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حمليات

سلمان

مشرف

العسراوي

مفعما ً بالعزيمة والكبرياء ،مثله مثل أبناء الحياة ما توانوا
يوما ً فما توانى ،ورغم ك ّل الظروف ومتاعب الدنيا ومآسيها ما
الن وال تعِ ب ...مضى مدافعا ً محاربا ً في سبيل وطن تكالبت
عليه الدنيا للنيل من صموده ...ظ ّل ثابتا ً في ساحات الوغى
يسري في عروقه قسم أداه وعقيدة آمن بها ...قال في وصيته
كنت أتمنى لو كان أمي وأبي على قيد الحياة حتى ينالهم من
الفخر ما ناله إخوتي وأقربائي ...نحن رفقاؤك نلنا نصيبا ً
من ه��ذا الفخر ،ونعاهدك على إكمال الطريق ال��ذي بذلت
دماءك الزكية في سبيله ...لن ننسى يوما ً ما كنت تردّده
بصوت مد ّو ...كلما تباطأت خطانا ...يا رفقائي «إنّ أزمنة
مليئة بالصعاب والمحن تأتي على األمم الحية فال يكون لها
إنقاذ إال بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة» ،هكذا
علمنا سعاده...

السويداء ،هنا في الجبل ،كما في أية بقعة سورية أخرى،
فقد اختاروا الهدف الخطأ ،ألنهم اختاروا إخفاقهم.
وس��أل سلمان :هل يستطيعون االنتصار والفوز على
حقائق أساسية كبرى؟ هل يستطيعون االنتصار على
حقيقة سلطان باشا األطرش ،الذي لم يكن قائد ثورة فقط،
بل كان قائد الثورة السورية الحقيقية ،وقد بايعه على
قيادتها قادة الثورة السورية الحقيقة في أنحاء البالد ،من
حلب إلى الساحل فالوسط والجنوب ،وبايعه على قيادتها
الصف السياسي الوطني على امتداد هذه البالد ،فكانت
أسست للسيادة السورية.
ثورة سورية حقيقية ّ
ّ
مشغلو ه��ذا اإلره���اب
وأض���اف :م��ن هنا ل��ن يستطيع

وص��وال ً إلى الموارد الجغرافية ،حين م ّكنوا المجموعات
اإلرهابية من العبور إلى بؤر من الجغرافيا السورية ،وفي
مواجهة هذا التنين المتعدّد األذرع يستم ّر صراعنا ،حيث
يواجهه الجيش السوري ،وهو القوة المنظمة والمف ّوضة
دستوريا ً وشعبيا ً بحماية البلد ووحدة المجتمع ،ومن حول
هذا الجيش تخوض الصراع أيضا ً القوى السورية النبيلة.
وتابع سلمان قائالً :لقد أع ّد المجتمع السوري نفسه عبر
عقود لمواجهة المشروع الصهيوني ،وهو اليوم يواجه
أذرعه األكثر امتدادا ً في أتون هذه الحرب اإلرهابية ،التي
تتقاسم مع ذلك المشروع عوامل تشابه رئيسية ،فكالهما
يستند إلى األساليب ذاتها ،يعتمد أسلوب الهجرة والتهجير،
التوسع انطالقا ً منها.
والتم ّكن من بقعة على األرض ،ثم
ّ
وتوجه سلمان إلى المشيّعين بالقول :إنّ الشهيد ليس
ّ
عاشق موت ،بل هو عاشق حياة بمعناها األسمى ،بما تعنيه
من حياة مجتمعه وأبنائه وأهله ومواطنيه ،فالشهيد اختار
الفداء لتستم ّر حياة ه��ؤالء ،ليبقى أبناء سورية قادرين
على التوجه إلى المدارس والجامعات ،وليبقى المنتجون
السوريون قادرين على العطاء والعمل ،وقد سجل المجتمع
السوري صمودا ً باهرا ً خ�لال السنوات السابقة ...وهو
مجتمع يستحق أن تبذل من أجله التضحيات دفاعا ً عن
استمراره وبقائه عزيزا ً كريما ً أبياً.
واختتم كلمته بالتوجه إلى الشهيد قائالً :حضرة الشهيد
رشوان مشرف الجزيل االحترام ،لقد وفيت بقسم عضويتك
لتالقي قسم زعيمك سعاده ،وقد واظبت على التضحية
والفداء ،بالرغم من ظروفك القاسية المحيطة بك ،وكم هو
مؤثر أن نستمع إليك في وصيتك وأنت تتمنى لو كان والداك
حاضرين ليسمعا وصيّتك ،وليشهدا فعل استشهادك
النبيل.
بعد ذلك ،أدّى القوميون االجتماعيون التحية للشهيد
قبل أن يوارى مثواه األخير .ثم تقبّلت العائلة ووفد الحزب
التعازي ،وعبّرت الوفود الشعبية المشاركة والفاعليات
الحاضرة عن إشادتها بما يقدّمه الحزب السوري القومي
االجتماعي م��ن تضحيات ودم���اء ف��ي مواجهة اإلره���اب
والتطرف.

كلمة عائلة الشهيد

وألقى كلمة آل الشهيد ع ّمه أبو فريد حسن مشرف الذي
أكد وح��دة الجبل وتمسك أهله بمشروع الدولة ،ومقاومة
المشاريع التي تستهدف الوطن عبر إثارة الفتن الطائفية.
وأش����اد ب���دور ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
وبالتضحيات التي يقدّمها القوميون في مواجهة المشاريع
التفتيتية التي تستهدف الوطن السوري والمجتمع.

كلمة مركز الحزب

وألقى عضو المجلس األعلى د .صفوان سلمان كلمة مركز
الحزب جاء فيها :من هنا من السويداء ،من عمق هذا الجبل
ينبع االنتماء الحقيقي ،االنتماء السوري األصيل ،ومن
عمق هذا الجبل ينبع االنتماء السوري الموسوم بالعروبة
الحقيقية ،ال بالعروبة الوهمية التي نعاني من ربيعها
الكالح.
ّ
مشغلو تنين اإلره���اب ال��ذي يضرب
وق��ال :لقد سعى
أرضنا الخصيبة من البحر السوري وصوال ً إلى العراق إلى
أن يأخذونا فرادى وجماعات ،فئات ومجتزءات ،ألنها حرب
تستهدف وجودنا ومجتمعنا وفكرنا وتراثنا الحضاري.
لكنهم حين اختاروا أن تضرب أمواجهم اإلرهابية هنا في

عم ال�شهيد ر�شوان م�شرف:
ّ
الجبل واحد و�أهله
متم�سكون بم�شروع
الدولة والمقاومة

والمستثمرون فيه ،تجيير هذه المنطقة أو تلك من سورية
خارج سياق االنتماء السوري مهما استخدموا من أساليب
وأنماط إثارة الذعر والخوف ومخاطبة الغرائز ،ومهما حاول
البعض من هواة سياسة االنتهاز استغالل هذه الموجات
اإلرهابية وأعمالها للنيل من حقيقة هذا االنتماء المتج ّذر.
وأك���د سلمان أن��ن��ا ن��واج��ه ح��رب �ا ً إره��اب��ي��ة ت��ش��نّ على
أرضنا ومجتمعناُ ،و ِّف� َر ْ
ت لها الموارد والدوافع التعصبية
والعدوانية ض ّد المجتمع ،وال��م��وارد المالية والبشرية،
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