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الوطن ،الشهادة ،الفداء

ال�شهيد ..درة املعاين!
ها نحن ،ومنذ �أزمنة بعيدة ،وحتى هذه ال�ساعة،
نعدّ �أنف�سنا ـ �صغار ًا وكبار ًا� ،أفراد ًا وجمتمعات ،من �أجل
�أن نكون �شهداء لأن الأر�ض �أحلقت بها الأذيات ،ولأن
الكواره واملظامل والدموية الباط�شة حاقت ببلداننا
طوال الأزمنة املرتادفة ترتى!
�إن مواقع بالدنا ،والرثوات الهائلة التي متتلكها داخل
الأر�ض وفوقها ،والثقل الثقايف الوازن نوعي ًا ،والقيم
الإن�سانية ،والر�سائل ال�سماوية ،والنيافة العلمية،
والطرق ،واملوانئ ،وال�سواحل ،والزراعة ،وال�سياحة،
وال�صناعة ،والنبل االجتماعي ..هذه املفردات ،بكل
معانيها ،هي التي ك ّونت هذه املهابة لبالدنا ،وهي التي
جعلتها حا�ضرة يف كل الأزمنة ،والعلوم ،وامل�سارات التي
و�صفت ب�أنها امل�سارات احل�ضارية للب�شرية.
ّ
�آالف م���ؤل��ف��ة م��ن الأج�����داد ،والآب�����اء ،والأب��ن��اء،
واحل��ف��دة ..م�شوا ال��درب ذات��ه من �أج��ل قيمة عليا
هي (ال�شهادة) ومن �أجل لقب م�ضيء هو (ال�شهيد)،
ومن �أجل الدفاع عن هذه البالد العزيزة لتغدو �أكرث
عزة وجم��د ًا ور�سوخ ًا يف مدونات التاريخ ،والعطاء،
والإن�سانية.

وطوي ًال ،وقف الأدباء ،والكتّاب ،و�أهل التعبري عند
معنى (ال�شهادة) ،و(ال�شهيد) جللو ما فيهما من بهاء،
و�شروق ،ونورانية ،وخلود ،وف��داء! كما وقفوا على
وعندئذ
ال�سريورة الزمنية لتاريخ الت�ضحية والفداء،
ٍ
جتلت �أمام عيونهم العالمات الأكرث �سطع ًا يف تاريخنا،
ومعتقداتنا ،ومدونة القيم التي ن�ؤمن بها ،عالمات
�شارقة بالعزة ،واملواقف ،والنبل ،ومنها ما ج�سده �سيد
الت�ضحية وال��ف��داء :ال�سيد امل�سيح (عليه ال�سالم)،
و�سيد ال�شهداء احل�سني بن علي بن �أبي طالب (عليه
ال�سالم).
كان يكفي هذا الدرب ال�شريف من نبل هذين العلمني
ال�سيدين ،لتم�شي الأجيال وراءهما تباع ًا من �أجل
ن�صرة احلق ،والقيم واملعاين.
واليوم ،و�سورية العزيزة تتعر�ض منذ خم�س �سنوات
ظاملات و�أزيد ،لكريهة حرب م�شنونة ،مفرو�ضة عليها،
ومن حمور دول عرف بع�ضها بالغطر�سة والدموية،
وبع�ضها الآخر بالعمالة واالرمتاء يف �أح�ضان (الغري)
وتنفيذ املطلوب منها وبالقباحة كاملة الأو���ص��اف،
قلت اليوم ،واحل��ال هي ه��ذه احل��ال يف �سورية ،ف�إن

�ســــالم ًا �أيها ال�شهداء

•د .عبد اهلل ال�شاهر

يف ال�ساد�س م��ن �أي���ار ،تبتهج الأر����ض ،تعلن فرحتها،
تلب�س يف زهو زينتها ،تتباهى ب�أنوثتها ،لتقول للعامل بدء
والدتها..
يف ال�ساد�س من �أي��ار ،ت��ورق ذاك��رة دم�شق ع�شق ًا ،متتد
�أوراقها وارفة الظالل على حواريها ،وروابيها ،وغوطتها،
وقا�سيونها ،فريتد �صدى التاريخ �أهازيج ع ٍّز و�إباء ،حينها
ت�سمع من عمق ذاتك:
"زينوا امل��رج��ة ،وامل��رج��ة لينا� ،شامنا فرجة ،وهيه
مزينة" عندها تقف الهامات �إجال ًال لتقول :املجد لل�شام.
ً
معلنة
ويف ال�ساد�س من �أي��ار ت�ستيقظ رواب��ي مي�سلون
قيامتها الدائمة ،نذر ًا �أبدي ًا ،وقربان فداء ،لطهر الأر�ض،
وقدا�سة ال�تراب ،حينها تعلن البطولة عن �ألقها فتكرب
ال�ساحة التي ت�ضم ن�صب بطلها حتى ت�صري على امتداد
الوطن مرددة:
�أيو�سف وال�ضحايا اليوم كرث
ليهنك كنت �أول من بداها
ويف ال�ساد�س من �أي��ار ت�ستفز ذاك��رة الوطنية احلقة،
ً
معلنة �شواهد
لتفي�ض عطر ًا يزكم الأنوف ب�أك�سري الكرامة
احلق ،ورجال الإباء والبطولة فتقفز �إىل الذاكرة عوامل
من بطوالت �سلطان با�شا الأطر�ش ،وح�سن اخلراط ،و�صالح
العلي ،و�إب��راه��ي��م هنانو ورم�ضان با�شا �شال�ش ،و�أحمد
مريود ،وحمود احل��م��ادي ،و�أده��م خنجر ..وغريهم من
الأغيار الن�شامى الذين كانت قاماتهم رموز عز ،وحوامل
نخوة ،ن�ستذكرهم �أعمدة وطن ،وحلم حياة ..ن�ستلهم منهم
حب الوطن ،ووحدة الرتاب.
ويف ال�ساد�س من �أي��ار تزهو الذاكرة باجلالء العظيم
الذي ر�سم بدماء ال�شرفاء من �أبناء هذا الوطن العزيز،
لذلك كان علينا �أن نقف با�ستعداد و�شموخ لنقول ملء
احلناجر:
حماة الديار عليكم �سالم
	�أبت �أن تذل النفو�س الكرام

�أبناءها اخلل�ص ،ال�شجعان ،ي���ذودون عن كل حبة
تراب من ترابها املقد�س دفع ًا لأي طيف من �أطياف
الأذى ،وي�ضحون ب�أرواحهم الغالية فداء ال�سم �سورية،
وتاريخها ،وبقاعها ،وحوا�ضرها ،وقيمها ،وثقافتها،
و�سيادتها ،وعزتها الآبدة .ولكل هذا ،كان من الواجب
على الأدب����اء ،و�أه���ل ال���ر�أي والتعبري �أن يتقدموا
ال�صفوف للحديث عن الوطن ،والوطنية ،واملواطنة،
وعن القيم ال�سامية وعن تالحم ال�شعب بكل فئاته
و�شرائحه ،وعن الت�ضحيات التي فاقت كل ت�ص ّور ،وكل
خيال! حتى مل يبق بيت يف �سورية �إال وقدّ م ما عليه
من واجب وطني ..ليكون �شرف االنت�صار �شرف ًا �شام ًال
كاملطر ،كاخلري ،كالظالل!
هنا ،تفرد (الأ�سبوع الأدب��ي) �صفحاتها لل�شهيد،
وال�شهادة ،له�ؤالء اجل�سورين الذين ّ
�سطروا بدمائهم
و�شجاعتهم ،وحبهم� ،أروع املالحم ،و�أجمل البطوالت،
ه���ؤالء الكبار الذين �أنهوا حياتهم واقفني مبت�سمني
مرددين :بالدي ،بالدي!

التحرير

لنبل ت�ضحياتهم ننحني
•جميل حداد

مر الع�صور
وليت�صاعد هديره �إىل عنان ال�سماء ،على ّ
والأزمان..
ويف ال�ساد�س م��ن �أي���ار ت�ستيقظ فينا �أجم���اد ت�شرين
التحرير التي �صنعت االنت�صارات املذهلة ،وحققت حلم
ال��وج��ود ،فكان البوا�سل مثا ًال للفداء والت�ضحية حني
ناداهم الواجب قائ ًال:
ناداهم الربق فاجتازوه وانهمروا
عند ال�شهيد تالقى اهلل والب�شر
نعم اجتازوا امل��وت ،بل اختاروه �أغنية ..فكان الن�صر
امل�ؤزر..
ويف ال�ساد�س من �أيار نع�صب اجلرح ومن�ضي ونحن نعلم
يقين ًا �أننا املنت�صرون ،لأننا على احلق ،ومن يكن على حق
البد �أن ينت�صر..
واليوم لن نبكيكم �أيها ال�شهداء ..يا منارات الوجود
يف ذوات��ن��ا ،و�شموع الأم��ل يف حياتنا ،ومعقد الرجاء يف
انت�صاراتنا ..لن نبكيكم �أبد ًا لأننا نعلم �أن هذا الرتاب دم
وعلينا �أن نحافظ على كل ذرة فيه..
فلكم املجد واخل��ل��ود وواج���ب علينا �أن نعلي جمدكم
التليد..
ولكم العطر وعلينا �أن نحر�س ورد ال�شهداء..
ولكم العهد �أن يبقى هذا الرتاب دم بالعز ممتزج.
ويا �أيها اجلي�ش البطل الذي �أذهل العامل ب�صموده وقوة
عزميته� ..إننا نعلم �أن خبطة �أقدامكم على �أر���ض هذا
الوطن احلبيب تزلزل قلوب الراجفني املرتهنني لإرادات
الظالم ،وملوك و�أمراء الغازات..
وع��ه��د ًا منا �سنبقى �سندكم ال��ذي ميدكم وي�شد على
�أياديكم ..و�ستبقى �سورية الأنقى والأطهر و�سيندحر
غثاء الظلم ..ولن تكون �سورية �إال مركز النور..
�سالم ًا �أيها ال�شهداء ..وحتية �أيها اجلي�ش البطل..

هذا ال�شهيد وال جمدٌ يطاوله
لأنه من ينابيع عرفناها
		
ف�ساحة املجد والعلياء مرتعهُ
وفخر ما�ضيه ك� ٌأ�س قد �شربناها
م�شر ٌ
عة
وفخر حا�ضره ك�أ�س َّ
ك�أ�سان يف جنة ك ّنا �سكناها
�إن �صح للخلد �أن يلقى �أحبته
فقيمة اخللد ت�سمو عند ملقاها
وقع ال يناف�سه
فلل�شهادة ٌ
يف جنة اهلل �إال من تلقّاها
عمران يلقى �شهيدٌ عند خالقه
ونبع �أعماره ما كان ين�ساها
ُ
فاخللد وحده مرهون لراهنهِ
وراهن اخللد يعطي اخللد تقواها
ت�شرفها
فلل�شهادة �أوطانٌ
ِّ
مازلت �إياها
حياك يا وطني
َ
حييت �أيار فخر ًا من مفاخرنا
�سماها
ر
أيا
�
أيامنا
�
وجمد
ُ
ّ
�شهر ال�شهادة واجل ُ
ال يعرفه
ب�أنه من فخار العمر �س ّواها
طوبى ملن راح ال ي�شكو مواجعه
لأنه راح يدري كيف يلقاها
فخر ال�شهادة ال ي�شكو م�صادره
فنحن �أهلوه قد �صارت لنا جاها
ونحن نعرف ما معنى �شهادتنا
وي�شهد اهلل �أنَّا قد َ�ص َدقناها
وكلّنا من دعاة املوت يف وطن
ي�ست�سهل املوتَ �إذ �أيار ناداها
نظلُ عا�صفةً يف وجه مغت�صب
وكلّ عار�ضة قد خاب مرماها
�إنّا جناهد كي تبقى �شهادتُنا
بر�سم �أجيالنا درب ًا م�شيناها
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الفدائي الذي ظل يف قلب فل�سطني
�أبو غربية ذاكرة الق�ضية الوطنية ..وراية ال تقبل امل�ساومة ؟

•حممد عادل

املنا�ضل ال��ذي ظل وفيا لق�ضيته ...وفيا لدماء ال�شهداء
 ،وفيا لفل�سطني كل فل�سطني ...بهجت اب��و غربية رحمه
اهلل كان نهر ًا غزير ًا من كل هذا العطاء الن�ضايل املتوا�صل ،
والت�ضحيات طوال عمره املديد مل يرتاجع فمن اجلدي ِر �أن
تبقى �سري ُته الط ِّيبة هذه ح َّي ًة يف يف �أو�ساط �شعبنا وامتنا
العربية املجيدة ومنا�ضليه جميع ًا،ال �سيما
النا�شئة منها ،و�أَنْ
ِ
يغيب �أَيٌّ من تفا�صي ِلها عن �سطور تاريخ فل�سطني الن�ضايل .
ال َ
َ
ُ
ُ
عمره
��ال
ط
من
كم
ري
"خ
ال�شريف
النبوي
احلديث
يقول
ُّ
ُ
ُ
ُ
واخلليلي املولود يف خان يون�س يف قطاع غزة،
وح�سنَ عمله"،
ُّ
وال��ذي �شب يف القد�س وووري ال�ثرى يف ع�� ّم��ان ،بهجت �أَب��و
غربية ،من ه�ؤالءِ الأَخيار الذين �أَنعم اهلل عليهم بطول العمر
( 96عام ًا) ،ونذروا حيا َتهم لأَح�سن الأَعمال؛ حمل ال�سالح يف
ثورة  1936يف فل�سطني ،و�شارك يف معارك  ،1948وكان فيها
الع�صابات ال�صهيونية من دخول
من املجاهدين الذين منعوا
ِ
البلدة القدمية يف القد�س واحتال ِلها"،
�أبوغربية ...بقي كزيتون فل�سطني يقاوم ويعطي وي�ضيء
ليظل دائ��م اخل�ضرة والعطاء رغ��م كل الظروف والتقلبات
واملتغريات ال�صعبة  ...تعر�ض لكل �أ�شكال ال�ضغوط وظل
رافع ًا راية فل�سطني خفاقة عالية ...عالية ...لأ ّن��ه �أدرك
مبكر ًا �أنّ ق�ضية فل�سطني ال حتتمل الت�أويل ...ولأن��ه �آمن
ب�أنه منذور لفل�سطني كل فل�سطني وال جمال لأن يتبدل �أو
مما �آمن به منذ �أوائل القرن املا�ضي حني
يغيرّ حرف ًا واحد ًا ّ
مار�س الن�ضال ...يقاتل الإجنليز وال�صهاينة ويدافع عن �أر�ض
فل�سطني الطاهرة  ....بقي �أبو �سامي �شاخم ًا متقد الذاكرة
حا�ضر ًا يف كل تفا�صيل ق�ضيته املقد�سة مدافع ًا بال هوادة
عن كل ما �آمن به ال�شعب الفل�سطيني ومنا�ضلوه  ..وم�ؤكد ًا �أنّ
فل�سطني ال تقبل �أن يكون من �أبنائها من يف ّرط �أو يتنازل �أو
ينكر الت�ضحيات اجل�سام التي قدمها ال�شعب الفل�سطيني وما
يزال  ...هذا هو �أبو �سامي بهجت �أبو غربية زيتونة فل�سطني
 ...ورايتها اخلفّاقة على قمم جبال فل�سطني  ..تخربنا ب�أن يوم
التحرير والعودة � ٍآت مهما بلغت ال�صعوبات وغلت الت�ضحيات
و�أنّ م�صري الغزاة �إىل زوال  ..هذا هو منطق التاريخ  ..وهذه
هي جتارب كل ال�شعوب املنا�ضلة..من اجل فل�سطني نزرع الأمل
ربي
وننحاز للفرح واحلياة ونط ّوق �أعناق الأبطال بالبنف�سج ال ّ
و�شقائق النعمان ،وننت�صر...يف هذه املقالة نلقى
بع�ض ال�ض�ؤ على م��واق��ف املنا�ضل �أب��و غربية وت�صديه
ل�سيا�سة التفاو�ض التي �أدت �إىل �إحلاق اكرب ال�ضرر بالق�ضية
وفيما يلي بع�ض ما قاله عن الدولة الفل�سطيني:
"�سبق �أن ق��رر املجل�س الوطني الفل�سطيني " امل��ن��اداة
بحق تقرير امل�صري و�إق��ام��ة ال��دول��ة الفل�سطينية على �أي
ج��زء يحرر من �أر���ض فل�سطني .ومنذ ذل��ك اليوم اعرت�ضنا
وحتفظنا على �إقامة الدولة الفل�سطينية على جزء من �أر�ض
فل�سطني عن طريق التفاو�ض مع العدو والت�سويات ال�سيا�سية,
وقلنا ،بل يجب �أن يفر�ض قيام الدولة فر�ضا من خالل ن�ضال
�شعبي وكفاح م�سلح طويل املدى يحدث تغريا يف ميزان القوى
ال�سيا�سي والع�سكري ل�صاحلنا ,و�أنا مازلت عند هذا الر�أي ,ذلك
لأن حماولة �إقامة الدولة الفل�سطينية عن طريق الت�سويات
واملفاو�ضات مع العدو يف ظل ميزان القوى القائم �أمر م�ستحيل
حتى مع ا�ستمرار االنتفا�ضة ,وحتى من خالل م�ؤمتر دويل
ومن خالل تقدمي التنازالت والتفريط يف احلقوق الوطنية
غري قابلة للت�صرف من �أمثال االعرتاف بدولة العدو .و�إىل
اللذين يقولون ب�أن الدولة الفل�سطينية ال ميكن �أن تقوم �إال �إذا
اعرتفنا بدولة (�إ�سرائيل) �أقول ال ,ال ميكن �أن يوافق العدو
من خالل املفاو�ضات على �إقامة دولة فل�سطني وال يجوز �أن
يكون االعرتاف بدولة العدو طريقا لإقامة دولة فل�سطني فلن
يقيم دولة �إال الن�ضال الدامي الطويل املدى �ضد ال�صهيونية
واالمربيالية الأمريكية .و حتى لو فر�ضنا امل�ستحيل و�أن
العدو ال�صهيوين ،االمربيايل وافق على قيام دولة فل�سطينية
م��ن خ�لال الت�سويات وامل��ف��او���ض��ات ال�سيا�سية واالع�ت�راف
ب�إ�سرائيل ف�إنه لن يوافق على ذلك �إال بعد �أن يفر�ض �شروطا

جتعل هذه الدولة حتمل بذور موتها من يوم والدتها .ولهذا
ال يجوز �إطالقا �أن ي�صدر عن هذا املجل�س �أي ق��رار يعرتف
ب�إ�سرائيل �صراحة �أو �ضمنا.
ويحاول البع�ض �أن يقول �إن قيام الدولة الفل�سطينية على
جزء من �أر���ض فل�سطني ميكن �أن يكون يف امل�ستقبل منطلقا
للتحرير الكامل .و�أقول �أن هذا �صحيح �إذا فر�ضت هذه الدولة
فر�ضا على العدو ال�صهيوين االمربيايل� ,أما �إذا قامت جدال من
خالل مفاو�ضات وت�سويات �سيا�سية مع العدو ,فلن يوافق العدو
على ذلك كما �سبق �أن قلت �إال من خالل �شروط متنع ذلك؟.
وح��ول ق��رار التق�سيم يك�شف �أب��و غربية ع��ن الأ�سباب
وال��دواف��ع التى �أدت �إىل رف�ض هذا القرار اجلائر ال��ذي مل
يكن اال ل�صالح الغزاة ال�صهاينة وخطوة نحو ال�سيطرة على
ار�ض فل�سطني وتهجري �أهلها بالقوة و�إقامة الدولة ال�صهيونية
العن�صرية فوق ار�ض فل�سطني :
ون�أتي لأ�سباب رف�ض قرار التق�سيم..؟
ـ ال�����س��ب��ب الأول :م�����ش��روع ال��ت��ق�����س��ي��م ال����ذي ���ص��در يف
 1947/11/29كان م�شروعا يدعو للتق�سيم ،لكنه �صيغ بلغة
م�ضللة ي�ستخدمها اال�ستعمار .كلمة التق�سيم كانت تعني �إقامة
دول��ة يهودية على �أر���ض فل�سطني .ال��ذي ي�س�أل مل��اذا رف�ضتم
التق�سيم عليه �أن ي�س�أل ملاذا رف�ضتم �إقامة دولة يهودية على
�أر�ض فل�سطني.
ال�سبب الثاين :هو �سبب مبد�أي يتمثل يف عدم امتالك �أي
�إن�سان �سواء �أكان ملكا �أو رئي�سا �أو زعيما �أو قائدا ،حق التنازل
عن جزء من �أر���ض الوطن .هذا متعارف عليه عامليا و�شعبيا
وقانونيا.
ال�سبب الثالث :كان اليهود ميلكون كما ذكرنا 6ر 5باملائة
من �أر�ض فل�سطني ،فجاء قرار التق�سيم ليم ّلكهم  51باملائة من
�أر�ض فل�سطني.
ال�سبب ال��راب��ع :الأخ��ط��ار التي �سترتتب على التق�سيم.
كانت هناك ت�صريحات عديدة جدا �صادرة عن قادة احلركة
ال�صهيونية ..ثيودور هريتزل ،جابوتن�سكي ،وغريهما كانت
تتحدث عن �أنهم يريدون اال�ستيالء على �أر�ضنا بقوة ال�سالح
والإره��اب ،و�أنهم يريدون تهجري النا�س ،و�إح�لال مهاجرين
يهود حملهم .والت�صريحات الربيطانية والأمريكية على �أعلى
م�ستوى كانت تقول يجب على الفل�سطينيني �أن يف�سحوا جماال
لليهود القادمني .و�سبق �أن ن�ص م�شروع التق�سيم ل�سنة 1937
على ترحيل فل�سطينيي اجلليل �إىل �شرق الأردن.
ال�سبب اخلام�س :الأخطار التي ميثلها م�شروع �إقامة دولة
�إ�سرائيلية جلهة ف�صلها م�شرق العامل العربي الآ�سيوي عن
مغربه الإفريقي .وكان وا�ضحا �أن �إ�سرائيل �ستكون قاعدة
لال�ستعمار الغربي يف قلب الوطن العربي.
ال�سبب ال�ساد�س :يتمثل يف �أن اللجنة الدولية التي ناق�شت
الو�ضع يف فل�سطني بناء على طلب من بريطانيا انق�سمت �إىل
�أغلبية تطالب الأمم املتحدة ب�إعالن تق�سيم فل�سطني .و�أقلية
تطالب با�ستقالل فل�سطني باملوجودين من �سكان فل�سطني.
نحن كنا منثل �أغلبية �سكان فل�سطني ،وكان لدينا �أمل يف �أن
توافق الأمم املتحدة على اقرتاح الأقلية يف اللجنة ،خا�صة
و�أن م�شروع التق�سيم كان مهددا ب�أن يف�شل على الأر�ض .لكن
ال��ذي حدث هو �أن الرئي�س الأمريكي ترومان طلب ت�أجيل
الت�صويت يف املنظمة الدولية ملدة ثالثة �أيام ،مار�س خاللها
�أ�شد ال�ضغوط على ال��دول الأع�ضاء كي توافق على م�شروع
التق�سيم .ونتيجة هذه ال�ضغوط �صوت مندوب هاييتي ـ وهو
يبكي ـ ل�صالح قرار التق�سيم ..قائال �إنه ي�صوت مبا طلبت منه
حكومته الت�صويت لأجله رغم عدم قناعته بذلك.
ال�سبب ال�سابع :كان لدينا �أمل كبري باملقاومة ،خا�صة و�أنه
�سبق لنا �أن جنحنا يف �إ�سقاط م�شروع التق�سيم ل�سنة ..1937
وخا�صة �أي�ضا �إن تدخلت ال��دول العربية ل�صاحلنا بتقدمي
الدعم وامل�ساعدة.
وما عزز الأم��ل يف �إف�شال التق�سيم هو �أننا كنا م�سيطرين
ع�سكريا يف ذلك الوقت ،رغم �أن اليهود هم الذين بد�ؤوا القتال

منذ اليوم الأول ل�صدور قرار التق�سيم .ظلت كفتنا راجحة
حتى �آذار/مار�س �سنة  ،1948خ�صو�صا يف القد�س ،وذلك رغم
االنحياز الربيطاين لليهود ،متمثال يف �إعدام كل من ي�ضبط يف
حوزته �سالح ،وغري ذلك من �أ�شكال اال�ضطهاد.
ال�سبب الثامن :ت�صريح ال�سيناتور وورن او�سنت ممثل �أمريكا
يف الأمم املتحدة �أمام املنظمة الدولية يف �آذار/مار�س 1948
�أن الواليات املتحدة مل تعد متم�سكة بقرار التق�سيم ،وتقرتح
و�ضع فل�سطني حتت الو�صاية امل�ؤقتة للأمم املتحدة .وقد �أيدت
هذا االق�تراح بريطانيا وفرن�سا وال�صني..الدول العظمى.
اليهود مار�سوا �ضغطا �شديدا على الرئي�س الأمريكي ترومان،
كي يعود �إىل ت�أييد التق�سيم ،وقال لهم �إننا نريد �أن نعطيكم
فر�صة كي تقووا �أنف�سكم ،لأنكم غري قادرين حاليا على �إقامة
الدولة .لكنهم �أقنعوه ب�أن ي�سحب اقرتاحه .لقد مثل اقرتاح
ترومان �أمال بالن�سبة لنا.
ال�سبب التا�سع :وهو الأهم ،ما قاله ال�شهيد املرحوم عبد
القادر احل�سيني يف اجتماع �ضمني معه ،قال فيه بعد �أن بحثنا
امل��وق��ف ،وا�ستعر�ضنا ال��ظ��روف واالح��ت��م��االت ،دول العامل
موافقة على التق�سيم ،مبا يف ذلك الدول العربية .و�أ�ضاف من
املمكن �أن يتم تنفيذ التق�سيم ،ولكن هناك فرق كبري جدا بني
�أن نقبل به ،وبني �أن يفر�ض علينا فر�ضا� .أن نقبل به يعني �أن
ينفذ بكل راحة ،وي�صبح لديهم جماال لأن يتو�سعوا ب�سرعة،
ويهددوا البالد العربية الأخرى ب�سرعة� .أما يف حال فر�ضه
بالقوة ،فنكون احتفظنا بحقنا وحق �أوالدنا يف رف�ضه م�ستقبال
حني ت�صبح الظروف مواتية لذلك .وبذا ،فقد احتفظنا بهذا
احلق حتى الآن .ولذلك ،وجدنا �أنه ال معنى لأن مير التق�سيم
دون موافقتنا ،دون �أن ت�صاحبه مقاومة �شر�سة .وق��ال
رحمه اهلل�" :إذا كان ال بد للتق�سيم من �أن مير ،فليمر على
�أج�سادنا"..هذه كلمات ال�شهيد عبد القادر احل�سيني �أعيدها
كما هي ،وك�أن �صوته يرن يف �أذين حتى اللحظة .لذلك خ�ضنا
املعركة بروح ا�ست�شهادية .وقد ا�ست�شهد رحمه اهلل دفاعا عن
الق�سطل .وكذلك ا�ست�شهد غريه� .أنا �شخ�صيا جرحت ثماين
مرات ،وكنت �أعود يف كل مرة للقتال من جديد.
وعن حقيقة �سيا�سات ال�سلطان عبد احلميد؟ ...يف فل�سطني
يقول �أبو غربية "
"نعود الآن �إىل العهد العثماين..التاريخ يخربنا �أنه
يف العهد العثماين �أ�س�ست م�ستوطنات يهودية يف فل�سطني،
وت�أ�س�س احت��اد نقابات العمال اليهودية "اله�ستدروت"،
و�صدرت �صحف باللغة العربية� ،أحدها �صحيفة "ه�آرت�س"..
كل هذا حدث خالل العهد العثماين ،يف حني هناك من يتحدث
عن �أن ال�سلطان عبد احلميد مل يوافق على �سكناهم و�إن�شاء
دولة لهم يف فل�سطني .مع �أنه يف عهد عبد احلميد ،وما قبله،
زرعت نواة الدولة اليهودية يف فل�سطني..؟
ـ �أنا �أذكر الوقائع التالية�..أوال يف عام  ،1882الذي مت
فيه احتالل الإجنليز مل�صر ،جاءت �أول هجرة يهودية منظمة
لفل�سطني .وكان �أن مت �شراء �أرا�ضي متلكها عائالت لبنانية
بوا�سطة وثائق غري ر�سمية .عائالت �سالم� ،سر�سق ،وتيان،
و�شرباتي ،وغريها..
املهم هو �أنه جاء اليهود وا�ستولوا على �أرا�ض اخرجوا منها
بع�ض ع�شائر بي�سان ،وحدث ا�شتباك .ع�شائر بي�سان �أر�سلت
ا�سرتحاما �إىل ال�سلطان عبد احلميد قالت فيه "يا موالنا
ارحمنا ه�ؤالء اليهود جا�ؤوا �إىل فل�سطني لي�س بحثا عن م�أوى،
و�إمنا لي�ستولوا على فل�سطني" .الحظ الوعي ال�شعبي املبكر
للخطر ال�صهيوين .عبارة مل ي�أتوا بحثا عن م�أوى.،
ال�سلطان ا�ستجاب لهذا اال�سرتحام ،و�أم��ر بوقف الهجرة
مل��دة �سنة� ..سنتني ،ثم �أع��اد ال�سماح بالهجرة حتت وط���أة
ال�ضغط الفرن�سي .كذلك ف���إن ال�سلطان عبد احلميد حني
�سمح لهم بالتملك يف القد�س فعل ذلك حتت ال�ضغط الفرن�سي
والإجنليزي .ويف �سنة  1891و�صلت فل�سطني موجة هجرة
يهودية �أخرى ..و�صول بن غوريون  ..يف عهد عبد احلميد!..
ويف �سنة  1904و�صلت �أكرب موجة هجرة كان من �ضمن من
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الوطن ،الشهادة ،الفداء
جا�ؤوا فيها ديفيد بن غوريون !..وكان �أولئك املهاجرون
ينادون بالعمل ال�صهيوين ،مبعنى �أنه حتى ذلك الوقت
كان اليهود ميتلكون �أر�ضا ،لكنهم جا�ؤونا من مدن .مل
يكونوا مزارعني .مل يكونوا فالحني .كانوا ي�ستخدمون
فل�سطينيني يف زراعة الأر�ض .موجة  1904كان �شعارها
"العمل ال�صهيوين"� .أي يجب �أن يتحول املدين اليهودي
�إىل فالح ،كي يعمل يف الأر�ض.
نريد هنا �أن نو�ضح �أن اليهود كانوا يتملكون �سنة 1917
حني �صدور وعد بلفور  2باملائة من �أر�ض فل�سطني .و�أنهم
�أ�صبحوا يتملكون �سنة  1947حني �صدور قرار التق�سيم
فقط 6ر 5باملائة من �أرا�ضي فل�سطني.
لقد قدم �أبو غربية قراءة علمية مو�ضوعية للحركة
ال�صهيونية وعالقتها بالدول اال�ستعمارية واالمربيالية،
وخل�ص �إىل ا�ستنتاج حمدد -يجب تثبيته كبند رئي�سي
يف ا�سرتاتيجية املواجهة مع الكيان ال�صهيوين – وهو":
�أنه ال ميكن التعاي�ش مع هذا الكيان �أو الو�صول �إىل حل
و�سط �أو ت�سويات معه ،وال ميكن �أن يكون اال�ست�سالم
للعدو والقبول مبا يخططه طريق ًا لتحقيق م�صالح �أمتنا
وانهاء ال�صراع ،فقد فر�ض علينا �إما نحن و�إما هم ،وال
خيار لنا �سوى املقاومة".
ً
كما رف�ض معاهدة وادي عربة وحاربها �أي�ضا وعمل
على حتليل وتفنيد �أبعادها ،وعمل �أي�ض ًا على التعبئة
�ضدها �سيا�سي ًا وفكري ًا و�إعالمي ًا ون�ضالي ًا حيث كان له
ف�ضل ال�سبق يف املناداة بت�شكيل اللجنة ال�شعبية ملقاومة
الإذعان والتطبيع.
ور�أى "�أن ال��واق��ع امللمو�س �أث��ب��ت �أن االت��ف��اق��ات
واملعاهدات التي عقدت مع العدو ال�صهيوين ،كامب ديفيد
و�أو�سلو ووادي عربة وما تفرع عنها جاءت ل�صالح العدو،
و�أن �شعبنا رف�ضها ومل يلتزم مبقت�ضياتها ،وهو ي�سعى �إىل
�إلغائها ،وقد �أ�سقط فع ًال بع�ض جوانبها"( اجلزء الثاين
من املذكرات� ،ص ) 550
وظل املنا�ضل ابو غربية على قناعته بحتمية انت�صار
الأمة العربية رغم حالة اجلزر التي متر بها حيث قال"
تختزن ال�شعوب والأمم ومنها �أمتنا العربية طاقات
وامكانات كبرية جد ًا ،ت�ستطيع بها �أن تقاوم من يعتدي
عليها و�أن تنت�صر ،و�أن حت�صل على حريتها التي ي�سلبها
احلكام امل�ستبدون �أو املتعاونون مع الأعداء ،ال �سيما �إذا
وجد من يفجر هذه الطاقات ويح�سن تعبئتها وتوجيهها
ويتقن �إدارة ال�صراع".مع اعداء امتنا العربية .
�أبو �سامي بهجت �أبو غربية  ...ظل متقد الذاكرة
 ...حام ًال الراية ...م�ؤمنا بحتمية انت�صار الثورة...
ّ
وحم��ذر ًا يف الوقت نف�سه من �أولئك الذين ح��ادوا عن
املبادئ والقيم والأهداف النبيلة لل�شعب الفل�سطيني ...
و�ضرورة ف�ضحهم وتعريتهم وك�شف كذبهم؛ لأ ّنه ال يجوز
لأحد العبث بهذه الق�ضية وال�سماح لأدعياء الن�ضال
ب���أن يبقوا مهيمنني وم�سيطرين على مقدرات ال�شعب
الفل�سطيني �إىل �أجل غري معلوم  ...؟
منك نتعلم يا ابا �سامي �أن الن�ضال من �أجل فل�سطني
�سوف ي�ستمر ..لكي ينت�صر  ..منك نتعلم �أن فل�سطني
ال تقبل الق�سمة  ،وان فل�سطني هي ق�ضيتنا املقد�سة من
ر�أ���س الناقورة � ..إىل رفح ومن نهر الأردن �إىل البحر
الأبي�ض املتو�سط  ..تلك هي امل�س�ألة التي ال نحيد عنها
مهما بلغت ال�صعوبات والت�ضحيات .
ويف هذه الأيام ال�صعبة التي متر بها ق�ضيتنا املقد�سة
وامتنا العربية نقول كم نحن بحاجة �إليك لن�سمع منك
ونتعلم منك ون�سرت�شد بر�أيك وتوجيهاتك لأنك كنت
على ال���دوام �صاحب ال��ر�ؤي��ا الثاقبة والر�شيدة يف
الأيام ال�صعبة .
والقد�س �أيها الغايل التي قاتلت من اجلها و�أخ��رت
احتاللها لأك�ثر من ع�شرين عاما بف�ضل الت�ضحيات
اجل�سام التي قدمتها و�أخوتك الإبطال ت�صرخ اليوم من
ينقذها ومن يدافع عنها.
�سالم عليك من فل�سطني و�أهلها � ...سالم عليك من كل
ال�صامدين على دربك الطويل وال�صعب و�ستظل فل�سطني
تذكرك راي��ة خفاقة وجنما ي�ضئ �ألطريق لتحرير
فل�سطني كل فل�سطني.
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قضايا وآراء

ال�ساد�س من �أيار وذكرى البطوالت املتجددة ؟؟
•د .تركي �صقر
ق��ب��ل م��ئ��ة ع���ام ب��ال��ت��م��ام وال��ك��م��ال
�ضحت كوكبة من رجال بالدنا الأ�شداء
ب�أنف�سهم م��ن �أج���ل ع��زة ه��ذا الوطن
وح��ري��ت��ه وا���س��ت��ق�لال��ه وت��ق��دم��وا �إىل
�أعمدة امل�شانق العثمانية ب���أوام��ر من
ال�سلجوقي اجلزار جمال با�شا ال�سفاح
ي��ت��ح��دون الإع�����دام وامل����وت بعنفوان
و�شموخ ال مثيل لهما يخطون بدمائهم
عيدا مقد�سا يف تاريخ �سورية لل�شهادة
وال�شهداء مر�سوما على جبهة الزمن
وحم��ف��ورا على جبني الدهر ال متحوه
الأي��ام من ذاك��رة ال�شعب والأم��ة مهما
ت��وال��ت وب��ع��دت  ..وخ�ل�ال م��ائ��ة عام
م�ضى مل يتوقف �شعبنا الأب��ي حلظة
واحدة عن الن�ضال وتقدمي الت�ضحيات
رف�ض ًا للظلم واخلنوع و�أ�شكال العبودية
واال�ستعمار فال�شعب ال�سوري مل يهادن
يف ي��وم من الأي���ام حمت ًال ،ومل يتهاون
مل�ستعمر وظلت �أر�ض ال�شام على الدوام
حا�ضنة الأب���ط���ال امل��ن��ا���ض��ل�ين ،وروت
تربتها �أنقى الدماء وبذلت من �أجلها
�أغلي الأرواح .
و�إذا ك���ان ال�����ش��يء ب��ال�����ش��يء يذكر
فقبل مئة عام وعام ويف وقت متقارب
من ال�ساد�س من �أي��ار ارتكب املجرمون
العثمانيون ذات��ه��م جم���ازر م��ن �أفظع
جم��ازر التاريخ بحق ال�شعب الأرميني
راح �ضحيتها على �شكل �إبادات جماعية
�أك�ثر من مليون ون�صف �إم��ا باحلرق �أو
بالر�صا�ص �أو ب���الإغ���راق يف �أع��م��اق
البحار او بالدفن يف مقابر جماعية
وهم �أحياء ومت تهجري معظم ما تبقى
من ال�شعب الأرميني ق�سرا �إىل �سورية
ولبنان والعراق وغريها من بلدان العامل
ومثلما مل ي�سلم �أي �شعب جار من �شرور
الطغاة العثمانيني القدامى �سيئي الذكر
مل ت�سلم �أي�ضا كل ال��دول وال�شعوب يف
املنطقة م��ن �أذى العثمانيني اجل��دد
و�إجرامهم �سواء يف اليونان �أو يف قرب�ص
و���ص��وال �إىل ال��ع��راق و�سورية وتون�س
وليبيا وم�صر بقيادة جمرم الع�صر رجب
طيب اردوغان .
تتالقى املنا�سبتان املريرتان منا�سبة
مرور مئة عام وعام على ذكرى الإبادة
اجلماعية لل�شعب الأرميني ومائة عام
على ذك��رى ال�ساد�س من �أي��ار لت�شكال
منا�سبة واحدة مل�أ�ساة واحدة لل�شعبني
الأرم��ي��ن��ي والعربي اللذين وحدتهما
م�صيبة ج��ار ال�سوء ووح�شية جمرم
واحد وان تعددت �أ�سما�ؤه من ال�سلطان
�سليم اىل ج��م��ال با�شا ال�سفاح �إىل
اردوغان الطاغية فهي �ساللة انك�شارية
واح��دة تريد �أن ترتبع على جماجم
�أبناء ال�شعوب وهو ما يبدو جليا اليوم
يف ظل ا�ستمرار املجرم عينه يف �إ�شعال

احلروب على جريانه وو�سط �إ�صراره
على التغول �أكرث يف �سفك دماء ال�سوريني
والعراقيني با�ستخدام وحو�ش الع�صر
من الع�صابات الإرهابية املرتبطة به
من الدواع�ش وجبهة الن�صرة وغريها
على اختالف م�سمياتها .
يف ذك���رى ال�����س��اد���س م��ن �أي����ار ت�ضج
حياتنا اليوم ب�ضوع ال�شهداء ال�صناديد
وهي متلأ �سماء الوطن و�ساحاته بقوة
الإرادة لرجال �أبوا الذل واملهانة وهي
الإرادة امل��ت��ج��ددة واملتوا�صلة بحبل
من الكفاح ال ينقطع من الأج��داد �إىل
الأحفاد ير�سم يف الأفق القادم من بعيد
م�ستقب ًال ال ميكن �أن تكون �صناعته �إال
ب�أيدي ال�صامدين الذين حموا الوطن
ال�سوري م��ن الإع�����ص��ار الإره��اب��ي ،ويف
ه��ذه ال��ذك��رى امل��ت��ج��ددة بالت�ضحيات
وال��ب��ط��والت نقول  :يا لعظمة �شعب
�سورية وجي�شها البا�سل التي تتجلى
ب�أبهى �صورها يف هذا العطاء الكبري بال
حدود وال�صمود الأ�سطوري بال ملل �إىل
�أن غدت �أي��ام �سنواتنا بكاملها �أعيادا
لل�شهداء ففي كل ي��وم ترحتل قوافل
ال�شهداء ما بني �شمال و�شرق� ،أو جنوب
وغرب ،على امتداد اجلغرافية ال�سورية
حتى مل َ
يبق مكان يف �سورية مل ُتزف
�إليه جثامني ال�شهداء ،ومل ت�ستثن �أ�سرة
من ا�ستقبال �شهيد �أو �أكرث لأم واحدة،
حتى �أن العديد من الأمهات ال�سوريات
فقدن يف ه��ذه احل��رب الغا�شمة �أك�ثر
من ثالثة �أو �أرب��ع��ة �أب��ن��اء �إن مل يكن
�أكرث ف�أي �شعب هذا الذي يجود ب�أغلى
ما لديه يجود بزهرة �شبابه من اجل
الوطن والأر����ض والعر�ض و كما قال
ال�شاعر ..اجلود بالنف�س �أق�صى غاية
اجلود ؟؟!!
يف ذك���رى ي���وم ك��ي��وم ال�����س��اد���س من
�أي���ار ،يتوقف ال��زم��ن وتقفز امل�شاعر
والأح��ا���س��ي�����س لتعانق امل��ا���ض��ي التليد
احلا�ضر املجيد وليقف املت�أمل ملي ًا �أمام
يوم يخت�صر تاريخ �شعب ب�أكمله ،تاريخ
�شعب امتلأت حلظات وج��وده الطويل
على ه��ذه الأر����ض ،مب��رارات وعذابات
ال ح�صر ل��ه��ا ،غ����زوات واح���ت�ل�االت ،
ثورات وانتفا�ضات ،ومترد م�ستمر حتى
الثمالة ،تاريخ �شعب �أبي �أن يبتلع ثمرة
الظلم ،وان يقبل قيد العبودية  ،لقد
كانت ه��ذه الأر����ض على ال���دوام ار���ض
الثوار  ،وموئل الأحرار ،ويوم ال�ساد�س
من �أي��ار واحد من الأي��ام الذي يختزن
يف رمزيته ك��ل م��ا ذك��رن��ا ،وم��ا �سنذكر
من �أجم��اد ل�شعب مل يبخل بالت�ضحية
والفداء يف �سبيل رفعة وطنه وعزته .
م��ا �أ���ش��ب��ه ال��ي��وم ب��ال��ب��ارح��ة قوافل
م��ن ال�����ش��ه��داء ت�ت�رى ومل ت��ت��وق��ف بل

زادت ب��ازدي��اد حجم املخاطر وكربت
مع تعاظم التحديات وتعددت �أ�شكال
الت�ضحية والفداء يف وجه عدو واحد
يطمع ب��ال��وط��ن وث���روات���ه وا�ستعباد
�أهله وبنيه� ،صحيح �أن �أقنعته تغريت
وتبدلت �أ�ساليب عدوانه ولكن ال�صحيح
�أي�ضا �أن وح�شيته و�إجرامه مل يتبدال
من االنك�شارية الهمجية �إىل الداع�شية
املتوح�شة حبال الدم واحدة والأيدي
الآثمة واحدة والقتل هو القتل �سواء
بال�شنق �أو بالذبح �أو النحر �أو ب�شق
ال�صدور �أو ب�أكل الأكباد .
�أجل ما �أ�شبه اليوم بالأم�س فاليوم
يعود ال�شهداء �إلينا من ظالل اجلروف
وع��ن��اد ال�����س��ن��دي��ان ل��ي��ك��م��ل��وا ق���راءة
�آياتهم تلك التي مل يت�سع الوقت قبال
لتالوتها ،فنن�صت م��رة �أخ��رى لن�سمع
هدير الت�ضحيات النفي�سة والعطاءات
ال�سخية ،هدير يخرتق �أ�سماع العامل
قاطبة ليعلن م��رة ج��دي��دة ع��ن رفعة
هذا الرتاب املقد�س ،هنا يف �سورية �أر�ض
ال�شهادة وال���والدة والإرادة ،الأر���ض
التي تنب�ض بالبوا�سل من رجال اجلي�ش
العربي ال�سوري الذين ي�سطرون كل
يوم مالحم قل نظريها يف تاريخ الأمم
وال�شعوب .
وال غرو �أن تتحول ذكرى هذا اليوم
امل�شهود لت�شمل جميع �شهداء الوطن
الأب����رار ،جميع �أول��ئ��ك ال��ذي��ن �ضحوا
بدمائهم وح��ي��ات��ه��م ،على �أم���ل حياة
جديدة �أف�ضل لأوالده���م و�أحفادهم
ووط��ن��ه��م ،ل��ق��د ان�����ض��م��ت ق���واف���ل من
ال�شهداء �إىل قافلة ال�شهداء الأوىل
على ي��د امل�ستعمر العثماين ،منها من
ارتقى يف الن�ضال �ضد امل�ستعمر الفرن�سي
�أو الإن��ك��ل��ي��زي ،يف �سبيل اال�ستقالل
واحل��ري��ة و���س��ي��ادة ال��وط��ن ،وبعدها
قوافل من ال�شهداء ،واليوم نقف على
عتبة حتول كبري يف املواجهة واملعركة
امل�صريية فقد اجتمعت قوى ال�شر كلها
م��ن �أك�ث�ر م��ن ثمانني دول���ة لتحاربنا
ب���أدوات �إرهابية تكفريية مولها البرت
ودوالر اخلليجي وال�سعودي العفن يف
معارك طاحنة ،ما تزال قوافل ال�شهداء
تذهب يف �أتونها قافلة �إثر قافلة ،ولكن
ه�ؤالء عجزوا جميعا �أن يك�سروا �إرادة
�سورية و�شعبها وجي�شها خالل �أكرث من
خم�س �سنوات مل تتوقف فيها املواجهات
حلظة واحدة ومل تنقطع فيها مواكب
ال�شهداء يوما واح��دا� ،إن �شعب ًا ميتلك
مثل هذا املخزون من التحدي واملقاومة
والب�سالة وي��ت��وارث الت�ضحية �أب��ا عن
جد البد �أن ينتزع الن�صر من خمالب
�أعدائه جميعا ال حمالة .
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ملحق

الوطن ،الشهادة ،الفداء

ال�شهادة طريق احلرية ..من �ساحة ال�شهداء �إىل �ساحة اجلالء

•حممد مروان مراد

رمبا لي�س يف لغتنا العربية املجيدة – على
ٌ
ُ
جزلة املبنى ،م�شرقة
كلمة
دقة بالغتها –
ف�صح عن جوهرها ب�أجلى بيان مثل
املعنى و ُت ِ
كلمة الوطن ،و�إذا كان الوطنُ مي ّثل للإن�سان
ب�صورة عامة حرم ًا مقد�س ًا ي�صو ُنه ويفتديه
ف�إنه مي ّثل للإن�سان العربي خا�صة ،الوجو َد
َ
اجليا�شة
أنبل امل��ع��اين ،واحل��ي��ا َة
الفيا�ض ب� ِ
ب�أعذب الأمنيات ..لكنّ الوطن – على ِع َظم
�ش�أنه وبليغ �أثره يف ن�شوء الأمم ودوامها ،يبقى
كيان ًا جمرد ًا من �أي ت�أثري فاعل يف التاريخ ،ما
مل تعانقه �شم�س احلياة املقد�سة :احلرية..
بالوطن واحلرية توا�صلت دورة الوجود،
وتفتحت �أم��ام الأمم �آف��اق التجدّ د والبقاء،
ب��احل��ري��ة ع�� َّم��ر الإن�����س��ان ال��دن��ي��ا باحلكمة
واملعرفة ،ورفع �صروح املجد واحل�ضارة ،ومن
بني كل الأمم كان الأكرث نزوع ًا �إىل احلرية
وت�ش ُّبث ًا ب�شعلتها :العرب ..فعا�شوا على مدار
الع�صور �أُباة لل�ضيم ،يحمون ديارهم ويت�صدّ ون
بب�سالة للطامعني الدخالء.
َغ َل ِت احلياة ف�إنْ ت ِر ْدها حر ًة
كن من �أُباة ال�ضيم وال�شجعان
وزاحم وا ّت ِخذ َ
لك ح ّيز ًا
واقحم ِ
ُ
حتميه يوم كريهة وطعان
ولو �أنّ احلياة تبقى لحِ ٍّي
ُ
َّ
ل َعد ْدنا � َأ�ضلنا ال�شجعانا
و�إذا مل يكن من املوت بدٌ
فمن العجز �أن متوت جبان ًا
 ال�ساد�س من �أيار  ،1916حمطة فا�صلة يفم�سرية الأمة العربية ،نتوقف عندها َّ
كل عام
ً
لن�ستعيدَ
�صفحة من �صفحات تاريخنا الوطني
َ
مراحل و�أح��داث�� ًا عا�شتها
احلديث ،ونتت ّب َع
ن�ضال وت�ضحيات من �أج��ل التح ّرر
�أمتنا يف
ٍ
واال�ستقالل.
 تواىل الغزو الأجنبي للوطن العربي..جاءت جحافل الغزاة املغول من ال�شرق ،لتدمر
العامل الإ�سالمي فر ّدها الأح��رار عن الوطن
بب�سالة و�إقدام.
 وزح��ف ال�صليبيون م��ن ال��غ��رب ،لب�سطنفوذهم على الوطن العربي ،ونهب ثرواته
فت�صدى له العرب وح��رروا الوطن باجلهاد
امل�ستميت.
 وما كادت الأمة العربية تخرج من ظالماملعتدين الطامعني حتى وقعت فري�سة للحكم
العثماين ،وا�ستمرت �سيطرة العثمانيني على
الوطن العربي �أربعة قرون رزح فيها ال�شعب
حت��ت ال��ت��خ��ل��ف وال��ظ��ل��م ،وع��م��ل��ت ال�سلطة
على طم�س الهوية القومية للأمة العربية،
و�إخ�ضاع النا�س ملمار�سات تع�سفية ،ذاق فيها
ال��ع��رب �أل���وان الظلم والتنكيل ،فقد ّ
�سخر
احل ّكام اقت�صاد ب�لاد ال�شام مل�صاحلهم ،و ّ
مت
الإج��ه��از على احل��ق��ول وت��دم�ير ن��ظ��ام ال��ري
و�سوق الرجال �إىل ميادين القتال.
 �أ ّدت هذه املمار�سات التع�سف ّية �إىل َج َي�شانالنفو�س ،وا�شتعال الغ�ضب �ضد اال�ستبداد
وم ّثل املفكرون من �أ�صحاب الأق�لام احل�� ّرة،
وقادة الر�أي العرب طليعة املوكب الثائر على
الع�سف والطغيان ،فحملوا �شعلة الكفاح وطلب
احلرية واحلكم الالمركزي.
 وقد تفاقم الطغيان على العرب ،ومثلّتعيني القائد العثماين جمال با�شا حاكم ًا
مطلق ًا على ال��والي��ات العربية نقطة حت ّول
وافرتاق حا�سمة.

ق���ال�« :إن قتلكم ابن
 ب��ا���ش��ر ال�����س��ف��احالأم��ي��ر ع��ب��د ال���ق���ادر
ع���م���ل���ي���ات ال���ق���م���ع
��ال على
ب
��و
ل
��ا
ب
�سيعود
واال����ض���ط���ه���اد ���ض��د
ِ
فلتحي �أ ّمتي
يتجدد ،ال��دول��ة،
َ
ال���وط���ن���ي�ي�ن وق�����ادة �إن العدوان على �أمتنا
ّ
العربية».
الوعي العربي ،وح ّول
تزال
ما
وال�شر
الغدر
وقوى
ر����ش���دي ال�����ش��م��ع��ة:
جمال با�شا الرجال
مرتب�صة بالوطن وا�ضعة
ول������د ع������ام ،1856
املنا�ضلني �إىل حمكمة
ال���دي���وان ال���ع���ايل يف ن�صب عيونها هدف ًا واحد ًا هو وكان ع�ضو ًا يف جمل�س
ع���ال���ي���ه ،ث����م ج���رى االنق�ضا�ض على الروح الوطنية الأع��ي��ان ..وه��و كاتب
و�شاعر م��ع��روف ق��ال:
�سوقهم �إىل �أراج��ي��ح
والقومية فينا.
«وه�������و ي�����ص��ع��د �إىل
البطولة وال�شهادة يف
دم�شق وب�ي�روت ،و ّ
�أرج�����وح�����ة ال�����ش��رف
مت
�إن ال���دول ُتبنى على
تنفيذ حكم الإع��دام
اجل���م���اج���م و���س��ت��ك��ون
ب��ك��وك��ب��ة امل��ن��ا���ض��ل�ين
جماجمنا �أ�سا�س ًا ال�ستقالل بالدنا»..
الأغيار.
رف��ي��ق رزق ���س��ل��وم :ول���د ع���ام  1891يف
تقدم الأبطال �إىل من�صة ال�شرف بنفو�س
ناب�ضة بالكرب وال��ك��رام��ة ،و�ض ّمت القافلة حم�ص� ،ألف رواية �أ�سماها (�أمرا�ض الع�صر
يف تلك الليلة ال�سوداء خ�يرة ال�شخ�صيات اجلديد) وكتابني �أحدهما (حياة البالد يف
ال��وط��ن��ي��ة��� :ش��ك��ري الع�سلي ،ع��ب��د ال��وه��اب علم االقت�صاد) ،وال��ث��اين (ح��ق��وق ال��دول)
امل��ل��ي��ح��ي ،ر���ش��دي ال�����ش��م��ع��ة ،ع��ب��د احلميد كان حقوقي ًا مار�س ال�صحافة وتدري�س اللغات
ال��زه��راوي ،الأم�ي�ر عمر اجل��زائ��ري� ،شفيق الأجنبية وق��د ج��اء يف ق��رار �إع��دام��ه �أن��ه
كان يكتب الأ�شعار لتهييج الذين ي�سعون �إىل
امل�ؤيد ،ورفيق رزق �سلوم.
وقد عال هتاف الرجال وهم يف الطريق �إىل اال�ستقالل العربي قال« :مرحب ًا ب�أرجوحة
ال�شرف ،مرحب ًا باملوت يف �سبيل الوطن احلر».
�ساحة الفداء:
�أم�ين لطفي احل��اف��ظ :ول��د يف دم�شق عام
نحن �أبناء الأىل
 1879كان من كبار ال�ضباط خا�ض احلرب
�شادوا جمد ًا وعال
البلقانية ،وق��د �سيق من ميدان القتال �إىل
ن�سل قحطان الأبي
جدّ ّ
من�صة الإع�����دام ح��ي��ث ق���ال ل��ل��ج�لاد :قل
كل العرب..
 ...وق��ف جمال ال�سفّاح يف �شرفة مطلة للخنزير جمال �أن روحي �ستظل حية و�ستع ّلم
على �ساحة ال�شهداء لريى بعينيه اجلرمية �أبناء البالد من وراء القرب درو�س الوطنية،
ال�شنيعة التي اقرتفتها ي���داه ..وال ب��د �أن وا�ست�شهد بثوبه الع�سكري بعد �أن رف�ض
الكلمات اخلالدة التي �صدرت عن الرجال ،ال�سماح له بنزع �شاراته.
عبد القادر اخلر�سا :ولد يف حي القيمرية
وهم مي�شون خطواتهم الأخرية يف احلياة ،قد
تناهت �إىل �سمعه ،لكنها مل حت ّرك فيه حتى بدم�شق ع��ام  ،1885ك��ان عظيم ًا يف حياته
وعظيم ًا يف ا�ست�شهاده ،وهو من كبار املجاهدين
رع�شة جفن باخلجل مما �أقدم عليه..
كان �شفيق امل�ؤيدَ � :
أول القافلة ..ولد يف العرب هتف� :إين �أموت غري ه ّياب وال حائف،
ً
ً
فداء للأمة العربية..
أموت
�
جمل�س
يف
ا
بارز
ا
ع�ضو
دم�شق عام  1861وكان
ً
م�سلم عابدين :ولد يف حي �سوق �ساروجه
النواب ،وله فيه وقائع م�شهودة �ضد زعماء
جمعية االحت���اد وال�ترق��ي ،وك��ان ه��ذا �أح��د بدم�شق ع��ام  1898عمل �صحفي ًا و�أ���ص��در
جريدة (دم�شق) وق��د ا�ستمرت يف ال�صدور
�أ�سباب �إعدامه.
َ
�آخ��ر ما قاله على من�صة الإع���دامَ « :وال �سبعة �شهور.
ب اللهّ َ َغا ِف ًال َع َّما َي ْع َم ُل َّ
تحَ ْ َ�س نَ َّ
حممود جالل البخاري :ولد يف دم�شق عام
الظالمِ ُونَ »
ً
وت�ل�اه �شكري الع�سلي :ول��د ع��ام  1894 1878حقوقي ،كان ع�ضوا يف �إحدى املحاكم
وكان ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان ومفت�ش ًا ملكي ًا الكربى ثم قائد ًا �ضابط ًا يف اجلي�ش.
علي الأرمنازي :ولد يف حماه عام ،1894
عرف بخطبه دفاع ًا عن العرب قال�« :إنّ اهلل
باملر�صاد و�سينتقم من الكفرة الظاملني ،فلتحيا �أ���ص��در جريدة (نهر العا�صي) ،ك��ان جريئاً
ُيطالب �صراحة باحلرية واال�ستقالل ر ّدد:
�أمتنا العربية».
ث��م ت���واىل ت��ق��دم ال��رج��ال :عبد ال��وه��اب �أ�س�أل اهلل �أن يكون دمي �سبب ًا حلياة وطني
الإن��ك��ل��ي��زي :ول��د يف قرية املليحة بغوطة وحريته ،و�شرف ًا لعائلتي..
ما �أعظم ه�ؤالء الأبطال ال�شرفاء ..كان كل
دم�شق ع��ام  ،1878ك��ان من �أدب��اء دم�شق..
م�ؤمن ًا بالق�ضية العربية �إميان ًا عميق ًا ..وكان واحد منهم ي�صعد �إىل امل�شنقة رافع الر�أ�س
م�شرق الأ�سارير ،ويلعن جالديه وير ّدد هتاف
مفت�ش ًا يف الأنا�ضول.
عبد احلميد الزهراوي :ولد يف حم�ص عام املجد واخللود ..ت�صوروا يقف �أحدهم «عمر
 ،1871عمل يف ال�صحافة و�أ�صدر جريدة حمد» و ُين�شد يف حلظة الوداع:
فتى يقيم على الأذى
(املنرب) ،وحرر يف جريدة (املعلومات) وكان
ال د ّر د ُّر ً
بني الطغاة وح ُقه جمتاح
ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان.
واحلق لي�س ي�صونه من ظامل
عندما �أُزيح الكر�سي من حتت �أقدامه انقطع
فرفع من جديد ُ
�إال �سيوف �أ�صلتت ورماح
و�شدَ من رجليه �شد ًا
به احلبل ُ
�إنا لقوم ال ُيهان عزيزنا
قوي ًا حتى ق�ضى.
هم يف �إذاللنا �سفاح
عمر اجل��زائ��ري :جنل الأم�ير عبد القادر
�إن َّ
ادلهم الكون من نقع الوغى
إذا
�
و
اجل��زائ��ري ،ول��د يف دم�شق ع��ام  1871وقد
َّ
بهر الورى من غمدنا م�صباح
ُ�شنق بالرغم من �أنه كان بعيد ًا عن ال�سيا�سة

يا ع�صبة الأتراك �إنا �أمة
نه�ضت و�إن مرامها الإ�صالح
نبغي بها حفظ احلقوق و�إننا
لن ننثني لو ُتزهق الأرواح
ال ُترهقونا باملظامل والأذى
والغدر ما للغادرين جناح
ُ
جملبة الوبال عليكم
والظلم
والعدل بني العاملني جناح
مت�ض اجلرمية بغري عقاب� ،إذ ما
• ومل ِ
تفجر ،وان��دل��ع �أوار
لبث بركان الغ�ضب �أن ّ
الثورة العربية يف احلجاز ،وتقدمت جموع
الثوار بقيادة الأمري في�صل ،ولتطرد جيو�ش
ال�سلطنة ،و ُتعلن ا�ستقالل العرب.
• لكن �سوريا الغالية كانت على موعد مع
هجمة ا�ستعمارية جديدة� ،إذ تنفيذ ًا ملعاهدة
«�سايك�س بيكو» ع��ام  ،1916وقعت �سوريا
حت��ت ن��ظ��ام االن���ت���داب ،وت��ق��دم��ت اجليو�ش
الفرن�سية نحو �أر�ض الوطن لفر�ض الهيمنة
الأجنبية عليها.
• وحدثت املواجهة امل�ش ّرفة بني املجاهدين
الأب���ط���ال ب��ق��ي��ادة وزي���ر احل��رب��ي��ة يو�سف
العظمة يف معركة مي�سلون ،وه��وى الفار�س
ال�شجاع فدائي ًا طاهر ًا على �أر�ض ال�شهادة.
• احت ّلت اجليو�ش الفرن�سية �سوريا وعاثت
يف �أر�ضها ظلم ًا وعدوان ًا ،فما لبت املجاهدون
الثوار �أن �أ�شعلوا �أر�ض الوطن من �أق�صاه �إىل
�أدن��اه ،وزلزلوا الأع��داء يف مواجهات خارقة
�أذهلت الأعداء.
• و�ساند الزعماء الوطنيون ال��ث��وار يف
معركة احلرية.
• ثم بلغ ال��ع��دوان الغا�شم ذروت��ه حني
�ص ّبت جيو�ش االحتالل نريانها على دم�شق،
وارتكب اجلنود اجلبناء جم��زرة مر ّوعة يف
مبنى الربملان� ،إذ انهالت حمم مدافعهم على
حامية املجل�س و�أعملوا يف كوكبة املدافعني
الأب��ط��ال القتل والتنكيل ،فق�ضى ثمانية
وع�شرون بط ًال على مذبح الت�ضحية والفداء.
 ك��ان��ت تلك ال��ث��ورات الوطنية امل�شعلالذي �أ�ضاء طريق احلرية ،فما لبثت جيو�ش
االحتالل �أن ج َلت عن �أر�ض الوطن جتر ذيول
اخلزي واخلذالن وارتفع علم اال�ستقالل عالي ًا
ل ُيعانق هامات الأجيال يف وطن حر كرمي.
وبعد:
ف����إن درو����س الن�ضال ال��وط��ن��ي وال�شهادة
النبيلة يف �سبيل اال�ستقالل ،تفتح �أعيننا على
ما تواجهه �أمتنا من م�ؤامرات� ..إن العدوان
على �أمتنا يتجدّ د ،وقوى الغدر وال�شر ما تزال
مرتب�صة بالوطن وا�ضعة ن�صب عيونها هدف ًا
واح��د ًا هو االنق�ضا�ض على ال��روح الوطنية
والقومية فينا ،و�إف�ساد الأج��ي��ال بالرذيلة
واالنحالل و�صو ًال �إىل ال�سيطرة على خريات
الأم��ة ومقدراتها ..ومن هنا يجب �أن تبقى
ذك��رى ال�ساد�س م��ن �أي���ار يف ك��ل ع��ام حمطة
فا�صلة نتوقف عندها ملي ًا لنجدّ د العزم على
حماية الوطن ،والت�شبث باال�ستقالل الذي
دفع ثمنه غالي ًا �أولئك املجاهدون الأغيار..
ول��ن تهزم الأم���ة العربية م��ا دام��ت واعية
وال�سواعد م�ش ّرعة والعزائم مت�أهبة �إن �شاء
اهلل ،وال��رح��م��ة وال��غ��ف��ران ل�شهداء الوطن
الأوفياء.

