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مناطق

تحيي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده
منفذيات «القومي» ومديرياته في الوطن وعبر الحدود ْ
دم�شق

�سعاده �أرادنا حركة هجومية لتحقيق م�صالح الأمة

أحيت منفذية دمشق في الحزب السوري
القومي االجتماعي مناسبة الثامن من تموز،
ذك��رى استشهاد الزعيم أن��ط��ون سعاده،
باحتفال أقامته في مكتبها وحضره المنفذ
العام العميد عبد الله الراشد وأعضاء هيئة
المنفذية وأعضاء في المجلس القومي وجمع
من القوميين والمواطنين.
استهلت الكلمات ب��ت�لاوة بيان الثامن
من تموز من قبل ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام ،ثم
ألقى طارق األحمد كلمة تركزت حول معاني
المناسبة ،والربط بين الماضي والحاضر

�أوتاوا

باقون في �ساحات الن�ضال وال�صراع على امتداد الأمة

أقامت مديرية أوتاوا المستقلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي احتفاال ً بمناسبة
الثامن م��ن تموز ذك��رى استشهاد الزعيم
المؤسس أنطون سعاده ،حضره إلى جانب
مدير المديرية يوسف الغريب وأعضاء هيئة
المديرية ،أعضاء المجلس القومي :حبيب

مونتريال

في المؤامرة المستمرة على الحزب واألمة،
من استشهاد الزعيم وصوال ً إلى ما تواجهه
األمة في الواقع الحالي.
ثم تحدّث المناضل القومي أسعد جواد،
فاستعاد محطات جمعته بالزعيم ،وقال
ع��ن��ه :إن���ه ص��اح��ب الشخصية ال��م��م� ّي��زة
والعقل الوقاد واإلرادة الفوالذية الصلبة،
ال��ذي أطلق نهضة األم��ة بتأسيسه الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ،ال��ذي أراده
حزب الـ«نحن» ال حزب الـ«أنا» ،حزب األمة
لتصب
الذي تنصهر فيه ك ّل الطاقات القومية
ّ

بمجموعها في مصلحة القضية التي تساوي
الوجود.
وألقى منفذ عام دمشق العميد عبد الله
الراشد كلمة المنفذية وض ّمنها مقتطفات
م��ن المحاضرة التاسعة للزعيم ،والتي
محورها أنّ الحزب هو حركة هجومية ال
حركة دفاعية« ...إنّ تنازع م��وارد الحياة
وال��ت��ف � ّوق بين األم��م ه��و ع��ب��ارة ع��ن ع��راك
وتطاحن بين مصالح القوميات .ومصلحة
الحياة ال يحميها في العراك سوى القوة،
القوة بمظهرها المادي والنفسي (العقلي)،

وال��ق��وة النفسية ،مهما بلغت من الكمال،
هي أبدا ً محتاجة إلى القوة المادية ،بل انّ
القوة المادية دليل قوة نفسية راقية» .و«إنّ
الحق القومي ال يكون حقا ً في معترك األمم
إال بمقدار ما يدعمه من قوة األم��ة .فالقوة
هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو
إنكاره».
وختاما ً ُو ّزعت على الحاضرين نسخ من
كتيب أعدّته المنفذية ويتض ّمن األناشيد
الحزبية القومية ،وبعد ت��وزي��ع الحلوى
والعصير ،اختتم االحتفال بالنشيد القومي.

ح��ج��ار ،ن��ور ق���ادري وعيسى حاماتي ،كما
حضر نائب رئيس مجلس بلدية أوتاوا الياس
الشنتيري وفعاليات وجمع من القوميين
وأبناء الجالية.
اف��ت��ت��ح االح��ت��ف��ال بالنشيدين الكندي
والسوري القومي االجتماعي ،ثم بالوقوف

دقيقة صمت على أرواح شهداء األمة .وألقى
مدير المديرية يوسف الغريب كلمة توجيهية
تعبوية بالمناسبة.
ثم ألقى كلمة المديرية المذيع أحمد الحاج
فقال :عندما نحيي هذه الذكرى ،فإننا نحييها
استذكارا ً لقيَم التضحية والعطاء والفداء،

واح��ت��ف��اال ً بالقيمة اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي مثلها
سعاده ،والتي يندر أن تتك ّرر في حياة األمم.
أضاف :هو شهيد الثامن من تموز ،المعلم
ال���ذي ق��ال وف��ع��ل وم���ارس البطولة ،وك��ان
مطمئنا ً ي��وم أع��اد إل��ى األم��ة وديعتها فجاء
فباق».
قوله« :أنا أموت أما حزبي
ٍ
ولذلك نرى في هذه المناسبة أنها تكريس
لمبدأ البطولة المؤمنة ال��م��ؤي��دة بصحة
العقيدة ،وهذا هو الفعل البطولي الذي مارسه
القوميون االجتماعيون ويمارسونه ك ّل يوم،
وهذا ما شهدناه وال نزال نشهده في فلسطين
لبنان والشام وعلى امتداد ساحات النضال
والصراع ض ّد أعداء أمتنا ودفاعا ً عن األرض
والسيادة واالستقالل والكرامة.
وتابع :إنّ المؤامرة اليوم أصعب وأش ّد
المقسم في
وأخطر حيث السعي إلى تقسيم
ّ
سايكس – بيكو من خ�لال تأليب الطوائف
وال��م��ذاه��ب داخ���ل ال��ك��ي��ان��ات بعضها على
البعض اآلخر .وختم قائال :إن الصراع اليوم
هو بين قوى المقاومة والصمود ،وبين العدو
الصهيوني وال��غ��رب وأدوات��ه��م اإلقليميين
والعرب.
سلّط الضور على سيرة الزعيم
بعد ذلك ُ
المؤسس ومسيرته ،م��ن مرحلة الطفولة
وال��ش��ب��اب وال��ه��ج��رة ث��م ال��ع��ودة وتأسيس
ال��ح��زب ،ثم االضطهاد والمغترب القسري
ث��م ال��ع��ودة وال��ش��ه��ادة التي نحيي ذكراها
في تموز ،شهر الفداء القومي .وتناوب على
التعريف ياسمين طه ،فراس أيوب ،أليسار
غريب ،وميسلون حمود.

�سلوم� :سعاده ّ
حدد بعقيدته ومبادئه وتعاليمه
الطريق ال�صحيح الذي يو�صل الأمة �إلى الخال�ص

بمناسبة الثامن من تموز ،ذكرى استشهاد باعث النهضة
القومية الزعيم أنطون سعاده ،أقامت مديرية مونتريال
المستقلة في الحزب السوري القومي االجتماعي مخيّمها
السنوي في شمال مقاطعة كيبيك الكندية ،بمشاركة الفتة
من عائالت القوميين والمواطنين من أبناء الجالية٠
افتتح آمر المخيم ماهر الحاج فعاليات المخيم ،فأقيمت
بداي ًة سهرة تعارف للمشتركين ،إذ ع ّرف ك ّل مشترك عن
نفسه وعمله أو دراسته وم��ن أيّ مدينة أو قرية سورية
يتحدّر .كما أقيمت خالل المخيم دورة في لعبة الشطرنج
فاز بها الشبالن سرجون الحاج وجورج سابا .و ُن ّظمت عدة
مباريات رياضية في ألعاب عدّة منها السباحة وش ّد الحبل
والكرة الطائرة٠

أما على المستوى اإلذاعي ،فعُ قدت جلستان حواريتان،
األولى أدارها مدير مديرية مونتريال نزار سلوم وتمحورت
حول األوض��اع الراهنة التي تم ّر بها أمتنا ،وال��دور الهام
الذي يؤدّيه الحزب السوري القومي االجتماعي ،ال سيما
في مواصلة مسيرة النضاالت والتضحيات في معركة
األمة المستمرة ض ّد المتآمرين وأدواتهم من قوى االحتالل
واإلرهاب والتط ّرف ،وكذلك على المستوى الفكري والعقائدي
والثقافي ،إذ تثبت ك ّل مجريات األحداث في أمتنا أنّ سعاده
ح�دّد بعقيدته ومبادئه وتعاليمه الطريق الصحيح الذي
يوصل األم��ة إل��ى ال��خ�لاص ويحقق لها ال��وح��دة والعزة
والكرامة.
الجلسة الثانية التي أدارت��ه��ا تغريد مهنا كانت عن

التاريخي والجغرافيا ،إذ ُو ّزعت على المشتركين مجموعة
ص��ور تظهر مدنا ً وم��واق��ع سورية تاريخية ،وك��ان شرح
عن أهمية تلك المدن والمواقع وما تمثله من قيم عمرانية
واجتماعية وحضارية رفيعة ،األم��ر ال��ذي الق��ى إعجاب
المشتركين ،ال سيما أب��ن��اء الجيل الصاعد ال��ذي��ن ول��دوا
وترعرعوا في المغترب.
واختتم سلوم المخيم بتوزيع الهدايا على الفائزين بلعبة
الشطرنج والدورات الرياضية ،من ّوها ً بجهود هيئة المخيم
الذي تميّز بحسن التنظيم واالنضباط ،كما شكر المشتركين
على الروح الرياضية والمناقبية العالية التي أظهروها خالل
الفعاليات.

5

ّ
الت�صدي لالحتالل والإرهاب �أولوية
�سدني

أح��ي��ت منفذية س��دن��ي ف��ي الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ذك��رى
استشهاد باعث النهضه الزعيم أنطون
سعاده بحفل خطابي أقامته في مركز
شبيبة النهضة في فيرفيلد ،حضره
قنصل سورية ماهر دباغ ،مسؤول تيار
المرده إيلي بو ه��ارون ،وفد من التيار
الوطني الحر ض ّم طوني رزق وجوني
مرعب ،ممثل حركة أمل حسين الحاج،
أمين فرقة ح��زب البعث ف��وزي أمين،
مسؤول الوطنيين األحرار الديمقراطيين
ري��م��ون ب��و ع��اص��ي ،م��س��ؤول الحزب
الكلداني سمير يوسف ،ممثل عن حزب
الدعوة العراقي ،منسق «أستراليون من
أجل سورية» الدكتور غسان العشي،
وممثلون عن حركة الشباب المسلم
العلوي ومؤسسات الجالية االجتماعية
وال��ث��ق��اف��ي��ة ،ووس��ائ��ل إع�ل�ام عربية
وأسترالية ،ورجال دين.
كما حضر منفذ ع��ام سدني أحمد
األيوبي وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد
من أعضاء المجلس القومي ،وجمع من

ملبورن

القوميين والمواطنين وأبناء الجالية.
ب��دأ االحتفال بالنشيدين الحزبي
واألسترالي ،ث ّم كلمة ترحيب وتقديم
ألقاها ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية
س��دن��ي راض���ي خ����وري ،وت��ح��دث في
االحتفال إل��ى جانب منفذ ع��ام سدني
أحمد األيوبي ،ك ّل من :القنصل السوري
ماهر دب��اغ ،مسؤول تيار المرده إيلي
أبو هارون ،عباس مراد ِباسم أصدقاء
الحزب السوري القومي االجتماعي،
جوني مرعب ِباسم التيار الوطني الحر،
نقوال شنبور وم��ازن حنا ِباسم اتحاد
شبيبة النهضة ،ميسم األيوبي وكريم
األيوبي ِباسم أشبال الحزب ،فوزي أمين
ِباسم حزب البعث ،سمير يوسف ِباسم
األح���زاب الكلدانية ،إضافة إل��ى كلمة
لحركة الشباب المسلم العلوي وقصائد
للشاعرين مارون طراد وفؤاد شريدي.
الكلمات تناولت فكر أنطون سعاده
واستشرافه للمراحل والمخاطر التي
تم ّر بها األم��ة السورية ،ووق��وف��ه في
وجه احتالل الصهاينة لفلسطين وفي

وجه مؤامرة تقسيم بالدنا ودعوته إلى
استخدام النفط سالحا ً في مواجهة
األعداء ،وهي المواقف التي س ّرعت في
مؤامرة اغتياله التي تشارك فيها إلى
جانب العدو الرجعية العربية والقوى
االستعمارية التظام الطائفي في لبنان
ال��ذي ن ّفذ جريمة اغتيال سعاده في
الثامن من تموز عام .1949
ور ّك��زت الكلمات على األوض��اع في
المنطقة ،واعتبرت أنّ سورية والعراق
يتع ّرضان لعدوان إرهابي تدعمه دول
معروفة وتن ّفذه مجموعات إرهابية،
والهدف من وراء استهداف هذه البلدان
تفتيت المنطقة وتقسيمها لمصلحة
«إسرائيل» والقوى االستعمارية.
وأدان الخطباء العدوان الصهيوني
الهمجي على غ � ّزة ،وجرائمه البشعة
بحق األط��ف��ال وال��ن��س��اء ،واستنكروا
الصمت الغربي والعربي حيال هذا
العدوان الذي ودعوا إلى وقفه .وتخلل
المهرجان رقصات فولكلورية لشبيبة
النهضة.

عبد اهلل :الوعي القومي هو ال�سالح
الأم�ضى لمواجهة ّ
ّ
التحديات
كل

أحيت منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده في قاعة
مكتب المنفذية في برنزويك ،وذلك باحتفال حاشد ،حضره
إلى جانب منفذ عام منفذية ملبورن صباح عبد الله وأعضاء
هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية في أستراليا سايد
النكت وعدد من أعضاء المجلس القومي ومسؤولين.
منسق عام التيار
كما حضره وفد من التيار الوطني تقدّمه ّ
في سدني روبير بخعازي ومسؤول ملبورن شربل راضي
على رأس وفد ،مسؤول الحزب الشيوعي اللبناني في ملبورن
خليل الراسي على رأس وفد ،ممثل الجامعة اللبنانية الثقافية
سايد حاتم ،عضو بلدية موراندا ورئيسها السابق طوني ديب،
ورئيس بلدية موريلند السابق طوني الحلو ،رئيسة تجمع
النهضة النسائي جنى دياب ،ورئيس جمعية عدبل الخيرية
األسترالية فايز النبوت ،وحشد من القوميين وأبناء الجالية.
افتتح االحتفال بالنشيدين األسترالي والحزبي الرسمي،
ووق��ف الحضور دقيقة صمت عن أرواح شهداء األم��ة في
فلسطين ولبنان والشام والعراق ،وتخلله عرض فيلم عودة
الزعيم من المغترب إلى الوطن.
ع ّرفت االحتفال ناظر التربية والشباب في منفذية ملبورن
ربى البونجي دياب فألقت كلمة وجدانية حول معاني الثامن
من تموز.
مؤسسة الحوار اإلنساني في ملبورن كامل
وألقى رئيس ّ
الكاظمي كلمة ِباسم «أستراليون من أجل العراق» قال فيها:
استنهض سعاده عناصر الشباب نحو التغيير فشكل الشبيبة
السورية التي ض ّمت أكاديميين ومثقفين وناشطين .وك ّرس
فأسس الحزب الذي ض ّم األردني
فكره لمجابهة االحتاللّ ،
واللبناني والسوري والفلسطيني الخ ...وطبيعي وفق منهج
النظم التي تحكم بالدنا العربية أن يُتهم سعاده ويعتقل تكراراً.
خصوصا ً أنه صاحب فكر يحارب الطائفية المقيتة.
وجه األنظار إلى أنّ
وقال الكاظمي :إنّ المشاع الحكومي ّ
سعاده يتع ّرض للكيان اللبناني فصدرت مذكرة توقيف بحقه
عام  ،1947مع أنّ الواقع غير ذلك ،وكتاباته وخطبه كانت
تعبّر عن موقفه الصارم من معاهدة سايكس ـ بيكو التي كان
يُعدّها أ ّم المصائب على األمة ،وأنها السبب الرئيس الذي أوجد
وقسم األمة الواحدة وسلبها حقوقها وأرضها.
الصهيونية ّ
كما ألقى رفعت حنا كلمة «أستراليون من أجل سورية»
فرأى أنّ الذين تآمروا ض ّد سعاده ،كانت مؤامرتهم ال تستهدفه
وحسب بل تستهدف حزبه ،وعقيدته ،ونهضته ،وفكره القومي
الحي الذي دعا إلى وحدة .لقد أخافهم انبعاث نهضة قومية
ّ
اجتماعية.
الثامن من تموز أضحى مناسبة وطنية وقومية ،ودرسا ً
في الشهادة ،تعلّمته األجيال الناهضة بالتضحية والبطولة
واالستشهاد .وهذا ما تجلى في ما قدمه القوميون االجتماعيون
في فلسطين ولبنان واليوم في سورية الشام ،وهم بالتأكيد
سيهبّون أيضا َ للدفاع عن العراق واألردن.

وختم مؤكدا ً االعتزاز بالتزام القوميين االجتماعيين بمسيرة
النهضة ،وتضحياتهم الجسام من أجل الدفاع عن الوطن
واألمة ،وعن محور المقاومة والممانعة ،وال سيما عن قلعته
وحاضنته في الشام التي انتصرت بقيادة الرئيس بشار األسد
وأسقطت التآمر والتآمرين.
وألقى نبيل حنا كلمة تيار المرده فرأى في هذه الذكرى محطة
مضيئة في تاريخ األمة ،تضيء الطريق للشرفاء والمناضلين،
في سبيل إقامة مجتمع مبني على أسس ثابتة من العدالة،
والمساواة ،إلقامة الدولة المدنية القوية الحديثة.
وأض��اف :إننا نعيش اليوم في مرحلة تزداد فيها ضراوة
التآمر على لبنان وسورية والعالم العربي ،ويزداد في المقابل
تصميم القوى الوطنية والقومية بالتصدي للهجمة التآمرية
التي تهدف إلى تقسيم وشرذمة األمة إلى مجموعات دينية،
ومذهبية ،ومناطقية ،متناحرة في ما بينها.
وألقت رئيسة تجمع النهضة النسائي في ملبورن جنى
دياب كلمة أشارت في مستهلها إلى انّ سعاده سجل في الثامن
من تموز سعاده موقفا ً للتاريخ فانتصر على جالديه وعلى
المتآمرين من ك ّل قوى االستعمارية والظالمية ألنهم ظنوا أنهم
بقي كما قال الزعيم،
باغتياله سيقضون على حزبه ،لكن حزبنا َ
وال تزال عقيدته وحدها القادرة على إنقاذ األمة والنهوض بها
إلى الموقع المتقدّم الذي تستحقه بين األمم.
وألقى منفذ عام ملبورن صباح عبد الله كلمة قال فيها :نلتقي
في ذكرى جليلة ّ
تلخص الحركة السورية القومية االجتماعية
ك ّل قيَمها ،من خالل ثبات هذه الحركة على أرض األمة ،رافعة
رايتها الواحدة المعبّرة عن فضائل النضال وعن عقيدة النهضة
وأخالقها .نلتقي في ك ّل سنة لنجدد العهد لسعاده الشهيد
أسس حزبه المعبّر عن فكر األمة ،وعن مخزونها الثقافي
الذي ّ
النضالي ،مفتتحا ً عهد البطولة المؤيدة بصحة العقيدة.
وأضاف :لقد أدرك سعاده باكرا ًالخطر اآلتي على األمة ،وجاء
بالح ّل المتمثل بالفكر الجديد والمبادئ القومية االجتماعية،
التي تعمل على جمع ك ّل شرائح المجتمع السوري ،وعلى
تحقيق مصالح األمة ومصالح الشعب.
نحن نعلم أنّ األم��م تحاكم الخونة والمجرمين ،لكنها ال
تحاكم القادة األبطال والمفكرين النوابغ .كان يجب محاكمة
الطبقة الحاكمة آنذاك والتي انصاعت لقرارات األعداء ،لتنفيذ
تلك الجريمة البشعة ،في تلك الليلة التي يخجل منها التاريخ.
ورأى عبد الله أنه على رغم ك ّل المآسي التي واجهتها األمة
وما زالت تواجهها ،وعلى رغم ك ّل البطوالت التي يبديها شعبنا
البطل لدحر المؤامرات المتتالية ،من فلسطين إلى العراق
إلى لبنان والشام ،نقول إنّ السالح األمضى لمواجهة ك ّل
الصعوبات هو سالح الوعي القومي .ومن خالل عقيدة سعاده،
وأنّ النضال بهدي المبادئ لم يتوقف يوما ً وبك ّل الوسائل،
فالقوميون االجتماعيون في الوطن والمغتربات تاريخهم حافل
بالبطوالت والتضحية فداء لألمة وأرضها وفي سبيل نهضتها
وع ّزها وكرامتها.

