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حمليات

وفد من قيادة «القومي» برئا�سة حردان يزور �ضريح �سعاده في ذكرى ا�ست�شهاده

حردان يضع االكليل على ضريح الزعيم
بمناسبة الثامن من تموز (يوم الفداء) ذكرى استشهاد باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية أنطون سعاده ،زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي
االجتماعي ضريح الزعيم في مدافن مارالياس بطينا .وتقدّم الوفد رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق،
نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،وعدد من العمد وأعضاء المجلس األعلى والمكتب
السياسي ورئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال الجمل وعدد من المسؤولين وجمع
من القوميين االجتماعيين.
وبعد تأدية التحية الحزبية ،وضع حردان إكليل زهر على الضريح ،وووضع عبد
الخالق إكليالً آخر باسم رئيس وأعضاء المجلس األعلى ،وإكليالً باسم مجلس العمد
وضعه مهنا وعضو المجلس األعلى نجيب خنيصر.

كلمة الحزب

وألقى كلمة مركز الحزب مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية ،وجاء فيها:
ّ
نتنشق رائحة تراب ّ
تعطر
في الثامن من تموز ،ك ّل عام ،نأتي إليك يا زعيمي،
بدمك...
د ُمك الذي صار حكاية عز لألجيال ...جيالً بعد جيل.
د ُمك الذي صاغ أبجدية الصراع من أجل قضية عادلة محقة ،قضية نؤمن بها
إيمانا ً يزول الكون وال يزول.
في ك ّل لحظة نحن معك ...وأنت ال ُمقيم حيا ً في نفوسنا وفي نبض القلوب.
نأتي إليك ،وقد صارت عقيدتك المتوهّ جة إيمانا ً ندين به من أجل خالص أمتنا

حميّة يلقي كلمة مركز الحزب

ما�ض في طريق ال�صراع...
حم ّية :حزبنا ٍ
ً
فاعال ب�إرادة القوميين االجتماعيين وعزيمتهم
قوي ًا
من االحتالل واالستعمار ومن أمراض التجزئة والطائفية والمذهبية والعرقية
والقبلية.
ماض في طريق الصراع ...قويا ً فاعالً بإرادة القوميين
نأتي إليك ،لنؤكد أنّ الحزب ٍ
االجتماعيين وعزيمتهم .فالتحدّيات مهما كانت كبيرة ،تصغر أمام إصرارنا على
بلوغ ما نصبو إليه...
منك تعلمنا يا زعيمي أنّ القوة هي القول الفصل في إثبات حقنا القومي ،لذلك
يسعى الحزب إلى مضاعفة قوته ،لتسخيرها في معركة تحرير فلسطين ،بعيدا ً عن
موحدة ،أمة حرة
المساومات ،فنحن نريد فلسطين ك ّل فلسطين ،ونريد أمتنا واحدة ّ
عزيزة هادية.
حزبك يسعى إلى دور أفعل ،ليس ألنه ال يمارس هذا الدور ،بل ألنه يريد توسيع
مساحة الفعل المقاوم على المستويات كافة في مواجهة المؤامرات المستم ّرة على
أمتنا ،منذ مؤامرة اغتيالك حتى اليوم.
في يوم استشهادك يا زعيمي ،يوم الفداء والوفاء ،نؤكد أننا ماضون في الصراع،

نخوض حربا ً ال هوادة فيها على أرض الشام ض ّد قوى اإلرهاب والتطرف ،التي تشكل
ذراعا ً للعدو اليهودي والقوى االستعمارية الدولية واإلقليمية وأدواتها العربية.
القوميون االجتماعيون في الشام ،نسور الزوبعة األبطال ،يواجهون اإلرهاب،
يبذلون الدماء دفاعا ً عن أرضنا وشعبنا ،يستشهدون ألنهم أحبّوا الموت طريقا ً
للحياة ،يهتفون بحياة سورية وسعاده.
الحزب منتشر في ك ّل كيانات األمة ،ثابت على مواقفه وخياراته ،يقاوم ويناضل
من أجل انتصار قضيته ،يحمل مشروعا ً قوميا ً لوحدة األمة والشعب ،بوجه مشاريع
التفتيت والتقسيم والفدرلة...
يعمل على تحصين المجتمع ،ودعوته اليوم أن يتح ّول ك ّل المجتمع الى مجتمع
مواجهة ض ّد االحتالل واإلرهاب.
اإلرهاب ال يهدّد منطقة دون األخرى ،وال يميّز بين شريحة وأخرى من شعبنا .ومن
ير ّوج لهذا المنطق ،إنما يسعى إلى تبرير جرائم اإلرهاب.
حزبنا يدين ويستنكر اإلرهاب سواء ضرب في تركيا أم في السعودية أم في الدول

الغربية ،فأيّ ضمير إنساني يقبل بأن يقتل شعبنا بواسطة اإلرهاب ،منذ احتالل
فلسطين واليوم في سورية والعراق ولبنان...
وإنّ لبنان الذي أردته يا زعيمي نطاق ضمان للفكر الحر ،ال يزال يتخبّط بأزماته،
فتركبيته الطائفية المذهبية تحول دون انتخاب رئيس للبنان ،وتعطل المؤسسات،
وتعزز النعرات واالنقسامات ،وتجعل هذا البلد مكشوفا ً أمام التحديات والخطر
الصهيوني...
التركيبة الطائفية ال ُمتماهية مع القوى االستعمارية ،والتي اغتالتك قبل سبعة
عقود ،تغتال اليوم وحدة اللبنانيين ،لكي يبقى هذا اللبنان ضعيفا ً في مواجهة
العدو ،وبعض هذه التركيبة الطائفية يتن ّكر للمقاومة التي ح ّررت األرض وانتصرت
على العدو.
تمسكنا بالمقاومة نهجا ًوخيارا ًمن أجل تحرير أرضنا ،وبمعادلة الجيش
إننا نؤكد ُّ
والشعب والمقاومة ،ونرفع الصوت عاليا ً بالدعوة إلى قانون انتخابي عصري على
أساس الدائرة الواحدة والنسبية ،تأسيسا ً لقيام دولة مدنية ديمقراطية منصفة
وتحصن لبنان في مواجهة األخطار.
وعادلة وقوية ،تحقق العدالة االجتماعية
ّ
بالتمسك بعقيدتنا ،ومبادئنا ،وأخالقنا ،وقيمنا ،ومواصلة
نعاهدك يا زعيمي
ّ
مسيرة الجهاد...
ّ
يجف.
نؤكد أنّ دمَك صار فينا ولن
باق ال يموت ...وليس أمامنا سوى الشهادة أو النصر.
حزبك ٍ
ولتحي سورية وليحي سعاده
تصوير :مخايل شريقي وجهاد وهبي

في ذكرى �سعاده ( ...تتمة �ص)1
أس �س��ه وع � ّم��ده ب�ش�ه��ادت��ه ،ب�م�ق��دار ال�ح�ض��ور ف��ي م�ي��ادي��ن هذه
ال ��ذي ّ
التحديات.
 ُترمى في صحن النقاش القومي أفكار كثيرة للنقاش حولوضع حزبهم ،ويتخذ بعضها من عناوين ما يش ّوش التأ ّمل ويصيبه
ب��ال��دوار ،وي �ح��رف ال�ب��وص�ل��ة ع��ن المعايير المنهجية ال�ت��ي بدون
حضورها يصير الجدل بيزنطيا ً حول جنس المالئكة ،ال نهاية له وال
جدوى من خوضه ،وأول البدء في الكالم هو أنّ العقائد ليست ديانات
واألحزاب ليست أصناماً ،العقيدة أداة فكرية وأخالقية منهجية لفهم
الحقائق ورس��م خرائط تغييرها لخير األم��ة وحفظ كرامتها وخير
ناسها وكرامتهم ،واألحزاب هي أدوات تنظيم وتجميع واستنهاض
لطاقات األمة الفردية وصوغها في مجموع يح ّولها إلى طاقة فعل
في خدمة هذه الرؤى وتطبيق تلك الخرائط .وعبر التاريخ توزّعت
أصحاب العقائد ثالثة مناهج ،تطرفان وخيار صائب ،تطرف أول
يعلي شأن األداء العملي والنضالي خصوصا ً حيث يكون الصراع
عنفيا ً وال مكان للفوز بجوالته دون الدم والشهادة ،على ك ّل ما هو
فكري وسياسي وأخ�لاق��ي ،وتعبوي وشعبي ،فيقع في اإلرهاب
والنخبوية والهامشية رغم دوي الوقائع التي ينشئها وتبقى بعيدة
عن حركة األمة كمجموع ،وعموما ً يحدث هذا عندما تكون األحزاب
الحاملة للعقائد في طور النمو ومراحل المراهقة الفكرية والبحث عن
الذات ويتقدّم صفوفها شجعان يفتقرون للعمق الثقافي العقائدي
وال �ق��درة التنظيمية الشعبية وط��ول النفس وال�ص�ب��ر ،ويع ّرضها
لمخاطر أن تمسك بها أجهزة المخابرات وتح ّولها دون أن تنتبه إلى
مجرد استطالة تنفيذية لمشاريعها .وقد عرف القوميون نماذج من
هذه التجارب وتم ّكنوا من تخطيها وإعادة حزبهم إلى مسار التوأمة
التي ربطه بها سعاده مع حركة النهضة في األمة ،وتطرف مقابل
ّ
ويسخف النضالي ويكاد يح ّول الحزب
ُيعلي ما هو فكري وثقافي
إل��ى جمعية تبشيرية ،ب�لا فعالية خصوصا ً ف��ي مواجهات كالتي
تعرفها بالدنا؛ وحيث الدم هو الحاكم لمصير الصراعات .ويحدث
هذا عندما يتقدّم الصفوف مترفون من قادة الصالونات ،المثقفون،
لكن الذين تعوزهم الشجاعة على التموضع حيث الخطر ،والذين
بدواع عديدة،
تفادوا في شبابهم إتقان فنون النضال وترفعوا عنها
ٍ
مقسمين البنية التنظيمة بين قيادة ّ
تنظر وتف ّكر وقاعدة تناضل من
حيث يدرون أو ال يدرون.
 تحيا األحزاب التي تخوض الصراعات المصيرية ألمتها ،بعقيدةكعقيدة سعاده ،بمقدار ما يتقدّم صفوفها َمن يتقنون إجراء الفحص
المستدام ،للتوازن بين حجم حضور حزبهم في ميادين الصراع،
وتعبيره عن القيمة المضافة لوجوده في النسيج االجتماعي لشعبه
وأمته ،فيمنح الصراع تلك القمية المضافة لحضوره ،ويترجم الدم
ومعاني ،ويضيف إلى بريق التضحيات
سياسة وأفكارا ً ومواقف
َ
واالستشهاد شهادة الحزب التي يريد اإلدالء بها في تعريف هوية
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ال �ص��راع ،ووج�ه��ة النصر .وذل��ك الفحص المستدام لهذا التوازن
يعني التحقق من أنّ الحزب يحيا بمقدار ما ي��ؤدّي مه ّمته في قلب
الصراع الحيوي ال��ذي يحدّد مصير األم��ة ،وبمقدار ما يكون هذا
األداء إعالنا ً عن هوية وإع�لاء لشأنها ،في تحديد طبيعة الصراع،
وه��ذا ما نجح في فعله القوميون رغ��م تواضع اإلم�ك��ان��ات ،ورغم
الضجيج الكثير على حواشي مسيرة حزبهم وفي قلب مؤسساته
أحياناً ،ح� ّول أشياء أخ��رى ،لم تنجح بحرف انتباههم ومسارهم،
عن البوصلة التي رسمها دم سعاده يوم استشهاده ،الحزب الذي
أس��س ه��و ح��زب فدائيين ،ك��ان ه��و أول�ه��م ،وليس جمعية حبل بال
ّ
دنس ،وهو حزب عقيدة وفكر وهوية وقيمة مضافة يمنحها لقضيته
بدماء شهدائه ،وليس خزان دماء ومخزن سالح؛ فقال القوميون في
مواجهة الغزوة الصهيونية للبنان ،إنّ المقاومة هي الخيار الوطني
والقومي في الر ّد على االحتالل والعدوان ،وهي خيار عابر للمناطق
وال �ط��وائ��ف ،وه��ي ج��زء م��ن منظومة حماية ل�لأم��ن ال�ق��وم��ي بوجه
المشروع الصهيوني والقيمة المضافة ف��ي ه��ذه المنظومة ،وما
ك��ان لغيرهم أن يقول ذل��ك بمثل ما قالته مساهماتهم بالدم النقي
الصارخ ،لما يمثلون بالك ّم والكيف ،ثم أعادوا القول في الحرب التي
أطلقها المشروع األميركي الصهيوني إلسقاط قلعة المقاومة التي
تمثلها سورية ورئيسها وجيشها ،بأنّ الحرب ليست بين معارضة
ونظام ،كما التبس األمر على بعضهم في بدايات الحرب ،وال هي
لعبة حجز مقاعد في مشهد سياسي سوري وإقليمي جديد ،بل هي
حرب وجود تستهدف النسيج االجتماعي الجامع لك ّل من كيانات
األم��ة ول�ه��ا مجتمعة ،وأنّ القيمة المضافة ال�ت��ي يمنحها حضور
الموحد والجامع ال
القوميين في هذه الحرب كتعبير عن هذا النسيج
ّ
يملك سواهم أن يمنحها ،فكانوا حيث يجب أن يكونوا.
 نجح القوميون خ�لال العقود الثالثة الماضية في تثبيت هذاالتوازن الواجب بين حضور الدم والعقيدة ،بمثل ما أراده سعاده
في ي��وم استشهاده ،بعد مسار متع ّرج في البحث عن ال��ذات منذ
مؤسس النهضة ،عصفت بهم خالله رياح محاوالت االحتواء
غياب
ّ
والتوظيف ،ومخاطر التح ّول إلى حزب من أحزاب العنف المنعزل
ع��ن حركة األم��ة ،أو إل��ى منتدى للق ّوالين يثري صالونات الترف
السياسي وينأى عن ساحات القتال .وفي قلب هذه التجاذبات صنع
القوميون بوصلة استقالل قرارهم ،الذي صاغ خياراتهم بعالقة
عميقة مع سورية تتج ّذر في الوجدان الجمعي لهم وفي الوجدان
الجمعي المقابل للدولة السورية ،تنصف وقائعها اليوم الحزب من
ك ّل اتهام بكونه مجرد امتداد لمؤسسات الدولة السورية وأجهزتها،
فما م ّر على حال الحزب في سورية وحياد مؤسسات الدولة تجاهه
يحسم النقاش حول كون العالقة بسورية عالقة تخندق في خيارات
واحدة تتغيّر فيها األسماء والعناوين ،لكنها هي ما يحسم من هو
الحزب السوري القومي االجتماعي في عيون السوريين ،باإلجابة

عن سؤالَ ،من هو الوعاء التنظيمي الذي كان حاضرا ً لتعبئة الطاقات
وحشدها في ميادين القتال تحت راية الزوبعة ،وامتلك ثقة القوميين
وتلبيتهم حتى منحوه دم��اءه��م ،ول��م تكن وليست اليوم منظومة
عالقات بأفراد ومؤسسات وأجهزة ،واإلنصاف هنا يطال بالتاريخ
والقضايا ،مرحلة سابقة تجاذب الحزب فيها خياران في التحالفات
يصب في دمشق ،وبين محور تقع
بين قيادته نحو محور إقليمي ال
ّ
دمشق في قلب خارطته ،كما يطال اإلنصاف رم��وزا ً وق��ادة حملوا
وتح ّملوا أعباء االتهامات والتساؤالت حول ماهية وصدقية عالقة
خيارهم مع سورية بنقاء العقيدة وسم ّو الحزب.
 في قلب هذه الحروب الطاحنة خالل عقود ثالثة ،قدّم القوميونلزعيمهم فهما ً راق�ي�ا ً وعمليا ً وش�ه��ادة صادقة ووج��دان�ي��ة ،لمعنى
ش�ه��ادت��ه ،كما تل ّقوها منه قبل سبعة وستين ع��ام �اً ،وال �ي��وم وهم
يتأ ّملون معنى الشهادة يقيمون الحساب لكل ما يدور من نقاش في
حزبهم وحوله ،بهذه العين ،عين سعاده لحظة تلقي الرصاصات
التي مزقت جسده ،وهو يقول «أنا أموت أما حزبي فباق» ،وقد بقي
الحزب حيا ً بقوة هذه المعادلة التي صاغها سعاده في كيفية قياس
حياته وسالمة نبضه ،بقوة الحضور الجامع بين الدم والهوية التي
يمنحها والحقيقة التي يرسمها ،وهكذا لم يتح ّول حزبهم إلى جماعة
عنف معزولة وال إل��ى ن��ا ٍد سياسي ُم �ت � َر ٍ
ف ،ول��م يصبح ج��زءا ً من
أرشيف أو ديكورات األح��زاب الهرمة التي ولدت في زمن والدته،
ويكفي أن تتحدّث أعمار شهدائه عن حيوية دم الشباب المتدفق في
تجسد
عروقه .ولهذا عرف القوميون أنّ مكانتهم في الصراع بما
ّ
من قيم مضافة تطبع بهويتها هذا الصراع وتمنحه ما ك ّرمتهم به
عقيدتهم ،ترتبط عضويا ً وبنيويا ً بالنظر لشؤونهم الحزبية بعين
حماية وتفعيل هذا الدور وهذه المكانة ،واضعين أمانة تقدير هذه
الحسابات بين أيدي مؤسساتهم ،وعيونهم مفتوحة على مواءمتها
بين معايير وشروط وأنظمة اإلدارة الحزبية ومقتضيات الصراع،
بعيدا ً عن جدل الترف وحسابات األنا ،فال وقت لديهم لالنصراف
إلى مجادلة ك ّل ما يبعدهم عن احتالل المكانة التي تليق بهم وبأ ّمتهم
�ؤس��س ح��زب�ه��م ون�ه�ض�ت�ه��م وش �ه��ادت��ه ف��ي يومها
وب��زع�ي�م�ه��م وم� ّ
المشهود .فالقوميون حاضرون بنباهة وسالسة لمنح أصواتهم
في مؤتمراتهم ومؤسساتهم إلى حيث يقول لهم التاريخ والحاضر
أن يكونوا ،حيث يجب أن يكون حزبهم ،بقوة ال��دم تحيا العقيدة
ّ
تتحضر الدماء سخية لتشهد ،وأمام شهادتها يصير
وبقوة العقيدة
الكالم صف حروف بال نقاط ،ويصير ك ّل ما يدور من نقاش عالمة
المؤسسة الحزبية التي ال تتقدّم
صحة وعافية على حيوية وحياة
ّ
بقرارات تتخذ باإلجماع ،بل بقرارات تولد من رحم سجاالت تتقابل
حسنا ...فالض ّد
فيها الخيارات حتى الثمالة ،ضدان لما استجمعا ُ
ُيظهر حسنه الضدّ.
ناصر قنديل

«القومي» ينعى �أحد قياد ّييه ال�سابقين
الأمين المنا�ضل ريا�ض عزام
نعى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم���ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،األمين
المناضل رياض جميل عزام ،الذي
توفي عن عمر ناهز الـ  76عاما ً بعد
صراع مع المرض.
واألم��ي��ن ال��راح��ل م��ن مواليد
بلدة خربة قنافار  ،1940انتمى
ال���ى ال��ح��زب ال���س���وري القومي
االجتماعي ع��ام  ،1959وتميّزت
مسيرته الحزبية بااللتزام والنضال والعطاء.
جسد األمين الراحل إيمانه بالنهضة السورية القومية االجتماعية
ّ
من خالل نضاله ومناقبيته وعمله ال��دؤوب من أجل إعالء مصلحة
حزبه وأمته.
ُمنح رتبة األم��ان��ة ،وتح ّمل العديد من المسؤوليات الحزبية
منها مسؤولية منفذ عام ،ومسؤولية عميد للمالية ،كما انتخب في
سبعينيات القرن الماضي عضوا ً في المجلس األعلى.
يشيّع األمين الراحل بمأتم حزبي وشعبي اليوم السبت عند الساعة
الثالثة من بعد الظهر في مسقط رأسه بلدة خربة قنافار .والبقاء لألمة

الأمين الذي غادر باكراً
إنه ت ّموز يا أمين رياض ،شهر الفداء القومي ،وقد قال المفكر القومي
الكبير الراحل سعيد تقي الدين «إنّ الرجل الكبير ال ينتهي بمأتم»...
ولكن هي الكلمات مبعثرة ومتأثرة برحيلك أيها األمين البا ّر والخالد
في عقولنا ونفوسنا.
لقد ُول��دتَ في بيئة ب ّناءة بالعقيدة ،فكنت عنوانا ً مشرقا ً للعلم
والمعرفة والحضارة ،وانخرطت في نهضة تعني اإلنسان ـ المجتمع،
ونجحت في نشر الفكر القومي من حولك في كافة الميادين التي
خضت غمارها ،ال سيما خالل توليك المسؤوليات الجسام ،وكان دأبك
التواصل وممارسة قيَم اإلنسان الجديد ،داخل بلدتك ومتحدك.
لقد قاومتَ األلم حتى الرمق األخير أيها األمين الحبيب ،وتم ّكنت
من أن تهزمه مرات عدّة ،ونحن اليوم نعاهدك أننا سنخلّد ذكراك،
وسنبقى سائرين على درب زعيمنا الخالد ،ول��ن يهت ّز إيماننا
بالعقيدة والمبادئ التي اتخذناها نهجا ً للصراع والتقدّم ...البقاء
لألمة والخلود لسعاده

الرفيق أكرم عزام
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