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حمليات

منفذية المتن الأعلى في «القومي» وم� ّؤ�س�سة رعاية �أُ َ�سر ال�شهداء ّ
تنظمان م�أدبة غداء حا�شدة في كفر �سلوان

5

مه ّنا :قاومنا العد ّو و�أ�سقطنا نظرية الجي�ش الذي ال يُقهر و َد َققنا الم�سمار في نع�ش م�شروع «�إ�سرائيل الكبرى»

يتوسطان مقدّم الحضور
مهنّا والحسنية
ّ

جانب من الحضور

ومؤسسة
أقامت منفذية المتن األعلى في الحزب السوري القومي االجتماعي
ّ
سر الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة ،مأدبة غدائها السنوية في
رعاية أ ُ َ
قاعة «جمعية آل المغربي» في كفر سلوان.
حضر المأدبة نائب رئيس الحزب توفيق مه ّنا ،عميد اإلذاعة واإلعالم وائل
حسنية ،وكيل عميد الداخلية سماح مهدي ،المنفذ العام عادل حاطوم وأعضاء
مؤسسة
هيئة المنفذية ،عضو مجلس الشعب الشامي أحمد مرعي ،رئيسة
ّ
المؤسسة ،ناظر إذاعة
س��ر الشهداء نهال رياشي على رأس وفد من
رعاية أ ُ َ
ّ
منفذية المتن الشمالي هشام الخوري حنا ،جمع من أعضاء المجلس القومي،
مدير مديرية كفر سلوان رواد حاطوم وأعضاء الهيئة ،وفود من جميع مديريات
المتن األعلى ،وحشد من القوميين والمواطنين.
كما حضر ممثلون عن الحزب التقدمي االشتراكي ،التيار الوطني الح ّر،
الحزب الديمقراطي اللبناني ،حزب التوحيد العربي ،وجمع من رؤساء البلديات
وأعضائها ،مخاتير وفاعليات اجتماعية ،ووجهاء البلدة والبلدات المجاورة.
رحبت فيها
ع ّرفت الحفل مذيع مديرية كفر سلوان وفاء حاطوم ،بكلمة ّ
بالحضور وتحدّثت عن نشاط المؤسسة ،شاكرة ك ّل من ساهم في إنجاح مأدبة
الغداء.

رياشي

رحبت فيها بالحضور شاكرة
ث ّم ألقت رئيسة
المؤسسة نهال رياشي كلمة ّ
ّ
المؤسسة والمنفذية .وقالت :نحاول أن نضيء شمع ًة في ليل
تلبية دعوة
ّ
من خسر عزيزاً ،عزيز ق ّرر بمحض إرادته أن يعيد لألمة وديعة الدم .بدفاعه
ع ّنا وعن ترابنا .فارتقى شهيدا ً وترك في عهدتنا :والديه ،وأحيانا أش ّقاءه
وشقيقاته ،وربما زوجته وأوالده .فنحاول أن نحتضن العائلة بالرعاية والكلمة
الطيبة ،والدعم الصحي واالجتماعي والتعليمي.
نؤسس مصلحة لمتقن صنع ٍة ما ،تؤ ّمن له الحياة الكريمة ،وقد
وأضافت :قد ّ
الزراعي إن ُوجدت األرض ،نؤمِّن للسيدة التي تمتهن
الموسم
نساهم في رعاية
ّ
حرفة ما ،المواد األولية وتصريف إنتاجها ،ونعمل على دفع أقساط المدارس
لألوالد ،ورعايتهم ليثبتوا جدارتهم في الحياة ،كما كان يحلم آباؤهم.
كل ذلك من «فلس األرملة» ،ومما نلقاه من دعم الخ ّير ِين أمثالكم ،فح ّبة القمح
تنتج سنبلة والسنبلة حفنة والحفنة تعطينا البذار الصالح للحياة المكتفية.
منكم يأتي الخير وإلى شعبكم المعطاء يعود.
وختمت رياشي كلمتها بإعادة توجيه الشكر للحضور ِباسمها و ِباسم ك ّل
سر الشهداء.
مؤسسة رعاية أ ُ َ
العامالت والعاملين في ّ

الجماعات الإرهابية ت�أتينا من �أ�صقاع
الأر�ض كافة لتلغي ح�ضارتنا وثقافتنا
و�إرثنا الح�ضاري الروحي
متوجها ً بالشكر لك ّل من ساهم في إنجاح هذا االحتفال،
وختم حاطوم كلمته
ّ
وأعلن أن احتفال السنة المقبلة سيقام في مديرية بعلشميه.

مه ّنا

كلمة مركز الحزب ألقاها نائب الرئيس توفيق مه ّنا ،فرأى أنّ المقاومة ّ
حق
حي ،والشعوب الحيّة تعبّر عن أصالتها وعن عشقها لقضية الحرية
لك ّل شعب ّ
بالمقاومة والصراع .وك ّل أمة أو جماعة حيّة تتخلّى عن المقاومة ًخيارا ً وقرارا ً
ودورا ً تسقط من خريطة الوجود اإلنساني ،الذي هو وجود أمم ق ّررت أن تمتشق
بإرادتها الح ّرة مصيرها ألنها تملك إرادتها ،فالمقاومة والحرية صنوان ،وقد قال
حق الصراع هو ّ
سعاده« :إنّ ّ
حق التقدّم ،وإنّ الصراع هو السبيل إلى الح ّرية».
ً
ً
وهو القائل أيضا« :إن لم تكونوا أنتم أحرارا من أمة ح ّرة ،فح ّريات األمم عار
عليكم» .هذا يوم مقاومة ،والح ّرية ،وانتصار إرادة األمة على أعدائها.

يتجر�أ على تقوي�ض
َمن
ّ
َخيار المقاومة يعني �أ ّنه يعمل
على تقوي�ض الهوية
وأضاف مه ّنا :نحن اليوم ُن ْحيي عيد المقاومة واالنتصار في  25أيار وقد
بدأت مسيرة هذا العيد مع انطالق المقاومة على أرض لبنان.
أنتم هنا يا رفقائي ويا أصدقاءنا ،شهدتم أنّ المقاومة انطلقت من ف ّوهة
بندقية َ
شهرها رفقاؤنا أبطال الحزب السوري القومي االجتماعي منذ عام
متفجرات ومن كمائن إلى
 ،1982وط ّوروها من عمليات ومن زرع ألغام ومن
ّ
فجروا
ذروة االرتقاء باألجسام المتفجرة ،فكان م ّنا الرفقاء والرفيقات الذي ّ
أنفسهم في قوافل العد ّو ،وأعطوا لإلنسانية مثالً جديدا ً أنّ إرادة أمتنا ال ُتقهر.
وهي قادرة على قهر الجيش الصهيوني الذي ادّعى أ ّنه ال يُقهر ،وقد ُقهر وانهزم
واندحر ،وأنتم ر ّواد هذه المقاومة التي انطلقت وغيّرت وجه لبنان.
وتابع قائالً :شهداؤنا طالئع انتصاراتنا الكبرى كما قال سعاده ،وهدية
المقاومة هي دماء الشهداء ومواقع االستشهاد .نحن قاومنا العدو ،وهو موقع
الشهادة الحقيقي ،قاومنا عد ّونا اليهوديّ  ،وقاومنا أدوات هذا العد ّو ل ّما أرادوا

حاطوم

رحب فيها بالحضور ،وقال :لقد ا ّتخذت
ث ّم ألقى المنفذ عادل حاطوم كلمة ّ
منفذية المتن األعلى قرارا ًبإقامة مأدبة فطور أو غداء سنوية في إحدى مديرياتها،
سر الشهداء للمساهمة في إنجاح عمل
وذلك بالتعاون مع
مؤسسة رعاية أ ُ َ
ّ
سر شهدائنا .ومهما
المؤسسة وتقديم ما نتم ّكن منه لدعم جهودها في رعاية أ ُ َ
ّ
كبر هذا الدعم فإنه يصغر ويتضاءل أمام عَ َظمة عطاء شهداء الحزب وجرحاه،
الذين يقدّمون دماءهم من أجل كرامتنا وكرامة أمتنا ،وهم صارعوا ويصارعون،
ويتقدّمون باندفاع ق ّل نظيره لتحرير أرضنا من الصهاينة وأتباعهم من قوى
اإلرهاب والتط ّرف.

 ...وجانب آخر

أن ين ّفذوا برنامجه ،ول ّما أرادوا أن ينقلوا لبنان من موقع لبنان المقا ِوم إلى
موقع لبنان المستسلِم.
ورأى مه ّنا أننا قاومنا هذا العد ّو وأسقطنا ،ليس فقط نظرية الجيش الذي
ال يُقهر ،بل َد َققنا المسمار في نعش مشروع «إسرائيل الكبرى» على أرضنا،
وفرضنا على العد ّو أن ينكفئ وأن يندحر عن أرضنا من دون قيد أو شرط .نحن
قاومنا من أجل األرض ومن أجل وحدتها ومن أجل ح ّريتها وسيادتها.
وكما قاومنا العد ّو اليهودي الصهيوني ،نقاوم اليوم على أرضنا القومية
في الشام وك ّل مكان عد ّوا ً تم ّثله الجماعات اإلرهابية الغازية ألرضنا وشعبنا،
والتي تأتينا من ك ّل أصقاع األرض لتلغي حضارتنا وثقافتنا ،وتلغي إرثنا
الحضاري الروحي.
صهيوني أو متط ّرف ،والمقاومة
إرهاب
د
ض
واحدة
المقاومة
وأكد مه ّنا أن
ّ
ّ
واحدة من أجل تحرير األرض ومن أجل تحرير اإلنسان على هذه األرض ،لذلك
في هذا اليوم نعلن وبك ّل وضوح :مَن يتآمر على سالح المقاومة ،يتآمر على
دماء الشهداء والجرحى والمعوقين ،يتآمر على المقاومين وعلى األبطال .من
يتآمر على سالح المقاومة يخدم العد ّو ،أدرك ذلك أم لم يدرك .مَن يتآمر على
سالح المقاومة بالفتنة أو بالعقوبات أو بالتضييق المالي واالقتصادي لتغيير
بيئة المقاومة الحاضنة يتآمر علينا ،على لبنان ،على الع ّز ،على الكرامة ،وال
يظ ّنن أنه يلعب لعبة سياسية رخيصة ،لعبة مواقع أو لعبة نفوذ .من يتج ّرأ أن
يعمل على تقويض َخيار المقاومة ،يعني أ ّنه يعمل على تقويض الهوية .نحن
شعب ال يمكن أن يتنازل عن هويّته وكرامته وعن مقاومته ألننا نرى فيها نبضنا
وع ّزنا.
سر
وأردف قائالً :في هذا اليوم المبارك الذي ُت ْحيي فيه
مؤسسة رعاية أ ُ َ
ّ
الشهداء نشاطها السنوي ،ويصادف مع  25أيار عيد المقاومة والتحرير ،ننظر
إلى خريطة نرى فيها قوى عربية وأنظمة تزداد ارتماءً ،وت��زداد استسالماً،
وتطبيعاً ،وترفع صوتها إلى إحياء معاهدات سالم مع العد ّو ،إلى فتح مجاالت
تطبيع جديدة مع العد ّو ،وما يندى له الجبين أ ّنه في وقتٍ ُن ْحيي هذا االنتصار
على أرض لبنان ،يطالعنا رئيس مصر بدعوات إلى مزيد من العالقات السلمية
والتطبيع مع العد ّو .نقول في هذا اليوم ،إنّ مصر بالنسبة إلينا هي شعب مصر
الرافض للتطبيع ولمعاهدة «كامب ديفيد» ،والملتزم بالمقاومة خياراً .ونقول
أيضا ً لمعسكر عربي يحاول أن يستقوي بالعدو «اإلسرائيلي» علينا ،وعلى
المقاومة أو على الشام ،أو على ّ
خط الممانعة على هذه األرض .نقول له :لقد
سبق لقوى مثلكم أن استقوت على المقاومة في لبنان بالعد ّو «اإلسرائيلي»،
وو ّقعت اتفاق السابع عشر من أيار ،فإذا بنا نحن هنا في هذا الجبل األش ّم،
قوميين ووطنيينُ ،نسقط اتفاق السابع عشر من أيار ورموزه عن هذه األرض.
وختم مه ّنا كلمته بتوجيه التحية للحضور ِباسم الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وأضافِ :باسمكم جميعاً ،اسمحوا لي أن أرفع التحية لشعبنا في
فلسطين ،النتفاضته ،لمقاومته على أرض فلسطين .وأنا أرفع التحية لشعبنا،
لجيشنا ،ورفقائنا وحلفائنا في الشام المتصدّين لهذه الغزوة التآمرية .وأحيّي
جيشنا الوطني ،الجيش اللبناني الذي يقف بالمرصاد لهذه الجماعات التكفيرية
اإلرهابية ،وأخيرا ً ِباسم الحزب أش ّد على أياديكم يا رفقائي ...يا رفيقاتي ...يا
سر الشهداء التي تجعل دورها دورا ً مقاوما ً بك ّل ما تعنيه الكلمة
مؤسسة رعاية أ ُ َ
ّ
من خالل أدائها ونشاطها ،ومن خالل عملها الدؤوب ،وتفانيها في العمل من أجل
أسرانا ومن أجل معوقينا.
أُ َ
سر شهدائنا ،ومن أجل ْ
مؤسسات محلية.
وتخلّل مأدبة الغداء سحب تومبوال على هدايا قدّمتها ّ

النادي ال�سوري الكندي ومديرية �أوتاوا في «القومي» ّ
ينظمان ندوة عن حال العراق

عبا�س :رغم الدمار الممنهج ...ازدهار الحالة الثقافية ّ
يب�شر بعودة زمن النهو�ض

رحمن عباس
ّ
نظم النادي السوري الكندي ومديرية أوتاوا في
الحزب السوري القومي االجتماعي ندوة بعنوان
«خطوات متعثرة في أزقة مألوفة» ،تحدّث فيها
الكاتب والفنان العراقي رحمن خضير عباس حول
الوضع القائم في العراق ،وذل��ك في قاعة مكتب
مديرية أوتاوا.
حضر الندوة مدير المديرية عيسى حاماتي
وأعضاء الهيئة ،وعدد من أعضاء المجلس القومي،
وجمع من القوميين واألصدقاء ،وفاعليات سياسة
واجتماعية وإعالمية.
قدّم للندوة ناموس المديرية أحمد أبو عباس،
ثم عُ رض شريط مص ّور تناول مرحلة من مراحل
الحضارة اآلشورية (مرحلة آشور بانيبال) وعلّق

جانب من الحضور
أب��و عباس على ما عُ ��رض ،مؤكدا ً أن حضاراتنا
القديمة كانت تسعى إلى حفظ األرض واإلنسان،
وتدرك أن القوة هي األسلوب الذي يصون إنجازاتها،
لكن ك ّتاب «العهد القديم» ومعظمهم من العبرانيين،
حاولوا تصويرها بالحضارات المتوحشة.
وق���ارن أب��و ع��ب��اس بين الماضي والحاضر
وخلص إلى نتيجة أن ما حدث في الماضي كان
أكثر إنسانية وتمدّنا ً من وحشية األمم التي تدّعي
الديمقراطية والحضارة في عصرنا الحالي .وخير
دليل ما تشهده كيانات أمتنا من تدمير ممنهج
وتخريب في التراث والحضارة ،وقتل الماليين من
أهلنا وتشريدهم.
بعد ذلك ،ع ّرف الحضور بالمد ّرس والصحافي

والناقد والفنان رحمن عباس ،ال��ذي تحدّث عن
األوض���اع العراقية م��ن خ�لال مشاهدات عابرة
لشخص عراقي غادر وطنه في منتصف سبعينات
القرن الماضي ،وع��اد لزيارته هذه السنة .ومن
لحظة وصوله إلى المطار أصيب بالخيبة والدهشة
م��ن حجم ال��خ��راب ف��ي مدينة ال��ب��ص��رة وبُناها
التحتية .حيث ضاعت ك ّل مالمح المدينة الجميلة
وح ّل مكانها الخراب الذي تع ّرضت له ذاكرتها،
ونخلها وشناشيلها وأنهارها التي تحولت إلى
أمكنة آسنة وموبوءة.
واعتبر عباس أن اإلدارة العراقية بعيدة عن
االنتماء إل��ى ه��ذا العصر ،ويظهر ذل��ك ف��ي سوء
المعاملة عند محاولة إنجاز أيّ ورقة في اإلدارات

الرسمية ،إذ يصبح المواطن ضحيتها األولى .وقدّم
في هذا الصدد أمثلة متن ّوعة فيها الكثير من الدالالت
على المحسوبية واالستنسابية في النظام اإلداري.
كما وصف األوضاع الشاذة والمتمثلة بالسيطرة
على األرصفة وع��دم احترام الملكية الخاصة أو
العامة ،والفوضى التي رافقت ك ّل مَرافق الحياة.
ثم تناول بؤس الواقع المدرسي وعدم صالحية
ال��م��دارس الحكومية .من حيث المناهج وطرق
التدريس وتقليص األوقات الدراسية.
وأش��ار إل��ى ظواهر شائعة اعتقد أ ّنها تعرقل
الحياة وتؤثر عليها ،ومنها طقوس المشي التي
تتوقف في أثنائها األنشطة المدرسية .ثم تناول
البطالة المقنعة والتي تتمثل في وجود ك ّم كبير من

موظفين ال يقومون بأيّ عمل مفيد.
وق��ارن حاضر منطقة األه��واز بماضيها ،فهي
كانت أماكن بيئية رائعة تهب الحياة للحياة الب ّرية،
واليوم نضبت مياهها وجفت نباتاتها.
وانتقل عباس إلى ترصد المظاهر االجتماعية
التي ّ
تدل على ضعف الحكومة والقضاء وسيطرة
العقلية الجاهلية وانحسار العقلية المدنية ،وذكر
كيف ت��رزح بغداد تحت وط��أة اإلره���اب والقلق،
وانتقد األداء الحكومي في عدم مسك الوضع األمني،
فالحكومة التي اعتكفت في المنطقة الخضراء،
تركت مواطنيها يالقون الموت اليومي.
وبعدما قدّم المظاهر السلبية .انتقل عباس إلى
الجوانب المضيئة والتي تم ّثلت في الحراك الثقافي

ال��ذي يحدث في المدن والجمعيات والفعاليات
الثقافية التي شاعت في ك ّل األماكن ،وهذه أمور
تبعث األمل في النفوس ،خصوصا ً حركة الثقافة
التي تقوم في شارع المتنبي ،الذي يم ّثل أكبر مكتبة
معروضة للعموم ،ورأى أن الفعاليات الثقافية التي
تقام هناك تن ّم عن حرية الرأي ومحاولة الخروج
من دائرة التخلّف ،والعودة إلى زمن النهوض.
وفي النهاية ،أجاب عباس عن أسئلة الحضور
التي دارت حول األوضاع االجتماعية والتعليمية
والفنية ،وح��ول المأساة العراقية بشكل عام،
وخصوصا ً عملية التدمير الممنهج على مدى ثالثة
عقود من الزمن .والتي أدّت وال ت��زال إلى خراب
عام.

