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حمليات

مفو�ضي الأ�شبال
«القومي»
يخرج مخ ّيم ًا في بعقلين ـ ال�شوف لإعداد ّ
ّ

5

متم�سكون بخيار المقاومة دفاع ًا عن �شعبنا و�أر�ضنا ...ونعمل لبناء مجتمع المواجهة
قمرّ :

ّ
نظمت عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي االجتماعي حفل
تخريج مخيّم إع��داد مفوضي األشبال ،دورة «شهداء نسور الزوبعة» ،في
بعقلين ـ الشوف ،وقد شارك في المخيم نحو مئة مف ّوض ،تلقوا على مدى عشرة
أيام دروسا ً عدّة أهمها في اإلذاعة والتربية ،لتمكينهم من تنفيذ البرنامج المع ّد
لمخيمات األشبال.
حضر حفل التخريج وكيل عميد التربية والشباب رامي قمر ،منفذ عام الشوف
كميل الطويل وعدد من أعضاء الهيئة ،آمر المخيم إيهاب المقداد وأعضاء هيئة
المخيم ،وعدد من مسؤولي الوحدات والقوميين والمواطنين.
قدّم المشاركون عروضا ً ولوحات تدريبية وفنية ومسرحية ،وألقى ِباسمهم
أندريه نجار كلمة شكر فيها هيئة المخيم على ما بذلته من جهود ،مؤكدا ً
على التقيد بالبرنامج والتوجيهات خالل تنفيذ المهام الموكلة إلى مفوضي
األشبال.

كلمة هيئة المخيم

وألقى آمر المخيم إيهاب المقداد كلمة أشار فيها إلى أن أمتنا تم ّر في مرحلة
وحساسة ،وهذا ما يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة بحجم إيماننا
دقيقة
ّ
بقضيتنا ،كما يتطلب م ّنا حكمة عالية وتفكيرا ً عميقا ً في ك ّل خطوة نخطوها.
وق��ال :ك ّل سنة ،تقيم عمدة التربية والشباب مخيمات لمف ّوضي الطلبة
واألشبال ،بهدف إعدادهم لتحمل مسؤولياتهم في منفذياتهم ومتحداتهم وفي
إدارة مخيمات الطلبة واألشبال ،وهذه مهمة أساسية تساهم في البناء الحزبي

المؤسساتي ،وإع�لاء مصلحة الحزب وتحصين المجتمع ،والتمسك بنهج
الصراع من أجل ع ّزة شعبنا ونهضة أمتنا.
وتوجه إلى المتخ ّرجين بالقول :أنتم الرهان واألمل كما أبطالنا النسور،
ّ
أنتم فخرنا وع ّزنا أنتم إيماننا بالمستقبل ،ولطالما حرصنا على زرع الروحية
القومية في أنفسكم ،وها هي أزهرت عطاء وجهاداً.
وتحصنوا بالعقيدة واعملوا بالنظام،
ع��ودوا إل��ى وحداتكم الحزبية،
ّ
و«مارسوا البطولة ،وال تخافوا الحرب بل خافوا الفشل» ،وسنبقى على ما
أقسمنا عليه حزبا ً مقاوما ً ال نهادن وال نساوم.
من هنا من الشوف ،من بعقلين ،من هذا المخيم المركزي للحزب السوري
نتوجه بالتحية إلى نسورنا المرابطين على الثغور ،وإلى
القومي االجتماعي،
ّ
شهدائنا األبطال وك ّل شهداء األمة.
وختم المقداد مث ّمنا ً جهود منفذية الشوف في إنجاح المخيم ،وتفاعل هيئة
المخيم والمساعدين ألداء المهمة الموكلة إليهم بكل مسؤولية.

كلمة مركز الحزب

وألقى وكيل عميد التربية والشباب رامي قمر كلمة مركز الحزب ،فأثنى على
جهود هيئة المخيم ومنفذية الشوف إلنجاح هذا المخيم ،ودعا المتخ ّرجين إلى
ترجمة ما اكتسبوه ،والقيام بالمهام المناطة بهم في منفذياتهم ومديرياتهم،
تحقيقا ً للهدف الذي نبتغيه ،بإحياء روح الجماعة وتثبيت وحدة المجتمع،
وبناء اإلنسان الجديد القادر على حمل عقيدة عظيمة تساوي الوجود ،ونشر

يحيي يوم الفداء في ال�ضاحية ال�شرقية و�ساحل البترون
«القومي» ْ

يزبك :جرائم الإبادة التلمودية لن تنال من عزيمتنا
و�صمودنا ولن تثنينا عن خيارنا المقاوم
أحيت منفذية الضاحية الشرقية في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذك��رى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده باحتفال في قاعة
مكتبها ،بحضور المنفذ العام أنطون يزبك وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد من
مسؤولي الوحدات الحزبية وجمع من القوميين والمواطنين.
ع ّرف االحتفال نداء بو حيدر متحدّثا ً عن معاني الثامن من ت ّموز ،الذي يم ّثل
للقوميين مدرسة وقدوة في ممارسة البطولة المؤيدة بصحة العقيدة .وألقى
الشاعر القومي عماد منذر باقة من قصائده المستوحاة من وحي المناسبة.
ثم ألقى المنفذ العام أنطون يزبك كلمة تحدث فيها عن وقفة الع ّز يوم أ ّكد
سعاده استمرار العمل النهضوي من خالل حزبه بقوله« :أنا أموت أما حزبي
فباق» ،الفتا ً إلى أن سعاده وضع حجر الزاوية في بناء نهضة المقاومة،
ٍ
هذه المقاومة التي قدّمت التضحيات والشهداء والتي تستمر حتى بلوغ
النصر.
وشدّد على ضرورة أن يعي شعبنا خطورة الويالت التي حلت به وببالدنا،
ويواجه لوثة المذهبية والطائفية والقبلية والكيانية وينخرط في المعركة
المصيرية ض ّد العد ّو الصهيوني وأدواته اإلرهابية ،لتستعيد أمتنا مكانها
الالئق بين األمم.
ورأى يزبك أن الحرب الكونية التي ُتشنّ على بالدنا ،خصوصا ً ض ّد الشام،
هي استكمال للمشروع الصهيوني ـ االستعماري المعادي الذي بدأ تنفيذه
باحتالل فلسطين منذ  ،1948بهدف القضاء على وجودنا واستالب حقنا

واغتصاب أرضنا ،وخطورة المشروع المعادي أنه يستخدم اليوم مجموعات
إرهابية متط ّرفة تد ّمر بالدنا ومعالمها الحضارية وتمارس ك ّل صنوف اإلجرام
بحق شعبنا.
وقال يزبك :إن ك ّل جرائم اإلبادة التلمودية التي ترتكب بحق شعبنا من
فلسطين إلى لبنان والعراق وصوال ً إلى الشام ،لن تنال من عزيمتنا وصمودنا
ولن تثنينا عن خيارنا المقاوم ،وبفضل تضحيات نسورنا األبطال وتضحيات
المقاومة والجيش في الشام والعراق ولبنان سنهزم المشروع المعادي
ونقضي على اإلرهاب ،وسيتحقق النصر الذي ال مف ّر منه.

ساحل البترون

وأحيت مديرية ساحل البترون التابعة لمنفذية البترون في «القومي»
الذكرى ،بحضور مدير المديرية جاك رستم وأعضاء الهيئة ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
وألقى رستم كلمة أك��د فيها أن سعاده أطلق حركة والوعي والثقافة
والمعرفة سبيالً النتصار قضيتنا ،وعمل على تحقيق الوحدة القومية الشاملة
ّ
مخططات التفتيت ،وهو رائد حركة الصراع والمقاومة في مواجهة
في مواجهة
االحتالل واالستعمار وفي مواجهة الطائفية والمذهبية واالستبداد ،ولذلك
فإن موقع حزبنا الطبيعي ،الصفوف األمامية في مواجهة قوى اإلرهاب التي
تشكل الوجه اآلخر للعد ّو الصهيوني.

 ...وفي مرمريتا ــ الح�صن

يازجي :داعمو الإرهاب ّ
ينفذون ّ
مخطط ًا �صهيوني ًا ـ ا�ستعماري ًا
لتفتيت المنطقة و�إ�ضعاف قوى المقاومة

أحيت مديرية مرمريتا التابعة لمنفذية الحصن
في «القومي» الذكرى باحتفال أقامته في مكتب
المنفذية ،وحضره العميد بشار يازجي ،وكيل
عميد الدفاع زينون األحمر ،عضو المجلس القومي
نضال ح��ان��ا ،ناظر اإلذاع���ة واإلع�ل�ام ف��ي منفذية
الحصن أنطونيوس السعد ،مدير مديرية مرمريتا د.
نضال منصور وأعضاء الهيئة وجمع من القوميين
والمواطنين.
تخلّلت االحتفال كلمة ألقاها إيلي عين الشائبة
عن النظام والمناقب ومفهومها في العقيدة القومية
االجتماعية ،وكلمة لمدير المديرية د .منصور منصور
عن معاني المناسبة تض ّمنت شرحا ً للمرحلة الممتدة
م��ن ع��ودة الزعيم م��ن مغتربه القسري وحادثة

الجميزة حتى استشهاده.
وألقى العميد بشار يازجي كلمة أضاء فيها على
دور الحزب السوري القومي االجتماعي في مواجهة
العد ّو الصهيوني وقوى اإلره��اب والتط ّرف ،وفي
مواجهة مشاريع التجزئة والتفتيت ،الفتا ً إلى أنّ
هذا الدور الصراعي المقاوم الذي اضطلع به حزبنا،
وحصنه
تأسس على النهج الذي أرس��اه سعاده،
ّ
بدمه ،وهو نهج المقاومة القومية دفاعا ً عن شعبنا
وأرضنا وحقنا.
وأكد يازجي أن مواجهة اإلرهاب على أرض الشام،
تندرج في سياق المواجهة المفتوحة والمستم ّرة مع
العد ّو الصهيوني ،فالمجموعات اإلرهابية المتط ّرفة
التي نقاتلها تمثل الوجه اآلخر لعد ّونا الصهيوني

العنصري ،وتم ّثل مصالح القوى االستعمارية.
ولفت يازجي إلى أن الدعم المالي والتسليحي
واللوجستي ال��ذي تؤ ّمنه تركيا وبعض ال��دول
العربية للمجموعات اإلرهابية ،أهدافه واضحة
ومراميه جليّة ،فهؤالء يدعمون اإلره���اب تنفيذا ً
ّ
لمخطط صهيوني ـ استعماري يقضي بتفتيت
المنطقة وإضعاف قوى المقاومة وتصفية المسألة
الفلسطينية ،والتطبيع الكامل مع العد ّو الصهيوني،
وهذا لم يعد خافياً ،ألن عالقات التطبيع انتقلت من
الس ّر إلى العلن.
وختم يازجي مؤكدا ً
التمسك بخيار المقاومة
ّ
سبيالً للقضاء على اإلرهاب بك ّل صنوفه ولتحقيق
انتصار أمتنا.

محصن بالوعي
ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الموت ،وبناء جيل جديد
ّ
والمعرفة ،يواجه أمراض الطائفية والمذهبية والعشائرية والتبعية التي تنخر
في مجتمعنا.
وخاطب قمر المتخ ّرجين قائالً :أمتنا تم ّر بظروف استثنائية وتخوض معركة
الوجود في وجه مشروع التقسيم والتفتيت واإلرهاب ،ونحن معنيون بأن نكون
رأس حربة في هذه المواجهة ،نواجه بروحية االنتظام وااللتزام والجهوزية
العالية اإلعداد ،دفاعا ً عن وحدة شعبنا أمتنا ،مدركين حجم التضحيات التي
ستبذل من جهد ووقت وعمل وبذل ودماء.
وقال قمر إن تسمية هذه الدورة ِباسم «شهداء نسور الزوبعة» ،هو تجسيد
لخيار حزبنا الثابت وتكريس لنهجه المقاوم ،وهذه التسمية هي وعدنا لشهداء
الحزب األبطال الذين ارتقوا في ميادين الصراع في مواجهة العدو اليهوديّ
وعمالئه وأدواته وفي مواجهة اإلرهاب بكل صنوفه وتسمياته ،بأننا مستمرون
في مسيرة المقاومة والصراع دفاعا ً عن شعبنا وأرضنا ،حتى بلوغ غايتنا
بالنصر والوحدة والحرية.
أضاف قمر :حزبنا لن يتخلّى عن خياراته ،فهو السبيل الوحيد لخالص أمتنا،
وهذا يفرض علينا االلتزام بمؤسساته وصونها وإنصاف رجاالته الذين ساهموا
في إعالء شأن الحزب وتفعيل حضوره وإثبات ق ّوته على الصعد كافة.
وأكد قمر أن فكرة المقاومة موجودة في صلب عقيدة حزبنا ومبادئه ،والترجمة
الفعلية لهذه الفكرة تجسدت في مسيرة كفاحنا القومي ض ّد العدو اليهودي ،من
خالل مساهماتنا األساسية في تأسيس أطر المقاومة ض ّد االحتالل ،ومن خالل

العمليات النوعية والمواجهات المباشرة ض ّد العدو ،وفي هذه المسيرة ،كان لنا
شهداء بذلوا دماءهم الزكية في سبيل انتصار قضيتهم ،ونحن نعتز ببطوالتهم
وتضحياتهم وهم أحياء في نفوسنا .ونستذكر منهم أيقونات منفذية الشوف
االستشهادية ابتسام حرب والشهيدين نضال وخلدون الحسنية.
وق��ال قمر :نحن مستمرون في صراعنا ،ال نلتفتُ إلى الخلف ،بل نتطلع
إلى األمام ،نملك اإلرادة والشجاعة لبلوغ قمم المجد ،وها هم نسور الزوبعة،
أبطال الحزب السوري القومي االجتماعي ،يملؤون ميادين الصراع في مواجهة
قوى اإلرهاب والتط ّرف ،يناضلون ويستشهدون ،فتحية إلى نسورنا األبطال،
وتحية إلى الجيش السوري والمقاومين كافة ،وتحية إلى الشهداء الذين أكدوا
بدمائهم حتمية االنتصار.
ولفت قمر إلى أنّ أمتنا تواجه أخطر التحدّيات ،فالعد ّو الصهيوني يخطو
باتجاه تصفية المسألة الفلسطينية ،وفرض هيمنته على المنطقة ،فهو نجح
مع حلفائه وتركيا وبعض العربان ،في إغراق المنطقة بالمجموعات اإلرهابية
المتط ّرفة ،التي تمثل الوجه اآلخر للصهيونية العنصرية ،ونجح أيضا ً في إعطاء
جرعات الخيانة لبعض العرب ،فتخلوا عن التطبيع المستتر وباتوا يجاهرون
بعالقاتهم التطبيعية مع العدو.
وختم :إن مواجهة هذه التحدّيات ،تتطلب التزاما ً تاما ً بخيار المقاومة،
وتحصين هذا الخيار ببناء مجتمع المواجهة ،وهذه مسؤولية ملقاة على عاتق
جميع القوى المؤمنة بخيار المقاومة.

مديرية محردة في «القومي» تحْ يي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
أح��ي��ت م��دي��ري��ة م��ح��ردة التابعة
لمنفذية حماة ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ذك��رى استشهاد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
باحتفال أقامته في مكتبها ،بحضور
منفذ حماة عام غسان ناصر ،ناموس
المنفذية حبيب بيطار ،ناظر اإلذاع��ة
واإلع�لام رام��ي عوكان ،هيئة مديرية
محردة ،وجمع من القوميين والمواطنين
وسبق االحتفال جلس َتي قسم.
بعد الوقوف دقيقة صمت تحية
لباعث النهضة وش��ه��داء الحزب
واألم���ة ،ق��رأ م��ذي��ع المديرية عماد
ضومط مقالة عن مآثر سعاده ،ثم
ألقى ناموس المديرية أك��رم رحال
قصيدة من وحي المناسبة من َنظم
الشاعر القومي عجاج المهتار ،وتال
ناظر اإلذاعة واإلعالم بيان المناسبة.
وأل��ق��ى منفذ ع��ام منفذية حماة
غسان ناصر كلمة لفت فيها إلى أن
الذين تآمروا على زعيمنا ،توهموا
أنهم باغتياله يستطيعون القضاء
على فكره وتصفية القضية القومية.
وقال :سعاده هو القائد الذي بعث
قيم الحق والخير والجمال في هذه

األمة ،وعمل جاهدا ً على إخراج شعبه
م��ن ح��ال ال��ش��رذم��ة واالن��ق��س��ام��ات
الطائفية والكيانية والعرقية ،مطالبا ً
أبناء أمته بالتعالي عن الصغائر،
وتوجيه البوصلة باتجاه واحد ،هو

مصلحة األم��ة التي يجب أن تكون
فوق كل مصلحة ،وخ��وض الصراع
م��ن أج��ل تحقيق أه���داف النهضة
القومية االجتماعية ،الرامية إلى
تحرير األرض ،واالنتصار على أعداء

األمة وتوحيدها.
وختم كلمته مؤكدا ً أن استشهاد
سعاده هو ن��ور حريتنا ،والحرية
شاءها المعلّم ركيزة أولى من ركائز
الحزب.

ّ
إذاعي حول دور المذيع في مديرية كفربهم
�صف � ّ
أق��ام��ت منفذية ح��م��اه ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي صفا ً إذاعيا ً
في مكتب مديرية كفربهم ،حضره عدد
من أعضاء المديرية.
وق��د ش��رح ناظر اإلذاع���ة واإلع�لام
في منفذية حماة رامي عوكان أهمية
اإلذاع����ة كمؤسسة م��ن ن��اح��ي��ة أنها
س ّر قوة الحركة القومية االجتماعية
وانتظامها وأساس قوة المناقبية وفهم
للعقيدة والحركة القومية ومراميها.
وع����رض ل��ص�لاح��ي��ات ال��م��ذي��ع في
المديرية والمفوضية ،وطريقة عمله
للوصول بمهمته إلى أفضل النتائج،
مستعرضا ً التعاميم الصادرة في هذا
الخصوص.
مفصالً حول أصول
كما قدّم شرحا ً ّ
ال��م��راس�لات الحزبية كما وردت في
نظام الحزب الداخلي ،وأهمية الندوة
اإلذاع���ي���ة م��ن ن��اح��ي��ة ت��ط��وي��ر ورف��د
القوميين بالمعرفة العقائدية.

