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حمليات

منفذية عكار في «القومي» تح ّيي ال�شهداء في ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده

5

التاريخ هو مَن يخجل!
} محمد ح .الحاج

أحيت منفذية عكار في الحزب السوري
القومي االجتماعي ذك��رى استشهاد باعث
النهضة الزعيم أنطون سعادهّ ،
فنظمت مسيرة
إل��ى مدفن و ُنصب الشهداء في بلدة عدبل
تقدّمها منفذ عام عكار ممتاز الجعم وأعضاء
هيئة المنفذية ،وع��دد من أعضاء المجلس
القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية ،وجمع
من القوميين والمواطنين.
بعد التحية الحزبية ،وضع الجعم وعدد

من المسؤولين في المنفذية أكاليل زهر على
ال ُّنصب ،وألقى ناموس منفذية عكار محمد ع ّز
الدين كلمة جاء فيها:
نحيي اليوم الثامن من تموز ،يوم الفداء
ْ
يوم استشهاد الزعيم سعاده باعث النهضة
ومؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي،
أم��ام ُنصب الشهداء في عدبل ،هذه البلدة
التي تش ّكل قلعة من قالع النهضة وقدّمت
الشهداء ،لنؤكد أنّ مسيرة الفداء التي افتتح

�ؤس��س ال��ح��زب وب��اع��ث النهضة
فصولها م� ّ
أنطون سعاده ،هي مسيرة مستمرة حتى
بلوغ النصر.
وقال :تعلمنا من معلمنا وقدوتنا سعاده أنّ
الحياة كلّها وقفة ع ّز فقط ،ولذلك نحن معنيون
نجسد وقفة الع ّز في مواجهة العد ّو
ب��أن
ّ
اليهودي وحلفائه من الغربيين والرجعية
العربية ،هذا العدو الذي ّ
يشن حرب اإلرهاب
اإللغاء والتدمير ضد شعبنا وأمتنا.

ولفت إلى أن هدف الحرب العدوانية على
أمتنا ،هو القضاء على المقاومة ،التي يش ّكل
حزبنا أحد أبرز ركائزها ،وتش ّكل الشام عمقها
وسندها.
وأض��اف :إن القوميين االجتماعيين في
ال��ش��ام ه��م ال��ي��وم ف��ي المواقع األمامية مع
الجيش السوري والحلفاء يواجهون هذه
الحرب اإلرهابية التدميرية التي تشنّ علينا،
فتحية إلى شهداء حزبنا الذين ارتقوا دفاعا ً

عن أرضنا وشعبنا وك� ّل الشهداء األبطال،
وإلى جرحانا ،وكل الجرحى الذين يقاومون
اإلرهاب.
وختم :إن دماء سعاده الزكية التي أريقت
صبيحة الثامن من تموز ،هي التعبير الصادق
لقوله :إن ال��دم��اء التي تجري ف��ي عروقنا
عينها ،ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا
متى طلبتها وجدتها .ونحن نسير على خطى
الشهيد األول حتى تحقيق النصر المؤكد.

ق�صائد وكلمات في يوم الفداء �أمام عرزال الزعيم في �ضهور ال�شوير

الخوري حنا :عقيدة �سعاده عقيدة حياة وفرح

في الثامن من تموز ،ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
توافد العشرات من السوريين القوميين االجتماعيين إلى ضهور الشوير،
حيث عرزال سعاده ،وأقيم حفل غداء بحضور أعضاء المجلس القومي أليسار
أنطون سعاده ،مفيد القنطار ،وجهاد العقل وعدد من أعضاء هيئة المنفذية.
ومن وحي المناسبة ،ألقى الشاعر عماد منذر مجموعة قصائد ،وأدّت الفنانة
مريم رستم بعض األناشيد الحزبية يرافقها على العود الفنان كنان زخور.
وألقى ناظر االذاع��ة واإلع�لام في منفذية المتن الشمالي هشام الخوري
حنا كلمة استهلّها بتحية الرفقاء المواطنين ومن ّوها ً بمبادرة الرفيق طوني
سماحة ،وتحدّث عن معنى الثامن من تموز فقال :نجتمع اليوم إلحياء هذه
الذكرى ،ذكرى استشهاد الزعيم الخالد أنطون سعاده ،وقد استشهد في شهر
تموز رمز االنبعاث والنهوض ،فتح ّول هذا الشهر إلى أعياد الفرح والحياة،

إنه رمز انتصار الحق على الباطل ،والحياة على الموت واالندثار.
جسد هذه الوقفة
وأضاف :ق ّرر سعاده أنّ الحياة كلّها وقفة ع ّز فقط ،وقد ّ
فجر الثامن من تموز ،مستهزئا ً بالجالدين المتآمرين ،ألنهم ظنوا أنهم
بالقضاء على الجسد يقضون على الفكر والعقيدة ،لكنهم لم يدركوا أن الفكر
والعقيدة يبقيان في نفوس القوميين ليتجسد قول سعاده في حزبه كما
فباق ،بينما مات المتآمرون واندثروا.
شاءه :أنا أموت أما حزبي
ٍ
وأكد الخوري حنا أن عقيدة سعاده عقيدة حياة وعقيدة فرح ،وحتى الموت
نحب
بالنسبة إلينا هو سبيل للحياة ،وهذا ما دعا إليه سعاده بقوله :إننا
ّ
ونحب الموت متى كان الموت طريقا ً إلى الحياة.
نحب الح ّرية،
الحياة ألننا
ّ
ّ
لقد كانت شهادة سعاده مفعمة بالحياة الح ّرة العزيزة ،وهو الذي دعانا
إلى االبتعاد عن اليأس والقنوط ألن ذلك يؤدّي إلى اإلحباط والفشل ،وهو

ال��ذي رأى أن النفس السورية هي نفسية االنبعاث والنهوض والح ّرية
والحياة ،وما هذه المناسبة إال دليل على سلوكية القوميين االجتماعيين
ومناقبهم بأنهم طالب حياة.
وعاهد الخوري حنا الزعيم باالستمرار في عملية النضال الحزبي من
دون كلل أو ملل لنشر العقيدة وص��ون الحزب ،وسنكون حاضرين دائما ً
في ساحات الصراع ،ولن نبخل بالدماء الوديعة ألننا سنعيدها إلى األمة
بأمانة و ِكبَر ،فهذا ما آم ّنا به وأقسمنا عليه ،ودماء الشهداء شهداء الحزب
من حضرة الزعيم فالشهيد الصدر عساف كرم إلى شهداء فلسطين وشهداء
جبهة المقاومة الوطنية ،إلى شهداء نسور الزوبعة في الشام ،ما هي إال دليل
على صحة مسيرتنا القومية االجتماعية ،وسنعمل دائما ً على صون العقيدة
والحزب ،وسيبقى دويّ هتافنا لتحيا سورية وليحيا سعاده.

مديرية �صحنايا و�أ�شرفيتها في «القومي» تحْ يي ذكرى ا�ست�شهاد �سعاده

أشبال وزهرات ينشدون
أحيت مديرية صحنايا وأشرفيتها التابعة لمنفذية حرمون في الحزب
السوري القومي االجتماعي ذكرى استشهاد باعث النهضة الزعيم أنطون
سعاده ،بإنارة الشموع على شرفات مكتبها واألبنية المجاورة ،وأقامت
احتفاال ً في مكتبها حضره مدير المديرية ملحم ثابت وأعضاء هيئة
المديرية ،وفاعليات وجمع من القوميين والمواطنين.
بعد الوقوف دقيقة صمت تحية لشهداء الحزب واألمة ،تم عرض وثائقي
ووثائقي آخر بعنوان« :نسور على
بعنوان« :حدّثني الكاهن الذي ع ّرفه»،
ّ
درب سعاده».
ثم ألقى مدير المديرية كلمة تحدّث فيها عن معاني الثامن من تموز،
وتط ّرق إلى التحدّيات التي تعصف بكيانات أمتنا ،مؤ ّكدا ً أن خالص أمتنا
يكون بالوحدة ومحاربة اإلرهاب ونبذ الطائفية.
وختم ثابت كلمته بتوجيه التحية إلى شهداء الحزب واألمة ،مؤ ّكدا ً
المضي في مسيرة الصراع على نهج سعاده لتحقيق مبادئ نهضتنا،
ّ
وانتصار قضيتنا القومية.
وأل��ق��ى عضو المجلس القومي مصطفى الغوثاني كلمة م��ن وحي
المناسبة ،واخ ُتتم االحتفال بتأدية مجموعة م��ن األش��ب��ال النشيد
الحزبي.

جانب من الحضور

ماليين ال��م�� ّرات ردّدن���ا ون���ردّد قولك يا زعيمي« :ي��ا خجل هذه
الليلة من التاريخ»!
ويبدو أن الليلة السوداء ص ّماء ال تشعر بالخجل .هو التاريخ
يبدو أنه األكثر خجالً وال يستطيع الخالص من تسجيلها ضمن
صفحاته .ففي التاريخ الكثير من الصفحات السوداء والحمراء
ّ
الملطخة بدماء العظماء واألب��ري��اء ...وأنت يا زعيمي مِن أكثرهم
عظمة وإبداعاً.
فباق» ،لهو استشراف في موضعه.
وقولك« :أنا أموت أ ّما حزبي ٍ
فالحزب بقي على رغم المؤامرات والفواجع والمالحقات وأعاصير
الحرب الدولية عليه ،بمعونة من الداخل المتخلّف ،وهم من س ّميتهم
يهود الداخل ،ومع ذلك نما الحزب وانتشر وقويت شوكته وتصلّب
عوده وأثبت وجوده على ساحة األمة ليش ّكل منارة النهضة وأملها
في الخالص .من هنا يؤمن أبناؤك أنّ موت الفرد لتحيا األمة هو
يجسدونها فعالً إيمانيا ً على قاعدة إيمانك« :إن الدماء
القاعدة ،وهم
ّ
التي تجري في عروقنا ،عينها ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة
فينا متى طلبتها وجدتها».
أب��ن��اؤك يا زعيمي يستجيبون لنداء األم��ة وص��وت استغاثتها
في زمن المِحنة ،فيردّون الوديعة من دون تردّد وال انتظار أجر
أو ثواب ،ألنك القدوة التي يقتدون بها ،وقد آمنوا بما قلت وقدّروا
عاليا ً العطاء الذي أعطيت.
��ت ي��ا زع��ي��م��ي« :أن���ا ال يه ّمني كيف أم���وت ،ب��ل م��ن أج��ل ماذا
ق��ل َ
أموت» ...ولقد جاء موتك لتحيا األمة وتنطلق النهضة التي رسمت
خطوطها ووضعت أسسها ،نهضة كنت فاديها وأن��ت تعلم على
م��اذا أقدمت ،ونسورنا اليوم ،نسور زوبعتك الحمراء ،يعلمون
جيدا ً أنّ دماءهم تحوط النهضة وتحرس األمة وتو ّفر لهما وقود
استمرارهما وتفعيل اإليمان في قلوب المتردّدين أو المش ّككين،
للقضاء على ت��ردّده��م وإب��ع��اد شكوكهم بعطاء اإلي��م��ان والقدوة
الصالحة في المجتمع.
« ...أما أبناء أمتي فسينتصرون ،وسيأتي انتصارهم انتقاما ً
لموتي» ،نعم يا زعيمي ،هم انتصروا ،وينتصرون في ك ّل حين وفي
ك ّل مواجهة ،وانتصاراتهم األولى كانت انتقاما ً لموتك ،وما تبعها
من انتصارات هو لصون النهضة والحفاظ على العقيدة ولتحقيق
الغاية والمبادئ التي صاغها فكرك المستنير .وننتصر اليوم في
أصعب معاركنا المستهدِفة وجود األمة من جذورها ،من قبل قوى
أنت غافالً عنها .ح ّذرت منها وس ّميتها ،لكن التي
غاشمة لم تكن َ
يقال عنها «أمة اقرأ» ،ال تقرأ ،وال تريد أن تفهم إذا قرأت .ما حيلتنا
والصراخ ال يجدي ،وقوى الش ّر والعدوان أضعاف أضعاف ممن
استنارت عقولهم وتفتحت قلوبهم للحق والخير والجمال؟
الصهيونية التي ح ّذرت من مخاطرها وفضحت أهدافها ،وبيّنت
مصادر دعمها ،كانت األسرع في الدعوة إلى التخلّص منك ومن
تمض سنة واحدة على
أفكارك وبذور النهضة التي بذرتها ،ولما
ِ
وتوجهت
حاربت الصهيونية في ك ّل المحافل الدولية،
قيام دولتها.
َ
ّ
ّ
معني على أرض األمة ،لكنّهم كانوا األسرع واألكثر
ل
ك
بنداءاتك إلى
ّ
ق��درة بما يملكون من نفوذ وأم���وال .أق��ام��وا لمشروعهم ح ّراسا ً
وأدوات من الداخل ،أجل م ّمن س ّميتهم يهود الداخل ،وهؤالء هم
ّ
وخططوا ون ّفذوا فيك إرادة المحفل األعظم.
َمن تآمروا وتواطأوا
هم من صنعوا ليلة الثامن من تموز التي ال تشعر بالخجل.
كنت حيّا ً اليوم ،تنظر حولك لتجد
أتساءل يا زعيمي ،م��اذا لو َ
ق��ط��ع��ان��ا ً م��ن م��رت��زق��ة ال��ع��ال��م ت��م�� ّول��ه��م ال��وه��اب��ي��ة ال��ت��ي ح��� ّذرت من
م��خ��اط��ره��ا وك��ن��ت األع��ل��م واألس��ب��ق ف��ي ف��ض��ح ن��واي��ا اب���ن سعود
وتوجهه نحو الشام مشتريا ً الذمم باألموال ،الوهابية التي قال فيها
ّ
الحاخام بن زفي« :هي فرقة يهودية س ّرية تمارس طقوسها تحت
عباءة اإلسالم ،وهي كغيرها من الفِرق األخرى في ديانات مختلفة
تمارس دورها في تخريب المعتقدات غير اليهودية» .ربما قرأوا
تحذيراتك وسخروا منها ،لكنّهم ال يستطيعون السخرية م ّما قاله
حاخام من «أهل البيت» ،وهكذا يرمونه بتهم شتّى .أو يحاربون
نشر ما قاله ويدفعون بشعوبهم أكثر فأكثر نحو الجهالة .الوهابية
اليوم تستبيح المح ّرمات وتنتهك مقدّسات األمة وتحاول بعثرة
الجلي.
نسيجها المتماسك منذ ق��رون تعود إل��ى ما قبل التاريخ
ّ
العثماني أبواب
رمال الصحراء تجتاحنا كعاصفة هوجاء فتح لها
ّ
ح��دوده ،فهو يقبض الثمن من طرفين :األع��راب يدفعون األجور
وثمن المعدّات ،والغرب يدفع الرشى مضطرا ً أمام ابتزاز التركي
المحتال ال��ذي لم تفارقه أطماعه .وكنا ،نحن أب��ن��اءك يا زعيمي،
األكثر معرفة بخطره الذي نبّهتنا منه ون ّوهت إليه باألدلّة .ولكن
خطابك كان لقوم يعقلون ...وما فهموا.
لو أنك موجود يا زعيمي لربما بعقلك الراجح ووعيك الالمحدود،
وجدت لنا المخرج والطريق األسرع لمجابهة
ومع تط ّور خبراتك
َ
رصوا صفوفكم أكثر ،فإن فيكم
هذا الخطر وتجاوزه .لربما َ
قلت ّ
قوة لو فعلت لتغيّرت المسارات ،احذروا من الفتنة ،ومن األنانية.
وربما ح ّذرتنا من االنغماس أكثر في السياسة وتذ ّوق المشاركة
في السلطة ،فهي من أش�� ّد المفاسد خطورة على النهضة ،وهي
ولاّ دة الصراعات في داخلها ،وأج��زم يا زعيمي أن��ك ستعبّر عن
الرضا لسلوك مقاتليك النسور البواسل المقتدين بطهر فدائك
لألمة التي يعملون لها ،وي��ؤم��ن��ون كما نحن بأننا تعاقدنا على
قضية تساوي وجودنا .وأننا لهذه القضية نذرنا أنفسنا وعملنا
لتحقيق نصرها.
أكتب يا زعيمي وأنا أعاني ك ّل أنواع اآلالم ،النفسية والجسدية،
وآالمي النفسية هي األش ّد فتكا ً وتأثيرا ً على الجسد الذي اقترب
من نهاية الرحلة.
لك الخلود يا زعيمي في ذكرى رحيلك الطوعي ،وكنت تعلم أنك
ضحية الغدر .غدر بك الثالثة :الصهيوني والوهابي والعثماني،
وأدواتهم.
ال��ي��وم ،ي��غ��درون بأمتك ه��م أنفسهم ،لكن نبوءتك وتصميمك
س��ي��ظ�لان داف��ع��ن��ا لتحقيق ال��ن��ص��ر ،وإن��ن��ا ل��م��ن��ت��ص��رون ...لتحيا
سورية.

يوم ترفيهي لأ�شبال «القومي»...
وحملة نظافة في كفرم�شكي

أقامت مديرية كفرمشكي التابعة لمنفذية راشيا في الحزب السوري القومي
االجتماعي يوما ً ترفيهيا ً كامالً ألشبال المديرية تخلّلته حملة نظافة لشوارع
البلدة وحدائقها.
الحملة القت ترحيبا ً من قبل األهالي الذين شاركوا أشبال المديرية في
إنجاحها ،وأشادوا بهذه المبادرة وطالبوا بتكرارها.

