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حمليات

منفذ عام ال�سويداء في «القومي» في ت�أبين �شهداء في بلدة مجادل

الملحم :المعركة واحدة والبندقية واحدة وخيار المواجهة والمقاومة واحد في ّ
كل الميادين والمواقع

شهدت بلدة مجادل ـ السويداء تج ُّمعا ً شعبيا ً حاشدا ً
شارك في تأبين الشهداء ،الرفيقين البطلين الشقيقين
شافع وكفاح صعب ،والبطل أنس سامي شلغين ،حيث
أقيمت صالة الغائب على أرواحهم وهم الذين ارتقوا في
معركة ت ّل غمام في األول من شهر تشرين الثاني الحالي،
حيث كانوا يقاتلون ضمن تشكيل صقور الصحراء ـ
الجيش السوري.
تقدّم الحضور إلى جانب عوائل الشهداء ،وفد من الحزب
السوري القومي االجتماعي ض ّم منفذ عام السويداء سمير
الملحم وأعضاء هيئة المنفذية :زياد الزير ،حمد حامد،
ماجد الباروكي ،ونجيب اﻷط��رش ،مديري مديريتي أم
رواق والجنينة مهند أبو زيدان ومسعود دياب وأعضاء
هيئتي المديريتين وجمع من القوميين.
كما حضر أمين فرع حزب البعث اسماعيل الحناوي
وأعضاء قيادة الفرع ،مسؤول صقور الصحراء محمد
الجابر والشيخ عيسى بهلول ،العميد عدنان بريك ،ممثالً
قيادة الفرقة  15في الجيش السوري ،مشايخ وفاعليات
اجتماعية ،بينهم واثق عزام ،عبد الله اﻷط��رش ،العميد
جواد اﻷطرش والد الشهيد الرفيق فيصل اﻷطرش وحشد
من القوميين المواطنين.
وألقى الشيخ عيسى بهلول كلمة صقور الصحراء،
مؤكدا ً على مناقب الشهداء والدور النضالي ألهالي الجبل،
مستشهدا ً بقائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا
اﻷط��رش ،كما أكد على الوحدة الوطنية وحتمية النصر
وتوجه بالتحية إل��ى الجيش ال��س��وري البطل والقوى
المقاومة الرديفة له.
وألقى كلمة الجيش السوري العميد عدنان بريك ،وكلمة
أسر الشهداء عبد الجليل عماشة ،وشدّدت الكلمات على
عظمة الشهادة ،وأهمية الدفاع عن األرض في مواجهة
اإلرهاب والتطرف.

الملحم

وألقى كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي ،منفذ
عام السويداء سمير الملحم حيث قال :في حضرة الشهداء
تتقدّم حروف األسماء على ك ّل المعاني ،فهي اختصرت
البالغة بأعظم الصفات ،فشهداؤنا شافع صياح صعب
وكفاح صياح صعب وأنس شلغين هم عنوان ع ّزنا ،ومن

المنفذ العام الملحم

العميد بريك

الشيخ بهلول

أعطوا لكبريائنا طعم الحياة ،فأحيّيهم بتحيا سورية
تحية العز واإلخاء القومي فهي التحية التي آمن رفقاؤنا
بها ألنها تجمع أغمار الحب والعطاء ألهلهم وشعبهم
وأمتهم.
أض��اف :من ه��ذه المحافظة الصامدة وبلدة مجادل
الكريمة التي ترعرع فيها الشهداء وحملوا بين ثنايا
قلوبهم الكبيرة وصمودها ذخ��را ً في حياتهم ،انطلقوا
ممتشقين السالح مدافعين عن طهر ترابها الطيب العبق
بطهارة وجثامين الشهداء ،هذا التراب الذي أحبّوه فأبوا
ّ
يسطروا مالحم ع ّز ومجد ض ّد إرهاب مجرم ،فتخلوا
إال أن
عن عائالتهم وأهلهم ومضوا إلى ساحات الوغى.
وأك���د اع��ت��زاز ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
بالقوميين الذين يدافعون عن شعبنا وأمتنا ،كما يحيّي
الحزب شجاعة وإق��دام ك ّل من الرفيقين البطلين شافع
وكفاح اللذين كانا مثاال ً لرفقائهما بالتزامهما وأخالقهما

ومناقبيتهما القومية االجتماعية ،وألن��ه ال خيار أمام
القوميين سوى خيار المواجهة والمقاومة وبذل الدماء
والتضحيات في ك ّل الميادين والمواقع ،تقدّم القوميون
الصفوف في مواجهة اإلرهاب والتطرف ،جنبا ً إلى جنب
مع الجيش السوري البطل ،وفي صفوفه فصيل صقور
الصحراء ،ألنّ البندقية واحدة والمعركة واحدة والخيار
واحد ،فارتقوا شهداء ،كما اآلالف من الشهداء م ّمن خبرتهم
مجسدين قيم
األرض ،فاستبسلوا إلى أن ارتقوا شهداء
ِّ
العطاء والبذل والتضحية ،وحقيقة «أنّ الدماء التي تجري
في عروقنا ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى
طلبتها وجدتها» ،وألنّ األمة تواجه خطر اإلرهاب والتطرف
ومشاريع التفتيت والتقسيم فإنها تستر ّد وديعة الدم
الزكي حتى تنتصر في معركة المصير والوجود.
وقال الملحم :هذا ليس زمنا ً عاديا ً الذي نلتقي فيه ،إنه
زمن تمتحن فيه إرادة السوريين إرادات تج ّرأت على أرضهم

ومجتمعهم وبنيانهم ،وليس مكانا ً عاديا ً هذا الذي نلتقي
اليوم فيه فهذا الجبل جبل اإلباء واالنتماء .من شموخه
أطلت على سورية راية الثورة السورية الكبرى ،بقيادة
المجاهد المصارع من أجل سورية سلطان باشا األطرش،
ثورة حقيقية الستعادة السيادة من المحت ّل ،ثورة لتطهير
األرض وحرية اإلنسان السوري ،ال ارتهانه وتبعيته،
جسدت الحياة الواحدة للسوريين في وطنهم حين
ثورة ّ
تواشجت السواعد والقلوب والعقول ،وتمازجت الدماء
تحت خفق هذه الراية من ك ّل بقاع هذا الوطن ،هذا المصهر
الخالق المبدع الذي تفاعل في حضنه اإلنسان مع اإلنسان
واإلنسان مع األرض عبر آالف السنين.
وألنّ سورية هي مركز القرار القومي لالنتصار في حرب
الوجود والمصير ،والمتمسكة بسيادتها واستقالها ووحدة
أرضها ،ورفضها اإلمالءات األميركية الصهيونية ،تتع ّرض
اليوم لحرب عالمية ولموجة إرهابية مغلَقة الفكر ،جمعوا

لها ال��ع��دّة والعتاد من ك�� ّل بقاع األرض ،وح��ش��دوا لها
المجموعات اإلرهابية المسلحة من الداخل والخارج،
مستهدفين سورية أرضا ً وشعبا ً ومجتمعا ً وثقافة ووعياً،
لمصلحة وخدمة الكيان الصهيوني العنصري ،فكانت
هذه المعركة التي تخوضها الشام والمقاومة هي المعركة
األه ّم في معارك الدفاع عن الوجود القومي.
واعتبر الملحم أنّ المؤامرة كبيرة وحجم التحدّي يفرض
رص الصفوف ،وعلينا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية
علينا ّ
تجسدها حضارتنا السورية الواحدة.
التي
ِّ
كما تفرض علينا الوحدة في مشروع المواجهة تحت
عنوان مصلحة سورية فوق ك ّل مصلحة ،فلنقف صفا ً واحدا ً
في وجه أعدائنا في معركة المصير الواحد للشعب الواحد
واألمة الواحدة ،ندافع عن وجودها وتاريخها الحضاري،
معتمدين على أنفسنا في خوض معركة مصيرنا ومصير
أمتنا ،ومن أجل انتصار سورية البناء والنهوض سورية
اإلنسان المتجدِّد.
وأردف قائالً :أيها السوريون افعلوا واجباتكم واذكروا
أنّ الوطن في خطر ،إنّ العمل عظيم ولكن اذكروا دائما ً أنّ
قوتنا عظيمة ،هذا ما أوصانا به أنطون سعاده ،الذي رسم
لنا الطريق لنهضة أمتنا السورية ،فمسيرتنا وعرة وشاقة،
ما استسلمنا يوما ً ولن نستسلم ،صنعنا أقدارنا ومشينا،
وك ّل محطة زادتنا قناعة بطريقنا ،والشهادة كانت طريقنا
ليكتمل النصر الذي سيتحقق بالصمود واإلرادة والنجاح.
وختم كلمته بتوجيه التحية للشهداء ،جميع الشهداء
ال��ذي��ن ي��داف��ع��ون ع��ن األرض وال��ك��رام��ة ،وح��ي��ا أبطال
الجيش السوري ونسور الزوبعة في الحزب السوري
القومي االجتماعي ،والقوى الوطنية المقاومة من الدفاع
الوطني وكتائب البعث واللجان الشعبية ،وتمنى الشفاء
للجرحى .وقال :نحن على طريق شهدائنا سائرون ،ولن
نقبل بتدنيس أرض الوطن من قبل أيّ معتد ،وإنّ النصر
ٍ
آت ال محالة البقاء لألمة ولتحي سورية.
وقدّم المنفذ العام والوفد العزاء إلى عائالت الشهداء
ِباسم رئيس الحزب النائب أسعد حردان و ِباسم رئيس
وأعضاء المكتب السياسي في الشام.
وكانت ثلة من نسور الزوبعة وضعت أكاليل زهر في
مكان االحتفال ِباسم عمدة الدفاع ومنفذية السويداء.

«القومي» يزفُّ الرفيق البطل محمود جمعة �شهيد ًا في معركة دوما:
عازمون على موا�صلة المعركة حتى الق�ضاء على الإرهاب والتطرف كرامي :الأمة التي تترك �أ�سراها
�ست�صل عاج ًال �أم �آج ًال �إلى االنتحار

�إزاحة ال�ستار عن الن�صب التذكاري للأ�سير �سكاف في المنية

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود خبر ارتقاء الرفيق البطل
محمود أحمد جمعة شهيدا ً أثناء تأديته واجبه القومي في معركة تحرير
دوما.
والشهيد الرفيق محمود أحمد جمعة من مواليد دوم��ا ،1982/2/1
متأهّ ل وله ولدان ،انتمى إلى الحزب في  28آذار  ،2015شارك في العديد من
وجسد مثال
المعارك ضمن تشكيالت نسور الزوبعة ،وكان مقداما ً وشجاعاً،
ّ
المضحي في سبيل حزبه وشعبه وأمته.
القومي االجتماعي
ّ
استشهد الرفيق البطل محمود جمعة مع كوكبة من رفقائه في معركة
تحرير دوما من اإلرهاب بمواجهة قوى اإلرهاب والتطرف.
نعاهد الشهيد البطل وكواكب شهداء الحزب الذين يستشهدون جنبا ً إلى
جنب مع شهداء الجيش السوري ،بأننا عازمون على مواصلة المعركة حتى
القضاء على اإلرهاب والتطرف .فنحن حزب اإلرادة القومية المصمِّمة على
القتال حتى بلوغ النصر األكيد.
إنّ شهداء الحزب السوري القومي االجتماعي الذين ارتقوا في معركة
تحرير دوما ،هم من أبناء هذه المدينة ،وهم يبذلون الدماء في سبيل تحريرها
من اإلرهاب المتعدِّد الجنسيات ،وفي سبيل وحدة أمتنا وعزة شعبنا.
إنّ حزبنا ،يعتز ببطولة القوميين االجتماعيين وإقدامهم وببسالة
الضباط والجنود السوريين ،ويؤكد أنّ التقدّم الذي تحقق في مدينة دوما،
يؤكد أنّ هذه المدينة ستتح ّرر في القريب العاجل ،وتعود إلى حضن حماتها
الحقيقيين...
للشهيد البطل محمود جمعة ولك ّل الشهداء األبطال تحية الع ّز والفخار،
والبقاء لألمة.

كرامي يلقي كلمته
أكد الوزير السابق فيصل كرامي
أنّ «األمة التي تترك أسراها ،ومنهم
األسير يحيى سكاف والعشرات بل
المئات من المناضلين في السجون،
ه��ي األم���ة ال��ت��ي ستصل ع��اج�لاً أم
آج�لاً إل��ى االنتحار ،وه��و ما تفعله
أمتنا اليوم ،حيث الحروب العربية ـ
العربية تدمِّر المدن والبيوت والبُنى
التحتية واالقتصاد وتقتل األبرياء
وت��ش�� ِّرد ال��ش��ع��وب ،وتنشر الفتن
بك ّل أنواعها الطائفية والمذهبية
والعرقية».
كالم كرامي جاء خالل حفل إزاحة
الستار عن النصب التذكاري لعميد
األسرى في السجون «اإلسرائيلية»
يحيى س��ك��اف ،عند مدخل المنية
الجنوبي ،بدعوة من لجنة عائلة
وأصدقاء األسير سكاف والجمعية
اللبنانية لألسرى والمح ّررين ،في
ح��ض��ور وف��د م��ن ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي برئاسة المندوب
السياسي في الشمال زهير حكم،
النائبين السابقين وجيه البعريني
ومصطفى حسين ،العقيد فؤاد عبيد
ممثالً مديرية مخابرات الجيش في
الشمال ،المالزم خالد الزين ممثالً
المدير العام لألمن العام اللواء عباس
ابراهيم ،وممثلين عن الوزير السابق
عبد الرحيم م��راد والنائب السابق
جهاد الصمد وتيار المرده ،وممثلين
عن الفصائل الفلسطينية في الشمال
وحشد من أهالي المنية والجوار.
وألقى جمال سكاف ،شقيق األسير،

إزاحة الستار عن النصب التذكاري
كلمة أكد فيها على «حقنا المشروع
في مقاومة االح��ت�لال ال��ذي يعتدي
على وطننا ،من خالل معادلة الجيش
والشعب والمقاومة».
ون���اش���د ال��ه��ي��ئ��ات اإلن��س��ان��ي��ة
والمنظمات الدولية والصليب األحمر
«الضغط على حكومة االحتالل من
أجل كشف مكان اعتقال األسير سكاف
ومعاملته وفق القوانين الدولية ومن
ث ّم اإلفراج عنه».
ثم ألقى كرامي كلمة أكد فيها «أنّ
يحيى سكاف ل��م يعد مجرد أسير
ضائع في سجون االحتالل منذ أكثر
من سبعة وثالثين عاما ً بل صار رمزا ً
للبطولة وللمقاومة».
وقال« :إنني هنا أش ّد على أيادي
من أبقوا اسم األسير يحيى سكاف
شعلة مضيئة ،وخ��ص��وص��ا ً لجنة
األسير والجمعية اللبنانية لألسرى
وال��م��ح�� َّرري��ن ،وأع��ت��ب على ال��دول��ة
اللبنانية بل أغضب على هذه الدولة
التي لم تفعل شيئا ً ليحيى سكاف وال
يه ّمها أن تفعل ،إذ لديها أجندة من
االهتمامات العظيمة (بين مزدوجين)
ليس من بينها ال أراضينا المحتلة وال
أسرانا في سجون االحتالل».
وأضاف« :إنّ يحيى اليوم هو الر ّد
الساطع على ك ّل المتاهات التي دخل
فيها الشباب اللبناني ،فهذا الشاب ابن
المنية األبية وابن طرابلس العروبة
لم يضيّع عنوان النضال ولم يضيّع
البوصلة واتجه ف��ورا ً إلى فلسطين
وص��ار أيقونة لبنانية وفلسطينية

وعربية نعت ّز بها ونستلهم منها
األم��ل ،وخصوصا ً ونحن نتابع في
هذه األيام انتفاضة شباب فلسطين
غير آبهين بما يجري حولهم في وطن
عربي يتم ّزق بالصراعات والحروب
والمذهبيات س��ائ��را ً نحو السقوط
الكبير ،وسواء أدركت حكومة لبنان
واجباتها حيال أسيرنا البطل أم لم
ت���درك ،فنحن نقول للعدو أننا لن
نتخلى ع��ن قضية يحيى سكاف،
ب��ل ن��ري��د الحقيقة وال ش��يء سوى
الحقيقة ،ولن يبقى يحيى سكاف في
سجونكم وال حتى في مقابركم (ال
سمح الله) مهما طال الزمن».
واعتبر كرامي «أنّ األمة التي تترك
يحيى سكاف والعشرات بل المئات
م��ن المناضلين ف��ي ال��س��ج��ون هي
األمة التي ستصل آجالً أم عاجالً إلى
االنتحار وهو ما تفعله أمتنا اليوم
حيث ال��ح��روب العربية ـ العربية
تد ّمر المدن والبيوت والبنى التحتية
واالقتصاد وتقتل األب��ري��اء وتش ِّرد
الشعوب وتنشر الفتن بك ّل أنواعها
الطائفية والمذهبية والعرقية».
وت��اب��ع« :إنّ ال��دول��ة التي تنسى
على مدى السنين أنّ لديها أسيرا ً بل
أسرى في سجون إسرائيل هي الدولة
التي ستصل عاجالً أم آجالً إلى أن
تصبح دولة نفايات ،وهو الحاصل
اليوم حيث القضية المركزية للبنان
هي النفايات .أفتح هاللين صغيرين
هنا ألق���ول إن��ن��ا ع�� ّم��ا ق��ري��ب سنقيم
نصبا ً تذكاريا ً أيضا ً ألسرى الجيش

اللبناني ،وذلك به ّمة وشطارة دولة
النفايات».
ول��ف��ت إل��ى «أنّ المجتمع ال��ذي
يخسر قضاياه وي��غ��رق ف��ي رذائ��ل
ال��غ��رائ��ز وال��ص��راع��ات السياسية
الفاسدة ويص ّور الباطل حقا ً والحق
باطالً هو المجتمع الذي يسقط كما
يسقط المجتمع اللبناني اليوم حيث
عشرات آالف المواطنين طفشوا من
الوطن وأبحروا يبحثون عن اللجوء
إل��ى أوروب����ا ول��و برتبة مش ّردين
ومتس ّولين».
وختم كرامي« :المشهد أسود ال ّ
شك
في ذلك ،لكنّ فسحة الضوء ساطعة
ويحيى سكاف ليس وح���ده .نحن
معه ونحن تشمل ك ّل الثابتين على
مبادئهم وما أكثرهم ،وك ّل المؤمنين
بالمقاومة نهجا ً وطريقا ً إلى النصر
وما أكثرهم ،وك ّل المؤمنين بأنّ لبنان
هو النموذج العربي ال��ذي يجب أن
نح ِّرره من ك ّل هذا العبث الذي ضرب
له ونسترجعه منبرا ً لألحرار وحضنا ً
لقضايا األمة ومنبتا ً لألبطال .إنني
إذ أفتخر وأع��ت�� ّز ب��أنّ نصب األسير
يحيى سكاف يقوم على أحد مداخل
مدينتنا طرابلس أقول بك ّل وضوح
إنّ نصب يحيى ليس حجرا ً وليس
مكانا ً وليس جغرافيا ،بل إنه نصب
في الضمير وال��وج��دان وأن نحتفل
معا ً بانتصار يحيى ورفاق يحيى في
قدسنا الشريف».
ثم أزاح كرامي والحضور الستار
عن النصب التذكاري.

