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حمليات

«القومي» يحيي الذكرى الـ 33لعملية «الويمبي» النوعية التي ّ
نفذها ال�شهيد البطل خالد علوان

مهنا :ر�صا�صات خالد الخالدة � ّأ�س�ست الع�صر القومي و�أطاحت الع�صر ال�صهيوني
ومحور المقاومة ي�صنع التاريخ واالنت�صارات في لبنان وال�شام وفل�سطين

ابو عماد رامز

الخطيب
أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي أمس الذكرى
الــ  33لعملية «الويمبي» النوعية التي نفذها البطل القومي
الرفيق خالد علوان ض ّد ق��وات االحتالل اليهودي ،والتي
ش ّكلت فاتحة تحرير بيروت من االحتالل ،وذلك باحتفال
أقبم في الساحة التي تحمل اسم الشهيد في شارع الحمرا
الرئيسي.
الساحة بتقاطعاتها األربعة امتألت بالقوميين والمواطنين،
وسط حضور عدة فصائل قومية ترفع أعالم الزوبعة واألعالم
اللبنانية وأعالم جبهة المقاومة الوطنية ...إضافة إلى مشاركة
عدة فصائل من األشبال والزهرات.
وإلى أعالم الحزب التي زيّنت المكان ارتفعت صورة لباعث
النهضة أنطون سعاده وأخ��رى للشهيد علوان ،وقبل بدء
االحتفال صدحت األغاني واألناشيد الوطنية والقومية ،وفي
نهاية االحتفال وضع المشاركون إكليل زهر باسم رئيس
الحزب القومي النائب أسعد حردان على اللوحة التذكارية
التي تخلّد ذكرى العملية وبطلها الشهيد خالد علوان.
حضر االحتفال نائب رئيس الحزب توفيق مهنا وعضو الكتلة
القومية النائب د .مروان فارس وعدد من أعضاء مجلس الع ُمد
والمجلس األعلى والمكتب السياسي والمسؤولين والمنفذين
العامين وأعضاء المجلس القومي وهيئات المنفذيات وحشد
من القوميين والمواطنين والطلبة والزهرات واألشبال.
كما حضر الوزراء والنواب السابقون :األمين العام لرابطة
الشغيلة زاه��ر الخطيب ورئيس الحركة الوطنية للتغيير
الديمقراطي د .عصام نعمان وبشارة مرهج ورئيس تحرير
صحيفة «البناء» ناصر قنديل ،عضو المكتب السياسي في
منسق عام تج ّمع
حركة أمل محمد خواجة على رأس وفد،
ّ
اللجان والروابط الشعبية معن بشور على رأس وفد ،ممثل
التيار الوطني الحر رمزي دسوم ،وممثلون عن حزب االتحاد
و»المرابطون» والحزب العربي الديمقراطي ،األمين العام
التحاد الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه فانوس وشخصيات
ومؤسسات وهيئات وجمعيات نسائية.
كما حضر مسؤول لبنان في الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ـ القيادة العامة أبو عماد رام��ز مصطفى ،مسؤول
الصاعقة ابو حسن غازي ،وممثلون عن الجبهة الديمقراطية
وعدد آخر من ممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات فلسطينية.

التعريف

ب��دأ االحتفال بالنشيد الحزبي ونشيد جبهة المقاومة

فانوس

ابو حيدر

الخطيب� :ستبقى فل�سطين هي البو�صلة ونقطع عهدنا بالدم كما خالد ّ
وكل �شهداء الأمة
�أبو عماد رامز :بالمقاومة ال بالمفاو�ضات نردع العدو ونمنع اال�ستيطان والتهويد ونحرّر الأر�ض ون�ستعيد الحقوق
فانو�س :لنتع ّلم من خالد المقاومة واالنت�صار حتى ننت�صر في معركتنا للو�صول �إلى دولة المواطنة
والنشيد اللبناني وع ّرفت االحتفال يارا أبو حيدر بكلمة جاء
فيها:
أنتَ الرواية ...أنتَ الحكاية ،أبيتَ أن يد ّنس الصهيوني
الشارع الذي أحببت ،والوطن الذي إليه انتميت ،فامتشقت
أصغر آلة حربية استطعت أن تحصل عليها وأطلقت النار ،ولم
تكن تدري أنه أكبر انفجار ،فكانت الشرارة األولى والمقاومة
األولى ،ألنك ابن مدرسة لم ولن تخ ّرج سوى األبطال.
الحكمة عندنا هي حكمة الحياة ،والحياة حركة صراع
لتحقيق ذاتها ،فحكمتنا إذن هي في الفعل اإلرادي لتحقيق
األفضل دائماً ،في استمرار دائم ال ينقطع وال يلين.
وأيام الذكرى عندنا هي نقاط انطالق متجدّد دائماً ،فالحياة
استمرار متسام ،وك ّل ما نعمل له هو متوافق ،ويجب أن يكون
متوافقا ً مع واقع الحياة ،مع واقعنا ،لنكون فعالً ما نحن ،فكان
الرابع والعشرين من أيلول  1982رمز االنتصار والبطولة
والعنفوان ،رمز للوفاء واإلرادة والتصميم ،رمز للمقاومة بك ّل
ما أوتي لهذه الكلمة من معنى.
خالد علوان أنت رمز المقاومة ،أنت الذي هزمتَ بدمائك
��وي بشعبه
جيشا ً بأكمله ،وأثب َتتْ رصاصا ُتك أنّ لبنان ق ٌّ
وبإرادة مقاوميه.
والحكمة عندنا هي أن نعمل بما نؤمن ،وأن نؤمن بأنّ
وجودنا خير وحق وجمال وعدالة ،وبأنّ ك ّل ما نعمل هو لعز
الحياة ،فكنتَ أنتَ أيها البطل مؤمنا ً بأنّ األرض التي يسكنها
مقاومون أبطال هي كنز من المستحيل التخلي عنه ،كن ٌز مقدّس
محمي بسواعد أبطال ال يهابون الموت والفشل والهزيمة.
ّ
سجل التاريخ انتصاره عندما تعملقتَ بعمل
أنتَ الذي
ّ
م��ق��اوم ض�� ّد االح��ت�لال ،فهزمتَ ك�� ّل بصيص أم�� ٍل ك��ان عند

الصهاينة ،وأظهرتَ أنّ ما من محت ّل وخائن يستطيع أن يد ّنس
شبرا ً واحدا ً من تراب بالدنا ،فكانت هذه الذكرى رمزا ً عمليا ً
ّ
للحق الراسخ في نفوسنا نحن أبناء الجيل الحاضر،
للشهادة،
ذكرى مهر انتصار أمتنا بدم اإليمان باألمة ،وح ّقها في الحياة
والمجد.

كلمة الفصائل الفلسطينية

وألقى مسؤول لبنان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ـ القيادة العامة أبو عماد رامز مصطفى كلمة الفصائل والقوى
الفلسطينية استهلها ب��اإلش��ارة إل��ى أنّ رصاصات الشهيد
البطل خالد علوان هي ترجمة لعقيدة الحزب السوري القومي
االجتماعي ولتعاليم باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده.
في  24أيلول أعلن خالد علوان برصاصاته التي وجهها
الى جنود االحتالل وضباطه في مقهى الويمبي انطالقة جبهة
المقاومة ...ولقد الحق المقاومون العدو بعد اجتياحه لبنان
وصوال ً إلى اندحاره على أيدي المقاومة عام  ،2000وهكذا
طبّق اللبنانيون القرارات الدولية ،وخصوصا ً القرار  425على
طريقتهم الخاصة ،من دون استجداء أو تباك أو الذهاب باتجاه
العواصم الظالمة طلبا ً لتطبيق القرار ،بل ترجمه االخوة في
لبنان مقاومة ،ودم شهداء وجرحى وأس��رى ،فكان التحرير
في عام  ،2000هذه هي المقاومة ،وهذا هو الحزب السوري
القومي االجتماعي ،وهذه هي المقاومة بك ّل شرائحها.
هنا نقول إنّ ما أخذ بالقوة ال يستر ّد بغير القوة ،القوة هي
الترجمة الحقيقية لقناعاتنا وخياراتنا ،فهذا العدو الذي أعلن
عن قيام كيانه الغاصب على أرض فلسطين عام  ،1948ال يمكن
أن يغادر ويرحل عن أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها إال

بالمقاومة ،فال المفاوضات وال االتفاقات ،وال التأكيد على خيار
المفاوضات هو الذي يمكن أن ينقذ أرض فلسطين ويح ّررها،
ويعيد مئات آالف الالجئين الفلسطينيّين إلى ديارهم.
وتابع قائالً :بغير المقاومة ال يمكن ردع العدو عن ممارساته
التهويدية واالستيطانية ،وحرق أطفالنا وعائالتنا واستباحة
مقدّساتنا ،واعتقال شبابنا وشاباتنا وأهلنا في فلسطين وفك
الحصار عن قطاع غزة إال بالمقاومة التي هي طريقنا إلى
التحرير ،نحن لم نفهم أبدا ً أنّ الشعوب تأخذ حقوقها وال تنال
حريتها باالستجداء ،وال بالبكاء على أعتاب المجتمع الدولي أو
أبواب األمم المتحدة التي ما زالت تغطي هذا الكيان الصهيوني
بعد ك ّل الجرائم التي يرتكبها ،واليوم يستغ ّل العدو ما يجري
في المنطقة الستباحة ك ّل العناوين الوطنية للفلسطينيين ،ها
هي القدس ته َّود و ُتستباح ويعلن العدو بشكل واضح وصريح
أنه على أنقاض المسجد األقصى سيقوم الهيكل ...وبالرغم من
ك ّل هذا المشهد السوداوي فإننا نؤكد أنّ هذه األمة فيها من
مواقع القوة ما سيغيّر وجه التاريخ كما قال سعاده.
وإذا كنا نح ّمل نظام الحكم العربي وال��دول اإلسالمية ما
تتع ّرض له القضية الفلسطينية ،فإننا في الوقت ذاته نح ّمل
طرفي االنقسام على الساحة الفلسطينية ،مسؤولية استمرار
هذا االنقسام البغيض ،الذي يوظفه الكيان الصهيوني بالتهويد
واالغتصاب والحرق واالغتيال وحصار قطاع غزة.
إننا من هذا المكان نقول إنّ جذر المسألة إذا أردنا أن نعيد
االعتبار إلى القضية الفلسطينية ،هي بوحدة فصائلنا ونعلن
عن الوحدة الوطنية ال المصالحة الوطنية الفلسطينية ،ألنّ هذا
االنقسام سيذهب بعيدا ً في تبديد حقوق الفلسطينيين.
أضاف أبو عماد رامز :في ذكرى الشهيد البطل خالد علوان

نؤكد أننا سنبقى على خيارنا في المقاومة التي ستعيد األرض
من نهرها إل��ى بحرها ونقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها
القدس.
وختم كلمته موجها ً التحية إلى األسرى والمقاومين وإلى ك ّل
الفلسطيين داخل فلسطين وفي مخيمات الشتات.

كلمة األحزاب والقوى

وألقى األمين العام لرابطة الشغيلة الوزير والنائب السابق
زاهر الخطيب كلمة األحزاب والقوى الوطنية اللبنانية ،وقال
فيها :نجتمع في هذا المكان بك ّل احترام وخشوع ،لننحني أمام
ضرورة استحضار حدث تاريخي بطولي ّ
سطره ابن مدرسة
الحزب السوري القومي االجتماعي ،القائد البطل خالد علوان،
المؤسس الذي احتشدت في
تحية لك يا خالد وتحية لقائدك
ّ
روحه الثورية ك ّل القيم والمبادئ واألخالق ،والتي انتشرت
في جسم هذه األمة بشهدائها وكبارها ...بيوسف العظمة،
بعماد وجهاد مغنية ،بأحمد ياسين ،بوجدي وسناء وظافر...
تحية لهؤالء الذين صنعوا مجد المقاومة منذ انطلقت مع
الرصاصات األول��ى التي أطلقها خالد في صدور الصهاينة
فأصابهم الهلع ،وراحوا يردّدون في أحياء بيروت «ال تطلقوا
النار إ ّنا راحلون».
ه��ذا في التعبير ،وف��ي التغيير نحن أم��ام ح��زب سوري
قومي اجتماعي ،يلبّي حاجات األمة االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والروحية ،فإذا به سياسيا ً يتصدّى لالستبداد،
ول��روح التكلّف للنفوس المريضة المتعالية مع التكلّس
والنفايات والفساد.
نحن أمام أزمة ولنقلها بصراحة :األزمة األولى م ّرت عام
 ،1958واألزمة الثانية كانت في عام  1975انتهت في الطائف
بإصالحات دستورية ،منها ما طبّق ومنها ما لم يطبّق ،ونحن
اآلن في األزمة الثالثة ،ونحذر أنّ هذه األزمة ال يمكن أن تنتهي إال
بإصالحات على المستوى االقتصادي واالجتماعي والتنموي
واإلداري ،وكذلك على المستوى السياسي ،إصالح يقوم على
أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ،على قاعدة النسبية ومن
خارج القيد الطائفي ،وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب،
هذه اإلصالحات هي رهن بدعم التح ّركات الشريفة التي تريد
إصالحا ً حقيقياً.
وتابع الخطيب :من هنا نقول إزاء مهمة التحرير إنّ قضية
فلسطين تبقى هي البوصلة ،وفي التغيير المهمة الرئيسية
حتى ولو مات القائد نلتزم قوله «أنا أموت أما حزبي فباق»،

