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«القومي» يحْ يي الذكرى الـ 66ال�ست�شهاد باعث النه�ضة �أنطون �سعاده بمهرجان �سيا�سي وخطابي حا�شد في �ضبية
والكلمات ت�ؤكد �صالبة الموقف وتكامل الجبهات في مواجهة العدو ال�صهيوني ومجموعات الإرهاب والتطرف
أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي الذكرى السنوية الـ66
الستشهاد باعث النهضة القومية االجتماعية أنطون سعاده بمهرجان
مركزي أقامه في قصر المؤتمرات في ضبية ،وحضره رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،رئيس المكتب السياسي الوزير السابق علي قانصو ،رئيس هيئة
منح رتبة األمانة كمال الجمل ،الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل ،أعضاء
مجلس الع ُمد والمجلس األعلى والمكتب السياسي والمسؤولون المركزيون
والمنفذون العامون.
كما حضر وزير المال علي حسن خليل ،وزير التربية والتعليم العالي
الياس بو صعب ،رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ،األمين العام
لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان ،النواب :د .نبيل نقوال ،ادغار
معلوف ،د .مروان فارس ،السفير السوري علي عبد الكريم علي ،السفير
الفلسطيني أشرف دبور ،مستشار السفير الروسي ،قائد الجيش العماد
جان قهوجي ممثالً بالعقيد الركن مازن سليمان ،المدير العام لألمن العام
اللواء عباس ابراهيم ممثالً بالعقيد وديع خاطر ،مدير المخابرات ادمون
فاضل ممثالً بالعقيد الركن رودولف هيكل.
نائب رئيس المجلس النيابي األسبق ميشال معلولي ،الوزراء والنواب
السابقون :د .عصام نعمان ،رئيس حزب االتحاد عبد الرحيم مراد على
رأس وفد ،بشارة مرهج ،فوزي صلوخ ،مروان شربل ،إميل إميل لحود،
غسان األشقر ،فيصل الداوود ،رئيس الجامعة اللبنانية الوزير السابق د.
عدنان السيد حسين ممثالً بالدكتور يوسف كفروني.
كما حضر رئيس المجلس الوطني في الحزب الشيوعي اللبناني موريس
نهرا ،أمين عام حركة التح ّرر العربي الوزير السابق فيصل كرامي ممثالً
بالدكتور ابراهيم محسن ،رئيس تجمع االصالح والتقدم خالد الداعوق،
رئيس حزب الوفاق الوطني بالل تقي الدين ،رئيس التنظيم القومي
الناصري سمير شركس ،نائب أمين عام التنظيم الشعبي الناصري خليل
الخليل وعضو القيادة ابراهيم ياسين ،وفد من تج ّمع العلماء المسلمين
برئاسة الشيخ حسام رحال وعضوية الشيخين شريف الضاهر ومحمود
جبق ،رئيس حركة األمة الشيخ عبد الناصر جبري ممثالً بالشيخ محمد
الزين ووفد ،عضو قيادة حركة الناصريين الديمقراطيين ـ المرابطون فؤاد
حسن ،عضو قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني عماد العماد ،عضو قيادة
رابطة الشغيلة حسين عطوي ،عضو قيادة حزب التوحيد العربي هشام
األعور ،عضو قيادة الحزب العربي الديمقراطي مهدي مصطفى ،مسؤول
الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز مصطفى ،عضو
قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جابر جابر.
وحضر رئيس االتحاد العمالي غسان غصن ،نقيب المح ّررين الياس
عون ،نقيب الصحافة السابق محمد البعلبكي ،الرئيس السابق لمجلس
القضاء األعلى القاضي د .غالب غانم ،النقيبة السابقة للمحامين في بيروت
أمل حداد ،رئيسة جمعية نور مارلين حردان ،رئيسة تجمع النهضة النسائي
منى فارس ،رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء وذوي االحتياجات
الخاصة نهال رياشي ،المدير العام السابق لقوى األمن الداخلي اللواء علي
القس فادي داغر ،النقابي
الحاج ،القائد السابق للدرك العميد صالح جبرانّ ،
محمد السيد قاسم ،الشيخ منذر الزعبي ،وعدد كبير من رؤساء وأعضاء
المجالس البلدية واالختيارية والجمعيات والهيئات االجتماعية واألهلية
وفاعليات وإعالميون.
وكان الالفت إضافة إلى الحضور الرسمي والسياسي والحزبي الحاشد،
مشاركة مجموعة من الفصائل القومية والطلبة والزهرات واألشبال،
و ُرفعت أعالم الزوبعة في باحات قصر المؤتمرات وداخل قاعة االحتفال،
وعلت مرات عدة الهتافات بحياة سورية وسعاده.
بدأ المهرجان بالنشيدين اللبناني والحزبي ،وبالوقوف دقيقة صمت إجالال ً
رحب العريف د .هنيبعل
لروح صاحب الذكرى وشهداء الحزب واألم��ة ،ث ّم ّ
كرم بالحاضرين وألقى كلمة التقديم قال فيها :ت ّموز نحنا هون ،منحمل إسمَك
تفجر عِ ّزة،
ل��ون ...لونك أحمر متل ال�دّم ،الدّم لعطراف الي ّم ...منكتب حرف ّ
منكتب عِ � ّزة ...عَ جبينك قسم المجد تفيّا بنور عيونك ،لو ك ّل األرض بطول
وعرض صارت بارود ونار ،نحنا هون ...منرفع اسمَك إكليل غار ،...صوتك أسد
ال ّنصر اآلتي ...صوتك مدفع! وتراب العالم ما بيطفي حفرة زغيرة منها زغرد
ّ
تفجر إيمان األرض بأحمر ...متل الدّم لعَطراف
رشاش بعرسك ،عرس شهادة ّ
صو َنا ...إلنا ورح تبقى إلنا كلما الموت اشت ّد علينا ...إلنا ورح تبقى إلنا
الي ّمْ ...ن ُ
نحميها ...األرض للي عليها ربينا ،األرض للي عليها ربينا.

كلمة األحزاب والقوى الوطنية

وألقى رئيس حزب االتحاد الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد كلمة
األحزاب والقوى الوطنية استهلها بتوجيه التحية إلى صاحب الذكرى ،الزعيم
أنطون سعاده ،الذي وهب حياته لعقيدته ولمبادئه ،وقدّم لحياتنا السياسية
الصلب ،الذي ال يحيد عن سم ّو إيمانه ،ولو على ح ّد السيف،
نموذج البطل ّ
فعاشت ذكراه دائماً ،ليس لدى محازبيه فحسب ،بل لدى ك ّل مَن له اهتمام
بالشأن العام ،وولج مسار السياسة كعمل وطني ،وأراد أن يترك بصمته على
الحياة.
وحيا مراد الصديق العزيز ،رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األخ
المناضل أسعد ح��ردان الذي امتلك اإلرادة والجسارة ،لحمل تركة الزعيم،
واألخذ بيد الحزب ،إلى أوسع األبواب الوطنية ،أعني به المقاومة ،الذي فتحه
على مصراعيه ،الشهيد خالد علوان ،بعملية الويمبي البطولية الشهيرة ،التي
على أثرها انسحب العدو الصهيوني من بيروت عام  ،1982واالستشهادية
البطلة سناء محيدلي والكثيرين غيرها من الشهداء األبرار.
وأحيّي أيضا ً جميع فاعليات العمل الوطني المقاوم ،داعيا ً إلى درس التجربة
وتبصر ،من خالل مسيرة الحزب الطويلة ،ومن
القومية االجتماعية ،بعمق
ّ
خالل شخصية الزعيم سعاده ،حيث تفاعلت وتتفاعل ،المسيرة مع الشخصية،
لتثبت حقيقة واضحة ،هي أنه حزب عاب ٌر للطوائف ،ومازجٌ للنسيج الوطني،
وأنّ
مؤسسه أدرك منذ البدء ،خطر الطائفية والمذهبية والفئوية والمحلية
ّ

مراد

كرم

بقرادونيان

مراد� :آن الأوان لعالج جذري ي�ست�أ�صل العطب المزمن في النظام ال�سيا�سي اللبناني
بقرادونيان :ن�ضالنا م�ستم ّر مع الم�ؤمنين بوحدة الأمة لمنع التاريخ من �أن يعيد نف�سه
الضيّقة ،أما سجله ف ُمشرق ،بمقاومة االنتداب الفرنسي ،وبالدفاع عن اإليمان
بقضيته ،حتى الشهادة ،وبتي ّني القضية الفلسطينية ،كجزء من منظومة هذا
اإليمان ،ولذلك نبّه مبكراً ،إلى خطورة هجرة اليهود إلى فلسطين ،وأطلق مبدأه
الصحيح والصريح ،بأنّ الصراع ض ّد الصهيونية ،إنما هو صراع وجود وليس
صراع حدود ،وقدّمت أدبياته عن القضية الفلسطينية ،وعن سورية الكبرى،
الكثير من الدراسات المع ّمقة والجادّة ،في التاريخ والحضارة ،وفي الفكر
ّ
يستحق المقاربة
والثقافة ،وفي تراث هذه المساحة من األرض العربية ،ما
العروبي الحديث ،بل انّ ما أ ْواله الحزب القومي
في أصوله ونتائجه ،مع الفكر
ّ
االجتماعي من عناية باللغة العربية ،تعلّما ً وتعليماً ،وحرصا ً متناهيا ً على
إجادتها وإتقانها ،أمر في غاية األهمية ،سياسيا ً واجتماعيا ً وثقافياً ،لم يسبقه
إليه أحد ،وال استطاع اللحاق به أحد ،وهو أمر جديد على الحياة الحزبية
العربية ،ألنّ اللغة بهذا المفهوم ،ليست مج ّرد أداة للتواصل ،وإنما هي جزء من
حقيقة الوجود نفسها ،ولذلك كان الزعيم سعاده ُمص ّرا ً على الكالم بالفصحى،
وعلى تعميم هذا اإلصرار كمسلّمة حزبية.
أما على الصعيد الوطني ،فإنّ استعراض الوضع منذ االستقالل إلى اليوم،
يشير إلى عطب كبير في النظام ،مستم ّر منذ اثنين وسبعين عاماً ،يؤدّي بين
فترة وأخرى إلى عدم االستقرار أمنيا ً وسياسياً ،باستثناء سنوات قليلة ونادرة،
ثم يزداد التوتر ،وتنفجر األوضاع حروبا ً أهلية كما حصل عام  1958و 1975
و  ،1982مع ميل دائم إلى التأ ّزم ،أفما آن األوان لعالج المشكلة من جذورها
واستئصال هذا المرض السرطاني المزمن ،حتى نورث األجيال اآلتية  72عاما ً
من االستقرار وعدم االكتفاء بالمسكنات ،كما حصل في جنيف ولوزان والدوحة،
وحتى الطائف ،فاألمر يحتاج إلى مبضع جراح ال إلى تسكين الوجع.
أما الحوارات الثنائية فعلى أهميتها ال تكفي ،ألنها مج ّرد وسيلة للتهدئة ،أما
الح ّل السياسي الموضوعي ،فيحتاج إلى حوار وطني شامل بين جميع القوى
السياسية والحزبية ،والنقابية ،والروحية ،والقانونية ،وغيرها ،وصوال ً إلى

نتائج تضمن االستقرار الدائم ،ضمن ثوابت ثالثة هي :وحدة لبنان وانتماؤه
العربي وتط ّوره الديمقراطي.
إنّ الحزب القومي االجتماعي ،حزب وطني عريق ،وإنّ ذكرى استشهاد الزعيم
أنطون سعاده ،هي ذكرى وطنية مش ّرفة ومشعّ ة ،وإنّ الرفاق القوميين ،وعلى
رأسهم الصديق واألخ أسعد حردان ،حملوها بقلوبهم وبأفكارهم ،وبسلوكهم
الحزبي ،وجعلوا منها شعلة مسارهم المقاوم ،وساعدوا أصحاب اله ّم الوطني،
على أن يعرفوا كيف يكون حمل الرسالة ،وحفظ األمانة ،والوفاء بالعهد
والميثاق ،وأخيرا ً عاشت سورية الكبرى على طريق الوحدة العربية الشاملة.

كلمة حزب الطاشناق

وألقى األمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان كلمة قال
فيها :في المحن الكبيرة ال ب ّد لنا أن نعود إلى التاريخ .في حروب القتل والدمار،
في حروب التشريد واإلبادة ،في حروب اآلخرين علينا ،وفي وطننا ،وض ّد األمة،
ال ب ّد لنا أن نعود إلى الكبار.
في أثناء الويالت وتفكيك المجتمعات وقتل القيم والمبادئ ،ال ب ّد لنا أن نعود
إلى الكبار ،كبار في القيم كبار في االستشراف ،كبار في الفكر واإليمان.
الزعيم أنطون سعاده كبير من كبار الكبار ،أمين على القيم وعلى المجتمع،
مؤمن في األمة ووحدة الشعوب.
وألنه كان كبيرا ً أعدموه .وألنه كان عائقا ً أمام المخططات االستعمارية،
وسياسات استعباد الشعوب ،وضرب وحدة األمة شعبا ً وأرضا ً كان قرار إطالق
رصاصات «الخلود» على صدره.
بمجرد سؤاله «من الذي جلب على شعبي هذا الويل...؟ كان قرار ضربه
م ّتخذاً .ألنّ الذي ّ
خطط وعمل ألجل تطبيق السياسات الطائفية والمذهبية
والتقسيمية واالستيطانية في المنطقة ،رأى في شخص الزعيم الجبل الذي ال

يسقط إال بالغدر والقتل والخيانة ،قتلوا الجسد ونفذوا مؤامرتهم.
أعدموا أنطون سعاده قبل ستة وستين عاماً ،في الثامن من تموز عام
 1949إفساحا ً في المجال لتنفيذ مخططات شيطانية نرى نتائجها اليوم على
ساحة األمة السورية والمنطقة العربية من سورية الشام ،إلى لبنان والعراق
وفلسطين واألراضي السورية المحتلة من قِبل تركيا ،االسكندرونة وأنطاكيا.
لم نكن بحاجة إلى العقود الست الماضية بعد استشهاد سعاده أن نقف
اليوم لتعداد المصائب التي أنزلت علينا من الخارج ،وبواسطة أدوات��ه في
الداخل ،لنقول انّ «الزعيم على حق».
نعم كان أنطون سعاده على حق عندما حذر من خطر الطائفية والمذهبية
على الكيانات السورية .وكان على حق عندما شدّد أنّ حق تقرير مصير المنطقة
ّ
التدخل فيها.
لشعبها فقط ،وليس للخارج حق
نعم ،كان الزعيم على حق عندما كشف زيف الحكام وفسادهم ألجل تنفيذ
مآربهم المناطة في خدمة الخارج.
نعم ،كان أنطون سعاده على حق عندما حارب النزعة األنانية ،التي تزرع
الفوضى وتج ّذر الشخصنة والفردنة.
كان على حق عندما سأل نفسه «ما هي قيمة الحياة بدون مبدأ»« ،وما هي
الحياة بدون مثل منشود»؟
وكان على حق عندما قال« :إنّ الدين للحياة ولتشريف الحياة ،وليست
الحياة للدين ولتشريف الدين» وأضاف« :ال نريد األديان أحزابا ً في المجتمع».
وك��ان على حق عندما ح � ّذر األم��ة من الخطر الصهيوني ،واالستيطان،
والحروب االقتصادية على المنطقة.
وكان على حق عندما ح ّذر األمة من الخطر التركي ،فشدّد أنّ األرض السورية
يدافع عنها جيش سوري ،ال جيش تركي.
وكان على حق أيضاً ،عندما ح ّذر في كتاباته بأنّ تركيا بعد سلخ االسكندرونة،
تسعى إلى احتالل مدينة حلب ،ومنطقة الجزيرة لضرب سورية اقتصاديا ً بعد

