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ميم�س ورا�شيا الف ّخار

الثامن من ت ّموز فعل قيامة ونهو�ض وانت�صار الحق على الباطل في �أمتنا

أحيت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي مناسبة الثامن من ت ّموز ذكرى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال وسهرة قومية في
موقع العرزال ـ ضهور الشوير بحضور عضو المجلس األعلى
نجيب خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي سمعان الخراط
وأعضاء هيئة المنفذية ،مدير دائرة المحامين ريشار رياشي،
أسر الشهداء نهال رياشي ،ووفد من
رئيسة مؤسسة رعاية َ
منفذية الشوف ،وجمع من القوميين والمواطنين.
ألقت يارا أبو حيدر كلمة تعريف وترحيب ،ثم عُ رض فيلم
عودة الزعيم ،فندوة شعرية للشاعر القومي نبيل المالح ،ثم
قدّمت الفنانة نسرين حميدان مجموعة من األناشيد ،ثم عُ رض
فيلم «حدّثني الكاهن الذي ع ّرفه».
بعد ذلك ،ألقى عضو المجلس القومي الدكتور جهاد العقل
كلمة عن معنى الثامن من ت ّموز مشيرا ً إلى أن هذا اليوم أصبح
أسطورة حق وفعل قيامة من أساطير القيامة والنهوض،
وانتصار الحق على الباطل في األمة السورية.
أعقب الكلمة عرض فيلم عن «نسور الزوبعة» في الشام،
وآخر عن االستشهاديين في الحزب.
واستمر االحتفال حتى س��اع��ات الفجر األول���ى تخلّلته
ح��وارات ،كما ألقى ناظر تدريب منفذية الشوف نجا حمادة
كلمة تحدث فيها عن معاني الثامن من ت ّموز.

المالح
وألقى ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام في منفذية المتن الشمالي
هشام الخوري حنا كلمة قال فيها :إنّ الثامن من ت ّموز ذكرى

خالدة ألن سعاده عمد عقيدته بالدم ،فأثبت للعالم أنه القائد
القدوة الذي ال يهاب الموت ،وأن الدماء الزكية قرابين حرية
وتح ّرر على مذبح االمة.
أض���اف :لقد أعلن س��ع��اده أن حزبه ب��اق ،منتصر على
المؤامرات المتآمرين ،فالقوميون أصحاب عقيدة حية وإرادة
وعزيمة كبيرة ال تلين ،ونفوس مستعدة للتضحية وبذل
الدماء ذودا عن األرض والهوية.
وتابع :القوميون االجتماعيون دافعوا عن حزبهم وواجهوا
المؤامرات التي تعرض لها ،والتحديات التي واجهت أمتهم،
وهم اليوم أكثر عزما ً وتصميما ً لمواصلة مسيرة الصراع
والمقاومة.
وأردف :تعلمنا من سعاده الصمود واالتزان واالحترام وعدم
الخوف واالضطراب أمام المخاطر ،وتسلحنا بقيم الحق وعدم
التنازل عن هذا الحق ،وتعلمنا الدفاع عن الحزب واألمة.
وختم مؤكدا ً على إبقاء راية الزوبعة خفاقة وصون الحزب
وحماية المؤسسات والتمسك بخيار المقاومة سبيالً لتحرير
األرض وتحقيق االستقالل والسيادة.
ثم ألقت مفوض مفوضية طلبة الشوف قصيدة للشاعر
القومي محمد يوسف حمود.
وفي ختام النشاط وقف الحضور دقيقة صمت تحية لروح
سعاده ،وتلبية نداء «يا أبناء الحياة».

أحيت منفذية حاصبيا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد ب��اع��ث النهضة الزعيم
أنطون سعاده باحتفاالت وأنشطة،
حيث أض���اء طلبة مديرية ميمس
التابعة لمنفذية حاصبيا الشموع
ف��ي م��وق��ع إق��ام��ة م��خ��ي��م األش��ب��ال
الصيفي ،وألقى مدير المديرية أنور
أبو سعيد كلمة ،تناول فيها رمزية
ت ّموز ومعاني مناسبة الثامن منه في
وجدان القوميين ،مؤكدا على أهمية
دور الطلبة ،ودورهم الطليعي الذي
شاءه سعاده.
ّ
الفخار
واحتفلت مفوضية راشيا
التابعة للمنفذية بالمناسبة ،وحضر
االحتفال منفذ ع��ام حاصبيا لبيب
سليقا ،وع��ض��وا المجلس القومي
سليمان وجرجي الغريب ،مفوض
المفوضية جرجس ح��ردان وجمع
القوميين والمواطنين ،وتخلّلت
االحتفال جلسة َق َسم.
وأل��ق��ى عضو المجلس القومي
جرجي الغريب كلمة ت��ن��اول فيها
أهمية الثامن من ت ّموز في وجدان أبناء

�صيدنايا

أحيت مديرية صيدنايا التابعة لمنفذية القلمون
في الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
باحتفال حضره وكيل عميد الدفاع زينون األحمر،
ناظر اإلذاعة واإلعالم مروان عازار ،مدير المديرية
األمين نقوال سعادة ،والدا االستشهادي خالد أزرق،
وحشد من القوميين والمواطنين.
افتتح االحتفال بالنشيد الحزبي ،أدته ثلة من
أشبال المديرية ،ثم الوقوف دقيقة صمت تحية
للزعيم وشهداء الحزب واألمة.
عرف االحتفال رحال عالم وتحدث عن معاني
الثامن من ت ّموز ،ثم تال مدير المديرية نقوال سعادة
بيان عمدة اإلذاعة واإلعالم بالمناسبة.
وألقى ط��ارق ضاهر كلمة أك��د فيها أن باعث
جسد باستشهاده ووقفة الع ّز معنى الفداء
النهضة ّ
القومي ،وأن حزب سعاده مستمر في مسيرته
الصراعية ،الفتا ً إلى أن القتلة والمجرمين توهموا
القضاء على الحزب باغتيال الزعيم ،فماتوا هم
وان��دث��روا ،وبقي س��ع��اده حيا ً بفكره وعقيدته
وحزبه.
وألقى مذيع المديرية وليد أزرق كلمة المديرية
فقال :إن فكر ًة عظيم ًة أبدعها عق ٌل عظي ٌم أعطت

صاحبها زعام ًة ال نظير لها ولن تتكرر ،وختمت
حياته باالستشهاد ،فصار خالداً.
وق���ال :ف��ي المدينة التي تأسست فيها أول
مدرسة للحقوق ،ارتكبت أخطر الجرائم الوطنية
والسياسية واألخالقية واالجتماعية والحقوقية
في تاريخ األمة السورية والعالم العربي ،عندما
وقع حكام الطوائف في لبنان أمر اغتيال سعاده
الذي نذر حياته لقوة أمته وعظمتها وحريتها.
أض���اف :اغتيال الزعيم ت��م ب��م��ؤام��رة دولية
وعربية وصهيونية ،ألنه أطلق مشروعا ً نهضويا
بمواجهة المشاريع االستعمارية ،وال��وي�لات
الطائفية والمذهبية والكيانية والتقسيمية
واالستيطانية التي نتجت من اتفاقية «سايكس
ـ بيكو» ومعاهد َتي «سيفر» و«ل��وزان» ،ومواجهة
الخطر الناتج من «وعد بلفور» المشؤوم إلقامة
الدولة اليهودية في فلسطين.
ولفت أزرق إلى أن سعاده وضع األدلة العلمية
عن وحدة سورية الطبيعية تاريخيا ً وجغرافياً،
موضحا ً تاريخها الجلي ،ومكامن القوة في وحدتها،
ودورها الريادي في العالم العربي ،قوة رئيسية
في مقاومة األخطار القادمة إليه ،فهي سيف العالم
العربي ورمحه وترسه والمؤهلة لقيادته ،وهو

ك�سروان
أحيت منفذية كسروان في الحزب السوري القومي ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده باحتفال
أقامته في مكتب المنفذية في بلدة القليعات ،حضره منفذ
عام كسروان ربيع واكيم وأعضاء هيئة المنفذية وجمع من
القوميين والمواطنين.
ألقى ناظر التربية والشباب وليد رضوان كلمة المنفذية
تناول فيها معاني الذكرى ووقفة الع ّز التي وقفها الزعيم،
وأكدها بقوله :أنا أموت أما حزبي فباق ،ثم تحدث عن استمرار
تجسدت بشهداء حزبنا في مواجهة العدو
وقفات الع ّز التي
ّ
الصهيوني ومشاريع التقسيم والتفتيت ،وتتجسد اليوم
ببطوالت رفقائنا نسور الزوبعة الذين يستشهدون دفاعا ً عنا
وعن وجودنا فوق أرض الشام إلى جانب الجيش السوري
وقوى المقاومة.
وختم كلمته بتوجيه التحية إلى شهداء الحزب وشهداء
الجيش السوري واللبناني وكل شهداء األمة.
بعدئ ٍذ ت ّم عرض فيلم «حدّثني الكاهن الذي ع ّرفه» ،وتخلّلت
االحتفال جلسات َق َسم لعدد من المنتمين الجدد.

أول من تحدث عن إرث األمة التاريخي والجغرافي
والديني والثقافي ،وأهمية هذا اإلرث في وحدة األمة
وتقدمها ورقيها ،وألنه آمن بأن في النفس السورية
كل الحق وكل الخير وكل الجمال.
وأك����د أن م��ن أس��ب��اب اغ��ت��ي��ال س��ع��اده أن��ه
كشف زيف الحكام الطائفيين المذهبيين الذين
«يتزحفطون» أمام األجنبي من أجل تنفيذ مآربهم
الخاصة ،والذين حتى اليوم لم تختلف حزبياتهم
الدينية والمذهبية عما كانت عليه لحظة اغتياله،
بل تكاثرت كالورم الخبيث في جسد أمتنا ،ففرخت
أحزابا ً وتنظيمات وحركات ومجموعات وعصابات
بعشرات المسميات ،والتي ال تعرف من الدين إال
االسم ومن الوطن إال المكاسب ،وهي ليست إال أداة
وضيعة في يد من يدفع لها أكثر ،ويمول مشاريعها
المذهبية )...( .واغتيل ألنه نادى بخطة اقتصادية
موحدة ،فقد تحدث عن اقتصاد األمة المتكامل بين
كيانات األمة التي تتكامل لناحية االستفادة من
الموارد الطبيعية ومن الكفاءات العلمية الموجودة
في األمة السورية.
واعتبر أزرق أن ما س ّرع عملية اغتيال سعاده،
تحذيره من خطرين عظيمين على األم��ة ،حيث
قال في خطاب األول من آذار « :1938ال بد لي من

النهضة ،الذين يحتفلون بإحياء هذه
المناسبة في كل الوحدات الحزبية
على مدى الوطن وعبر الحدود ،وفاء
منهم لمعلمهم وم��ؤس��س حزبهم
الزعيم الخالد أنطون سعاده ،ويضج
ف��ي خاطرهم صوته ال��م��دوي وهو
ي��ؤك��د« :ه��ذه الليلة سيعدمونني،
أم��ا أب��ن��اء عقيدتي فسينتصرون،
وسيجيء انتصارهم انتقاما ً لموتي،
يا خجل هذه الليلة من التاريخ.»...
أضاف الغريب :إن حزبنا هو فكرة
وحركة تتناوالن حياة أمة بأسرها،

تلدرة ـ �سلمية

التصريح في هذا الموقف ،أن الخطر اليهودي هو
أحد خطرين أمرهما مستفحل وشرهما مستطير.
والثاني هو الخطر التركي .وهذان الخطران هما
اللذان جعالني أدعو األمة السورية جمعاء إلى
تأييد الحزب السوري القومي االجتماعي».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً :لقد توهموا ي��ا زعيمي بأنهم
باغتيالك قد اغتالوا الفكرة والحركة ،لم يعلموا أنك
كنت موقنا ً عندما قلت لهم« :أنا أموت أما حزبي
فباق» ...فأنتجت هذه العقيدة النضالية نسورا ً
ٍ
على درب��ك درب الشهادة ،نذكر منهم نسرا ً فكر
وخطط ونفذ ليكون موعد رده لوديعة األمة في
ذكرى استشهادك ابن مديريتنا النسر االستشهادي
خالد أزرق ،حيث تمر في كل سنة في التاسع من
ت ّموز ذكرى استشهاده.
وختم :لذا نحن نعاهد دمك الذي سفح كالطيب
في الرملة البيضاء ،بأن نكون طغاة على المفاسد،
وبأن نصون المؤسسة والعقيدة.
ثم عُ رض فيلمان قصيران :األول يتضمن صورا ً
عن إنجازات المديرية ونشاطاتها خالل سنة كاملة،
والثاني بعنوان« :نسور على درب سعاده».
كما تخلل االحتفال تأدية أشبال المديرية نشيد
األشبال حدّثي ع ّنا الزمان.

أحيت مديرية تلدرة التابعة لمنفذية
سلمية في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي ذك���رى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده ،بإقامة
معرض «الفداء» وذلك في قاعة مكتبها.
ح��ض��ر اف��ت��ت��اح ال��م��ع��رض منفذ ع��ام
منفذية سلمية عدنان ضعون وأعضاء
هيئة المنفذية ،مدير مديرية تلدرة
قاسم ديوب وأعضاء هيئة المديرية،
جمع من القوميين واألشبال والطلبة
والمواطنين .تضمن المعرض عدة
أجنحة تنوعت بين األشغال اليدوية
القماشية والخشبية والرملية ،التي
أبدعتها أي��ادي أشبال وطلبة مديرية
تلدرة .إضافة إلى جناح للمعروضات
الجاهزة.
وقد استمر المعرض يومين والقى
إقباال ً من القوميين والمهتمين.

وهو حزب قتال ،وفي حزبنا نبني
النفوس بالعلم والمعرفة والثقافة،
ونهزم الجهل الساكن في النفوس
الضعيفة ،ونهزم الرياء والتعصب،
ونبني اإلنسان الجديد المصارع.
وختم قائالً :هذه األرض لن تكون
إال ألص��ح��اب��ه��ا ،وال ب�� ّد م��ن توجيه
التحية إل��ى أبطال نسور الزوبعة
الذين يرفعون الرايات ،ويمتشقون
ال��س�لاح دف��اع��ا ً ع��ن ك��رام��ة األم���ة،
وإرادتهم التي ال ت��ردّ ،فهي ستكون
القضاء والقدر.

