4

السنة السابعة  /اخلميس  23 /متوز  / 2015العــدد 1838
Seventh year / Thursday / 23 July 2015 / Issue No. 1838

حمليات

مجدلبعنا

يحيي ذكرى ا�ست�شهاد باعث النه�ضة في الوطن وعبر الحدود
«القومي» ْ
فيا�ض :الفداء القومي ّ
يمثل نهج حياة يحمل ّ
كل القيم ال�سامية التي راكمتها الأمة عبر ن�ضاالت �أبنائها

بمناسبة ذكرى استشهاد باعث النهضة
الزعيم أن��ط��ون س��ع��اده ،نظمت مديرية
مجدلبعنا التابعة لمنفذية ال��غ��رب في
الحزب السوري القومي االجتماعي ندوة في
قاعة مكتب المديرية حول «معاني الثامن
من تموز ...قراءة في تحدّيات المرحلة»،
تحدث فيها رئيس الندوة الثقافية المركزية
عضو المكتب السياسي المركزي في الحزب
د .زهير فياض.
حضر ال��ن��دوة رئيس المجلس األعلى
الوزير السابق محمود عبد الخالق ،عدد
م��ن أع��ض��اء المجلس ال��ق��وم��ي ،وأعضاء
هيئة المنفذية ،مدير المديرية اي��اد عبد
الخالق وأعضاء هيئة المديرية ،وجمع من
القوميين والمواطنين.
بداي ًة ،كانت كلمة للمدير إياد عبد الخالق
تط ّرق فيها إلى أهمية هذه الذكرى بما ترمز
إليه من قيم التضحية والفداء واالستشهاد،
في سبيل األمة وقضيتها القومية ومن أجل
فالحها وانتصارها.
أما فياض ،فاسته ّل كالمه موجها ً التحية
المؤسس في ذكرى استشهاده،
إلى الزعيم
ّ
وإل��ى ك ّل شهداء الحزب والقضية ،الذين
قدّموا دماءهم على مذبح األمة في سبيل
نهضتها ووحدتها وتقدّمها وفالحها ،وحتى
يكون لها مكانها الالئق تحت الشمس.
وقال فياض :حكاية الفداء القومي جزء
الحي والمستم ّر
ال يتجزأ من ت��راث األم��ة
ّ
عبر التاريخ ،والذي بات يمثل منهج حياة
يحمل ك ّل القيم السامية التي راكمتها األمة
عبر نضاالت أبنائها على م��دى تاريخها
الضاربة جذوره في الزمن.
وفكرة الفداء هذه مرتبطة بفكرة الحياة،
إذ ال قيمة للحياة من دون حرية ،وال سبيل
للحرية من دون صراع ،وال صراع من دون
تضحيات ،وال تضحيات تفوق االستشهاد
م���ن أج���ل ق��ض��ي��ة ح��ي��اة األم����ة ح��اض��را ً
ومستقبالً .فالشهادة هي القيمة المحورية

التي تتركز عليها ك ّل القيم .لذا يمثل الثامن
من تموز محطة لتأكيد الثوابت :ثوابت
الهوية القومية ،االنتماء القومي ،المواطنة،
األخوة القومية ،السيادة القومية ،االستقالل
القومي.
وهناك ،بالطبع ،ثمة من يريد القضاء
على هذه القيمة في وجدان الناس من خالل
إشكالية تناقض بين الحياة والشهادة،
وتساوي بين ثقافة الشهادة وثقافة الموت،
إنها أزمة مفاهيم ابتليت بها هذه األمة في
قلب حركة الصراع القومي.

ثقافة الحياة والحرية

انطالقا ً مما تقدّم تغدو الحاجة ماسة
وملحة إلع��ادة تركيز «المفهوم» في زمن
انقالب «الصورة» .فبالنسبة إلينا ثقافة
الحياة ترمز إل��ى الحرية (إن��م��ا ولدتكم
أمهاتكم أح�����راراً) ،فالحياة اإلنسانية
والحرية صنوان ،والحرية ص��راعٌ دائم
من أج��ل الحفاظ على الوجود وتطويره
وتجويده.
كما أنّ الفداء التموزي يزخر بأمثوالت
الفداء المضرجة بدم الشهادة التموزية
الحية .وفي الثامن من تموز نستلهم خط
الصراع في المراحل التاريخية الصعبة.
وع��رض فياض لشريط األح��داث التي
تعرضت لها األمة ،منذ االحتالل العثماني
ال���ذي استمر  400س��ن��ة ،إل��ى ع��ق��ود من
االنتداب والسيطرة األجنبية ،إلى مؤامرات
التفتيت والتقسيم من سايكس ـ بيكو ،إلى
سان ريمو ،إلى وعد بلفور ،إلى قيام كيان
االغتصاب اليهودي على أرض فلسطين.
وما سبق وما رافق وما لحق من قيام أنظمة
سياسية متهالكة في بالدنا ،ال بل متواطئة
وشريكة في القهر واالستبداد على مدى
عقود.
من «النكبة» عام  1948إلى «النكسة»
وتعسف
عام  ،1967وما بينهما من قهر
ّ

واحتالل وع��دوان .من مخططات وخطط
بديلة متناسلة تحت عناوين التوطين،
والتقسيم .طبعاً ،م��ن��ارة ح��رب تشرين
 1973أضاءت عتمة الليل الحالك ،ولكن
تبعتها «كامب دايفيد» وتداعياتها.
من ح��رب لبنان  1975إل��ى االجتياح
«اإلسرائيلي» ع��ام  ،1978إل��ى اجتياح
العام  ،1982من الرهانات على التسوية...
م��ن «ك��ام��ب دايفيد» إل��ى « 17أي���ار» إلى
مؤتمر مدريد ،و«أوسلو» و«وادي عربة».
طريق جلجلة سار عليها شعبنا بين األلغام
والحفر والخنادق وأحزمة النار.

عصر المقاومة

واعتبر فياض أنّ ك ّل تلك المقدمات شكلت
مرحلة مفصلية هامة لبزوغ عصر جديد،

م�شغرة

مونتريال

مواجهة «الفوضى الخالقة»

وتابع فياض :بعد ك ّل ذلك كان القرار
التاريخي بمقدّماته بنقل المعركة نهائيا ً

فيع

�أ ّمة ير�سم طريق م�ستقبلها
الأبطال وال�شهداء منت�صرة ال محال

أحيت مديرية مشغرة التابعة لمنفذية البقاع الغربي
في الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى استشهاد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده في قاعة األمين
عبد الله محسن في مكتب المديرية .وحضر االحتفال
مدير المديرية وسام غزالة وأعضاء الهيئة ،وجمع من
القوميين والمواطنين والطلبة واألشبال.
فضة ،وألقى الشبل محمد دولة
عرّفت االحتفال عال ّ
كلمة األشبال فاستذكر فيها بعض ما قاله الزعيم ليل
الثامن من تمّوز مذكرا ً أن استشهاده لم يكن نهاية
النهضة بل انطالقة جديدة لها ومصدر وحي للبطولة

هو عصر المقاومة ...التي كانت بداياتها
الحقيقية الجدية مع انطالقة جبهة المقاومة
الوطنية  21تموز  ،1982واالنتفاضات
الشعبية في جنوب لبنان ،التي امت ّد لهيبها
إلى الداخل الفلسطيني فولدت انتفاضات
فلسطينية شعبية متتالية ،كانت كلها نقلة
نوعية في جدية وطبيعة الصراع ،وك ّل
ذلك باالرتكاز إلى عمق قومي استراتيجي
مركزه دمشق التاريخ والجغرافيا والواقع
الجيو ـ سياسي والعسكري.
هذه اإلرهاصات ليست وليدة الصدفة بل
نتيجة تراكم الجهود والنضاالت على دروب
الحرية والفداء والتضحية واالستشهاد.
تغيير المعادالت بدأ مع إسقاط مفاعيل
االجتياح «اإلسرائيلي» للبنان عام ،1982
من خ�لال إسقاط نظرية سالمة الجليل

وإسقاط المفاعيل السياسية لهذه العملية،
أيّ  17أي��ار ،وك � ّل ذل��ك تزامن مع إسقاط
القوى الوطنية والقومية مشاريع الدويالت
واإلم��ارات الطائفية والمذهبية في لبنان
خالل الثمانينيات من القرن الماضي.
ب��دأ تغيير ال��م��ع��ادالت بتنامي الفعل
المقاوم من لبنان إل��ى فلسطين وص��وال ً
إلى العام  2000وتحرير الجنوب والبقاع
الغربي من االحتالل وعمالئه .ثم ترسخ
تغيير المعادالت بسقوط األسطورة (بيت
العنكبوت) في ح��رب العام  2006بعد
فشل ك ّل الخطط المتصلة بالقرار .1559

أحيت مديرية فيع التابعة لمنفذية الكورة في الحزب السوري القومي
االجتماعي ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،بحفل توقيع
كتاب الصحافي فايز كرم (أبو سرجون) الصادر عن «دار الفرات» ـ بيروت
ويحمل عنوان« :حكايات أجيال النصر اآلتي».
حضر الحفل عميد المعلوماتية جورج ضاهر ،منفذ عام الكورة الدكتور
باخوس وهبة وأعضاء هيئة المنفذية ،أعضاء المجلس القومي :وليد العازار،
نصار ،وجمع من القوميين واألصدقاء.
فليمون جبور ،جورج البرجي ،إيلي ّ
تخلّل حفل التوقيع كلمة لناظر اإلذاعة واإلعالم هنيبعل كرم ،تحدث فيها
عن مضمون الكتاب وأهميته كونه يؤ ّرخ لمرحلة ال يعرف عنها جيل اليوم إال
النذر القليل .إنها مرحلة البدايات إذ يروي المؤلف بأسلوب سرديّ شيّق كيف
نشأ الحزب في القرية ومن هم رفقاء الرعيل األول الذين ساهموا في نشر ثقافة
الحزب ،وكان لهم دور فعّ ال في البلدة وفي الكورة عموماً ،من أمثال جورج
أسس مدرسة «عابا» ونذر نفسه وأرزاقه لتعليم أبناء
إبراهيم عبد الله الذي ّ
الكورة بالمجان .وهو كان المنفذ العام األول في الكورة .ويورد الكاتب أيضا ً
أخبارا ً كثيرة عن تلك المرحلة ،وعن معاناة القوميين وتضحياتهم ،وعن الزعيم
يتوجه إلى بلدة ددّه ليلقي هناك
حين زار بلدة فيع ،وكيف اس ُتقبل قبل أن
ّ
خطابا ً شهيراً ...ك ّل ذلك في سياق سرديّ حكائي لطيف.
ثم ألقى مؤلف الكتاب فايز كرم كلمة تعبّر عن عمق انتمائه إلى النهضة
القومية االجتماعية وثباته على مبادئ الحزب بعد عمر طويل ،داعيا ً إلى تحدّي
الصعاب وتجاوز العقبات ،تماما ً كما فعل القوميون األبطال على امتداد تاريخ
الحزب ،واعدا ً بالمزيد من العمل والجهد إلنجاز إصدارات أخرى تتناول تفاصيل
مهمة من تاريخ الحزب في فيع وفي الكورة عموماً.

والفداء واالستشهاد.
وألقت هدايا رضا كلمة طلبة المديرية ،أكدت فيها
عظمة ومعاني الثامن من تمّوز كونه رمزا ً للفداء القومي.
وأضافت أن من خطط الغتيال الزعيم سعاده ونفذه هم
أنفسهم من يخططون وينفذون مؤامرة تقسيم وتفتيت
األمّة السورية ،ولكن أمّة يرسم طريق مستقبلها األبطال
والشهداء هي أمّة منتصرة ال محال.
وقدم األشبال أناشيد من وحي المناسبة ،واختتم
االحتفال بإضاءة الشموع على مبنى المديرية وفي
الشارع العام لبلدة مشغرة.

أحيت مديرية مونتريال في الحزب السوري القومي االجتماعي
ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده في قاعة مركز
المؤتمرات في مدينة سان لوران .وذلك بحضور مديرية المديرية نزار
سلوم وأعضاء هيئة المديرية وجمع القوميين واألصدقاء.
افتتح االحتفال بدقيقة صمت تخليدا ً لذكرى شهيد الثامن تموز
وروح العميد الراحل األمين صبحي ياغي وشهداء الحزب والمقاومة
واألم��ة .وألقى المدير سلوم كلمة ترحيبية أكد فيها أنّ قرار اغتيال
سعاده اتخذ لحظة وصوله إلى الوطن في  2آذار  1947حيث احتشد
اآلالف الستقباله في مطار بيروت ،وقد أتوا من جميع مناطق الوطن
السوري ،ومن جميع شرائح المجتمع.
واعتبر سلوم أنه باستشهاد سعاده خسرت اﻷمة فرصة كبيرة من

كان أمرا ً مق ّررا ً من قوى عدة داخل الوطن وخارجه ،ﻷنّ عقيدة الحزب
كانت هي خطة الر ّد المعاكس للمشروع الصهيوني وهي بناء النظام
الجديد واإلنسان الجديد في وجه المآرب المصالح الخصوصية
والفردية وخاصة داء الطائفية وداء النظرة الفردية .لذلك فإنّ هذه
العقيدة شكلت خطرا ً على تلك الجهات ،خاصة أنّ عقيدة سعاده لم
تبق في إطار نظري أو ثقافي ،بل أصبحت حركة منظمة استقطبت
العديد من أبناء الوطن السوري .وهذا لم يرق لإلرادات الخارجية،
وأصحاب المصالح الخصوصية والفئوية .فمنذ انكشاف أمر الحزب
في العام  1935بدأت عملية اضطهاد القوميين والتنكيل بهم ،وعندما
لم تستطع هذه القوى الح ّد من نمو الحزب وانتشاره الذي من شأنه
تعميم الوعي القومي ،ق ّررت تلك القوى التخلص من سعاده جسداً،
فنفذوا جريمة العصر حيث جرت محاكمة صورية ُحرم فيها سعاده
من حق الدفاع المقدس الذي تكفله ك ّل الشرائع اإلنسانية .حوكم ليل
السابع من تموز ...ونفذ الحكم فجر الثامن من تموز ليصبح سعاده
شهيدا ً نتيجة ﻷسوأ محاكمة بربرية تسجل في التاريخ الحديث.
ورأى سليم أنّ سعاده استشرف األخطار والتحديات التي تم ّر
بها أمتنا ،والتي وصلت اليوم إلى تدمير العراق والشام بهدف خلق
دوي�لات طائفية ومذهبية ،تفتت وح��دة المجتمع وتهدّد مصيره
القومي.
إنّ الحقبة التي نمر فيها هي أخطر مرحلة في تاريخ أمتنا ،حيث
نواجه عدوا ً متعدّد الرؤوس ينشر القتل والرعب والدماء بأسلوب
هوليودي صهيوني ،عدو يتف ّنن في تدمير البشر والحجر والشجر
وك ّل تاريخ وتراث أمتنا الحضاري.
وشدّد سليم على أنّ عدوا ً كهذا ال يفهم إال لغة واحدة ،لغة النار
هب رفقاؤنا في نسور الزوبعة إلى الدفاع عن اﻷمة
والحديد .لذلك ّ
مجسدين مقولة سعاده إنّ ك ّل فرد منا سيموت ولكن اﻷمة
والوطن،
ّ
يجب أن تحيا ،وال تحيا إال بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة العقيدة.
وختم سليم كلمته بتقديم تحية إكبار وإجالل إلى شهداء الحزب
والمقاومة والجيش السوري الذين يفتدون اﻷمة بأرواحهم .وهم بحق
طليعة انتصاراتنا الكبرى.

المعركة لم تنته

ولفت فياض إلى أنّ هناك إعادة صوغ
للمشروع في قالب جديد ،إع��ادة ترويج
لمخططات التقسيم وال��ت��ف��ت��ي��ت تحت
ستارة الفدرالية .من العراق حيث ت ّم في
الكونغرس األميركي طرح مشروع التعامل
مع ثالثة كيانات سياسية شبه مستقلة.
إلى الدخول العسكري في األيام األخيرة إلى
إدلب وارتكاب مجزرة قلب لوزة ،والهجوم
في الشمال على جسر الشغور لفتح ثغرة
باتجاه الالذقية .إل��ى أح��داث السويداء
وال��ه��ج��وم على مطار الثعلة والتصدي
البطولي له من قبل الجيش والقوميين
االجتماعيين والوطنيين ،إلى درعا.
ك��� ّل ه���ذه األح�����داث ال��س��ري��ع��ة تهدف
إل��ى محاولة إع��ادة ال��ت��وازن في المشهد
الميداني وعكسه في الميزان السياسي أيّ
ميزان القوى .وقد نجح محور المقاومة
في احتواء الميدان ،أعاد نسبيا ً اإلمساك
بزمام ال��م��ب��ادرة ،ريثما تنضج الظروف
الموضوعية إلعادة تموضع حقيقية للقوى
واتخاذ القرار بالهجوم المعاكس.

نتائج الصراع

وختم فياض :نحن ،في قلب الصراع،
نعطيه طابعه القومي كما ه��و ،وبما هو
حرب وجود قومي شامل .هذه مسؤولية
تاريخية ملقاة على عاتقنا جميعا ً مع ك ّل
القوى الحية في المجتمع.

مرمريتا

�إزاحة ال�ستارة عن لوحة
ّ
تمثل �شهداء ن�سور الزوبعة

أحيت مديرية مرمريتا التابعة لمنفذية الحصن في
الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى استشهاد
باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده ،باحتفال أقامته
في مكتب المنفذية ،حضرته عضو مجلس األعلى بشرى
مسوح ،إضافة إلى منفذ عام الحصن غضفان عبود
وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام الحسكة كبرئيل
قبلو ،مدير مديرية مرمريتا نضال منصور وأعضاء
هيئة المديرية ،وجمع من القوميين والمواطنين.
لي مقال
تخلل االحتفال أناشيد حزبية وقومية ،و ُت َ

�سليم :نواجه عد ّو ًا ال يفهم �إلاّ لغة الحديد والنار
أجل النهوض والتقدّم االرتقاء.
وألقى المذيع احمد سليم كلمة المديرية وجاء فيها :االحتفال بذكرى
الثامن من تموز ليس يوما ً عادياً .بل هو يوم الحدث التاريخي العظيم.
يوم الفداء والشهادة والشهداء .يوم شهادة حق ونهج حياة ووقفة عز
افتدى بها سعاده أمته ورسم لحزبه طريق الصراع والنضال الطويل
والشاق ،ور ّد وديعة اﻷمة فيه عندما طلبتها.
وأضاف :في الثامن من تموز التزم سعاده بقسمه وختم رسالته
بدمائه الزكية .فكانت أزكى الشهادات النتصار القضية التي آمن بها
ومنحها ك ّل حياته.
ّ
بغض النظر عما قيل عن استشهاد سعاده وما رواه
وتابع سليم:
المعاصرون له والالحقون من مريديه ،ومن معارضيه ،فإنّ اغتياله

إلى قلب المجتمع عبر «الفوضى الخالقة»
ومس ّمياتها وأدواتها وعناوينها ،التي ركزت
على إحداث فتن طائفية ومذهبية في العالم
العربي وف��ي بالدنا في الهالل الخصيب
وال��ع��راق تحديداً ،وتعميق الخالف بين
المسيحية واإلس�ل�ام م��ن خ�لال نظريات
نهاية التاريخ وصراع الحضارات.
ك � ّل ه��ذا وال��ه��دف واح���د :تفكيك جبهة
المقاومة والممانعة داخ��ل��ي�ا ً وإس��ق��اط
لب
تحالفاتها اإلقليمية والدولية .هذا هو ّ
المسألة وجوهرها.
ورأى ف��ي��اض أنّ ال��ك��ي��ان الصهيوني
بأمس الحاجة إلى
المأزوم وجوديا ً غدا
ّ
مخرج وج���ودي ،وه��و إح���داث تغييرات
وانشطارات داخلية ُتدخل المنطقة في
أتون حروب داخلية تتناسل وتتوالد بشكل
ي��ؤ ّم��ن لهذا الكيان السطوة واالستفراد
وتجميع قواه ليكون القوة األكبر واألفعل
في المنطقة بأسرها .فكان ما ُس ّمي «الربيع
ال��ع��رب��ي» ب��ش��ع��ارات��ه ال��زائ��ف��ة الخادعة
(الحرية ،الديمقراطية ،اإلص�لاح إل��خ)...
وال��ت��ي شكلت المدخل لتفجير الصراع
الداخلي خاصة في سوريا ،فغدا اإلصالح
«الشماعة» لتحقيق المشروع التفتيتي.
وس��أل فياض :أين نحن اليوم؟ وماذا
بعد؟ نحن في عين العاصفة ،ونخوض
معركة وجود بك ّل ما للكلمة من معنى .نحن
أمام تحالف دولي ـ صهيوني ـ عربي رجعي
ـ إقليمي تركي والهدف واحد :إسقاط مواقع
الصمود والمقاومة في هذه األمة.
المعركة قاسية ولكنها ليست مستحيلة،
سقطت ك ّل الحدود على أرض الصراع ولم
ترسم من جديد ،نحن في قلب المخاض.
الخريطة الجديدة رهن بنتائج الميدان.
«داع����ش»« ،ال��ن��ص��رة» ،وك��� ّل حركات
اإلرهاب والقتل هي أدوات في عملية ترسيم
الخرائط الجديدة لبالدنا بما يتناسب
ومصالح ال��ع��دو ،ونحن نخوض صراع

ترسيم حدود االستقالل والسيادة ووحدة
الميدان بدماء شهدائنا األبرار.
وقال :بعد أربع سنوات من بدء الفوضى
العدوانية ،ت ّم إفشال المخطط األساسي،
واآلن يحاول المحور المعادي أن يعيد
التوازن من خالل خططه البديلة.

األديب القومي سعيد تقي الدين «حدّثني الكاهن الذي
ع ّرفه» ،وألقيت قصائد قومية عن المناسبة ،واستم ّر
االحتفال حتى الفجر لحظة استشهاد سعاده ،حيث
أدّى الحضور التحية.
كما أضيئت شموع ح��ول المكتب ،وأق��ي��م حاجز
محبة ،و ّزع خالله رواد ونسور المديرية بيانا ً من
وح��ي المناسبة على ال��م��ارة ،وأزيحت الستارة عن
لوحة تذكارية تمثل شهداء نسور الزوبعة في مواجهة
اإلرهاب والتط ّرف.

مجلة «المنبر العربي»
تك ّرم ال�شهيد البطل في�صل الأطر�ش

ك ّرمت أسرة مجلة «المنبر العربي» الشهيد البطل فيصل
جواد األط��رش ،بشهادة تقديرية سلّمتها لعائلة الشهيد
بحضور منفذ عام السويداء في الحزب السوري القومي
االجتماعي سمير الملحم وعدد من المسؤولين.
وض ّم وفد المجلة كل من مأمون أباظة ،المحامي باسم
حاطوم ،الدكتور نواف أبو شاح ،وعبد السالم فلحوط .وأكد
الوفد أن الشهيد أعطى وما بخل ،وعانقت دماؤه الزكية تراب
الوطن الغالي ،حتى تبقى رايته عالية خفاقة.
وتوجهت بالتحية
وحيّت أسرة المجلة روح الشهيد،
ّ
والشكر للحزب السوري القومي االجتماعي ال��ذي عبّر

بالتضحيات عن مبادئه ودفاعه عن الوطن.
بدوره ،أكد العميد جواد األطرش (والد الشهيد) ،أنّ الوطن
يحتاج إلى أبنائه ،خصوصا ً في هذه المرحلة التي تم ّر بها
سورية ،وأعلن عن تقبّله شهادة ابنه بك ّل فخر واعتزاز ،ثم
قدّم شهادة التكريم لزوجته والدة الشهيد.
من جهته ،تحدث منفذ عام السويداء في «القومي» سمير
الملحم عن مناقب الشهيد وم��زاي��اه وتضحياته ،وشكر
لمجلة المنبر العربي هذا التكريم ،مؤكدا ًأننا نعتز بشهدائنا،
كما اعتزاز عائالتهم ،ونحن مص ّممون على مواصلة مسيرة
النضال والتضحية والفداء والبذل في سبيل شعبنا وأمتنا.

