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منا�سبة

«القومي» يحْ يي ذكرى ا�ست�شهاد باعث النه�ضة في الوطن وعبر الحدود
ملبورن

النكت :ثقافة �شهيد الثامن من ت ّموز الر ّد الطبيعي على م�سار االنهزام

أح��ي��ت منفذية م��ل��ب��ورن ف��ي ال��ح��زب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ذك��رى
استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون
س��ع��اده ف��ي ق��اع��ة ض��اح��ي��ة ب��ران��زوي��ك
باحتفال حاشد حضره إلى جانب المنفذ
العام صباح عبد الله ،ناموس المندوبية
السياسية سايد نكت وع��دد من أعضاء
المجلس القومي والمسؤولين ،ورئيسة
تجمع النهضة النسائي جنى دياب.
كما حضره قنصل لبنان العام غسان
الخطيب ،منسق التيار الوطني الحر في
أستراليا روب��ي��ر بخعازي ،منسق تيار
المرده في ملبورن نبيل حنا ،وليد بيطار
وسليم وردة ع��ن منظمة ح��زب البعث
العربي االشتراكي ،محمد كنج وعباس
الالذقاني عن الحزب الشيوعي اللبناني،
راسم الباشا عن المركز اإلسالمي العلوي
االجتماعي ،سامي مظلوم رئيس لجنة
حوار الحضارات ،نعيم ملحم مدير البنك
العربي ،كما حضر ممثلون عن وسائل
اإلعالم ،وحشد من القوميين والمواطنين.
وع��رض فيلم وثائقي عن سعاده منذ
الوالدة إلى الشهادة ،كما عُ رض فيلم حول
وصي َتي الشهيدين فيصل جواد األطرش
ورشوان مشرف.
ع � ّرف االحتفال ناظر اإلذاع��ة واإلع�لام
أدونيس دياب بكلمة عن معنى الشهادة
التموزية ووقفة العز ،وق �دّم المتحدثين
بأبيات شعرية وجدانية ،ثم ألقت األديبة
والشاعرة مريم شاهين رزق الله قصيدة
من وحي المناسبة.
وأل��ق��ى كلمة أب��ن��اء ال��ش��ام وال��راب��ط��ة
السورية رفعت حنا فقال :يشرفني وأنا
فرد من هذه األم��ة السورية واب��ن سوريا
ال��ش��ام أن أش��ارك��ك��م االح��ت��ف��ال بعرس
الشهادة والفداء ،فالثامن من تموز تاريخ
جسده أنطون سعاده
ٍ
ماض عنوانه الفداء ّ
بوقفة ع ّز أمام جالديه ،وهذا تاريخ حاضر،
وعنوانه البطولة واالستبسال والشهادة،
�س��ده أب��ن��اء النهضة وش��ب��اب نسور
ج� ّ
الزوبعة على أرض سوريا الشام ،وهم
الذين روت دماؤهم تراب األمة في فلسطين
وجنوب لبنان واليوم في الشام.

بين الماضي وهذا الحاضر تاريخ نضال
ال ليبقى مج ّرد ذكرى فحسب ،لكنه ذاكرة
لن تنساها أجيال هذه األمة وستبقى هذه
الذاكرة منارة لإلنسانية ووف��اء للتاريخ
واالنتماء والحضارة.
وأض���اف ن��ع��رف أن ف��ي ت��اري��خ األم��م
والشعوب ومضات ع ّز وفخار ،والثامن من
تجسدت بشموخ وشجاعة
تموز ومضة
ّ
سعاده ،ليعطينا رسالة نعتز بها ،بأنّ
هذه األمة ستبقى حيّة ولو قتلت أجسادنا
وستبقى هذه اللوحة االستشهادية خالدة
ف��ي وج���دان أب��ن��اء وأج��ي��ال ه��ذا الشعب
السوري .ف ِباسمي و ِباسم جميع السوريين
الشاميين أتوجه بالتحية والتقدير إلى
جميع المناضلين والمقاومين والمحاربين
في الحزب السوري القومي االجتماعي
والمواقف القومية والوطنية واالل��ت��زام
بمسيرة انبعاث ه��ذه النهضة السورية
القومية االجتماعية والتضحيات الجسام
من أجل الدفاع عن هذه األمة وعن محور
المقاومة والممانعة التي تقودها سورية
الشام بقيادة الرئيس الدكتور بشار االسد.
وختم كلمته بشكر منفذية ملبورن لما
للمسؤولين فيها من مواقف وطنية وقومية
على الساحة االغترابية معبّرا ً لهم عن
اعتزازه وافتخاره بأن يجد نفسه بينهم
ومن خاللهم وفردا ً فاعالً بمسيرة مواقفهم
ونضاالتهم الوطنية والقومية.
وألقى كلمة تيار المرده نبيل حنا فقال:
ال تخافوا الذين يقتلون الجسد ،ألنهم ال
يستطيعون قتل الفكر والحرية والكرامة،
ال يستطيعون قتل المبادئ والعقيدة التي
كانت عنوان الرؤية السياسية لمشروع
ال��زع��ي��م أن��ط��ون س��ع��اده وح��زب��ه ،تلك
المبادئ كانت من الثقل بمكان أن اعتبرها
حكام بعض الدول العربية تهديدا ً لكيانهم
ووجودهم وتهديدا ً ألسيادهم المستعمرين
من خلفهم .قتلوا الزعيم ظنا ً منهم بأنها
ستكون النهاية لتلك المبادئ والعقيدة،
في تلك الليلة الظلماء ظنوا أنها النهاية
ولكنها كانت ال��ب��داي��ة ،قتلوه مثل حبة
القمح التي زرعت في قلوب الكثيرين فنمت
وأزهرت وأثمرت فكرا ً وعقيدة وحزبا ً عبر

أجيال وأجيال.
أضاف حنا« :أنا أموت أما حزبي فباق»،
قالها سعاده الذي كان قائدا ً لمعلم في ذاته
وزعيما ً لذواتنا وه��ادي�ا ً لألمة السورية
وللعالم العربي ،يسير في مسار الزمن
ليمسي هاديا ً وبفلسفته الجديدة الفلسفة
المدرحية ،هاديا ً لألمم جمعاء« .ال يه ّمني
أن أموت بل من أجل ماذا أموت».
لقد كان الزعيم أنطون سعاده إنسانا ً
غير ع��ادي سبق عصره وزم��ان��ه وعمل
على تغيير الحالة الشعبية في ذلك الزمن
الرديء عبر ش ّد العصب من أجل بناء دولة
معافاة على امتداد سوريا الطبيعية تجابه
األعداء.
ورأى أنّ ح��االت االستعمار ال��ذي ما
زلنا نعيشه حتى اليوم ،هي ذاتها التي
س��اءه��ا وج��ود س��ع��اده ألنها عملت على

أسس حزبا ً من مبادئه
تفكيك األم��ة ،وقد ّ
وحدة األمة ورفض العنصرية والطائفية
والمذهبية والعمل لمستقبل أفضل ولبناء
دولة حضارية ال مكان فيها لفاسد أو ش ّرير
ونادى بفصل الدين عن الدولة ومنع رجال
الدين من التدخل في السياسة ،فلو عملنا
بهذه المبادئ لكنا وفرنا على أنفسنا رؤية
هذا المشهد المأساوي المذهبي الطائفي
التكفيري ال��ذي نعيشه اليوم ولألسف
وال��ق��ت��ل ب��اس��م ال��دي��ن أص��ب��ح العقيدة
السائدة.
في ذكرى استشهاد الزعيم نردّد معه:
«كلنا نموت ولكن قليلين منا يظفرون
بشرف الموت من أجل عقيدة».
ختاماً ،كانت كلمة للنكت قال فيها :تموز
نحضر له كلمة ،فقد ّ
ّ
وضب لنا
ال يحتاج ان
سعاده في ز ّوادة الحياة مناقب البطولة

المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة ،زاد األمم
السائرة إلى النصر ،ومناقب العزة والشرف
الناهض من صدق االنتماء ،زاد الشعوب
الحية التواقة إلى الحرية ،ومناقب رفعة
المسؤول في تح ّمل مسؤولياته ومواجهة
تبعاتها ،زاد األم��م الحية بالقادة الذين
يسيرون بها إلى النصر.
أض��اف :إنّ بقاء األم��م بالعز ،والعز ال
ينهض إال بوقفاته ،ووقفات العز ما هي
إال الدماء التي تجري في عروقنا والتي
هي عينها وديعة األمة فينا متى طلبتها
وجدتها ،لقد ك��ان سعاده على مستوى
المسؤولية التاريخية للقادة العظام الذين
ن��ذروا أنفسهم للنهوض بأ ّمتهم وأخ��ذوا
على عاتقهم زمام القيادة والريادة حتى
الشهادة.
ال شك أنّ الحركة الصهيونية ومحافلها

�أوتاوا

�سدني

�أبو عبا�س :ال خال�ص لأمتنا �إال بالفكر النه�ضوي الجامع الذي �أطلقه �سعاده
أحيت مديرية أوت��اوا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد ب��اع��ث النهضة الزعيم
أن��ط��ون س��ع��اده ،باحتفال أقامته
في مكتبها ،حضره المدير يوسف
الغريب وأع��ض��اء هيئة المديرية،
أع��ض��اء المجلس ال��ق��وم��ي عيسى
حاماتي ،نور القادري ،حبيب حجار،
وجمع من القوميين والمواطنين.
وألقى حجار كلمة تحدّث فيها
ع��ن شخصية س��ع��اده ،ال��ذي يرى
فيه اإلجماع العام صاحب شخصية
صافية ب�لا ش��وائ��ب ،وح��ض��ور ف� ّذ،
وذك���اء خ���ارق وك��ب��ري��اء عالية من
دون تكبر .من ّزه عن التأثيرات التي
ش � ّوه��ت نفسية مجتمعنا ،مؤهّ ل
لبعث القيم الكبيرة العالية المخزونة
في وج��دان األم��ة .وج��وده مشحون
بالزخم والقوة والنشاط ،صادق مع
نفسه ومع رفقائه والمواطنين ،في ما
يتعلق بمصلحة قضيته وأمته ،واثق
بصوابية فكره ،يحرص على تأمين
الحوار العقالني المسؤول.
وأض��اف حجار أنّ الذين شعروا
بخطر أفكاره على مصالحهم تنادوا
للوقوف في وجهه ،واتفقوا على النيل
منه ،كان يكيدهم أنه أكبر من المآرب
السياسية ،وزعامته ارتفعت فوق
سطحية األساليب المتبعة آن��ذاك.
أطلق نهضة فكرية وجدانية ،تعطي
للحياة السياسية معناها الراقي.
لقد أعاد الثقة إلى الشعب الذي كان
يف ّتش ع��ن طريق ال��خ�لاص ،لكنه
يحتاج إل��ى من يخرجه من كبوته
بالوعي والعمل الصادق الدؤوب.
كما أنّ سعاده كان يج ّل المرأة،
وك��ان يزعجه أنها ضحية تقاليد
متخلّفة في مجتمع ينحرف عن القيم
االجتماعية الراقية.
وأل��ق��ى ال��ط��ال��ب ال��ي��اس عبود
كلمة باللغة االنكليزية رأى فيها
أنّ ال��ت��آم��ر ع��ل��ى أن��ط��ون س��ع��اده

لو�س
�أنجلو�س

كانت المخطط األول الغتيال سعاده،
ألنّ سعاده هو واضع الحركة المعاكسة
للحركة الصهيونية ،ومطلق نهضة األمة
السورية ،المجتمع الواحد ،القادر على إلغاء
مفاعيل التجزئة السياسية واالجتماعية،
التي نظمت لمصلحة قيام دولة االغتصاب
في فلسطين ،النهضة وحدها ق��ادرة ان
توفر ق��درة النهوض بالمجتمع المقاوم
لحركة جهنمية تفتيتية انقضاضية
اغتصابية ،تبغي ألخذنا مف ّرقين ،وسعاده
أراد المعاكس لها أرادنا موحدين« :ال ننكر
العمل الذي قام به سوريو فلسطين ،ولكننا
نقول إنّ ذلك العمل ال يكفي ،ألنه ال يشمل
سورية كلها ،وينقصه التضامن الضروري
لحياة األمم التي ال تتجزأ .فما زالت أعمالنا
الوطنية مترتبة على فئات قليلة ،لذلك ال
يمكننا أن نقف في وجه التيارات الغربية
التي تريد جرفنا من بلدنا.
وقال النكت :هناك العديد من المستفيدين
من اغتيال سعاده ،ونف ّندهم بلسانه حين
قال« :نهاجم الحزبيات الدينية ،نهاجم
اإلق��ط��اع المتحكم بالفالحين ،نهاجم
الرأسمالية ال��ف��ردي��ة الطاغية ،نهاجم
المتحجرة المتج ّمدة ،نهاجم
العقلية
ّ
النظرة الفردية ونستع ّد لمهاجمة األعداء
الذين يأتون ليجتاحوا بالدنا بنية القضاء
علينا ،لنقضي عليهم».
سعاده أعلن نهضة تدعو إلى فصل الدين
عن الدولة ومنع رجال الدين من التدخل
في الشؤون السياسية وإزال��ة الحواجز
بين مختلف الطوائف والمذاهب لنهوض
اإلنسان الواحد باألخاء القومي وهذا ما
ال يتناسب مع تلك المؤسسات .وسعاده
وضع مبدأ إلغاء اإلقطاع وتوزيع االقتصاد
القومي على أساس اإلنتاج وإنصاف العمل
وصيانة مصلحة األمة والدولة.
لقد أثبت مسار ال��زم��ن بعد االغتيال
مصداقية س��ع��اده وحقيقته اإلنقاذية،
وتبيّن أنّ القتلة ومشاريعهم ما كانت إال
مشاريع حرق إنساننا ومجتمعنا لمصلحة
نشوء وتمدّد دولة االغتصاب ،في فلسطين
وم��ن��ه��ا ،لتصل إل��ى مرتفعات ال��ج��والن
ولتدخل بيروت أ ّم الشرائع حيث اصطدمت

ومحاولة التخلص منه ومن حزبه
أم��ر طبيعي ،فهو ال���ذي ح��� ّذر منذ
عشرينات القرن الماضي من خطر
الحركة الصهيونية ،وبعث نهضة
األم���ة ال��س��وري��ة م��ن أج���ل توعية
المجتمع وتوحيده ليقف صفا ً واحدا ً
في مواجهة هذا الخطر الصهيوني
ومنعه من تحقيق أهدافه.
وألقى كلمة المديرية الناموس
�ص
أح��م��د أب���و ع��ب��اس ب���دأه���ا ب��ن� ّ
وجداني عن سعاده ،وع��ن معاني
تموز في اللغات السورية القديمة
وأساطيرها ،ليرى أنه صراع منقطع
النظير على مدى العصور بين قوة
ال��ح��ي��اة ال��م��ت��ج�دّدة وال��م��وت ال��ذي
يهدّدها دائما ً بالفناء ،فلتموز في

أدبياتنا االجتماعية معنى آخر في
الحياة والتجدّد ...إنه يوم للفداء
ال��ق��وم��ي ،ي���وم وق���ف ال��زع��ي��م على
نفسه مسؤولية ال��دف��اع ع��ن هذه
األمة ووحدتها ،بدفاعه عن الحزب
ومؤسساته ف��ي وج��ه المتآمرين
م��ن إرادات داخلية وخ��ارج��ي��ة...
إرادات أخذت على عاتقها االنصراف
للتخلص من هذه النهضة العظيمة
وباعثها.
وق����ال :م��ج��م��وع��ة م��ن لصوص
الهيكل المتربصين بحركة الحزب
وف��اع��ل��ي��ت��ه م��م��ن ب��اع��وا فلسطين
بثالثين من الفضة ،المرتوين من
ينابيع الكراهية ،يجتمعون ويق ّررون
وينفذون ...فكان اغتيال للحقوق

الشخصية واإلن��س��ان��ي��ة ،وض��رب
بعرض الحائط لجميع المواثيق
واألع���راف القانونية والدولية في
عملية تآمر واضح واعتقال ومحاكمة
صورية وتنفيذ حكم في أق ّل من 24
ساعة.
وأضاف :إنّ السياسة االنتقامية
التي م��ورس��ت بحق ال��ح��زب ،شاء
م��ق � ّرروه��ا أن ينطلقوا م��ن اغتيال
سعاده إلى تغييب الحزب السوري
ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي م��ن الساحة
المحلية اللبنانية واس��ت��ط��رادا ً من
الساحة القومية ،وفي القانون إنه
وجهت إلى العدالة.
لوصمة عار ّ
وق��ال أب��و عباس :يجمع الكثير
من المحللين في التاريخ الحديث

على أنّ اغتيال سعاده قرار اتخذته
مجموعة من أجهزة االستخبارات
األجنبية والمحلية ،باالشتراك مع
مجموعة من اللصوص السياسيين
ف��ي لبنان وال��ش��ام ،وذل���ك لوضع
ح�� ّد ل��ذل��ك ال��ش��اب ال���ذي أخ��ذ على
عاتقه محاربة المشاريع األجنبية
واالستعمارية التي تستهدف الهالل
ال��س��وري الخصيب وع��ل��ى جميع
الصعد .فهو أول من ح ّذر من مطامع
الصهيونية العالمية وحاربها في
فلسطين .ح��ارب «سايكس ـ بيكو»
ال��ك��ي��ان��ي��ة ،إل���ى ج��ان��ب محاربته
الطائفية والمذهبية.
لقد اعتبر س��ع��اده أنّ إج���راءات
الحماية في المجتمعات الحديثة
في وحدتها االجتماعية واالبتعاد
التفسخ االجتماعي بأشكاله
ع��ن
ّ
وألوانه ...فأشكال التفكك االجتماعي
تساهم سلبا ً في تط ّور المجتمعات.
وبالتالي تالشي القومية .وتبرز
العصبيات الذاتية واألنانية ،وتظهر
أم��راض المجتمع وعلله البغيضة،
التي تساهم في تراجعه وتقهقره
وع����دم م��ج��ارات��ه س��ي��اق ال��ت��ط��ور
اإلنساني.
وأض����اف :م��ا أق���رب األم���س إلى
اليوم ،إنّ تسلسل األح��داث الحالي
بشكل منطقي يشير إلى أنّ الخطر
الوجودي الذي يتهدّد األمة ما زال
ق��ائ��م �اً ،وه���و خ��ط��ر ي��ط��اول معظم
المكونات االجتماعية في سورية
الطبيعية ،إذ إنّ هناك فئة امتهنت
فنون القتل والذبح ،ال تملك مشروعا ً
أو رؤى سياسية ،بل ُت ّ
سخر لها ك ّل
اإلمكانات وأشكال الدعم اإلعالمي
والمالي والتسلحي ،وتثير أينما
حلت الفتن الطائفية والمذهبية،
وتقوم بحرب على ك ّل ما هو إنساني
وتاريخي ،إنّ حربا ً بهذا المعنى ال
تمتّ إلى الثورة بصلة .بل هي حرب
تستهدف الهوية الوطنية والقومية.

تكلي :بوحدتنا القومية ّ
ن�صد الأخطار المحدقة بالأمة

أحيا السوريون القوميون االجتماعيون في لوس أنجلوس ،ذكرى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعاده في منزل مذيع المديرية رامي بركات ،الذي ألقى كلمة
من وحي المناسبة ،كما تحدّث في االحتفال ممثل لجنة العرب األميركيين للدفاع عن
سورية يوسف اسماعيل.
وألقى رودول��ف تكلي كلمة ِباسم القوميين في لوس أنجلوس وأوران��ج كاونتي،
قال فيها :سعاده انتصر في عقول الكثيرين من أبناء أمته ،ولذلك نرى القوميين
االجتماعيين ،خصوصا ً في المل ّمات الصعبة ،يقفون وقفات الع ّز ،ويسيرون إلى الموت
مؤمنين مثلما آمن زعيمهم بأنّ استشهادهم في سبيل أمتهم هو الطريق الحقيقي إلى
الحياة الح ّرة.
وأضاف :إنّ المؤامرة على أمتنا أضحت واضحة وضوح الشمس ،ولم يعد خافيا ً
على أحد أنّ خيوطها قد حي َكت في سراديب البيت األبيض على أي��دي الصهاينة.
ومن ّفذو هذه المؤامرة ليسوا سوى العثمانيين الجدد والوهابيين ،وبالطبع الدولة
العبرية الحاقدة ،الطامعة بك ّل حبة تراب من أرض أمتنا العريقة.

وتابع :إنّ ما يزيد عن  85دولة ترسل في مطلع ك ّل يوم إلى بالدنا اآلالف المؤلفة من
تبق على مجرم في سجونها اال وأطلقت سراحه ليت ّم
اإلرهابيين القتلة ،وهذه الدول لم ِ
إرساله إلى بالدنا كي يقتل أهلنا في ك ّل زاوية من زوايا الوطن ،وها هم اليوم يعيثون
قتالً وتدميرا ً وإجراما ً بحضارتنا وإنساننا .إنّ المؤامرات على بالدنا لم ولن تتوقف
لحظة واحدة ...والدمار الذي يطاول ك ّل زاوية من زوايا هذه األمة ليس دمارا ً للبنى
رقي
التحتية واالقتصادية والعمرانية فقط ،بل هو دمار يطاول إنسانية األمة وتشويه ّ
اإلنسان السوري من لبنان إلى فلسطين مرورا ً بالشام وصوال ً إلى العراق .كفانا هروبا ً
إلى األمام ،إنّ أمتنا اليوم تعيش خطرا ً حقيقيا ً يهدّد وجودها ،خطر يتغلغل في سهولها
ماسة إلينا إلى قدراتنا وجهودنا وإلى تماسكنا
وجبالها ومدنها وكم هي بحاجة
ّ
واتحادنا.
وتخللت االحتفال قصائد بالمناسبة للشاعر القومي معدّى العريضي ،وقصيدة
زجلية للشاعر جوزف دانيال .وفي الختام ،شارك الجميع في إنشاد األغاني الوطنية
مع الفنان المحترف حنا دهيني حتى ساعات الفجر األولى.

عشيّة الثامن من تموز ،ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم
أن��ط��ون س��ع��اده ،ن� ّ
�ظ��م��ت منفذية
سدني في الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي وق��ف��ة أدّى خاللها
القوميون االجتماعيون التحية
ال��ح��زب��ي��ة ،ووق��ف��وا دق��ي��ق��ة صمت
تكريما ً لروح صاحب المناسبة.
ش��ارك في الوقفة المنفذ العام
أح��م��د األي���وب���ي وأع���ض���اء هيئة
ال��م��ن��ف��ذي��ة ،وج��م��ع م��ن القوميين
وال��م��واط��ن��ي��ن .وتخلّلتها كلمات
تناولت معنى المناسبة ،وفليم
وثائقي عن عودة الزعيم من مغتربه
القسري.
وتخلل الوقفة تسليم «وس��ام
الثبات» ألحد القوميين م ّمن أمضوا
نصف قرن ونيّف من حياته ثابتا ً
على انتمائه إلى الحزب.

�ألمانيا

أحيت منفذية ألمانيا في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى
استشهاد باعث النهضة الزعيم
أنطون سعاده ،باحتفال أقامته
ف��ي أح���د م��ط��اع��م م��دي��ن��ة ب��ون،
وح��ض��ره المنفذ ال��ع��ام د .بسام
قنديل وأع��ض��اء هيئة المنفذية
وجمع من القوميين واألصدقاء.
وأل��ق��ى قنديل كلمة م��ن وحي
المناسبة م��ذ ّك��را ً ببعض مواقف
س���ع���اده خ��ل�ال ال���ث���ورة وق��ب��ل
استشهاده بأيام.
وبعد الكلمة ،أقيمت مأدبة عشاء
شهدت حوارات حول األوضاع في
كيانات األمة.

بثبات اإلرادة القومية ،نعم إنّ ثقافة شهيد
الثامن من تموز باتت الر ّد الطبيعي على
ثقافة االنهزام ،فث ّقفت األجيال الناهضة
على م��ب��دأ ال��ف��داء وس���ارت م��واك��ب العز
أبطال تحرير بيروت والجبل الناهضة من
رحم نواة المقاومة القومية التي نهضت
مع سعاده والمجاهدين األوائ��ل من أجل
فلسطين ،واستم ّرت مع تواكب األجيال
نسورا ً للزوبعة الحمراء تذود اليوم عن
أرض الشام وتقدّم قوافل الشهداء جنبا ً إلى
جنب مع حماة الديار والمقاومين من أبناء
شعبنا األشداء لعز سوريا ومجدها.
أرادوا الحرب الكونية على الشام ،نيابة
عن دول��ة االغتصاب المهزومة المغلوبة
ليفككوا عنها الطوق الذي فرضته دمشق
ومحور المقاومة على رقبتها وليقدّموا لها
األرض المحروقة لتحقيق إيديولوجية
حلمها التلمودي في بناء «إسرائيل» من
ال��ف��رات إل��ى النيل على حساب وجودنا
القومي.
أرادوا ك � ّل ه��ذه ال��ح��رب الكونية على
الشام بعد أن نجحوا في تفكيك العراق
ونهب خيراته وتدمير معالم حضارته
واإلنسانية اإلشعاعية الرسولية األولى،
وطمعا ً ب��وض��ع ال��ي��د على ث���روات أمتنا
النفطية وال��غ��ازي��ة والتحكم بموقعها
الجغرافي االستراتيجي ،الذي يوفر لهم
الموقع المتقدّم للتحكم بالعالم في مسار
الزمن اآلت��ي وإل��غ��اء هويتنا الحضارية
اإلنسانية الرائدة.
األح��ل�ام األوروب���ي���ة ف��ي االس��ت��ع��م��ار
القديم الجديد استنهضت على أنغام هذه
الحرب ،أح�لام االمبراطورية العثمانية
استيقظت على وقع ونغم المدبّر من هذه
الحرب ،أح�لام دول��ة الخالفة استيقظت
على وقع ونغم المدبّر ألمتنا ،لكن استيقظ
عندنا نبض قاسيون من خفق ميسلون،
واستيقظ عندنا خفق النسور من توهّ ج
تموز ،واستيقظ عندنا إرادة مقاومين من
خفق الحق ألبناء الحق ،واستيقظ العالم
الح ّر على وقع نفير دمانا لنقول للعالم
أجمع ،دمشق لن تهوى ،دمشق منتصرة
وأمتنا ،سوريانا ،ستبقى...

