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أح��ي��ت منفذية سيدني ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي ذك��رى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون
خطابي حضره منفذ عام سيدني وأعضاء
سعاده باحتفال
ّ
هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء المجلس القومي.
كما حضر االحتفال رشيد درباس ممثالً القنصل الفخري
السوري ماهر دباغ ،منسق تيار المرده بدوي الحاج ،منسق
التيار الوطني الحر طوني محفوض طوق ،مفوض الوطنيون
األحرار الديمقراطيون ريمون بو عاصي ،ممثل حزب البعث
العربي االشتراكي ف��وزي أمين ،ممثل المجلس اإلسالمي
العلوي الشيخ ميكائيل غ��ان��م ،ممثل جمعية المشاريع

الخيرية اإلسالمية الحاج زياد الداود ،ممثل منظمة التحرير
الفلسطينية عبد القادر قرنوح ،أمين سر حركة فتح منير
محاجنة ،رئيس النادي الفلسطيني جميل بطشون ،رئيس
المجلس الوطني الدكتور غسان العشي ،ومن الجمعيات
األهلية والثقافية ،المهندس رضوان العشي ،الدكتور عماد
برو ،اإلعالمي الحاج حسين الديراني ،اإلعالمي عباس مراد،
اإلعالمي أكرم المغوش ،وعدد آخر من االعالميين العرب في
أستراليا ،وحشد من القوميين واألصدقاء.
أفتتح االحتفال بالنشيد الرسمي للحزب السوري القومي
االجتماعي والنشيد الوطني األسترالي وع ّ��رف المناسبة

ناظر اإلذاعة واإلعالم شادي الساحلي بكلمات وجدانية عن
استشهاد الزعيم وتحدث عن بطوالت نسور الزوبعة على
امتداد أرض الوطن.
وتخلل المناسبة عرض لألشبال ،وفيديو يحكي حياة
الزعيم حتى لحظة االستشهاد ،ثم ألقى كلمة الطلبة في
منفذية سيدني الطالب ميشال الحاجة ،وجاء فيها :أنطون
سعاده القائد القدوة الذي نفتقده في هذا الزمن وفي كل زمنٍ ،
الرجل الذي ختم مسيرة حياته النضالية الجبارة بـ«شكراً»،
وبحزب عظي ٍم تحمل منذ تأسيسه مسؤولية الدفاع عن األمة
ٍ
وعن مصلحة األمة ،هذه األمة المعذبة والمثخنة بالجراح،

هذه األمة التي لم يبخل رحمها على مر التاريخ بصنع األبطال
والشهداء والعظماء ،لتحيى هذه األمة التي رغم كل الشدائد
ستحيى الن فيها فكرا ً عظيما ً ونسورا ً أشداء يرفضون أن يكون
القبر مكانا ً ألمتهم تحت الشمس.
وألقيت كلمات لكل من :تيار المرده ،حزب البعث العربي
االشتراكي ،الديمقراطيون األحرار ،حركة فتح ،ممثل المجلس
اإلسالمي العلوي ،ورئيس المجلس الوطني ،أش��ادت كلها
بباعث النهضة القومية الزعيم أن��ط��ون س��ع��اده ،المفكر
والفيلسوف الذي استشرف الخطر الذي يتهدد أمتنا .وكشف
عن أطماع اليهود ،والغرب والواليات المتحدة األميركية في

مقدرات األمة وخيراتها ومخطط تقسيمها ،كما كشف في وقت
مبكر عن المؤامرة الصهيونية التي هدفت الحتالل جنوب األمة
فلسطين ،والتي في سياقها جاءت مؤامرة اغتيال سعاده في
الثامن من ت ّموز عام .1949
واختتم االحتفال بقصيدة للشاعر فؤاد شريدي ،ثم كانت
كلمة المنفذية ألقاها منفذ عام سدني أحمد األيوبي وفيها أكد
باق والعقيدة ستنتصر ،حزب وعقيدة أسسا لمجد
أن الحزب ٍ
سورية وع ّزة سورية وحياة سورية منذ التأسيس حتى يومنا
هذا ،فبدماء رجالنا وعزة نفوسنا ستنتصر األمة ،وسينتصر
حزبنا بعقيدته ومبادئه وحضوره وبدماء شهدائه.
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الخوري ح ّنا :م�ستم ّرون على نهج �سعاده دفاع ًا عن ق�ضيتنا

مقدّم الحضور
أحيت مديرية بسكنتا التابعة لمنفذية المتن
الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده
باحتفال حضره عضو المجلس األع��ل��ى نجيب
خنيصر ،ناظر اإلذاعة واإلعالم هشام الخوري ح ّنا،
ناظر التدريب غسان عباس ،مدير مديرية بسكنتا
بطرس أبو حيدر ،وأعضاء هيئة المديرية.
كما حضر االحتفال رئيس بلدية بسكنتا الدكتور
إيلي كرم ،وأعضاء المجلس البلدي ،وفد من التيار
الوطني الح ّر من البلدة على رأسه مسؤول الهيئة
لويس كرم ،وجمع من أهالي بسكنتا والقوميين.
ع ّرفت االحتفال غنوى الخوري ح ّنا بكلمة تحدّثت

الخوري حنّا

وثائقي
خالل مشاهدة فيلم
ّ
فيها عن معنى الثامن من تموز .وألقى كلمة الطلبة
المواطن مازن أبو حيدر ،متحدّثا ً عن دور الطلبة
في نشر الفكر النهضوي بين زمالئهم في المدارس
والجامعات ،وفي الم ّتحدات التي ينتمون إليها .كما
ألقت الزهرة كريستيل أبو حيدر قصيدة من وحي
المناسبة.
وبعد عرض فيلم «حدّثني الكاهن الذي ع ّرفه»،
ألقى ملحم أبو حيدر كلمة تحدّث فيها عن معنى
الثامن من تموز ،مؤ ّكدا ً أنها ذكرى خالدة على مدى
الدهر ،وش ّكلت عنوانا للتضحية والفداء .ثم عُ رض
وثائقي عن نسور الزوبعة.
فيلم
ّ
وألقى كلمة المديرية ناظر اإلذاعة واإلعالم هشام

ال��خ��وري ح ّنا ،ورأى فيها أن الذين ت��آم��روا على
سعاده واغتالوه فجر الثامن من ت ّموز اعتقدوا أنهم
بإعدامه يقضون على فكره ومشروعه النهضوي
وعقيدته ....لكنهم هم الذين ماتوا واندثروا وبقي
سعاده ابن الشوير ح ّيا ً في حزبه وفي عقيدته،
وج��اء استشهاده نفيرا ً ألم��ة تتهدّدها األطماع
والمؤامرات األجنبية.
ورأى الخوري ح ّنا أن مؤامرة اغتيال سعاده
استهدفت الفكر الح ّر والح ّرية ،واغتالوه ألنه دعا
إلى سيادة األمة ،وألنه ح ّذر من الطائفية الهدّامة
واإلقطاعية البغيضة ،ووضع مصلحة األمة فوق
ك ّل مصلحة ،وألنه ح ّذر من اليهود الذين يقاتلوننا

في أرضنا وديننا ووطننا ،ودع��ا إل��ى مقاومتهم
بالحديد وال��ن��ار .وق��د س��ار على خطاه القوميون
االجتماعيون ومنهم من قدّم دماءه من أجل نصرة
أمته ،ومن هؤالء شهداء حزبنا في بسكنتا عطية أبو
حيدر وسبع أبو حيدر وطانيوس المدور وخليل أبو
حيدر وسبع أبو حيدر ،فتحيّة إلى أرواحهم الطاهرة
تحية الع ّز والوفاء.
واعتبر الخورى ح ّنا أن المؤامرة التي اغتالت
س��ع��اده ،ه��ي نفسها ت��ت��ه�دّد أمتنا ال��ي��وم ،ومن
يقود ه��ذه المؤامرة هو العد ّو اليهوديّ والغرب
االستعماري ،وهم يستخدمون عربانا ً متأسرلين
وأتراكا ً أردوغانيين أخوانيين وحركات ومجموعات

متط ّرفة غريزتها القتل واإلره��اب .وه��ؤالء جميعا ً
يخوضون حربا ً إرهابية تدميرية ض ّد أمتنا.
وأض���اف :وحدها المقاومة سبيلنا لالنتصار
على المشروع المعادي ،ونحن في حزبنا ننتهج
خط سعاده نقاوم ونصارع دفاعا ً عن قضية األمة،
في كل المواقع التي تستلزم وجودنا .فكما دافعنا
عن فلسطين منذ  1936وعن لبنان منذ االستقالل
وصوال ً إلى مقاومة االجتياح «اإلسرائيلي» ودحره،
مرورا ً بمواجهة مشروع التقسيم والتفتيت والفدرلة
وإسقاطه ،سنعمل على تحصين لبنان ومن أجل
القضاء على نظامه الطائفي ،وإن السبيل إلى هذا
األمر هو عبر قانون انتخابي عصري يعتمد لبنان

دائ��رة واح��دة على أساس النسبية ،وبسنّ قانون
المدني ،وبدعم
جديد لألحزاب وإقرار قانون الزواج
ّ
الجيش الوطني واحتضان المقاومة ليكون بلدنا
قويا ً بشعبه وجيشه ومقاومته ،التي شكلت عنصر
قوة النتصار لبنان في حرب ت ّموز .2006
وأكد الخوري ح ّنا أننا معنيّون بخوض معركة
الدفاع عن الشام والعراق ومن أجل تحرير فلسطين،
ألننا طالب حياة وع ّز واستقالل وح ّرية.
وختم كلمته معاهدا ً الزعيم على مواصلة مسيرة
ووجه التحية
النضال لتبقى زوبعة الع ّز خ ّفاقة،
ّ
إلى نسور الزوبعة الذين يمارسون البطولة المؤ ّيدة
بصحة العقيدة دفاعا ً عن الشام ووحدتها.
ّ

