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حمليات

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

الهرمل

الحاج ح�سين� :سيبقى حزبنا في �ساح ال�صراع
لتحرير كامل تراب الوطن

أقامت منفذية الهرمل في الحزب السوري القومي االجتماعي
احتفاال ً في مكتبها لمناسبة األول من آذار عيد مولد باعث النهضة
الزعيم أنطون سعاده ،حضره المنفذ العام محمد الحاج حسين
وأع��ض��اء هيئة المنفذية ،م��دراء مديريات ،وع��دد من أعضاء
المجلس القومي وجمع من القوميين والمواطنين.
ع ّرفت االحتفال وفاء المقهور بكلمة من وحي المناسبة .ثم
كانت كلمة ِباسم األشبال والزهرات والنسور ،قدّمتها مجموعة
من األشبال.
الزهرة ياسمين عاصي قالت :نحن األشبال بداية الدرب وبناة
حب الوطن .نحن النصر اآلتي المؤمن
المستقبل نحمل في قلوبنا ّ
بعقيدة سعاده التي ارتفعت من األرض إلى السماء .عقيدة
عنوانها العشق .ليس أيّ عشق إنه عشق الوطن.
ورأت الزهرة شآم نزها أنّ األشبال أمل هذه البالد يحملون
إرث أمة عظيمة ،أنجبت العظماء واألبطال وكانت مهدا ً للحضارة
ومنارة للعلم والمعرفة ،وكما قال معلّمنا سعاده« :إنّ في النفس
السورية ك ّل علم وك ّل فنّ وك ّل فلسفة في العالم».
أم��ا الشبل حسن موسى فقال :نعاهدك يا زعيمي في يوم
مولدك أن نجتهد دائما ً في منفذياتنا ومخيماتنا ،لكي نتخ ّرج
نسورا ً ومف ّوضين ثم مد ّربين ،ونخ ّرج أجياال ً جديدة تليق بحمل
هذا الفكر العظيم.
وخاطب النسر محمد حسين عالم سعاده قائالً :يا زعيمي إنه
األول من آذار ،ميالد النهضة ،ميالد العزيمة ،ميالد المبادئ التي
حملتها وضحيت ألجلها.
وألقت كلمة الطلبة وفاء رزق فقالت :عندما نادانا الواجب
لبيّنا النداء ك ّل م ّنا على طريقته ،فنحن استخدمنا العلم والمبادئ
س�لاح�اً ،وآخ���رون م ّنا امتشقوا السالح وارت��ق��وا شهداء على
الجبهات دفاعا ً عن سوريانا.
مسيرتنا ابتدأت بميالد سعاده وبوقفة الع ّز والشهادة ،بدماء
سناء وابتسام وكوكبة الشهداء الذي روى تراب جنوب لبنان ،وال
ننسى دماء حسين الب ّنا التي روت تراب فلسطين.
مسيرة أكملها الشهداء األبطال :رعد مسلماني ،صبحي عيد،
أدهم نجم ،عالء نون ،ح ّنا كرم ،محمد ع ّواد وغيرهم ،وصوال ً إلى
الشهيد البطل أدونيس نصر الذي سقى تراب الشام بدمه الزكي.

أضافت :في ميالدك أيها الزعيم القدوة ستبقى النور الذي
تهتدي به قلوبنا وعقولنا ،وستبقى القائد في بعث النهضة
واألمل ،الذي يزوبع نفوسنا لتصعد وترتقي نحو األعلى واألفضل،
بإيمان وبطولة ال مثيل لهما عبر التاريخ.
لك نجدّد التزامنا بالعقيدة وبالمبادئ الصحيحة التي تغيّر
النفوس بالحرية والنظام والواجب والقوة ،ولكم أيها الشهداء
نقول سنكمل الطريق متسلّحين بالمبادئ والفكر الصحيح حتى
نرتقي شهداء ونروي الكيانات من دمائنا دماء لطالما هتفت لتحيا
سورية وليحيا سعاده.
وألقى مدير مديرية الهرمل الثانية فادي نزها كلمة المديريات
فقال :نحتفل اليوم في األول من آذار مولد الزعيم ،ودماء شهداؤنا
ال تزال حارة تروي بعطاء تراب أمتنا لتحيا بع ّز وتالقي أعظم
انتصار ألعظم صبر في التاريخ.
الحي وعظمة الشهادة في مواجهة التحدّيات
أمام هذا الواقع
ّ
على مجتمعنا من إره��اب وفساد ،ال يسعنا إلاّ أن نتفاعل مع
فكر سعاده ،نجيب بالنضال والتضحية والعطاء على األسئلة
المصيرية ،لنثبت أننا أمة حيّة لها إرادة واحدة ،ومجتمع له هدف
في الحياة وجماعة تعرف أهمية األعمال النظامية.
بهذه األجوبة تتجلّى حقيقتنا ،وما من خالص لشعبنا وأمتنا
إال بمبادئ النهضة والعقيدة السورية القومية االجتماعية.
نحن أمة تؤمن بقيم الحق والخير والجمال ،ونحن حركة حياة
وصراع ،ضد المفاسد واألمراض واآلفات ،وض ّد العدو اليهودي
الذي يحت ّل أرضنا ويغتصب حقنا ،وسننتصر.
وألقى منفذ عام منفذية الهرمل محمد الحاج حسين كلمة قال
فيها :احتفالنا بمولد باعث النهضة أنطون سعاده ،احتفال بوالدة
رجل بحجم أمة ،ب��والدة اإلنسان الجديد ،اإلنسان ـ المجتمع،
احتفال ببزوغ فجر الحركة السورية القومية االجتماعية ،أعظم
حركة في هذا التاريخ ،حركة أخذت على عاتقها النهوض باألمة
إلى المكان الالئق بها بين األمم.
واعتبر أن فقدان السيادة القومية ،وع��دم تحديد هويتنا
واستفحال األمراض االجتماعية و«سايكس ـ بيكو» التي ج ّزأت
أمتنا إلى كيانات ،وأقامت بينها حدودا ً مصطنعة ،و«وعد بلفور»
المشؤوم ،كلها اندرجت في سياق المؤامرة التي تستهدف أمتنا،

رزق

نزها

مونتريال

تفاحتا

وتستهدف عناصر قوتها االنسانية والحضارية والصراعية،
فأمتنا أم��ة الحضارة الهادية لألمم ،أعطت العالم الشرائع
واألبجدية ،أنها أمة جديرة بالحياة والبقاء وتستحق م ّنا العطاء
والتضحيات الجسام.
ولفت الحاج حسين إلى أن سعاده أراد الحزب السوري القومي
االجتماعي أداة انتصار لألمة وحقها وحقيقتها ،وك ّرس جهده
ونضاله وفكره إلع��داد جيل جديد يضع نصب عينيه مصلحة
األمة فوق كل مصلحة ،فيتنكب المهام القومية الصعبة ،وقناعتنا
راسخة بأن معركتنا مع العدو اليهودي وحلفائه ما زالت في
بداياتها ولم تنت ِه بعد ولن تنتهي إال بزوال االحتالل عن كامل
تراب وطننا السوري.
وأضاف :إن امتنا تواجه أخطر مرحلة من مراحل المؤامرة على
وجودها القومي ،وهي تتع ّرض لحرب كونية تستهدف كامل
وجودها ،فبعد الحرب اليهودية على فلسطين ولبنان والجوالن
إلى الحرب األميركية الغربية على العراق ،تتعرض الشام اليوم
لحرب إرهابية تهدف إلى اقتالعنا من الوجود ،وما «داعش»
و«النصرة» إال الوجه اآلخر للعدو اليهودي.
وفي وقت ُتحاك المؤامرة تلو المؤامرة على أمتنا ،نرى بعض
الحكام في العالم العربي وقد تح ّولوا إلى أداة لتنفيذ المؤامرات
التي تستهدفنا .ولم َ
يبق في ساحة النضال إال المقاومون الشرفاء
الذين لبّوا نداء الوطن ويكتبون بالدم القاني أسطورة الصمود
والح ّرية والتح ّرر.
إن حزبنا ال��ذي كان له شرف إط�لاق المقاومة الوطنية في
لبنان ،وشرف النضال في فلسطين ،وشرف المقاومة في العراق
والشام ،سيبقى في ساح الصراع لتحرير كامل تراب الوطن .إننا
في عيد مولد سعاده الذي افتدى أمته بدمه ،ال ب ّد لنا من توجيه
التحية إلى شهدائنا الذين هم طليعة انتصاراتنا الكبرى ،وتحية
وألف تحية إلى نسور الزوبعة الحمراء المقاومين المرابطين
المدافعين عن شرف األمة وع ّزتها وكرامتها .فاألمة التي تملك
إرادة الحياة أمة ال تقهر.
وكانت المنفذية قد أضاءت الشموع في عدد من األمكنة ضمن
نطاقها.

الحاج حسين

ال�شامي :بالمجتمع المقاوم ننت�صر
على الإرهاب والعن�صرية

أح��ي��ت م��دي��ري��ة تفاحتا التابعة
لمنفذية صيدا ـ الزهراني في الحزب
السوري القومي االجتماعي عيد مولد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
باحتفال حضره عضو المجلس األعلى
قاسم صالح ،وع��دد من المسؤولين
وجمع من القوميين.
ع��� ّرف االح��ت��ف��ال ن��اظ��ر التربية
والشباب حسن جابر بكلمة حيّا فيها
سعاده ،وتحدث عن األول من آذار عيدا ً
لبداية نهضة األمة ،وبعث روح الوعي
والمعرفة في نفوس أبناء شعبنا.
وألقى الشاعر حسن طرابلسي قصيدة
وجدانية من وحي المناسبة.

�سحمر

وأل���ق���ى ن���اي���ف ال���ش���ام���ي كلمة
ال��م��دي��ري��ة ،ف��أك��د أن��ن��ا نحتفل بعيد
والدة سعاده العظيم ،لتجديد عهد
الوالء وال َق َسم ،ولتكون مناسبة للقاء
القوميين االجتماعيين الذين أعطوا
ال��ح��زب ري��ع��ان شبابهم ف��ي سبيل
انتصار القضية القومية االجتماعية،
واالنتصار على الطائفية والمذهبية
والمناطقية.
وأكد أننا حركة صراع من أجل تحرير
أرض��ن��ا القومية ،وث���ورة على الظلم
والفساد ،ونحن معنيّون بالنضال في
سبيل تحقيق أمال وطموحات شعبنا
في حياة ح ّرة كريمة وعزيزة.

أحيت مديرية مونتريال في الحزب السوري
القومي االجتماعي األول من آذار عيد مولد باعث
النهضة الزعتيم أنطون سعاده ،باحتفال في قاعة
مركز المؤتمرات في مدينة سان لورن ،حضره مدير
المديرية نزار سلوم وأعضاء هيئة المديرية ،عضو
المجلس القومي محمد المقداد ،وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
كما حضر االحتفال ممثل التيار الوطني الح ّر
طوني مهنا وعدد من ممثلي األندية والجمعيات
الثقافية واالجتماعية.
افتتح االحتفال بالنشيدين الكندي والحزبي ،ثم
الوقوف دقيقة صمت تحية لصاحب العيد وشهداء
الحزب واألمة.
وألقى مذيع المديرية أحمد سليم كلمة تعريف
تحدّث فيها عن معنى األول من آذار ،وق��ال إنّ
سعاده أطلق الفكر النهضوي وك � ّرس قيم الحق
والخير والجمال.
ث��م ألقى خليل سلوم كلمة الطلبة ،ض ّمنها
إضاءات على مسيرة سعاده النضالية ،متحدّثا ً عن
جسدها الزعيم حين رفض الكالم
وقفة الع ّز التي ّ
باللغة الفرنسية أثناء محاكمته من قبل االستعمار
الفرنسي ،وطلب الكالم بلغة وطنه القومية.

أحيت مديرية سحمر التابعة لمنفذية البقاع الغربي
في الحزب السوري القومي االجتماعي عيد مولد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال حضره منفذ
عام البقاع الغربي الدكتور نضال منعم ،وعضوا المجلس
القومي محمد قمر وجرجي الغريب ،مدير مديرية سحمر
ياسر الخشن وأعضاء هيئة المديرية ،وجمع من القوميين
والمواطنين والطلبة واألشبال.
ع ّرفت االحتفال بترا منعم بكلمة من وحي المناسبة ،ثم
ألقى عقلة بصبوص كلمة الطلبة ،فكلمة المديرية ألقاها
جهاد قمر.
ثم ألقى عضو المجلس القومي جرجي الغريب كلمة
المنفذية فقال :نجتمع اليوم إلحياء عيد األعياد ،إحياء
عيد مولد عظيم من بالدنا ،والدة أنطون سعاده الذي
أسس مدرسة قدّمت لألمة المف ّكرين والمناضلين والقادة
ّ
والشهداء .مدرسة المؤمنين بصحة العقيدة الذين يعملون

مهنا

وألقى كلمة مديرية مونتريال ناموس المديرية
يوسف مهنا ،فتحدّث عن معنى المناسبة وقال:
األول من آذار تجدّد اإليمان فينا ،وتجديد العهد
والوعد الذي قطعناه على أنفسنا بالوقوف معا ً أو
السقوط معاً ،في سبيل خدمة مصالح هذه األمة
وازدهارها ،وليس األول من آذار اليوم الذي نتذكر
فيه سعاده ،فنحن نذكره كل يوم ،وقد أصبح معظم
الناس يتذكرونه ويتحدثون عن أف��ك��اره ،ألنهم
أدركوا أن الحل ألزمات أمتنا ال يكون إال بالنهضة

نحن مؤمنون أن قضيتنا قضية قومية بامتياز،
ومثلما استشهد خالد أزرق وزه��رة أب��و عساف
ومحمود قناعة في جنوب لبنان ،لبّى األبطال رعد
مسلماني ومحمد ع ّواد وأدونيس نصر ،نداء األرض
الحبيبة وارتقوا على أرض الشام شهداء.
وختم مهنا :رأي��ت في األي��ام الماضية وجوها ً
حزينة تسير في مواكب شهدائنا ،ونحن نفهم
ونقدّر الحزن والوجع ،لكن من استشهد ،ومن يقف
وقفات الع ّز ك ّل يوم على أرض الوطن ،من أجل
أن نحيا الفرح ،علينا أن نمأل الساحات بالفرح
واالبتسامات ،فهذا ما يريده الشهداء لنا ،وعلينا أن
نشكرهم ونذكرهم يوم النصر ،مردّدين مع الشهيد
جود مخول« :إن أجمل ما نقدّمه لمن ارتقوا أن نحيا
بفرح».

تسليم أوسمة

وقال :ال سبيل لالنتصار على وحش
الطائفية واإلقطاعية والمناطقية إلاّ
بمبادئ النهضة وقيمها ،ألن هذه
المبادئ هي ضمانة وح��دة شعبنا،
وهي التي تبني المجتمع بنا ًء صحيحا ً
سليما ً على قواعد العدل االجتماعي.
وختم م��ش �دّدا ً على أهمية العمل
الثقافي في سبيل بناء جيل يشعر
بالمسؤولية تجاه وطنه .وعليه ،ال
ب� ّد من إنشاء المؤسسات الثقافية،
لتكون المدماك األساسي في سبيل
بناء مجتمع مقاوم يتمتع بالوعي
والمعرفة لالنتصار على آفات اإلرهاب
والعنصرية والتط ّرف.

الغريب :عقيدتنا تحمي وحدة المجتمع
من �سعير نار الطائفية والجهل وال�ضياع

ويناضلون في سبيل قضية تساوي وجودنا.
وأضاف :نحيي الذكرى لنعود وننهل من فكر سعاده
وم��ن عقيدته ،ون��دع��و أب��ن��اء شعبنا لتدريس عقيدته
وتعليمها ألجيالنا وطالبنا ،ألنها الحصن ال��ذي يحمي
وح���دة المجتمع م��ن سعير ن��ار المذهبية والطائفية
والعشائرية والجهل والضياع.
وأشار الغريب إلى أنّ سعاده نبّه من األخطار اليهودية
والتركية والوهابية ،ونحن اليوم نواجه هذه األخطار
مجتمعة ،ألنها تجتمع ع��دوان �ا ً وإره��اب��ا ً ض � ّد شعبنا
وأمتنا.
وعدّد الغريب أسماء مجموعة من شهداء الحزب الذين
ارتقوا على مدى تاريخه وفي كافة ساحات الصراع ،وحيّا
أبطال نسور الزوبعة الذين يقدّمون الدماء من أجل حياة
األم��ة ،وهم ص ّناع النصر ال��ذي إن أردن��ا أن نف ّر منه لما
وجدنا إلى ذلك سبيالً.

مهنا :الإرهاب ا�ستهدفنا في حلبا وي�ستهدفنا في ال�شام ...ونحن م�ص ّممون على مقاومته
القومية االجتماعية.
وأشار إلى ما نبّه منه سعاده من أخطار محدقة
باالمة ،بدءا ً من الخطر الصهيوني المصيري الذي
يتهدّد وجودنا ،إلى خطر الحركة الوهابية ،إلى
الخطر التركي ،فهو ح ّذر من أنّ «مطامع تركية قد
أصبحت واضحة واستعدادتها الحربية ّ
تدل على
اتجاهها ،فهم قد أخذوا اآلن يحسبون االسكندرون
السورية تركية ( )...ولن يكتفوا بذلك فنظرهم
متوجه إلى حلب والجزيرة».
ّ
وقال :في وقت كان ال يزال معظم ساسة ذلك
ال��زم��ان يتلهون بفتات الملوك ومرجعياتهم
األجنبية ،ك��ان باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ينبّه ويح ّذر من األخطار التي تتهدّد وطننا
وأمتنا.
وأض���اف :القوميون االجتماعيون أول من
دفع الثمن في مواجهة اإلره��اب في حلبا شمال
لبنان ،حيث ارتقى لنا أحد عشر شهيدا ً من خيرة
شبابنا ،هناك بدأنا وحيدين ،إلى أن قرعت طبول
فهب الحزب السوري القومي
الحرب على الشامّ ،
االجتماعي يقوم بواجبه القومي .وكما سقطت كل
المؤامرات على أسوار دمشق سابقاً ،سنسقطها
اآلن ،ورغم ك ّل الجراح واآلالم نحن أقوى مما ك ّنا
عليه.
ولفت إلى أن الصعاب واألزمنات فرزت الخونة
والجبناء ،فباتوا ُمج ّردين من سوريتهم ،ولم َ
يبق
صامدا ً ومتمسكا ً بمبادئه وثوابته ،إال من يستحق
الحياة ومجد هذه األرض واألمة المعطاء.
وما كان لهذا الصمود أيّ معنى في حركة التاريخ
تجسدت
لوال أصالة شعبنا وصدق مواجهاته ،التي
ّ
في التضحيات الجليلة للجيش السوري وحلفائه،
وعلى رأسهم رفقاؤنا في نسور الزوبعة ،فتحية
لجراحهم النازفة التي تض ّمد جراحنا وجراح أمتنا
البالغة.
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وفي ختام الكلمات ،سلّم سلوم أوسمة الواجب
الممنوحة من رئيس الحزب األمين أسعد حردان
إلى ك ّل من جورج معلوف ورفيقة الحاج.
وألقى معلوف كلمة جاء فيها :وأنا أرفع يدي
اليوم بالتحية الحزبية ،تعود بي الذاكرة الى يوم
رفعت يميني للم ّرة األولى مقسما َ بشرفي وحقيقتي
ومعتقدي .وكانت تلك بداية المشوار الحزبي
الطويل الذي اخترته عن قناعة وإيمان.
وأض��اف معلوف :وقد يسأل سائل ماذا تحقق
خ�لال ه��ذه المسيرة ،وم��ا هي االنتصارات التي
حققناها؟ والجواب أن أعظم انتصار هو انتصار
أنفسنا ،على التنين الطائفي ،والتغلب على آفات
مجتمعنا ،معيدين له إطاللته إذ فيه كل حق وخير
وجمال.
وختم معلوف كلمته بأبات شعرية وجدانية.
وتخلّلت االحتفال تحية للمناضل القومي الراحل
الياس الغريب.

