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القرم برميل بارود ينتظر ال�شرارة

النه�ضة طبع ًا

�أنبياء الي�أ�س و�أبطال ال�ش�ؤم
} د .سليم مجاعص
في المروياّت التي تل ّقن في المدارس أنّ قائد
الحملة على األندلس أحرق سفنه أو أغرقها بعد
إن��زال قواته ،واشتهر قوله في التاريخ« :العدو
أمامكم والبحر وراءك����م ،»...ويعمد المعلّمون
والمعلّمات ال��ى اإلش���ارة ال��ى حنكة ذل��ك القائد
ال�����ذي ع����رف ك��ي��ف ي��ج��ع��ل م��ح��ارب��ي��ه يقاتلون
أي
بضراو ٍة أشدّ ،وعز ٍم أمضى ،اذ لم يترك لهم ّ
خيار آخر!
ومهما يكن من صحة هذه المروية أو عدمها،
فإننا ن��رى فيها س��ذاج��ة استراتيجية بالغة ،إذ
اخ��ت��ار ذل��ك القائد أن ي��ح��رم نفسه ومهمته من
مرونة حركية حربية مهمة .فبفقدان سفنه لم
يعد لديه خيار مكان القتال وزمانه ،وهي عوامل
قد تكون حاسمة في تأمين النصر .كما أنه حرم
نفسه ومحاربيه من خطوط اإلمداد واإلسعاف.
إنّ نحر ال��ذات ليس بحنكة ،والمجازفة بأرواح
األبطال ليست دراي��ة! وم��اذا نقول عن ثقة ذلك
القائد بمحاربيه وتصميمهم على القتال ،ولعلّه
كان يتعامل بعقلية من تع ّود الغزو والك ّر والف ّر،
وليس الصراع لتملّك األرض واألصقاع.
نسوق ه��ذا ال��ك�لام ألنّ أنبياء ال��ي��أس وأبطال
ال��ش��ؤم ي��ق��ول��ون ل��ن��ا :ال��دول��ة ال��ع��ب��ر ّي��ة وماليين
سكانها ،وشبكة عمرانها ،وترسانتها الحربية
أمامكم ،والدول الكبرى الحاضنة لها ،والمسعفة
لغاياتها ،وراءك���م ،والتسليم لجبروت اإلثنين
خ��ط��وة ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ك ،وم����ن ك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه خطى
مشاها!
ج��واب��ن��ا ب��ال��ط��ب��ع أنّ م��ا ك��ت��ب وي��ك��ت��ب يمحى
ب���إرادة أق���وى! وال��ق��ض��اء وال��ق��در هما م��ا تق ّرره
إرادت��ن��ا ن��ح��ن ،ال م��ا ينعمه علينا أنبياء اليأس.

} محمد ح .الحاج

إن اتجاه الهجرات البشرية قابل للعكس ،فكما
جاؤوا من الشتات يرحلون .والشبكة العمرانية
قابلة للزلزلة ،فكما زلزلوا وم��ا زال��وا يزلزلون
شبكاتنا العمرانية ،تزلزل شبكاتهم .والترسانة
الحربية تمكن محاكاتها ومجابهتها ،أليس ذلك
من دروس حروب التحرير القومية!
وغ��رض أبطال الشؤم في الكيانات السورية
واض���ح :إن��ه إن��ق��اذ م��اء ال��وج��ه ب��وق��اح��ة الحكمة
وح����رم م��ن��ه��ا العاقلون.
ال��ت��ي أع��ط��ي��ت ل��ل��ج�� ّه��ال ُ
فأبطال التسليم هم المستفيدون من التسليم،
وه��م الصانعون من ال��ذ ّل نياشين وم��راك��ز .هم
سماسرة ال��م��وت ف��ي سلطات ص��وري��ة صنعها
أع���داء األم���ة وأع���داء حياتها .ه��م ال��ذي��ن أحرقوا
المراكب والسفن وتهاونوا بأرواح االبطال.
إنّ بناء حياة األمة ورسم مصيرها يبدأ بالعز
وليس بالذ ّل.
إنّ ق���ي���ادة ص����راع األم����ة ي��ب��دأ ب��ال��ث��ق��ة وليس
باالنخذال .الثقة باألمة وبأبطالها وبطالتها ،فال
تحرق مراكبهم ،وال يرمى بهم وبه ّن في شدق
الموت من دون حساب.
إن تمثيل إرادة األم���ة ي��ب��دأ ب��ال��وج��دان الحي
لحقيقة مصالحها وم��ت��ط��ل��ب��ات ت��أم��ي��ن حياتها
وليس بوجاهات التراكم واإلقطاع السياسي.
إنّ خ��دم��ة األم���ة ت��ب��دأ بتقديم مصالحها على
غايات الفرد ومطامع الطامعين ،وليس بخدعها
أنّ ال��زح��ف على ال��ب��ط��ون بطولة وهمية م��ا دام
الزاحف يدعي التم ّرد وال يمارسه.
وال��ى أهلنا في الجنوب السوري نقول :نحن
ال نكتفي بالمحافظة على تلة قرب أريحا عندما
ي��دف��ع��ن��ا ال���واج���ب ال��ق��وم��ي ال���ى ال��م��ط��ال��ب��ة بجبل
الكرمل تالل الجليل كلّها!

عيوا�ص �إلى مثواه الأخير في معرة �صيدنايا

حاوا :كان عالم ًا وعلم ًا يُ�شار �إليه بالبنان

أقيمت أمس المراسم الرسمية لدفن
بطريرك إنطاكية وس��ائ��ر المشرق
للسريان األرثوذكس الرئيس األعلى
للكنيسة السريانية األرثوذكسية
فى العالم مار اغناطيوس زكا األول
ع��ي��واص ،ف��ي كنيسة م��ار جرجس
للسريان االرثوذكس في دمشق.
وح��ض��ر بتكليف م��ن الرئيس
الدكتور بشار األس��د ،وزي��ر شؤون
رئ��اس��ة الجمهورية منصور ع��زام
الذي قدم التعازي وشارك في مراسم
الدفن ،كذلك حضر عدد من ال��وزراء
ممثلين نائب الرئيس السوري فاروق
الشرع ورئيس مجلس الوزراء وائل
الحلقي وأع��ض��اء مجلس الشعب،
وع��دد م��ن السفراء المعتمدين في
س��وري��ة ،ورج���ال دي��ن مسيحيون
ومسلمون وره��ب��ان وراه��ب��ات من
ال��ط��ائ��ف��ة ال��س��ري��ان��ي��ة وح��ش��د من
المؤمنين.

كلمة المجمع

وأل��ق��ى كلمة المجمع المقدس
للكنيسة السريانية األرثوذكسية،
القائمقام البطريركي المطران مار
سيوريوس ح��اوا ،توجه فيها الى
«اإلخ��وة المطارنة أعضاء المجمع
المقدس في الكنيسة االرثوذكسية
وأصحاب الغبطة رؤس��اء الطوائف

وإلى عباد الله» ،وقال« :هوى بعدما
س��م��ا ،فقبلته األرض وس���رت به
السماء .إنه لمصاب جلل ومصيبة
ال تحتمل بانتقال إمام أحبارنا زكا
األول عيواص ،الذي أغمض عينيه
ليبصر ن���ور المسيح ب��ع��د جهاد
روح���ي وس��ع��ي م��ت��واص��ل منقطع
النظير ،شرع فيه منذ نعومة أظفاره
ولسبعين سنة متواصلة ،متمتعا ً
بالخلق السامي ومالئا ً جعبته من
ينابيع المعرفة والعلوم الدينية
والمدنية ،ومثقفا ً ذاته حتى حصل
على م��ا اب��ت��غ��اه م��ن م��رات��ب العلم
وأتقن اللغات السريانية والعربية
واالنكليزية ،وأص��ب��ح علما ً ُيشار
إليه بالبنان ،وانتخبته المجامع
العلمية ،وف��ي المقدمة المجمعان
العلميان العراقي والسوري عضوا ً
عامالً .وتد ّرج في العلوم الالهوتية
والتاريخية والفلسفية ،فهو الهوتي
ق��دي��ر وم����ؤ ّرخ أم��ي��ن وم��د ّب��ر حكيم
وكاتب من الطراز األول وشخصية
فذة فعالً ،وتألق نجمه وأجمع ك ّل
م��ن اط��ل��ع على سيرته وفضائله
وعمله وج��ه��اده على تأهيله ألن
يكون راعيا ً أمينا ً لكنيستنا المقدسة،
األم��ر ال��ذي أعطى أع��ض��اء المجمع
ال��م��ق��دس ال��م��ط��ارن��ة أذن���ا صاغية
لرغبة الشعب السرياني أينما وجد،

فانتخبه ليكون بطريركا ً على سدة
مار بطرس الرسول باإلجماع ،وهذا
ما ندر أن يحصل في تاريخ الكنيسة
السريانية األرثوذكسية».
وأض���اف« :ل��ق��د ات��ص��ف قداسته
بالوطنية أوال ً وإخ�لاص��ه للقضية
العربية ومطالبته بحق شعوبنا أينما
وج��د ،في المجتمعات والمؤتمرات
الدولية ،وبسعيه الجاد إلى تحقيق
ال��س�لام ف��ي ال��م��ع��م��ورة .وانتخب
ع��ض��وا ً ورئيسا ً لمجلس الكنائس
العالمي وك��ذل��ك لمجلس كنائس
الشرق األوس��ط لمرات عديدة .إنه
أب حقيقي وراع صالح وخادم أمين
لرسالته الروحية ،يحق له اليوم أن
يرتل ويقول جاهدت الجهاد الحسن
وأكملت السعي وحفظت اإلي��م��ان،
وأخيرا ً قد وضع لي إكليل البر الذي
يهبه لي الديّان العادلـ«.
وط��ل��ب ح���اوا «ال��ص�لاة م��ن أجل
سورية والمهجرين في ك ّل مكان ،ومن
أج��ل المطران ْين م��ار غريغوريوس
يوحنا إبراهيم ومار بولس يازجي،
ليعودا إل��ى ال��وط��ن ،وليبقى ذكرك
مؤبداً».
ث��م أق��ي��م��ت ص�ل�اة ال���زي���اح على
جثمانه لينقل إل��ى معرة صيدنايا
لدفنه في مدفن البطاركة بحسب
وصيته.

ممثل الرئيس األسد يقدم التعازي

زا�سيبكين :اختيار الرئي�س �ش�أن داخلي لبناني
أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين «أنّ
روسيا مع إج��راء االستحقاق الرئاسي في موعده وفقا ً
للدستور اللبناني» ،الفتا ًَ إلى «أنّ اختيار الرئيس شأن
داخلي لبناني ،ونحن نؤيد الحركة واالتصاالت السياسية
الجارية بالنسبة لالستحقاق الرئاسي».
وبعد زيارته رئيس حزب السالم اللبناني روجيه اده
في دارته ،يرافقه القنصل العام سيرغي فوروبيوف ،أشار
زاسيبكين الى «أنّ مواصفات الرئيس المقبل للبنان أن
يكون قادرا ً على معالجة األوضاع األمنية والحفاظ على
االستقرار في لبنان وإيجاد الحلول للقضايا االقتصادية،
إضافة إلى وجوب العمل على تحييد لبنان عما يحدث في
المنطقة ،وأن تكون لديه قاعدة واسعة سياسيا ً وشعبيا ً
واجتماعياً» ،مؤكدا ً «أنّ روسيا تتعاون مع عدد واسع من
القوى السياسية ،وال نتحالف مع أحد ض ّد اآلخر ونحن
على مسافة واحدة من جميع القوى المتمثلة في البرلمان
اللبناني ،وال توجد لدينا مصالح شخصية وذاتية في
لبنان فقط يه ّمنا المصلحة اللبنانية».
وأوضح أنّ الزيارة «تأتي في إطار التواصل المستمر
بين لبنان وروسيا وتطوير التعاون بين البلدين ألنه
يوجد تاريخ طويل في العالقات ،وبحثنا في عدد من
القضايا ،خصوصا ً في ه��ذه المرحلة الحساسة التي

تم ّر بها المنطقة وبالدرجة األولى االهتمام الكبير التخاذ
اإلج��راءات لما فيه مصلحة األمن واالستقرار في لبنان،
وتحييد لبنان عما يحدث في المنطقة ،ال سيما في سورية
بشكل خاص ،وهذا الموضوع من الهموم الكبيرة محلياً».
وأض��اف« :أما دوليا ً فنحن متفقون على ض��رورة إيجاد
القواسم المشتركة الملحة ،المطروحة اليوم لما فيه
مصلحة االستقرار الدولي».
وعما إذا كانت تقوم بدور ما مع حلفائها في لبنان لمنع
امتداد الحرب األهلية في سورية على لبنان قال« :صحيح
إن عالقتنا جيدة مع سورية وح��زب الله ،ومنذ بداية
األح��داث في سورية كان الموقف الروسي مؤيدا ً لعزل
لبنان عما يحدث في الدولة المجاورة ،وكنا نحذر من أن
أيّ استخدام لألراضي اللبنانية للتأثير في النزاع السوري
ال يفيد البلد ،ونحن مستمرون بهذا الموقف ،لذلك يجب
تنفيذ وتطبيق هذا الموضوع من دون استثناء بالنسبة
للقوى كافة».
وردا ً على س��ؤال ،لفت إلى «أنّ روسيا قلقة بالدرجة
األولى من تصرفات المقاتلين غير الشرعيين في سورية
ضد النظام ،ونحن نبذل الجهود لمواصلة التسوية
السياسية في سورية وفقا ً لبيان جنيف الثاني ،وندعو
النعقاد مؤتمر جنيف الثالث».

مجرد التفكير في حدوث حرب عالمية جديدة يبعث
إنّ ّ
القشعريرة ف��ي النفس اإلنسانية ب��وج��ود أسلحة اإلب��ادة
الشاملة التي يتس ّرب عنها الكثير في العالم المتقدّم ،علميا ً
وعسكرياً ،والتي ال يمكن مقارنة مفاعيلها بأسلحة القرن
الماضي ،وربما عانينا من تجارب استخدام بعضها على
أراض��ي��ن��ا ف��ي فلسطين وال���ع���راق ،وك���ان ه���ذا ال��ب��ع��ض كما
ّ
منضبا ً أو بأحجام تجريبية صغيرة .وإذا كانت
يس ّمونه
ال��ح��روب العالمية السابقة قضت على ع��ش��رات الماليين
من البشر فإنها قد تكون على حداثتها – إنْ استخدمت -
بداية النهاية للبشرية الحاضرة! ألهذا ينشئ األميركيون
مالجئ حصينة تحت األرض تبلغ أعماقها مئات األمتار
لحماية النخبة ،ليرحلوا بعد ذلك إلى مستعمرات في كواكب
أخرى؟!
القرم بوابة الروس ومركز أسطولهم الضخم في البحر
األسود ،وألهميتها الكبرى فإن من غير المتوقع أن تتراجع
القيادة الروسية أمام عمليات الزحف األميركي المستهدفة
تطويق العمالق الروسي وحرمانه من نقاط ارتكازه غير
بعيد ع��ن أراض��ي��ه ،ول��و ق��ار ّن��ا الموقف ال��روس��ي بموقف
أم��ي��رك��ي م��ف��ت��رض ح��ي��ال المطالبة ب��إخ�لاء ق��اع��دة دييغو
غارسيا ،وهي تبعد آالف األميال عن القارة األميركية ،لتأكد
لنا أنّ دون ذل��ك إع�لان الحرب من قبل اإلدارة األميركية
قبل الحديث عن الخروج من الجزيرة اآلسيوية ،ولن نقول
القواعد التي أقامتها وتشكل طوقا ً حول الدولة الروسية
في دول شرق أوروب��ا وآسيا ومنها دول عربية .السياسة
األميركية ال ت��أخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار مصالح ال���دول األخ���رى،
تجسدت في خطاب المندوبة األميركية
وتمارس غطرسة
ّ
ف��ي مجلس األم���ن بعد اس��ت��خ��دام ال��م��ن��دوب ال��روس��ي لحق
النقض (الفيتو) وإشارتها إلى «ابتزاز روسي من دون أن
يل ّوح ال��روس بأسلحته النووية ،كأنها تعبّر عن استنتاج
حتمي لما يدور في كواليس اإلدارة التي تمثلها – المندوب
الروسي كان غاية في التهذيب ودف��ع يدها الممسكة بيده
وقال :لعابك المتطاير يمألني وليس من ح ّقك تلويثي!
شعوب العالم ،وهي بطبيعة الحال حطب المحرقة لحروب
الكبار ال مصلحة لها في قيام حرب عالمية مد ّمرة تخدم
أهداف الحكومة العالمية السرية التي تدير اللعبة من خلف

الكواليس .ال مصلحة للشعوب األوروبية ،وال األميركية،
وال الشعب ال��روس��ي أن تكون الحرب هي الح ّل لمشاكل
العالم والخالف على مناطق النفوذ ،فالمحافل المنتشرة
عبر ال��ع��ال��م ،وال��ت��ي توجه سياسات ال���دول الرأسمالية ال
أي ح��رب يدفعون في اتجاهها.
تأخذ في الحسبان نتائج ّ
ليست الشعوب األوروب��ي��ة وال الشعب األميركي صاحبة
القرار ،فقادة هذه الدول يلتزمون توجيهات المحافل التي
ينتمون إليها ،ووالؤه��م األول لها ولتوجيهاتها ،حتى لو
ق ّررت تلك المحافل الدفع في اتجاه الحرب فإنّ اعتراضهم
يبقى بال ج��دوى ،وه��م بالتأكيد لن يعترضوا ،ف��دون ذلك
التصفية والنهاية .القيادة الروسية تقف حجر عثرة في
طريق المحفل األعظم الذي يدير سياسة العالم ويتحكم في
رؤوس األموال والتجارة والطاقة واإلعالم .وحده الصوت
الروسي ،وهو بطبيعة الحال يملك القوة الثانية أو المكافئة
وربما المتف ّوقة على ق��وى الغرب ،يعتبر نشازا ً وممانعا ً
لفرض الهيمنة الغربية على دول العالم كلّه ،خاصة بعد
ع��ودة القوة الروسية واتخاذ القيادة الروسية ق��رار إنهاء
عصر «وحيد القرن» ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من هيبة
للقانون ال��دول��ي وحقوق الشعوب ،األم��ر ال��ذي يثير حنق
قادة الحكومة العالمية السرية التي تنتظر اللحظة المناسبة
إلع�لان وجودها ال��ذي ت ّم التخطيط له طبقا ً لبروتوكوالت
خبثاء اليهود ،فهذه البروتوكوالت تعتبر الدستور األساس
للحكومة القابعة في الظ ّل والتي تدير عالم الغرب المتوحش
وتتحكم في سياسته وتسيطر على قياداته التي أوجدتها.
قبل أن تتكشف الماسونية بزمن طويل ،وقبل أن نعرف
الصهيونية العالمية ،عرف العالم أنّ اليهود كانوا السبب
الرئيس في سائر الحروب العالمية والفتن التي وقعت في
طول العالم وعرضه .تقول ال��ت��وراة« :تأكلون ث��روة األمم
وعلى مجدهم تتآمرون» ،فالمؤامرة أساس الثقافة اليهودية
وليس عبثا ً أن يت ّم وصفهم بأنهم المفسدون في األرض.
ضاقت بهم شعوب العالم ،وهم الذين اضطهدوا أنفسهم
بسبب سلوكهم ال��ت��آم��ري وعملهم على اس��ت�لاب ث��روات
اآلخرين وتسخيرهم لخدمتهم ،منطلقين من قول التوراة:
«ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم ورعاة أغنامكم.»...
وهم يصفون أبناء البشرية من غير اليهود بـ«الغوييم» أو
األغيار ،ويقول خبثاؤهم إن ال حاجة إلى أن يحكم اليهود

في دول العالم أجمع ،فاأله ّم أن يكون لهم القول الفصل
في تحديد الحكام والقادة ورؤس��اء العشائر ...إل��خ ،فعن
طريق هؤالء يحكمون العالم ويعلنون حكومتهم العالمية
ويضعون أيديهم على ثروات العالم كله.
ب��ي��ن س���وري���ة وروس���ي���ا ح����روف م��ش��ت��رك��ة ،ومصالح
مشتركة ،ومفاهيم مشرقية راسخة .وأدرك الروس بعدما
تأكد لهم الجهد الصهيو – ماسوني في هدم اإلمبراطورية
المشرقية ال��ت��ي ك��ان��ت ال��ق��ط��ب ال��دول��ي ال��ص��ام��د ف��ي وجه
الغول الرأسمالي الطامح إلى السيطرة على ث��روات العالم
تحقيقا ً للخطة الصهيو – ماسونية اليهودية التوراتية،
لكن هدم االتحاد السوفياتي لم يحقق النتائج المرجوة ،إذ
دف��ع انكشاف األه���داف إل��ى رد فعل غير متوقعة ،ونهض
العمالق ال��روس��ي ،وب��دالً من حلف وارس��و يقوم تحالف
دول بريكس ،وتقفز القوة اإليرانية إل��ى الواجهة الدولية
لتصبح رقما ً يصعب تجاوزه ،وتبقى محاولة هدم سورية
على طريق هزيمة ال��روس واإليرانيين واستعادة القطبية
األحادية العملية األصعب ،ألنّ حسابات الحقل لم تتطابق
مع حسابات البيدر ،وألنّ حكومة الظ ّل العالمية لم تقدّر
الشعب السوري وال القدرات السورية حق قدرها ،فكانت
النتائج مخيّبة لآلمال تبعا ً للهزائم المتالحقة والصاعقة
ألدواتهم بعد سنوات ثالث من الصمود والتضحية ...الدعم
الشعبي السوري بال حدود ،وللنصر ثمن ال ُيقاس بحرية
الوطن.
الغيظ والحنق اليهودي – الصهيوني بلغ ذروته ،ففضح
مشاركته وتدخله في الشأن السوري .من يصدّق أنّ اليهود
يبلسمون ج��روح المواطن ال��س��وري ،إال إذا ك��ان أداة في
تخريب وطنه ومحاربة جيشه .كما أن خرق اتفاقيات الفصل
ومهاجمة المواقع السورية هما التعبير األوضح واألكيد عن
هذا الغيظ وتلك المشاركة التي هي أساس المؤامرة الدولية
التي انخرط فيها قادة وأم��راء ع��رب ،يعتبرون أن والءهم
األول واألخ��ي��ر للمحافل ال��ت��ي ينتمون إل��ي��ه��ا ويلتزمون
بتوجيهاتها بالس ّر (قبالً) وجهارا ً نهارا ً في الزمن الحاضر
بعدما سقطت ورقة التوت.
القرم برميل بارود ينتظر الشرارة لتقوم الحرب العظمى
مدمرة العالم كلّه ،وإنْ قامت هل يبقى من يسجل للتاريخ أنّ
المفسدين في األرض هم من أشعل الفتيل؟

المقاومة»
ندوة حا�شدة لـ«القومي» في �ضهور ال�شوير بمنا�سبة عيد الأم عن «المر�أة
ِ

المقاومة تغ ّير الواقع والوقائع
ي ّمين :المقاومة ثقافة وانتماء ...والمر�أة
ِ
نظمت م��دي��ري��ة ض��ه��ور الشوير
التابعة لمنفذية المتن الشمالي في
الحزب السوري القومي االجتماعي،
ندوة بمناسبة عيد األم تحت عنوان
المرأة المقا ِومة تحدثت فيها عضو
المكتب السياسي في تيار المردة فيرا
ي ّمين ،بحضور عميدة البيئة ميسون
قربان ،عضو المجلس األعلى النائب
السابق غ��س��ان األش��ق��ر ،المندوب
السياسي لجبل لبنان الشمالي
ن��ج��ي��ب خ��ن��ي��ص��ر ،ع��ض��و المكتب
السياسي مسعد حجل ،منفذ عام
المتن الشمالي سمعان الخراط وعدد
من أعضاء هيئة المنفذية  ،رئيس
بلدية ضهور الشوير حبيب مجاعص
ومخاتير وف��اع��ال��ي��ات وح��ش��د من
القوميين والمواطنين.
قدمت الندوة ريما داغر أبي خير،
فتحدثت عن األم ومحورية دورها في
بناء المجتمع .تال ذلك ،وثائقي عن
القوميات اللواتي ناضلن وتح ّملن
م��س��ؤول��ي��ات حزبية منذ تأسيس
ال��ح��زب وحتى ال��ي��وم ،وخصوصا ً
االستشهاديات منهنّ .

فرحات

وألقت المناضلة القومية ميسلون
فرحات كلمة قالت فيها :يوم أشرقت
شمس النهضة في وجداني ،أدركت
أن للحياة طعما ً مختلفاً ،وتعلمت
من سعاده أن العيش شأن مختلف،
والمرأة في العيش مج ّرد ابنة ،زوجة،
أم ،ثم ج��دة ،بينما هي في النهضة
إنسان جديد ،هي قيمة حقيقية ،في
جماعة تمارس البطولة وال تخاف
الحرب بل تخاف الفشل.
وأضافت :على خطى الزعيم سلكت
درب البطولة عقودا ً من الزمن ،مع
رفقائي األبطال ،قارعنا أعداء الوطن
واألم���ة ،واختطينا طريق الصراع،
حيث تشهد ساحات المتن الشمالي،
ي���وم واج��ه��ن��ا م���ش���روع االن���ع���زال
والتقسيم ،وتشهد أرض جنوب لبنان
على مواجهة العدو الصهيوني وص ّد
اعتداءاته ،وقد كانت الرفيقات رجاالً،
والرفقاء رجاال ً فوق العادة.
وقالت فرحات :اعتز أنني رفيقة
س��ن��اء واب��ت��س��ام وم��ري��م ووج���دي
ونضال وثائر ومئات األبطال ،واعتز
بأني كنت في ساحات القتال ،ومع
ك ّل ذلك كنت ،أ ّما ً محبة وجدة تعتز
ب��أن ت��ر ّب��ي أح��ف��اده��ا تربية قومية
اجتماعية ،حيث تحتضن مخيمات
ال��ح��زب أح��ف��ادي ال��ذي��ن ي��ت��د ّرب��ون
وي��ك��ب��رون بالنهضة وت��ك��ب��ر بهم
ومعهم.
وختاما ً توجهت فرحات بالتحية

إل��ى شعبنا المقاوم القابض على
الجمر ف��وق أرض لبنان وال��ش��ام
وفلسطين وال��ع��راق ،وحيّت المرأة
ال��م��ق��اوم��ة ،ون��اش��دت األم��ه��ات في
عيدهن أن ينتهجن سبل التربية
الوطنية من أجل تنشئة جيل صالح
بعيد عن أمراض المذهبية والطائفية
البغيضة .وأقول للجميع :سنستم ّر
م��ع�ا ً بصمودنا ومقاومتنا ،حتى
االنتصار ،فنحن كما قال المعلم ال ب ّد
مالقون أعظم انتصار ألعظم صبر في
التاريخ.

ي ّمين

بعد ذلك تحدثت ي ّمين عن المرأة
المقاومة فقالت« :المرأة المقاومة
ليس عنوان لقائنا في هذه األمسية
فحسب ،بل هو أمر واقع غيّر في الواقع
ووفقا ً للوقائع ،فالمرأة بطبيعتها
كائن يتحدّى يواجه ويقاوم ،وليس
مسايرة وال إط���راء ،ول��ك��ن الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ق�دّم
شهادات وشهيدات في العمل المقاوم
عسكرياً ،كما قدّم شهادات ورائدات
في المقاومة الفكرية .لكن حرام أن
نختصر المقاومة بالعمل العسكري
ول��و أنّ العسكري يتقدّم ،غير أنه
ُيصاب ببعض من عجز إذا لم ُيسند
بمقاومة فكرية وثقافية وتربوية
وفنية واقتصادية .المقاومة حالة
متكاملة ،المقاومة ثقافة وانتماء.
وتابعت ي ّمين :ما من شعب انتصر
م��ن غير ت���وازن فعلي بين الرجل
والمرأة وأحيانا ً المرأة تتقدّم أو تمهّد
المؤسسة ،فهي التي تن ّمي
فتكون
ّ
الفكر المقاوم ،في المؤسسة الزوجية
وفي المؤسسة التربوية ،وهي التي
تسند العمل ال��م��ق��اوم م��ن منطلق
دورها حبيبة أو شريكة ،وهي التي

تصقل العمل المقاوم حين تنخرط به
إلى ح ّد الشهادة ،وطوبى للشهيدات
اللواتي ارتض ْين ع��رس الشهادة،
فز ّفتهنّ األرض وعزف لهنّ القصب
لحن العشق الحزين.
وأضافت :المرأة هي التي تزرع
وتنشر الفكر ال��م��ق��اوم م��ن منطلق
حضورها الفني ،شاعرة ،أديبة...
ولها تأثير كبير ألنها ت���وازن بين
العقل والعاطفة ،فال تغلّب األول مما
يؤدي إلى بعض الجفاف وال تغلّب
العاطفة بما قد يؤثر على النتائج .
وأردفت ي ّمين :نرتكب خطأ يالمس
الخطيئة إذا أردنا أن نذكر مقاومات
ولم نذكرهنّ جميعاً ،ولكن ال ب ّد من
بعض المحطات التي ط ّورت العمل
ِ
تكتف بما
المقاوم ،فسهى بشارة لم
قامت به عسكريا ً ومن ث ّم معاناتها
في االعتقال ،بل عمدت إلى إصدار
كتاب «مقاومة» أتبعته بآخر مع
رفيقتها في النضال واالعتقال كوزيت
ابراهيم ،فبات اإلص��داران مرجعين،
واستخدم الثاني سينمائيا ً في كندا.
فيما األخريات اللواتي نفذن عمليات
اس��ت��ش��ه��ادي��ة ف��إن��ه��ن كتبن ب��ال��دم
قصائد ع � ّزة ،وفتحن ال��درب ومنهنّ
نورما أبي حسان وزهرة أبو عساف
وس��ن��اء محيدلي ودالل المغربي
وف����دوى غ��ان��م وم��ري��م خ��ي��ر ال��دي��ن
وابتسام ح��رب ،التي آث��رت أن تنفذ
العملية االستشهادية في  8تموز
ذكرى استشهاد أنطون سعاده لكي
تتع ّمد بدم االنتماء وتنال الشهادة،
ولوال الياس عبود التي استشهدت
بعد سلسلة عمليات ول��م تكن قد
بلغت العشرين من عمرها.
وتابعت ي ّمين :أحببت ذكرهنّ ألنهن
زيت السراج الذي أضاء عتمة الخوف
ومنهنّ تع ّرفنا إلى نعمة النور ،طبعا ً

ي ّمين تتسلم هدية رمزية من عضو المجلس القومي ناديا حجل

الحضور الحاشد في الندوة

من غير إغفال العظيمتين ليلى خالد
وجميلة بوحيرد .إلى سيدات أحببن
أزواجهن ح ّد االستشهاد معهم ومنهن
فيرا فرنجية زوجة النائب والوزير
الشهيد طوني فرنجية ،وأم ياسر
زوج��ة الشهيد القائد السيد عباس
الموسوي .وأحالهن أمهات الشهداء
اللواتي يقدّمن أبناءهن شهداء أنقياء
بك ّل إيمان ومحبة ورجاء.
وقالت ي ّمين :حقيقة أنا أخجل من
دمعهن من طيبتهن ومن صالبتهن.
«أجمل األمهات التي انتظرت ابنها
وعاد مستشهدا ً فبكت دمعتين ووردة
ولم تنز ِو في ثياب الحداد» ،أليست
هذه المرأة هي المرأة المقاومة بحق؟
وه��ي نفسها م��ن خرجت م��ن بيتها
األسمر بلون رغيف خبز التنور في
الجنوب ،تلقي الزيت المغلي على
جنود العدو؟
ورأت ي ّمين أنّ للمرأة المقاومة
فكرياً ،دورا ً وتأثيرا ً كبيرين ،ألنها
تزرع ثقافة االنتماء للوطن بالكلمة
بالريشة بالصوت ما يجعل مهمتها
غير محصورة ب��زم��ن أو بمرحلة،
ف��ه��ي ص��اح��ب��ة ال��رس��ال��ة الممتدّة
على مساحة ال��وق��ت وعلى امتداد
البالد العربية .أل��م يُلزمنا صوت
ف��ي��روز بالمقاومة لتصير أحالمنا
زهرة المدائن وطفل المغارة وسالم
الغفيان وسفر برلك وبنت الحارس.
ألم يح ّملنا هذا الصوت سيفا أصدق
إنبا ًء من الكتب؟! إلى محطات أخرى
كعمل جوليا أحبائي الذي تح ّول إلى
ما يشبه النشيد !
وف��ي اإلع�ل�ام ،أل��م تتقدّم المرأة
المشهد اإلع�لام��ي م��ح�� ّررة محللة
معدّة ومراسلة تقتحم النار ،تتحدّى
الخطر إيمانا ً بالموضوعية وذودا ً عن
الحرية ح ّد االستشهاد ،ومنهن ليال

قربان تسلم هدية رمزية للمناضلة فرحات

نجيب أثناء العدوان «اإلسرائيلي»
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ،وي����ارا ع��ب��اس أث��ن��اء
العدوان الوهّ ابي على سورية.
وقالت ي ّمين :إنّ «الربيع العربي»
ال��م��ظ��ل��م وال��ك��ال��ح ال����ذي ك���ان من
أولوياته النيل من ال��م��رأة ،تصدّت
له المرأة وشهرت ح ّقها ن��ورا ً كشح
عتمة «ال��رب��ي��ع» وج��ه��اده المن ّفر،
المق ّزز والمقيت ،فكانت في ساحات
تونس رغم التهديدات التي وصلت
ح � ّد االستباحة وف��ي ميادين مصر
وف��ي البحرين ،وب��رزت في سورية
صمودا ً وحضورا ً ومشاركة عسكرية
مدنية سياسية وديبلوماسية حتى
أنّ الوفد الرسمي السوري إلى جنيف
ض ّم سيدتين.
واعتبرت ي ّمين أن المرأة المقاومة
ت� ّ
�دل إل��ى مجتمع م��ق��اوم ،وبالتالي
واع وم���س���ؤول متسلّح
مجتمع
ٍ
بالفكر المقاوم فيحفظ وج��وده بل
ويحصن الهوية فيصون
وحضوره،
ّ
اإلنسانية .واليوم في عيد األم نسأل:
أليست األم��وم��ة م��ن أساسها فعل
مقاومة؟ فتحية لك ّل امرأة ـ أ ّم بمعزل
عن اإلنجاب بالمعنى البيولوجي،
فأيّ عطاء هو والدة.
ويبقى القول إنّ المقاومة األولى
ه��ي السيدة ال��ع��ذراء ال��ت��ي طهّرت
األرض بدموعها وهي تشهد صلب
وحيدها وارتضت بما جاء في الكتب،
ه��ي ال��ت��ي ك��ان��ت ص��اح��ب��ة الفضل
والكلمة الفصل في العجيبة األولى
حين طلبت تحويل الماء إل��ى خمر
ليكتمل العرس.
وفي ختام الندوة ،ت ّم تقديم باقة
من الورد ولوحة تذكارية إلى ي ّمين
تقديرا ً لدورها االجتماعي والوطني
الرائد .كما ت ّم تقديم لوحات تذكارية
لمناضالت.

