدّثا ً عن األول من آذار عيدا ً قوميا ً
نحتفل به سنوياً ،تكريما ً لصاحبه ،وتأكيدا ً على
ّ
بخطه النهضوي العظيم.
التزامنا
وألقى المنفذ العام أسعد البحري كلمة قال
فيها :نحتفل بميالد أنطون سعاده هذا الزعيم
العظيم ال��ذي ب � ّر ب َق َسم ال��زع��ام��ة ،واكتشف
حقيقتنا السورية ووض��ع مرتكزات النهضة،
وأس��س العقيدة التي اعتنقناها ،وبفضله

تعاقدنا على القضية التي تساوي وجودنا.
أض���اف :نحن ال��ي��وم ن��ق��اوم ك��ل ق��وى الشر
والعدوان واالره��اب مقتدين بسعاده ،نحمل
مشعل ال��ن��ه��ض��ة ،ونستمر ب��ال��ص��راع حتى
االنتصار.
ولفت البحري إلى أن الورقة السياسية التي
أعلنها المكتب السياسي للحزب في الشام
مؤخراً ،تتضمن مواقف الحزب ورؤيته حيال
الوضع الراهن ،أما في الميدان ،فإن مسيرتنا
عابقة بعطر البطولة المؤيدة بصحة العقيدة،
فنحن ندافع عن أرضنا وشعبنا ،ونستشهد
على ت���راب س��وري��ة األم���ة وس��وري��ة ال��دول��ة
وسنستمر في صراعنا جيالً بعد جيل ،حتى

االنتصار المحتم.
واعتبر البحري أن تكريم القوميين والطالب
على جهودهم وعطائهم ونجاحهم ،هو تحفيز
لهم على مواصلة العطاء وتحصيل العلم وبلوغ
المعرفة.
وألقى عبد الله عبيد كلمة تحدّث فيها عن
القيمة المعنوية لهذه احتفاالت التي تقيمها
منفذية حرمون ،وتكرم من خاللها المستحقين
الذين أعطوا حياتهم للنهضة .شاكرا ً ِباسم
المك ّرمين المنفذ العام وهيئة المنفذية على هذه
الخطوة.
كما ت ّم عقد جلسات َق َسم لعدد من المنتمين
الجدد.

�سعادة :لن نتنازل عن حق الأمة مهما غلت الت�ضحيات
فعل العديد ممن سبقوه وعاصروه،
بل جعل منها قضية األمة السورية
التي بثت فيها ال��ح��ي��اة ،ث��م أسس
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ّ
المصغرة ،لتفعيل النهضة،
دولة األمة
ً
فكانت عقيدة ًون��ظ��ام �ا ،وقوميين
متطوعين بوعيهم وإرادت��ه��م ،حتى
تحقيق األم��ر الخطير ال��ذي يساوي
وجودهم ،غير متنازلين عن أي حق
األمة ،وها هم يستشهدون في مواقع
العز القومي للحفاظ على هذا الحق،
فالحياة كما أراده��ا المعلم وقفة ع ّز
فقط ،ولن نتنازل عن ذلك مهما غلت
التضحيات ،حتى تحقيق كل أهداف
نهضتنا العظيمة.

شيّعت منفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري
القومي االجتماعي الراحلة هيفا المصري( ،وال��دة
الرفيق الشهيد عماد محمود المصري) ،في مأتم مهيب،
ش��ارك فيه إل��ى جانب عائلة الراحلة ،عضو المجلس
األعلى منفذ عام المتن الجنوبي عاطف ب ّزي ،وكيل عميد
الخارجية عباس حمية ،ناموس عمدة العمل والشؤون
االجتماعية عيسى مشرف ،رئيسة مؤسسة رعاية أسر
الشهداء نهال رياشي ،عدد من أعضاء هيئة منفذية المتن
الجنوبي ،مدير مديرية المريجة وأعضاء هيئة المديرية،

عضو المجلس القومي هاني سنو ،وجمع من القوميين
والمواطنين.
وقد أثنى المنفذ العام عاطف ب ّزي على دور الراحلة،
وصبرها ،فهي أ ّم شهيد عزيز وحبيب ،ونحن نعت ّز
بشهدائنا ونعت ّز باألمهات التي تنجب الشهداء.
بدورها ،لفتت رئيسة مؤسسة رعاية الشهداء نهال
رياشي إلى أن الشهداء والجرحى رفعوا راية النهضة
وبذلوا الدماء في سبيل انتصارها ،ونحن في وداع هذه
األم الفاضلة ،نحيّي روحها وأرواح شهدائنا.

تحية وفاء لل�شهيد البطل الرفيق �أدوني�س ن�صر

نخو�ض معركة ّ
الحق ّ
�ضد الباطل في فل�سطين والعراق وال�شام
االرهابية الكونية التي ّ
تشن على الشام
تستهدف حرفها عن بوصلتها األساسية
فلسطين ،ورأى أن أداة ه��ذه الحرب
ورأس حربتها« ،داع���ش» و«النصرة»
واخواتهما ،التي تعمل على الفتك بالبشر
وتدمير أسس الحضارة.
وقال :إن قوانا المؤمنة بصحة عقيدتها،
وأب���ط���ال ح��زب��ن��ا ف��ي ن��س��ور ال��زوب��ع��ة،
يتصدّون مع الجيش الشامي والقوى
المقاومة للمجموعات اإلرهابية المتط ّرفة،
ّ
الحق ضد ّالباطل ،وال
ويخوضون معركة
شك أنهم كما قال زعيمنا« :مالقون أعظم
انتصار ألعظم صبر في التاريخ».
وب��ع��د كلمة ال��م��دي��ر دار ح���وار بين
ال��ح��ض��ور ح���ول ال��م��ق��اوم��ة على أرض
فلسطين والشام والعراق.

ُ
«نشتاق إلى عينيك تخب ُرنا عن جمال بالدنا
ُ
نشتاق إلى صوتك ينقل لنا البطوالت
نشتاق َ
ُ
إليك رفيقا ً وقائداً ،ونفخ ُر بك اليو َم شهيداً...
أدونيس نصر! أنت ع ّزنا.
ً
من طفولتنا نهديك نصرا ً قادما ...فانتظرنا».
هذا هو لسان حال رفقاء الشهيد أدونيس نصر ،واألشبال
وال��زه��رات .وهم ينتظرونه مع ك ّل إشراقة صبح ،وفي
المساءات يضيئون له الشموع .فهو يعشق الضوء ،ألنه

ّ
والحق والخير والجمال والصراع.
من أبناء نهضة النور
رفقاء أدونيس ،يفخرون باستشهاده الذي استحال
ح��ض��ورا ً دائ��م �اً ،وق��د فرضت نفسه حقيقتها على هذا
الوجود.
الرفقاء ،األشبال والزهرات ،يرون الشهيد أدونيس في
صالبة والده «أبو ص ّنين» وفي حنان والدته ،وفي عيون
أشقائه ،لذلك ،يزورون دارة العائلة ،ألنهم يشتاقون إلى
أدونيس.

