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من يقرأ مقدّمات ث��ورة تموز ومسارها
ونتائجها ،يكتشف في العمق أ ّنها ثورة
قومية ر ّدا ً على نكبة فلسطين ،ومن أجل
وحدة األمة وقوتها وسيادتها وحريتها.
ّ
تستحق وقفة أكثر
وألنّ األحداث الهامة
تأ ّنيا ً وأشمل تدقيقاً ،ال ب ّد من االستنارة
بمذكرات من عاصروا تلك المرحلة ولعبوا
أدوارا ً فيها .ومن بين أولئك الوسيط الذي
جمع ال��زع��ي��م أن��ط��ون س��ع��اده بحسني
الزعيم ،واسمه الدكتور صبري قباني،
وقد ُنشرت مذكراته في مجلة «الدنيا»
الدمشقية عام .1950
يقول الدكتور قباني في مذكراته إنّ
لقاءات أنطون سعاده بحسني الزعيم
حصلت ف��ي ربيع  ،1949وإنّ البحث
كان حول كيفية الر ّد على نكبة فلسطين
التي وقعت في  ،1948وذل��ك بمبادرة
من الحزب السوري القومي االجتماعي
لقيام حكم قومي في بيروت متحالف مع
دمشق ،ليشكل انطالقة الر ّد على المشروع
الصهيوني.
ل��ق��د ك���ان ه��اج��س س��ع��اده األس���اس
ال��ر ّد على نكبة فلسطين التي وقعت في
 ،1948والتي ح ّذر من حدوثها قبل ذلك
بثالثة عقود ،ال الر ّد على هجوم الكتائب
المفتعل في الجميزة .وهذه إضاءة هامة
جداً ،تستند إلى الشاهد الرئيسي ،الذي
كان الوسيط بين سعاده وحسني الزعيم
ود ّونت في مذكراته عام .1950
وي��ت��ط��اب��ق م��ا ج���اء ف��ي ت��دوي��ن ه��ذه
المذكرات مع توجهات سعاده المعبّر
عنها بوضوح في تلك المرحلة ،من خالل
خطبه ومقاالته ،ويع ّد ردّه على خطاب بن
غوريون في أول حزيران  1949من أبرز
هذه المستندات.
يقول سعاده :نحن مستم ّرون اليوم
في خطتنا .إنّ الدولة اليهودية تخ ّرج
ال��ي��وم ضباطا ً عسكريين! وإنّ الدولة
السورية القومية االجتماعية التي أُعلنت
ع��ام  ،1935ت��خ� ّرج ه��ي أي��ض�ا ً ضباطا ً
وعسكريين ،ومتى ابتدأت جيوش الدولة
الجديدة الغريبة تتح ّرك بغية تحقيق
مطامعها اآلث��م��ة واالس��ت��ي�لاء على بقية
أرض اآلب��اء واألج���داد ،ابتدأت جيوشنا
تتحرك بتطهير أرض اآلب���اء واألج���داد
وميراث األبناء واألحفاد من نجاسة تلك
ال��دول��ة الغريبة .ه��ذا ليس آخ��ر ج��واب
نعطيه ،ألنّ الجواب األخير سيكون في
ساحة الحرب متى ق ّررت القيادة القومية
إعالن الحرب!
ما ورد في الر ّد على بن غوريون يؤكد
أنّ تركيز سعاده هو على مشروع دولة
قومية ،تنتقل من اإلع�لان الحقوقي في
خطاب حزيران  1935إلى التنفيذ الفعلي
ف��ي سنة  1949بتح ّمل أع��ب��اء معركة
التحرير وتخريج ضباط عسكريين في
مواجهة المشروع الصهيوني .ولقد كان
يع ّد فعالً لقيام هذه الدولة.
ل��ق��د أش����ار ع���دد م��ن م��ع��اص��ري تلك
الفترة ف��ي مذكراتهم إل��ى أنّ إع���دادات
الثورة القومية كانت قائمة قبل حادثة
الجميزة ،فالقوميون يعدّون العدّة ،منذ
نكبة فلسطين وإعالن سعاده االستنفار
لها «جرائد جرائد» والبدء ب��دورة صف
الضباط لقيادة هذه الجرائد في الثورة
الذي أخذ يع ّد لها.
أق��رب أص��دق��اء ري��اض الصلح سعيد
فريحة ي��ق��ول« :إنّ مجلس أم��ن الدولة
برئاسة رئيس الحكومة قد ب ّرر بصورة
سرية ج��دا ً مداهمة القوميين واعتقال
زعيمهم ،وح��دّد لتنفيذ خطة المداهمة
واالع��ت��ق��ال ليلة األح��د ف��ي الخامس من
حزيران».
وبالتأكيد فإنّ الحكومة اللبنانية كانت
عارفة بمشروع الحزب (إع��داد الثورة)
وأرادت بقطع الطريق على إعداد الثورة
المرتقبة أن تقطع الطريق عليها بحادث
الجميزة المفتعل ،وال��ذي اتخذته مب ّررا ً
مناقضا ً للمنطق في أن تقبض على الزعيم
ورفقائه ،فتقبض على المعتدى عليهم
بدل القبض على المعتدين.
حادث الجميزة لم يكن صدفة ،وفات
البعض اإلش��ارة إلى أنّ رئيس الحكومة

ري���اض ال��ص��ل��ح م � ّه��د ل��ذل��ك بمصالحة
«الكتائب» و»النجادة» ،فجمعهما قبل
الحادث ليس ّد ك ّل الثغرات الشعبية في
توجيه الضربة .وهذا دليل يسقط كليا ً ما
ورد في كتابات البعض ومنهم الكتائبي
جوزيف أبو خليل بأنّ الحادث كان وليد
ساعته.
يشير متابعون استنادا ً ال��ى أن��ه في
الفترة بين  9و  12حزيران بعد حادثة
الجميزة وقبل  8تموز ج��اء إل��ى بيروت
موفدان غربيان ،األول هو البريطاني وليم
سترانغ قائد عام المتوسط ،والثاني هو
األميركي س��ام كوبر مساعد مدير قسم
ال��ش��رق األوس���ط ف��ي وزارة الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة ،واالس��ت��ن��ت��اج أنّ ال��زي��ارة
المتزامنة ليست مصادفة ،كما أنها «لم
تكن حلقة في سلسلة ال��ص��راع االنكلو
ـ أميركي ،م��ع العلم ب��أنّ ال��ص��راع كان
قائماً».
ق��د ت��ك��ون زي���ارة ال��م��وف��دي��ن غير ذي
أهمية أمام ما ذكره أحد رجال المخابرات
األميركية مايلز كوبالند في كتابه «لعبة
األم���م» ال��ص��ادر ع��ام  ،1974وق��د روى
أس��اس المسألة بوقائعها ال��س��وداء من
دون لبس وال إبهام ،وكشف عن عالقة
المخابرات األميركية بحسني الزعيم ،وأنّ
حسني الزعيم جيء به لتوقيع اتفاقيتين
خطيرتين :التابالين والهدنة مع اليهود.
وكوبالند يُعتبر من أه ّم المصادر األجنبية
حول تلك الحقبة ،وسبق أن كان أحد أه ّم
مصادر تقييم الجانب التآمري على ثورة
تموز.
يشهد الوسيط الدكتور صبري قباني،
أنّ حسني ال��زع��ي��م ك��ان م��ط��اوع�ا ً آلراء
سعاده منجذبا ً إلى شخصه ،موافقا ً على
خططه ،وأنه أهدى سعاده مسدّسه دليل
العهد الذي نكثه الحقا ً وخان األمانة.
ل��ق��د ظ��ه��ر ح��س��ن��ي ال��زع��ي��م بمظهر
المخالف لحقيقته وحقيقة ارتباطاته
وبمظهر االنقالبي المصلح ض ّد اإلقطاع،
وض ّد ترهل الحكم وفساد اإلدارة ،وفساد
األسلحة ،بعد نكبة  ،1948وحين اعتمد
عليه سعاده كان ينهج النهج الرصين
والسليم في التخطيط ،آخ��ذا ً باالعتبار
ال��ب��ع��د االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��دم��ش��ق ظهيرا ً
للثورة ،لما لدمشق من موقع ثقل ووزن
في خريطة األمة ،خصوصا ً من تأثير كبير
على الوضع في لبنان ،في ك ّل األوق��ات
والعهود.
لذلك فإنّ قيام حسني الزعيم بتسليم
سعاده إلى الدولة اللبنانية ،كان طعنا ً
بالظهر ،وخيانة متع ّمدة ،وذل��ك تنفيذا ً
لقرار دولي أميركي ـ بريطاني ـ صهيوني،

ض ّد ك ّل من يعترض على اتفاقي البترول
والهدنة ،فكيف سيكون األمر بالنسبة إلى
سعاده الذي أعلن حربا ً ال هوادة فيها على
الصلح مع اليهود ،وعلى توقيع اتفاقية
التابالين ،باعتبار ال��والي��ات المتحدة
منحازة إلى الصهاينة.
إنّ ساعة اغتيال سعاده عند المعسكر
الدولي الصهيوني المعادي ،دقت حين
ط��ال��ب ف��ي زم��ن مبكر ج���دا ً باستعمال
البترول كسالح استراتيجي ،ض ّد المآرب
الصهيونية واالستعمارية ،وحين رفض
الهدنة ،حتى مجرد الهدنة مع اليهود!
ال��م��س��أل��ة ك��ان��ت أك��ب��ر م��ن الالعبين
الصغار ،حسني الزعيم وبشارة الخوري
ورياض الصلح ،المسألة كانت مواجهة
مع القوى الدولية ذات المصالح الكبرى،
الواليات المتحدة وبريطانيا المتنافستين
على النفط ،والمتفقتين على تصفية من
يدعو إلى تحرير النفط أو تحريكه ض ّد
االستعمار ،والصهيونية التي أقامت
كيانها بدعم الغرب غير المحدود لها.
إنّ سعاده ك��ان يمثل القوة الجديدة
الصاعدة لمنازلة هذا التنين ،كما أعلن
ذل��ك في خطاب دي��ر ال��غ��زال« :م��ا أخبث
التنين ال��ذي ننحدر لمنازلته وسحقه،
إنه تنين متعدّد ال��رؤوس ،كثير البراثن

والمخالب ح��ا ّد األن��ي��اب ...إنها أنابيب
النفط التي يبيعها الفساد لألجنبي بيعاً،
أنابيب ما أشبه انسيابها في أرضنا بتلك
األفاعي التي تنساب نافثة سمومها! إنها
الرشى تعطى ألبناء ّ
الذل ،لورثة الظلم في
األمة ،ليعلنوا ما ال يريد الشعب إعالنه ،ال
ليعلنوا إرادة الشعب ،بل إرادة األجنبي
المفروضة على الشعب لذله».
«إنها اليهودية الجديدة المتصهينة
الزاحفة تحت سالح أنترنسيوني عظيم
واسع ،إنها االحتكارات الخصوصية في
شعبنا».
بهذا الخطاب وغيره من الخطب رسم
سعاده مشهد المواجهة ،مشهد التصدي
لك ّل القوى المعادية في منعطف خطير من
المؤامرة على بالدنا ،وهو نهج أكبر بكثير
من السعي إلى إقامة نظام علماني ض ّد
النظام الطائفي في لبنان ،فهذا جزء من
االستهداف ال ك ّل االستهداف ،بل الهدف
هو تجميع قوة األمة في مواجهة المخطط
المعادي.
ّ
وأدق ،يكتب
ب��ت��خ��ص��ي��ص أش����� ّد
س��ع��اده ف��ي م��ق��ال��ه الشهير «ال��ب��ت��رول
س�لاح أنترنسيوني ل��م يستعمل بعد»
ض� ّد تصديق اتفاقية التابالين فيرسم
استراتيجية مقاومة شاملة للمصالح

األجنبية المتحالفة مع العدو الصهيوني.
وهو ما لم يقترب منه أكثر القادة جذرية
في طوال نصف قرن من الصراع العربي
ـ الصهيوني .إنها استراتيجية جذرية لم
يكن بإمكان الحلف الدولي الصهيوني
احتمالها.
رب��ط النفط باستراتيجية المواجهة
خط أحمر في السبعينات كان بالنسبة
إلى الواليات المتحدة ،فكيف وأنّ الدعوة
األشمل كانت في سنة .1949
يقول س��ع��اده« :م��ع��روف أنّ اتفاقية
ال��ت��اب�لاي��ن ت��ه � ّم ال��ح��ك��وم��ة األم��ي��رك��ي��ة،
فيتضح م��ن م��ج��رد ت��ص��دي��ق اتفاقية
التابالين األميركية أننا لم نستعمل هذا
السالح البترولي للح ّد من تأييد الواليات
المتحدة لليهود ف��ي ل���وزان وفلسطين
واألمم المتحدة ،وتركنا الواليات المتحدة
تستم ّر في تأييدها لليهود ،وجازيناها
بتصديق اتفاقية حساسة هامة ،ته ّمها
جدا ً لمستقبل العمليات الحربية المقبلة.
موقف سعاده من اتفاقية التابالين
واضح جدا ً بالرفض ،ومن اتفاقية الهدنة
مع اليهود ،حيث يقول« :لو كانت الدولة
السورية أصغت إلى دعوتي من زمان،
لما رأينا أبناء أمتنا س��ور ّي��ي فلسطين
يخرجون من ديارهم ويش ّردون»( .الجيل

البعد الثقافي في العقيدة والحزب
} د .نسيب أبو ضرغم
ّ
المطلع على نشوء الحزب السوري القومي االجتماعي،
يدرك مدى ا ّتساع الثقافة وعمقها في كينونة العقيدة ،وفي
بناء الحزب .فليس غريبا ً أن يكون في السلطة التنفيذية
للحزب (مجلس العُ مد) عمدة للثقافة .وهذا أمر يعتبر خرقا ً
لمفاهيم ذاك الزمان ،وإرس��اء لقاعدة جديدة في الحياة
الحزبية والسياسية في سورية .وليس مستغربا ً ذلك إذا
ما وقفنا على حقيقة النهضة السورية القومية االجتماعية،
من حيث هي نهضة أمة بك ّل ما للكلمة من معنى .ومن
الوجهة التفصيلية ،نقف مثالً عند المبدأ األساسي السابع
من مبادئ الحزب السوري القومي االجتماعي ،والذي
يقول «تستم ّد النهضة السورية القومية االجتماعية روحها
من مواهب األمة السورية وتاريخها الثقافي السياسي
القومي».
يش ّكل هذا المبدأ الروح الثقافية المتماهية بكافة تفاصيل
العقيدة القومية االجتماعية وعناصرها .فالنهضة القومية
االجتماعية التي أطلقها سعاده ،روحها مستمدة من ثقافة
األمة وتاريخها .وبهذا المعنى ،فإن الثقافة القومية هي
تأسس على هذه القاعدة
روح النهضة ومضمونها .لقد ّ
عمل فكري وثقافي فاعل في الحياة الفكرية ،سواء على
المستوى الشعري أو النثري .ولقد كان كتاب «الصراع
الفكري في األدب السوري» يرتكز على هذه القاعدة التي
أسست للحداثة في ما بعد .الحداثة التي احتضنتها مجلة
ّ
«شعر» ،التي أحدثت ثورة ثقافية على مستوى اإلبداع
الشعري في سورية والعالم العربي.
النهضة التي هي حركة فكرية وسياسية وعَ َقدية
واجتماعية ،هي عينها تستمد روحها من تراث األمة الثقافي
ـ السياسي ـ القومي .هذا الربط الثقافي الذي ك ّرسه سعاده
في المبدأ األساسي السابع هو العاصم لألمة اليوم ،ولكل
لتوحش العولمة ،من دون أن يفرض عليها
أمة تتعرض
ّ

حصارا ً وجدرانا ً وفواصل.
سعاده المبادر إلى تأسيس الندوة الثقافية في الحزب،
وقد أنشأها بمرسوم صادر عن الزعيم ،كونه يم ّثل السلطة
التشريعية .هذه الندوة التي احتضنت حوارات ومناقشات
ودراسات كثيرة ،والتي توقفت في صيف  1938بسبب
سفر سعاده إلى أميركا الجنوبية .وأعاد إحياءها في بداية
عام  ،1948فكان بنتيجتها صدور كتاب «المحاضرات
العشر» .هذه الندوة ،إن ع ّبرت عن شيء ،فإنها تع ّبر عن
البعد الثقافي العميق في الفكر القومي االجتماعي ،وفي
مؤسسة الحزب السوري القومي االجتماعي وفي إيالء
سعاده الشأن الثقافي مرتبة تأسيسية.
بالعودة إلى مجلة «شعر» ،ال ب ّد من القول إنه ليس
ص��دف� ًة أن تصدر مجلة ك��ه��ذه ،ومعظم شعرائها من
القوميين االجتماعيين ،كما أنه ليس صدفة أيضا ً أن تحمل
هذه المجلة في بداية الخمسينات من القرن الماضي
هذه الحداثة التي كانت حينه ،وبالنسبة إلى الظروف
والمفاهيم السائدة ،ث��ورة حقيقية فرضت نفسها على
حركة الشعر في العالم العربي .إن مجلة «شعر» ال تجد
جذورها إال في كتاب «الصراع الفكري في األدب السوري»
وفي المعطى الثقافي للحركة القومية االجتماعية.
تتميز الثقافة القومية االجتماعية بأنها ثقافة الوصل
واالتصال مع الموروث القومي الثقافي بغية بناء المستقبل
القومي بثقافة عصرية هي ثقافة الدمج في وحدة ثقافية
متكاملة بين الجذور واألغصان ،اآلخذة في االرتقاء بال
حدود في سماء إنسانية .جوهر الثقافة القومية االجتماعية
الموحد بين العمق التاريخي الثقافي والحاضر
في النسغ
ّ
اآلخذ في النمو واالرتفاع.
البعد الثقافي في العقيدة والحزب صفته األصالة .ولقد
شدّد سعاده على أصالته ،من حيث أنه ال يمكن أن يكون
إال كذلك .وكيف ال ،والثقافة إنْ هي إال محصلة صيرورة
األمة في صراعها المكتنز بقيَم الحق والخير والجمال .قيَم

تزخر بها النفس السورية ،النفس المنطوية على كل عِ ل ٍم
وكل فلسف ٍة وكل ف ٍّن في العالم .هذا هو العمق التاريخي
ّ
يضخ النسغ
التاريخي الثقافي السياسي القومي الذي
القومي الحيوي في األمة ويمدّها بإكسيرها الخاص بها.
عظمة س��ع��اده أن��ه جعل م��ن الثقافة فعالً يمارسه
األعضاء في الحزب والمقبلون عليه ،من حيث أنه قدّمها
كثقافة فاعلة مؤثرة .فعندما يقول العضو في الحزب
إننا سوريون ،يقول ذلك مستندا ً إلى معطى ثقافي عميق
تع ّرف إليه ودرسه في حلقاتٍ إذاعية .هو عندما يدرس
المبادئ ،إنما يرتبط فكريا ً بالمعطى الثقافي التاريخي
لألمة .فيصبح التاريخ الثقافي ـ القومي م��ادة تفكيره
وطاقته وحركته.
البعد الثقافي في القومية االجتماعية ،حينما أبرزه
سعاده ،أبرز مادة منتوجة من تاريخ الجماعة القومية
الثقافي ـ السياسي .فقد جعله ُي� َق�دِّم في الوقت ذاته
للمجتمع القومي قواعد في السياسة واالجتماع وغيرها
من نواحي العمل القومي العام .وبالتالي فقد أخذت هذه
الثقافة تجد مكانها في قناعات مفكرين وك ّتاب وشعراء
ومبدعين ،ليسوا بالضرورة قوميين اجتماعيين بالمعنى
المذهبي ـ الحزبي ،ألن القواعد الثقافية العامة التي تكتنز
روح التجربة الثقافية لألمة السورية غبر تاريخها الطويل
هي قواعد تطال حركة األمة بأسرها.
لماذا لم ينتصروا على سعاده بقتله جسداً؟ الجواب
بسيط .ألن سعاده تجاوز الجسد وأصبح الفكر والقضية،
أصبح التعبير عن هذه األمة ،خصوصا ً في بعدها الثقافي
ـ القومي المنطوي في التاريخ ،والذي كشف عنه سعاده
وربطه بحركة قومية اجتماعية ،فأحياه بالواقع الحركي
القومي المتمثل بالحزب .وأحيا الحزب بالمعطى الثقافي
القومي المنطوي في تاريخ األمة الحضاري.
لذلك لن يموت سعاده ول��ن يموت الحزب السوري
القومي االجتماعي ألن كالهما تعبير عن أمة ح ّية ال تموت.

الجديد  21نيسان )1949
ف��ي ال��ث��م��ان��ي��ن��ات خ���اض الوطنيون
والقوميون في لبنان حربا ً قاسية ض ّد
العدو الصهيوني والحلف األطلسي كله
وانتصروا .وك��ان عمقهم االستراتيجي
دمشق ،إال أنّ قيادة الرئيس الراحل حفاظ
األس���د ،وم��ن ث�� ّم ال��رئ��ي��س ب��ش��ار األس��د،
تحفظ ال��ذم��م وت��ص��ون العهد وت��ش� ّرف
االلتزام القومي .أما في العام  ،1949فإنّ
حاكم دمشق غدر بسعاده وطعن الثورة
القومية ،بوقف المدد عنها ،وح��ال دون
تدفق القوميين عبر ال��ح��دود ،فأجهض
اندفاعها.
بعد أن تج ّمعت األدل���ة على عرقلة
حسني الزعيم لتدفق الرجال والعتاد،
وظهور نياته السلبية ض ّد الحزب يشير
عدد م ّمن عاصروا الثورة إلى أنّ رفقاء
سعاده طلبوا إليه مغادرة دمشق ،ويشير
ص��ب��ري ق��ب��ان��ي إل���ى ح��دي��ث ج���رى بين
الزعيم والرفيق صبحي فرحات الذي كان
يقود سيارة الزعيم به إلى درع��ا ،حول
ض���رورة مواصلة الطريق إل��ى األردن،
لكن سعاده في تلك اللحظات الفاصلة،
تص ّرف بمسؤولية القائد القدوة الذي ال
يدّخر وسعاً ،حتى حياته ،إلنقاذ الثورة
وال��ح��زب .فطلب س��ع��اده ف��ي منتصف
الطريق من صبحي فرحات أن يعود إلى
وتوسله فرحات حرصا ً على سالمة
دمشق
ّ
الزعيم ،بل إنّ الرحلة أساسا ً كانت بطلب
رفقاء سعاده للحفاظ على الزعيم إدراكا ً
لقيمة حياته وعطائه على رأس الحركة.
لكن سعاده هو الذي أمر بالرجوع ،ألنه
أراد كما قال لصبحي فرحات ألاّ يدّخر ولو
أق ّل الفرص ،وأكثر الفرضيات ضآلة من
دون محاولة ثني حسني الزعيم ع ّما هو
مقدم عليه.
لم يعتقل سعاده وهو ف��ا ّر ،لم يعتقل
سعاده وهو مختبئ ،ذهب سعاده إلى
المخاطر األش�دّ ،بإدارته المص ّممة لعله
ينقذ ال��ث��ورة وال��ح��زب .هنا تبرز ف��رادة
ال��ث��ام��ن م��ن ت��م��وز ،هنا ت��ب��رز الشهامة
ف��ي وج��ه ال��غ��در ،وال��ف��روس��ي��ة ف��ي وجه
المؤامرة ،ويبرز تج ّرد اإلنسان من ذاته
في سبيل القضية.
حين تكلم حسني الزعيم داعيا ً سعاده
الى تصفية حسابه مع طالبيه من رجال
األمن اللبنانيين ،كان الصغير الذي يزداد
ص��غ��ره ،وس��ع��اده العمالق يلتفت إليه
باحتقار :أين العهد والمسدّس عربون
العهد والشرف العسكري؟
حسني الزعيم وحاشيته ،ومحسن
برازي الذي كان ينقل إلى رياض الصلح
ع��ن ل��ق��اءات س��ع��اده بحسني الزعيم،

وري��اض الصلح وبشاره الخوري وك ّل
هؤالء هم العبون صغار .المؤامرة كانت
أكبر من منفذيها المحليين ،كانت مؤامرة
دولية صهيونية على سعاده الرافض
والمقاوم للصلح مع العدو ولالتفاقات
والمصالح مع حلفائه.
وس��ع��اده ك��ان يقود ح��زب�ا ً قوميا ً له
شأنه ،وسعاده كان يع ّد لثورة ير ّد فيها
على نكبة فلسطين بتبديل معادالت في
الهالل الخصيب.
وس�����ع�����اده اع���ت���م���د ع���ل���ى ال��ع��م��ق
االستراتيجي ،لكن حاكم دمشق يومها
خانه ألنه كان شريكا ً في المؤامرة.
وس��ع��اده بعد ان اق��ت��رب م��ن ح��دود
ال��س�لام��ة لحياته وش��خ��ص��ه ف��ض��ل هو
ِبإرادة مص ّممة ان ال يدّخر وسعا ً ولو أق ّل
الفرص إلنقاذ الثورة.
ف��ي ه��ذا اإلط���ار تفهم أح���داث ث��ورة
تموز واستشهاد سعاده ،وهذا ما وثقته
مراجع العدو والصديق في ضوء أين كان
موقع سعاده وحزبه في خضم األحداث
الكبيرة.
من حق ثورة تموز ان تدرس بتدقيق...
ونعتقد ج��ازم��ي��ن أنّ ث���ورة ت��م��وز التي
قادها سعاده واستشهد في سبيلها ،من
أجل إصالح النظام السياسي في لبنان
ترسباته ،هي
ال��ذي م��ا زال قائما ً بك ّل
ّ
في األس��اس ثورة قومية في سبيل بناء
الدولة السورية القومية االجتماعية التي
تشكل دمشق عمقها االستراتيجي كما هي
الحال اليوم.
بالتحليل الموضوعي المستند الى
الحقائق والوثائق ،وبالقراءة المتأنية
على امتداد نصف قرن ونيّف نجد إجماعا ً
من ك ّل الباحثين والدارسين والكتاب على
أنّ برنامج الثورة في شقه اللبناني ما زال
لبنان واللبنانيون بحاجة إليه ،ألنه يشكل
ضمانة صمود لبنان وانتمائه القومي في
ال��ر ّد على المؤامرة الصهيونية .وبذلك
يتأكد أنّ مضمون الثورة ردا ً على نكبة
فلسطين والمؤامرة الدولية الصهيونية.
بعد  66سنة على اغتيال باعث النهضة
السورية القومية االجتماعية أال يجدر أن
يُحا َكم النظام الطائفي الذي حاكم الزعيم
صوريا ً من دون أدنى وجه حق.
بعد  66سنة على استشهاد سعاده ،ما
من خيار أمامنا إال االقتداء بثورة تموز في
مواجهة اإلرهاب والتطرف وفي مواجهة
المؤامرة الصهيونية الدولية على أمتنا
وحقها وحقيقتها.

*مدير الدائرة اإلعالمية في الحزب
السوري القومي االجتماعي

