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حمليات �سيا�سية

يكرم ال�ضباط ال�سوريين بمنا�سبة عيد الجي�ش وذكرى مي�سلون
«القومي»
ّ

5

�سي�سجل التاريخ وقفات ّ
العز ومواقف ال�شرف ل�شعبنا في �سورية ولجي�شها وقائدها
ياغي:
ّ

جانب من ضباط الجيش السوري
أقامت منفذية الحصن في الحزب السوري
القومي االجتماعي احتفاال ً في صالة الشهداء
في بلدة عناز ،تحية للجيش السوري في
عيده ،وتخليدا ً لذكرى معركة ميسلون.
حضر االحتفال وفد من قيادة الحزب ض ّم
العمد :صبحي ياغي ،زي��اد معلوف ،بشار
ي��ازج��ي ،وأع��ض��اء المجلس األع��ل��ى :بشرى
مسوح ،ميشيل معطي ،سيمون حاجوج،
وكالء العمد إسبر حالق وبسام نجيب ،منفذ
ع��ام الحصن غطفان عبّود وأع��ض��اء هيئة
المنفذية ،منفذ عام صافيتا اسكندر كباس،
منفذ ع��ام الحسكة كبرئيل قبلو ،منفذ عام
العاصي علي عواد ،وعدد من أعضاء المجلس
القومي والمسؤولين.
كما حضر العميد سهيل ع��ب��اس ممثالً
الجيش السوري ،وعدد من مسؤولي األجهزة
ّ
وصف ضباط ورج��ال دين
األمنية وضباط
ورؤس��اء بلديات وأمناء ِف��رق ح��زب البعث
العربي االشتراكي في المنطقة ،وفاعليات
وجمع كبير من المواطنين والقوميين.
بعد عزف نشيد الجمهورية ونشيد الحزب
من قبل فرقة نسور الزوبعة الموسيقية،
والوقوف دقيقة صمت إجالال ً ألرواح الشهداء،
ألقى مدير مديرية مرمريتا وعضو هيئة
منفذية الحصن د .نضال منصور كلمة ترحيب
وتعريف .وتعاقب على الكلمات ناظر التدريب
في منفذية الحصن جورج سليم ِباسم القطاع
العسكري ،ومنفذ عام الحصن غطفان عبّود
ِباسم المنفذية ،والعميد سهيل عباس ِباسم
الجيش والقوات المسلحة .وتناولت الكلمات
معاني المناسبتين وااللتحام العضوي بين
أبطال الحزب السوري القومي االجتماعي
وبواسل الجيش السوري في مواجهة العد ّو
الصهيوني واإلره��اب .وحيّت الكلمات القائد
العام للجيش وال��ق��وات المسلحة الرئيس
الدكتور بشار األسد.
وألقى كلمة مركز الحزب عميد الداخلية
صبحي ياغي واستهلّها بالقول« :من الوزير
الشهيد يوسف العظمة إلى الوزير الشهيد
داود راجحة ،مسيرة معبّدة بأجساد الشهداء
من أبطال القوات المسلحة السورية ،أبطال
جيش ميسلون ...جيش تشرين ...حماة
الديار.
منذ أيام م ّرت ذكرى معركة ميسلون ،يوم
خ��رج وزي��ر الحربية السوري مع مجموعة
من الجنود األبطال إلى مشارف دمشق في

 ...وجانب من الحضور

نضال منصور

جورج سليم

غطفان عبود

العميد سهيل عباس

صبحي ياغي

أكبر عملية استشهادية ض ّد جنود المحت ّل
الفرنسي ،وه��و العالِم أنّ المواجهة غير
يسجل درسا ً للتاريخ،
متكافئة ،إال أنه أراد أن
ّ
وأنه ال يمكن السماح للمحت ّل بدخول دمشق
من دون مقاومة ،ولو استشهد الجميع .ألنّ
ذلك يرتبط بالسيادة والكرامة ،وألنّ الحياة
كلها وقفة ع ّز فقط كما قال زعيمنا سعاده.
وب��األم��س القريب ك��ان المشهد مشابها ً
إل��ى ح� ّد كبير ي��وم احتشد العالم للعدوان
على سورية ألسباب وذرائع مفتعلة ،فوقفت
سورية جيشا ً وشعباً ،ووقف الرئيس بشار

األس��د ليعلن أننا سنواجه أيّ ع��دوان مهما
كلف األمر».
وأض���اف ي��اغ��ي« :إنّ التاريخ ال يسجل
سجل
األق���وال بل األف��ع��ال وال��وق��ائ��ع ،وكما ّ
التاريخ دروس ميسلون لألجيال المتعاقبة،
سيسجل التاريخ غدا ً معارك اليوم ووقفات
ّ
ال��ع� ّز وم��واق��ف ال��ش��رف لهذا الشعب وه��ذا
الجيش بقيادة الرئيس بشار االسد.
نحتفل بعيد واح���د للجيش ف��ي لبنان
والشام ،فهما جيش واحد والكلّية الحربية
كانت واحدة في حمص ،إال أنّ لعنة «سايكس

ـ بيكو» حلت على األمة ،فأضحى هناك لبنان
وسورية ...هذه الواو الكافرة كم حملت لنا من
الويالت.
إنّ االحتفال بعيد الجيش السوري ّ
حق
وواجب ،فهو بعض من التكريم لهذا الجيش
ال���ذي ل��م يكن ي��وم �ا ً إال جيشا ً يحمل اله ّم
القومي».
وقال« :يوم اندلعت الحرب في لبنان عام
 ،1975دخل الجيش السوري إلى لبنان،
ِّ
محطما ً جدار سايكس ـ بيكو لوقف تلك الحرب
والحفاظ على وحدة لبنان ومنع تقسيمه ،وفي
 1978و ،1982قاتلنا معا ً في ك ّل المناطق في
مواجهة مشاريع التقسيم والفدرالية ،وفي
مواجهة االح��ت�لال الصهيوني ،فامتزجت
دماء السوريين القوميين االجتماعيين بدماء
ضباط الجيش السوري وج��ن��وده ،وقدّمنا
معا ً الشهداء من أجل لبنان قوي ومح ّرر ،وكما
باألمس كذلك اليوم ،نواجه معا ً يهود الداخل
والخارج».
وت��اب��ع ي��اغ��ي« :إنّ اح��ت��ض��ان س��وري��ة
المقاومة في لبنان ك��ان له ال��دور األس��اس
في التحرير ،هذه المقاومة التي قدّمت سناء
محيدلي وعمار األعسر وخالد األزرق ومالك
وه��ب��ي وع��ل��ي ط��ال��ب ،وغ��ي��ره��م الكثير من
االستشهاديين وآالف الشهداء إلى أن كان
التحرير عام  ،2000وكذلك االنتصار في تموز
 2006وفي ص ّد العدوان ض ّد غزة في 2008
وإلى يومنا هذا.
إنّ ه��ذا الجيش يمتلك بوصلة واضحة

االت��ج��اه هي فلسطين ،وه��و ال��ذي احتضن
أيضا ً المقاومة الفلسطينية ودعمها ،وال يزال
الجيش الوحيد في العالم العربي جيشا ً
مقاوما ً بامتياز».
وأضاف« :منذ اللحظة األولى لبدء المؤامرة
الحالية على سورية ،تع ّرض الجيش السوري
لالستهداف والضغوط واإلغراءات والتهويل،
لكنه استطاع أن يثبت م ّرة جديدة مصداقيته
والتزامه ،فقدّم الشهداء والجرحى دفاعا ً عن
المواطنين في مواجهة العصابات المسلّحة
المأجورة .ويواجه اليوم في ك ّل المناطق،

ويحقق االنتصارات وإلى جانبه قوى حزبية
وشعبية.
لقد استطاعت سورية من خالل صمودها
األس��ط��وري أن تجري انتخابات رئاسية،
ش ّكلت صفعة ور ّدا ً على ك�� ّل المتآمرين
والمشككين ،ألن إرادة السوريين ج��اءت
قرارا ً حاسما ً وحازماً ،أن هذا هو الخيار وهذا
هو القرار وه��ذا هو األم��ل بالمستقبل ،نعم
«س��وا» مع الرئيس األس��د ،ومع هذا الجيش
نعيد األمان واالستقرار إلى الربوع السورية،
فنقضي على اإلره���اب وعصاباته وأفكاره

معلوف يسلّم درعا ً تقديري ًة ألحد الضباط

فرقة نسور الزوبعة

الهدّامة ،ونبني إنسانا ً جديدا ً بوعيه وانتمائه
ووالئه القومي الجامع في مواجهة العصبيات
الطائفية والمذهبية واالثنية الممزقة وحدة
المجتمع».
وإذ ذ ّك��ر بقول س��ع��اده :إن أزمنة مليئة
بالصعاب والمحن تأتي على األم��م الحية
فال يكون لها إنقاذ منها إال بالبطولة المؤمنة
المؤيدة بصحة العقيدة ،أشار ياغي إلى أنّ
أمتنا تواجه اليوم أخطر حرب إرهابية ،فها
هو العراق يتع ّرض لهجوم يتهدّد وحدته
�ؤس��س لحروب طويلة ،إذا
ومستقبله ،وي� ّ
لم يت ّم القضاء عليه واجتثاث اإلره��اب فكرا ً
وسلوكاً .لذلك ،إنّ شعبنا في العراق مدع ّو إلى
الوحدة في مواجهة التقسيم والتفتيت ،ووعي
موحد
مخاطر ما يحصل من أجل بناء عراق ّ
وعزيز ،عراق جامع في وجه كل العصبيات.
أما في فلسطين ،فالمجازر يومية وشالل
الدم الفلسطيني ال يتوقف على مرأى ما يُس ّمى
بمجلس األم��ن واألم���م المتحدة والجامعة
العربية ومجالس حقوق اإلنسان وغيرهم
وغيرهم.
وأك��د ياغي أنه بات واضحا ً للجميع أنّ
الطريق الوحيد للتحرير واستعادة الحقوق
هو طريق المقاومة ،نعم وحدها المقاومة ،أل ّنها
تؤسس
بأبطالها وصواريخها وانتصاراتها
ّ
للهجرة اليهودية المعاكسة من فلسطين ،الفتا ً
إلى أنّ أهم أسباب ما تتع ّرض له سورية ،هو
هذا الدعم واالحتضان للمقاومة ،والذي ما زال
مستمرا ً على رغم الجراح والصعاب .هذه هي
سورية الوفية دائماً.
وجه ياغي التحية ِباسم رئيس
وختاماًّ ،
الحزب السوري القومي االجتماعي النائب
أس��ع��د ح���ردان و ِب��اس��م ق��ي��ادة ال��ح��زب إلى
أهلنا في منطقة الحصن ،مه ّنئا ً الجيش في
عيده ومحيّيا ً الشهداء الذين ارتقوا دفاعا ً
عن سورية ،وه ّنأ عوائلهم وك� ّل الصامدين
واألبطال المقاومين.
وشهد االحتفال تكريما ً لضباط الجيش
فسلّموا دروعا ً تقديرية،
السوري في المنطقةُ ،
ثم لبّى المشاركون دعوة منفذية الحصن إلى
مأدبة غداء تكريمية في منطقة الحواش.

ت�شييع مهيب للمنا�ضل القومي عارف زهر الدين في ال�شوف

فيا�ض :االعتداء الإرهابي على الجي�ش في عر�سال حلقة من حلقات الت�آمر
شيعت منفذية الشوف في الحزب السوري القومي االجتماعي
المناضل ع��ارف زه��ر الدين في بلدته كفرفاقود ،بمأتم حزبي
وشعبي مهيب ،وشارك في التشييع وفد من قيادة الحزب تقدّمه
رئيس المجلس األعلى ال��وزي��ر السابق محمود عبد الخالق،
ناموس مجلس العمد نزيه روحانا ،عميد اإلذاعة واإلعالم وائل
الحسنية ،عميد االقتصاد فارس سعد ،عضو المكتب السياسي
د .زهير فياض ،منفذ عام الشوف د .نسيب أبو ضرغم وأعضاء
هيئة المنفذية ،وأعضاء من المجلس القومي ومسؤولو الوحدات
الحزبية في الشوف .كما شارك في التشييع رئيس دائرة الشوف
في الحزب الديمقراطي اللبناني بسام حالوي ،ومفوض الشوف
في حزب التوحيد العربي أمير سريّ الدين ،وفاعليات ورؤساء
بلديات ومختارون وممثلو مؤسسات وجمعيات ،وجموع من
القوميين وأبناء المنطقة.
ألقيت في التشييع عدّة كلمات تحدثت عن الراحل ونضاله
ومسيرته الحزبية ومناقبيته القومية ،واستهلت بكلمة لمديرية
كفرفاقود ،ألقاها مدير المديرية طلعت زهر الدين ،الذي وصف
الراحل باألمين المؤتمن .وق��ال عنه« :ص��ادق اللسان ،لطيف
اجتماعي هادئ متواضع ،ثابت الموقف
المعشر ،دمث األخالق،
ّ
صلب في العقيدة ،مدافع عنها بكل عزم وشكيمة ،مؤمن بالعقل
شرعا ً أعلى».
أنّ
واجتماعي وازن،
حزبي
حضور
له
كان
الراحل
ولفت إلى
ّ
ّ
إذ انتخب نائبا ً لرئيس بلدية كفرفاقود ،ورئيسا ً لنادي المحبة
الرياضي ،ورئيسا ً للرابطة العائلية في البلدة ،وكان قبل ذلك في
وأسس مختبرا ً لفحص الدم من أجل
عداد الجيش برتبة مؤهل أولّ ،
الخدمة العامة ،وأنشأ عائلة تربّت على قيم النهضة ومبادئها.
و ِباسم بلدية كفرفاقود ،تحدث نائب رئيس البلدية بسام نصر
استهلها باإلشارة إلى شجاعة الراحل وتفانيه ،وقال« :ال ننسى
يا أبا خلدون تعبك وسهرك ،إذ كنت بمثابة الطبيب المسعف
والمم ّرض لكل مريض وموجوع ،خصوصا ً الفقراء والمحتاجين،
كما كنت من الساعين إلال استحداث بلدية في بلدتك لرعاية شؤون
أهلك الذين أحببتهم وأحبوك ،وهكذا كان كما أردت ورغبت .فكنت
الوفي المخلص لك ّل عائلة ،ولم تكن تميّز بين عائلة وأخرى،
األبي
ّ
ّ
إنما كان ه ّمك الوحيد العمل االجتماعي الراقي على صورتك أنت،
ونحن بفضل جهودك وجهود رفقائك في المجلس البلدي السابق
مستم ّرون على نهجك في المحبة واإللفة لما فيه خير بلدتنا
الكريمة».
و ِباسم آل زهر الدين ،تحدث الدكتور صالح زهر الدين ،فأضاء
في كلمته على مزايا الراحل ودوره وانتمائه والقيم التي آمن بها،
وقال عنه« :كان مثاال ً في المناقبية الحقة واألخالقية الصافية .كان
نزيها ً في صدقه وصداقته ،وصادقا ً في نزاهته ،أصيالً في وفائه
ووف ّيا ً في أصالته ،باعتباره اب َن بيت أصيل ،ومجتمع متج ّذر
بالعراقة النبيلة ،والنبل في العراقة».

َح َملة األكاليل
وأض���اف« :كفرفاقود ،كما عائلتك والمنطقة ،تبكيك اليوم
بعيونها وقلبها وكل جوارحها .ألست أنت الذي كنت تقول إنّ
بلدتنا كفرفاقود هي البداية والنهاية ،وهي نقطة البيكار في
الدائرة الكبرى .فكم كنت تقبض على الجمر أحيانا ً في سبيلها كي
ال تحترق وتحرق اآلخرين .وهذا هو نبل التضحية وق ّمة االنتماء
في إطار ذوبان الجزء بالكل».
و ِباسم أهالي بلدة كفرفاقود ،تحدث األستاذ حسام نصر،
فأشار إلى أن فراق أبي خلدون صعب وقاس ،فهو صاحب الوجه
البشوش والعقل النيّر والقلب النابض بالمحبّة واإلخالص .وهو
الذي ما النت له عزيمة في مواجهة ظالم ،أو في نصرة حق ،أو في
دفاع عن مبدأ.
وأض���اف« :آمنت بالقضية القوميّة االجتماعيّة ،فكنت من
دعائمها سيفا ً ناطقا ً بالحق ،وعقالً مفعما ً بالمنطق ،ولسانا ً صادقا ً
ال يعرف المواربة .تد ّرجت في صفوف حزبك حيث أصبحت
مسؤوال ً وأميناً».
وأشار نصر إلى دور الراحل في شتى ميادين العمل االجتماعي
والثقافي والرياضي والخدماتي ،وخاطبه قائالً« :كانت المصلحة
العا ّمة كما خدمة الناس ه ّمك ،بعيدا ً عن سياسة الزواريب واألحياء.
وح ّققت نجاحا ً رائعا ً وكبيراً :هو محبّة الناس لك .كيف ال وأنت من

جانب من الحضور
ال يف ّرق بينهم بل يجمع ،ومن ال يتعالى بل يتواضع ،ومن ال يقسو
بل يرأف .كيف ال يحبّك الناس يا عارف زهر الدين ،وهم ما عرفوك
إلاّ صادقاً ،شجاعاً ،كريماً ،مح ّباً .تطالعهم دائما ً بالبسمة والكلمة
الحلوة ،والموقف الواضح والرأي السديد .لقد كنت األمين على
العالقات االجتماعية ومعتدال ً في معالجة شؤونها وشجونها».
وألقى عضو المكتب السياسي المركزي د .زهير فياض كلمة
مركز الحزب وفيها قال« :تغادرنا أيها األمين الحبيب العارف...
ونحن ،أهلك ،ورفقاءك ومحبيك ومريديك وأبناء مجتمعك كله،
بأمس الحاجة إلى من هم في مستوى قامتك ،رجل من رجاالت
ّ
محب لناسه وأهله وشعبه .تغادرنا اليوم
النهضة ،وإنسان ح ّر
ّ
وأمتنا تتح ّرك في المساحة التاريخية ذاتها ،الحافلة بالتحديات
من كل حدب وصوب .تغادرنا قسرا ً ونحن اليوم نخوض واحدة
من أقسى الصراعات الوجودية التي م ّرت وتم ّر في تاريخ أمة
أو مجتمع ،حتى غدت أيامنا آالم �ا ً متنقلة ،وجراحا ً نازفة ملء
مساحات الوطن.
عراق نازف ،إلى شام جريحة ،إلى لبنان متألم ،إلى فلسطين
من
ٍ
ترقص حزنا ً على أشالء أطفالها وتسبح في دماء أبنائها كفدية
لخالص اإلنسانية جمعاء .لقد انكشفت أوراق المتآمرين ،ما سموه
«ربيعا ً عربياً» تبين أنه خريف صهيوني ،ظالمي أصفر .ما س ّموه

حرية تبين أنه عبودية».
وأض���اف« :نحن هنا ،وكما عهدتنا ،سنبقى متموضعين
ومتموقعين ومنغرسين في قلب مواقع المقاومة والممانعة
للمشروع متعدّد ال��رؤوس ،المشروع الصهيو ـ أميركي ـ الغربي
المتحالف مع أنظمة الرجعة والردّة والظالم في العالم العربي،
مشروع تفتيت المجتمع وتشظيته بشتى أنواع اإلرهاب الداعشي
الجاهلي الظالمي.
هذا المشروع الجهنمي واجهناه في سورية وقدّمنا الشهداء
والتضحيات دفاعا ً عن هذه القلعة المقاومة الصامدة ،التي تشكل
عمقا ً قوميا ً استراتيجيا ً للمقاومة في بالدنا .وهذا المشروع واجهناه
تمسكا ً بوحدته وسلمه األهلي في مواجهة كل دعوات
في لبنان ّ
التفتيت والتقسيم .ونواجهه في العراق وفلسطين دفاعا ً عن وجود
هذه األمة .سنبقى ،وكما ك ّنا دوماً ،حركة صراعية تقدّم التضحيات
والشهداء والدماء في مواجهة كل الدواعش ،التي تزحف إلى قلب
المجتمع لتفجيره من الداخل ،وسننتصر على الداعشية السياسية
وعلى الداعشية الطائفية وعلى الداعشية المذهبية ،كما سننتصر
على الداعشية الفردية االنتهازية .سننتصر بالعقل ،والفكر والعلم
والكلمة ،وبالسالح والميدان عندما يع ّز النضال».
وقال فياض« :إن وجودنا ومصيرنا وحياتنا ومستقبلنا في

قلب االستهداف اآلتي ،رهاننا كان ويبقى على وحدتنا الداخلية،
سلمنا األهلي ،وحدتنا كقوى وأحزاب وطنية في مواجهة اآلتي.
وما يحصل في هذه األيام في لبنان من استهداف للجيش اللبناني
في عرسال وفي مناطق أخرى ،ما هو إال حلقة من حلقات التآمر لن
نتجاوزها إال بالتفافنا جميعا ً حول مؤسساتنا العسكرية الوطنية
عماد الدولة وحصنها المنيع».
وأردف فياض« :إن الداعشية التي نواجهها اليوم ،غريزة مدمرة
لكل القيم ولكل منظومة األخالق والحضارة في بالدنا ،ومواجهتها
موحد جامع ك ّل أطياف
ال تكون إال بمنهاج تفكير وطني خالق مبدع ّ
المجتمع الواحد».
وختم« :سنبقى يا أميننا الحبيب أوفياء لك ،للمبادئ التي
جمعتنا ،لقيم التواصل واالنفتاح التي كنت بسلوكك نموذجا ً
جسدتها في حياتك ،وهو بالمناسبة سلوك حزبك في كل ساح.
ّ
وستبقى ذكراك ماثلة في عقولنا والقلوب ،ستبقى بسمتك ،طلتك،
روحك الطيبة ،نخوتك ،اندفاعك ،حماسك في خدمة قضية المجتمع،
ستبقى أنت بكل خصائصك في ذاكرتنا ...والبقاء لألمة».
وكانت كلمة لنجل الراحل ،خلدون الذي شكر المشاركين في
التشييع وأكد االستمرار على خطى والده.

