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حمليات �سيا�سية

�أكدا لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ انت�صار �سورية انت�صار للعروبة والحرب عليها لك�سر العروبة

احتفال لـ «القومي» في م�شغرة بمنا�سة مولد �سعاده

تج�سد �أفكارها روحانا� :سيا�سة الن�أي بالنف�س ن�أي
�سعاده :العروبة الحقيقية �إلغاء حدود «�سايك�س ـ بيكو» والمقاومة ّ
القبيالت :الوقوف مع الم�شروع اال�ستقاللي والوطني هو الوحدة العربية الحقيقية عن م�صلحة لبنان وم�ستقبله وم�صيره
حوار :سعد الله الخليل
أكدت األستاذة الجامعية والباحثة اللبنانية الدكتورة صفية
أنطون سعاده أنّ «سورية الطبيعية ال تزال تحارب ألجل
المفهوم العروبي ،وإذا انتصرت سورية يمكن تعميم هذا
المفهوم على العالم العربي ،أما في حال الفشل فإنّ المشروع
الوحدوي يكون قد انتهى».
وشدّدت سعاده على أنّ «الوحدة العربية هي ما يتحدّث
عنه التيار الشعبي ال الحكام ،ألنّ هذا التيار يؤمن بالوحدة
والعروبة وبالفكر العربي وليس بالفكر الديني المتطرف».
وإذ أشارت إلى أنّ العروبة الحقيقية هي إلغاء حدود
«سايكس ـ بيكو» ،لفتت سعاده إلى أنّ «هذا ما يحصل اليوم
بعد أن ك ّرس سيد المقاومة األمين العام لحزب الله السيد
أي مكان،
حسن نصر الله في خطابه مقولة سنضرب في ّ
وهذا ما ينهي الحدود ،وهو ما ترفضه أميركا لنبقى ضعفاء
أمام إسرائيل».
وأوضح رئيس اتحاد الشيوعيين األردنيين الكاتب
سعود القبيالت بدوره ،أنّ «العروبيين الواقفين مع مشروع
االستقالل والمشروع الوطني والتقدم االجتماعي هو
الوحدة العربية الحقيقية ،مشيرا ً إلى أنّ «واشنطن أوكلت
إلى السعودية اإلشراف على العالم العربي وهي ال تملك
إيديولوجية غير الدين ،ألنها مك ّون عائلي وليست دولة ،وهذا
ما سمحت به أميركا والغرب ألسباب عدة منها أنها ترفض
المفهوم القومي».
وأكد القبيالت أنّ «العرب يعيشون مخاضا ً على المستوى
وفي حوار مشترك بين صحيفة «البناء» وشبكة «توب نيوز»،
تزامنا ً مع ندوة «العروبة وأسئلة النهضة» التي تنظمها وزارة
الثقافة السورية بمشاركة باحثين من دول عربية ،شدّد القبيالت
على ضرورة تحديد المصطلحات ،قائالً« :العروبة ثقافة يجب
تجسيدها في حالة وحدوية تجمع الشعوب العربية على أسس
الديمقراطية وتراعي وتأخذ الواقع الموجود في االعتبار وترتقي
به من دون االستسالم أو التسليم ،بل االستفادة من مك ّوناته
وموجوداته لصنع الوحدة الحقيقية».
وأش��ارت الدكتورة سعاده ب��دوره��ا ،إل��ى ض��رورة التفريق
بين كيف ُفهمت العروبة اليوم وكيف ُفهمت في الماضي« ،ألنّ
العروبة في الماضي وفي القومية العربية ُفهمت على أساس
العرق العربي ،وهذا ما يؤدّي إلى تشظي المجتمع العربي وتفتته
ويعنى بوجود عرق عربي أيّ تغييب األعراق األخرى ،الكردي
واآلشوري والشركسي ورفضها ،لذلك ظهرت خالل الـ 100عام
الماضية مشكالت عديدة ،خصوصا ً في العراق على أساس
المفهوم الخاطئ للعروبة وهو ما يستدعي التفريق بين الثقافة
واإلثنية».
وشدّدت سعاده على أنّ «العامل األساسي للعروبة هو الثقافة
يفسر
المنفتحة التي نمت عبر قرون في الهالل الخصيب ،وهذا ما ّ
وجود مئات الملل في هذه المنطقة ،فالعروبة ثقافة ضمن بيئة
جغرافية محدّدة موجودة في منطقة الهالل الخصيب خالفا ً
لشمال أفريقيا مثالً التي ال توجد فيها هذه الثقافة».
ولفت القبيالت إلى أنّ هناك من يعتبر نفسه عروبيا ً فيما يقف
في الصف األميركي ـ الرجعي ،وأض��اف« :هناك عروبي يؤيد
السياسات الليبرالية ،فنحن نتحدث عن العروبيين الواقفين مع
مشروع االستقالل والمشروع الوطني والتقدم االجتماعي ومع
وحدة عربية حقيقية مبنية على أسس اجتماعية وثقافية متينة
ومستنيرة ،الفتا ً إلى سعي حقيقي لبلدان عربية نحو الوحدة
العربية ما يدعم هذا التوجه ،وقال« :من مصلحة هذه الشعوب
العربية السعي إلى إنجاز الوحدة العربية».
ولفتت سعاده إلى الفرق بين الوحدة العربية والعروبة وقالت:
«الوحدة العربية في مشكلة اآلن ،لذلك الشباب يقول إنه ال يريد
العروبة ،ألنه ال يمكن ان يكون اإلنسان مع نقيضه ،فكيف يمكن
لعربي ضرب سورية ِباسم «إسرائيل»! وقالت« :السعودية التي
تقف مع «إسرائيل» علنا ً تعرقل الوصول إلى وحدة عربية».
وتابعت سعاده« :الوحدة العربية هي التي يتحدّث عنها
التيار الشعبي ال الحكام ،ألنّ هذا التيار الشعبي يؤمن بالوحدة
والعروبة ،وه��و مؤمن بالفكر العربي وليس بالفكر الديني
المتطرف ،وقالت« :بعد مرحلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر
انهار وتح ّول المشروع من عروبة إلى إسالم وهذا ما نعيشه اآلن،
إسالم رجعي انتهى بنا إلى داعش وهو ما يعيدنا إلى الوراء».

سورية والعروبة

وأشارت سعاده إلى أن «سورية الطبيعية ال تزال تحارب ألجل
المفهوم العروبي ،وإذا انتصرت سورية يمكن تعميم هذا المفهوم
على العالم العربي ،أما في حال الفشل فإنّ المشروع الوحدوي

سعاده والقبيالت يتحدّثان إلى الزميل الخليل

اإلقليمي والدولي وهو الصراع بين نظام التبعية وبين
مشروع االستقالل والتح ّرر الوطني ،معتبرا ً أنّ الغرب يريد
استمرار هذا الصراع من طريق «اإلخوان المسلمين» لتتح ّول
السياسات الليبرالية عن طريقهم إلى اقتصاد إسالمي ،كما
يكون قد انتهى».
وأكد القبيالت من جهته ،أنّ «االحتالل العثماني كان له تأثير
سيّئ في العالم العربي كأسوأ احتالل مر عبر التاريخ ،وترك
آثارا ً ما زالت موجودة ،وأضاف« :إذا أردنا لشعوبنا أن تنهض
فيجب الفصل بين الدين والسياسة ،وهناك دول وأطراف توظف
الدين في خدمة السياسة ،وهذا ما يعتبر إساءة إلى الدين الذي
يصبح مجرد أداة ،وقال« :هناك فرق كبير بين اإلخوان المسلمين
وبين الصوفيين ،وهو ما يجعل من الصعب بمكان ربط الدين
بالسياسة».
واعتبرت سعاده أنّ «واشنطن أوكلت إلى السعودية اإلشراف
على العالم العربي وهي ال تملك إيديولوجية غير الدين ،ألنها
مك ّون عائلي وليست دولة ،وهذا ما سمحت به أميركا والغرب
ألسباب عدة منها أنها ترفض المفهوم القومي ألنه ال يسمح لها
باستغالل الخيرات ،لكن في عهد الرئيس محمد مرسي واإلخوان
استطاعت الوصول إلى هذا الهدف في مقابل السلطة».
غب
واعتبر القبيالت أنّ «السعودية تملك أكبر احتياط ديني ّ
الطلب يخدم األميركيين وجاهز لالستخدام والتوظيف في أيّ
لحظة ،استخدم في أفغانستان ويوغسالفيا التي لم تدخل في
الحلف األطلسي وبعدها جاؤوا به إلى مرحلة ما يُس ّمى الربيع
العربي في سورية وليبيا وغيرها ،وهو اإلسالم الوهابي».
وأكدت سعاده أن «العروبة اليوم تتكل على الدين اإلسالمي
في تحقيق أهدافها وتعتقد أنّ المسلم في أفغانستان وباكستان
وأندونيسيا يناصر قضاياها ،وهذا وهم ،المسلم في تلك البلدان
يناصر قضايا بلده ال قضية فلسطين والمسجد األقصى ،وهذه
هي الوهمية التي تدّعي وجود مليار مسلم فيما «إسرائيل» ال تزال
موجودة ،فهذا دعم عاطفي وليس حقيقياً ،وهو ما نادى به مؤسس
الحزب السوري القومي االجتماعي الزعيم أنطون سعاده بإطالق
العروبة الحقيقية في سورية الكبرى ِباسم القومية وليس ِباسم
الدين ألنه يرفض مزج الدين بالسياسة».

حركة التح ّرر العربية

ورأى القبيالت أنّ «حركة التح ّرر العربية لم تنجز مشروع
التحرر الوطني بعد ،ألنّ أغلب األنظمة السياسية ما زالت تابعة
ومتخلفة ،وهذا مشروع ما زال مطروحا ً أمام حركة التح ّرر العربية
ويجب إنجازه حتى نتخطى هذا الواقع ،مشيرا ً إلى أنّ العرب
يعيشون مخاضا ً على المستوى اإلقليمي والدولي وهو الصراع
بين نظام التبعية وبين مشروع االستقالل والتح ّرر الوطني،
والغرب يريد استمرار هذا الصراع من طريق اإلخوان لتتح ّول
السياسات الليبرالية عن طريقهم إلى اقتصاد إسالمي ،كما كان
مشروع اإلخ��وان في تونس ومصر ،مؤكدا ً أنّ هذا المشروع قد
سقط تاريخيا ً بفضل صمود سورية التي أعاقته ووضعته في
أزمة على رغم اآلالم الشديدة ،ما أدّى إلى نشوء وعي عربي جديد،
لكنه لم َ
يرق بعد إلى مستوى النهوض».
وشدد القبيالت على «البحث للتعامل مع المرحلة المقبلة
ومحاولة وقف الهجمة على المنطقة التي يعود سببها إلى أن
أنظمة التبعية ما زالت موجودة ،وهذه الهجمة لها وجهان :أحدهما

في الذكرى الـ 37العتقاله

إسقاط األنظمة المستقلة في سورية والعراق وليبيا ،مع التحفظ
على سياسات الرئيس السابق معمر القذافي ،إال أنّ الهدف هو
ضرب االستقالل وإقامة تقسيم جديد في بالد الشام على أساس
مذهبي وطائفي وهذا ما تحدّث عنه المنظرون «اإلسرائيليون»
أواخر التسعينات عندما وضعوا خطة لتقسيم الدول المحيطة
بالكيان إلى دوي�لات طائفية لتبرير وضع «إسرائيل» كدولة
طائفية ،وهو ما يجري اآلن من شحن طائفي في الفترة نفسها
التي تتحدث فيها «إسرائيل» عن يهودية الدولة».
وأش��ارت سعاده إل��ى دور المقاومة في إع��ادة الصراع إلى
وجهته الصحيحة وتغيّر الموازين وقالت« :طالما لم نستعمل
القوة فإننا نراوح مكاننا ،لكن بظهور المقاومة اللبنانية ت ّم كسر
هذه الموازين ،وأكدت أنّ «الجمهور الذي يؤمن بالمفاوضات مع
«إسرائيل» هو ما يقودنا إلى االنهيارات وعدم الوصول إلى أي
تغيير» ،مشيرة إلى أنّ «المقاومة التي اعتمدت السالح هي من
سيوصلنا إلى النور».
وأوض���ح القبيالت أنّ «ه��ذه المقاومة تتنافى م��ع وج��ود
«إسرائيل» كشرطي متقدّم في المنطقة».

المقاومة وكسر «سايكس ـ بيكو»

وأكدت سعاده أن «العروبة الحقيقية هي إلغاء حدود سايكس
ـ بيكو ،وهذا ما يحصل اليوم بعد أن ك ّرس سيد المقاومة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه مقولة سنضرب
في أيّ مكان ،وهذا ما ينهي الحدود وهو ما ترفضه أميركا لنبقى
ضعفاء أمام اسرائيل» ،وأضافت« :الدولتان السورية والعراقية
ساهمتا أيضا ً في شك ٍل كبير في كسر هذه الحدود المفترضة».
واعتبرت سعاده ان «الجامعة العربية مج ّرد أداة في يد
األميركيين و«إسرائيل» ،وتقف خارج دورها المفترض».
واعتبر القبيالت أن «األمن المشترك ما زال مستمرا ً بين الدول
ذات التبعية األميركية ك��األردن وغيره ،وطالب بالبحث عن
جامعة عربية حقيقة تدعم التوجه القومي والمشروع العربي».
وأضاف« :هناك حاجة لدى الشعوب العربية ألن تبني مشروعا ً
متطورا ً تدافع فيه عن نفسها ،والعروبة المتعلقة بالجامعة
العربية قد سقطت وأصبحت محورا ً مرتبطا ً بالغرب».
واختتم ك ّل من سعاده والقبيالت بتأكيد أنّ «العروبة الحقيقة
مختلفة عن العروبة التقليدية ،وهي تلك الموجودة في سورية
َ
مضيفين« :أنّ
الطبيعية ،وقد نجحت نجاحا ً كبيرا ً حتى اآلن»،
الخليج ما زال معتمدا ً على الجيوش األميركية ،وهو ما دفع قطر
للذهاب إلى تركيا اليوم لعدم وجود جيوش لهذه ال��دول ،لكن
سورية والمقاومة هما من أوجد معادلة ردع «إسرائيل» التي
يفسر
أصبحت عاجزة اآلن عن أي حرب خارج حدودها ،وهذا ما ّ
امتالك «اإلسرائيليين» لجوازات سفر أميركية تمكنهم من الهرب
في حال نشوب أي حرب وهذا إنجاز كبير لنا».

ُي��ب��ث ه���ذا ال���ح���وار ك ً
���ام�ل�ا ال���ي���وم الساعة
الخامسة مسا ًء و ُيعاد بثه الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردّد 12034

منفذية ملبورن في «القومي» تحيي الأول من �آذار

عبداهلل� :سنوا�صل �صراعنا ّ
�ضد �أعداء الأمة
ولن نجد مفر ًا من االنت�صار

من خالل تضحيات مجاهديها وحكمة قائدها سماحة
السيد حسن نصر الله ،الذي أكد أننا قوم ال نترك أسرانا
في السجون ،ألن األمة التي تترك أسراها هي أمة بال شرف
وبال كرامة».
ودع��ت اللجنة إلى المشاركة في اإلحتفال المركزي
الذي سوف يقام في ذكرى اعتقال األسير سكاف ،وتنظمه
الجمعية اللبنانية لألسرى والمحررين ولجنة أصدقاء
األسير سكاف ،في قاعة معتقل الخيام في الجنوب يوم
األحد المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً.

حملة تبرع بالدم في الجامعة الدولية
تحت شعار «دمنا بيرخصلك يا وطن» نظمت الجامعة اللبنانية الدولية في
حرمها ببيروت ،حملة للتبرع بالدم لمصلحة الجيش اللبناني ،برعاية رئيس
الجامعة الوزير السابق عبدالرحيم مراد ،وبالتعاون مع قيادة الجيش ممثالً
بطاقم طبي من المستشفى العسكري ،ومساهمة من جمعية  DSCالمعنية
بإنجاز عمليات التبرع.
وتأتي هذه الحملة ،بحسب بيان للجامعة «تحية من الجامعة للجيش
اللبناني الذي يبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن ارض الوطن».
وتمثلت الهيئة اإلدارية للجامعة بكل من وائل سلوم وعوض مرعي ،والهيئة
التعليمية برئيس قسم المختبر في الجامعة الدكتور محمد راشد .وفي بداية
الحملة كانت كلمة لمرعي قال فيها« :بداية نرحب بالحضور الكريم والجيش
اللبناني وبطالبنا الكرام باسم الجامعة اللبنانية الدولية والتقدير والشكر
موصول لراعي احتفالنا هذا معالي الوزير عبد الرحيم مراد الذي شجعنا
على هذه الخطوة ولواله لما أبصرت هذه الحملة النور ،فأطلقنا حملة التبرع
لمصلحة الجيش اللبناني عربون وفاء له ،إيمانا ً من الجامعة ومنا بأهمية
تلك النشاطات الهادفة في تنمية الشعور الوطني واعترافا ً بالجميل للمؤسسة
الوطنية التي تقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على سالمة الوطن وامنه
واستقراره» .وقد شارك الفنان معين شريف في هذا الحدث ،وقال في هذا
الصدد« :كلنا للوطن وكلنا للجيش».
كما أثنى على دور الجامعة اللبنانية الدولية ،في تنظيم هذا الحدث المهم
في ظل الظروف التي يمر بها البلد والجيش ،وأكد الدعم الكامل ولو تطلب ذلك
تقديم الدم في سبيله .وامتدت فترة التبرع الى خمس ساعات ،وشهدت إقباال ً
وحماسة الفتين من الطالب.

الحملة الأهلية ال�ستمرار التحركات لإطالقه
عقدت الحملة األهلية لنصرة فلسطين وقضايا األمة
اجتماعها ال��دوري في (دار الندوة) في بيروت بحضور
منسقها العام معن بشور الذي افتتح االجتماع بالدعوة
إلى الوقوف إجالال ً ألرواح شهداء فلسطين واألمة ال سيما
شهداء مجموعة دير ياسين في عملية يافا في  11آذار

روحانا

فخر الدين

مرعي

تحت عنوان «دمنا بيرخ�صلك يا وطن»

�إ�ضاءة �شموع في منزل الأ�سير �سكاف

أض��اءت لجنة «عائلة وأصدقاء األسير في السجون
اإلسرائيلية» يحيى سكاف ،لمناسبة الذكرى السنوية
السابعة والثالثين العتقاله ،الشموع في غرفته في منزل
عائلته في بلدة بحنين ـ المنية ،كتعبير رمزي عن التضامن
مع قضيته.
وفي المناسبة وجهت اللجنة في بيان« ،التحية لألسير
سكاف واألسرى كافة في السجون «اإلسرائيلية» ،وإلى
المقاومة بفصائلها كافة في فلسطين ولبنان ،التي أثبتت
بالقول والفعل أنها قادرة على تحرير األرض واألسرى،

كان في تونس ومصر ،لكنه جزم بأنّ هذا المشروع قد سقط
تاريخيا ً بفضل صمود سورية التي أعاقته ووضعته في أزمة
رغم اآلالم الشديدة ما أدّى إلى نشوء وعي عربي جديد ،لكن
ال يرقى إلى مستوى النهوض».

أشار ناموس مجلس العُ مد في الحزب السوري القومي
االجتماعي العميد نزيه روحانا إلى أنّ أمتنا ،تواجه خطر
اإلرهاب الذي يحاول أن يتحكم بمصيرها ومستقبلها وأن
يهدم حضارتها الممتدّة إلى آالف السنين ،وأن يلبسها
ثوب الجهل والظالمية والرجعية.
وقال :إنّ هذا اإلرهاب المدعوم دوليا ً ومن دول إقليمية
عديدة يرتكب المجازر ،صنعته أميركا ودول الغرب،
وخططت له «إسرائيل» وم ّولته دول النفط والبترودوالر،
لتفتيت بالدنا وضرب مكامن قوتها وطمس حضارتها،
وك ّل ذلك من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني.
وأكد روحانا أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي
يرابط على جبهات القتال ويحارب قوى الش ّر واإلرهاب
والتطرف في ك ّل الميادين من السويداء إلى القنيطرة
وري��ف دمشق ،إلى حمص وحماة والسلمية ومن تالل
الالذقية إلى إدلب وحلب وفي ك ّل مكان ،صفا ً واحدا ً مع
الجيش السوري والدفاع الوطني.
وقال روحانا :إنّ سياسة النأي بالنفس التي تتبعها
الحكومة اللبنانية ،هي نأي بالنفس عن مصلحة لبنان
ومستقبله ومصيره ،وهي كمن ينتظر الحريق كي يصل
إليه ويحرقه ،ونأي عن التهديد اإلرهابي الذي يتهدّد لبنان
على تخومه.
وتساءل روحانا :لماذا تدفن الحكومة اللبنانية رأسها
في الرمال وتنأى عن رؤي��ة خطر اإلره��اب ال��ذي يط ّوق
البلد؟ ولماذا ال تكلف نفسها االتصال والتنسيق مع القيادة
السورية ،لمواجهة اإلرهاب الذي يهدّد أمن البالد وحياة
الناس ،ويقتل العسكريين ويختطف آخرين؟
واعتبر روحانا أنّ اإلج���راءات المتخذة على النقاط
الحدودية بين لبنان والشام ،أمر غير مقبول ،وغير مب ّرر،

والمطلوب أن يت ّم التراجع عن ه��ذه اإلج���راءات ،ألنها
تستهدف قطع حركة التواصل والتفاعل بين أبناء شعبنا
في البلدين.
وختم روح��ان��ا م��ش �دّدا ً على أنّ لبنان ق��ويّ بشعبه
وجيشه ومقاومته ،وعلى البعض أن يخرج من دائرة
اإلمالء واألجندات المشبوهة.
كالم روحانا جاء في احتفال أقامته مديرية مشغرة
التابعة لمنفذيّة البقاع الغربي في الحزب السوري القومي
االجتماعي بمناسبة عيد مولد سعاده ،في مكتب المديرية،
بحضور ناموس منفذية البقاع الغربي محمد قمر ،وأعضاء
هيئة مديرية مشغرة ،وجمع من القوميين والمواطنين
والطلبة واألشبال.
وتخللت االحتفال أغنية من وحي األول من آذار قدّمها
أشبال وزهرات المديرية ،وكلمة الزهرات واألشبال ألقتها
الزهرة تمارا مرعي ،وكلمة الطلبة ألقتها نسرين فخر
الدين رأت فيها أنّ لألول من آذار رمزيته الخاصة التي
تتمثل بانتصار مفهوم اإلنسان الجديد المنعتق من ظلمة
الموروثات االجتماعية ،بنور النهضة والعقيدة القومية،
وبقيم الحرية والواجب والنظام والقوة التي عليها قامت
نهضتنا ،من أجل أمة حية قوية ال تقبل إال االنتصار.
وتحدث باسم مديرية مشغرة المذيع أنطون سلوان،
فأشار إلى الهجوم الذي تتع ّرض له األمة ،الفتا ً إلى أنّ
اإلرهابيين يقتلون اإلنسان ،ويد ّمرون التراث والحضارة،
وهم يظنون بأنهم إذا قتلوا البعض من شعبنا فإنهم
سيقتلون األم��ل ال��ذي تختزنه صدورنا ولكنه قد فاتهم
بأننا قوم نعشق الموت عشقنا للحياة ،وبأننا قوم قد
نتألم ولكننا أبدا ً ال نسحق وال يمكن أن تكسر إرادتنا مهما
حصل.

 1975بقيادة الشهيدة دالل المغربي .ودعا إلى االستمرار
في التحركات «من أجل إطالق سراح األسير يحيى سكاف،
ابن الشمال اللبناني ،وأحد أبطال تلك العملية» ،كما دعا
إلى «السعي إلى كشف مصير المفقودين لدى سلطات
االحتالل وكشف هوية الشهداء في مقابر األرقام السرية».

الطالب مع الفنان معين شريف خالل الحملة

أقامت منفذية ملبورن في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي احتفاال ً لمناسبة األول من آذار عيد ميالد باعث
النهضة أنطون سعاده ،في قاعة مكتبها حضره إلى جانب
منفذ عام ملبورن صباح عبدالله ،وأعضاء هيئة المنفذية،
ناموس المندوبية السياسية في أستراليا سايد النكت،
وأعضاء المجلس القومي :اسكندر سلوم ،حبيب ساره،
محمد نهاد ملحم ،جومانا البربر وماري فرنسيس .رئيسة
تجمع نساء النهضة في ملبورن جنى دياب.
كما حضر القنصل الفخري للجمهورية العربية السورية
ماهر دباغ على رأس وفد ،رئيس بلدية موريالند األسبق
طوني الحلو ،رئيس ن��ادي شباب لبنان الرياضي في
ملبورن بشارة إبراهيم وعقيلته ،وجمع من القوميين وأبناء
الجالية السورية.
وألقى المنفذ العام عبدالله كلمة أك��د فيها أنّ باعث
النهضة أنطون سعاده ما زال حيا ً بمبادئه العظيمة...
واالحتفال بميالده احتفال بميالد الفكر القومي ،المرتبط
بجذور األمة وبوحدة المجتمع السوري.
وقال :سعاده قدم ألمته الدواء ،ولكن البعض من أصحاب
المتحجرة ،رفض دواءه الكفيل باإلنقاذ ،وبدال ً منه
الرؤوس
ّ
ِ
يكتف الجهالء بمهاجمة
قدّم لألمة مسكنات مسمومة ،ولم
سعاده بل عملوا على اغتياله من أجل اغتيال األمة ،ولكنهم
ما استطاعوا القضاء على الفكر الذي صانه سعاده ورفقاؤه
بدمائهم ،وعلى رغم استمرار حالة النزاع فإننا مستم ّرون
بالعمل على إنقاذ األمة من ويالتها وأوجاعها.

وأضاف عبدالله :نحن أمام الطامعين والمعتدين في
موقف تترتب عليه إحدى نتيجتين أساسيتين ،هما الحياة
أو الموت ،وأي نتيجة حصلت نحن مسؤولون عن تبعتها.
وسعاده لم يقل هذا ويضع مقاالته في كتب على الرفوف،
بل تقدّم إلى ساح الصراع وباشر العمل على تأسيس القوة
النظامية ليواجه ك ّل مشاكل األمة ،النتشالها من قبر التاريخ
أسس الحزب،
إلى المكان الالئق بها تحت الشمس ،فكان أن ّ
وشرع في بناء اإلنسان الجديد الذي يستطيع بناء أمة
قوية موحدة ،لتواجه ك ّل مشاكلها الوجودية ،ولمواجهة
الطامعين بقوة األمة الواعية المدركة.
لهذا نحتفل اليوم في ذكرى والدة رجل بحجم األمة.
ولذلك نعاهده ونعاهد سورية األمة العظيمة باالستمرار
في النضال مهما غلت التضحيات ،ونحن واثقون من
االنتصار الذي لو أردنا أن نف ّر منه لما وجدنا إلى الفرار
سبيالً.
بعدها قام المنفذ العام وأعضاء هيئة المنفذية والقنصل
الفخري للجمهورية السورية وأعضاء المجلس القومي،
والمسؤولون في الوحدات الحزبية وع��دد من القوميين
المخصص
والمواطنين األص��دق��اء بقطع قالب الحلوى
ّ
للمناسبة ،ثم عقدت حلقات الدبكة على أنغام األناشيد
القومية التي قدمها الفنان سيزار معراوي وشارك معه على
الطبل الفنان موريس المد ّور ،خصوصا ً أن االحتفال بميالد
سعاده جاء في موعد السهرة االجتماعية التي تقيمها
المنفذية كل شهر.

