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حمليات

لوال اغتيال �سعاده لما عا�شت بالدنا ّ
كل هذه الويالت

�إلى �سمير القنطار �شهيد فل�سطين والأمة ...على العهد باقون

فار�س :الع�صر الأميركي انتهى وت�ص ُّور حلول
وهم كبير
دائمة في لبنان بمعزل عن �سورية ٌ
أكد عضو الكتلة القومية االجتماعية
النائب الدكتور مروان فارس «أنّ قواعد
اللعبة ت��ب�� ّدل��ت» ،الف��ت��ا ً إل���ى «أنّ الحلف
السوري ـ اإليراني ـ الروسي إلى جانب
ال��م��ق��اوم��ة ف��ي ل��ب��ن��ان ،ه��و ال���ذي سوف
يرسم في النهاية مشهد المنطقة».
ورأى ف������ارس ف����ي ح���دي���ث لمجلة
«الدبلوماسية» التي تصدر عن «منتدى
سفراء لبنان» «أنّ الح ّل في لبنان ينتظر
ال��ح�� ّل ف��ي س��وري��ة ،وه���ذا م��ا ل��م يدركه
فريق واس��ع من اللبنانيين» ،معتبرا ً أنّ
«تص ُّور حلول دائمة في لبنان بمعزل عن
سورية وه ٌم كبير».
وإذ ش��دّد على «أنّ العصر األميركي
ان��ت��ه��ى ،وأنّ ال��ت��س��وي��ة ت��ق��ض��ي ببناء
وض��ع��ي��ة ج����دي����دة» ،رأى ف�����ارس «أنّ
ال��ت��س��وي��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال���ت���ي شهدتها
سورية ،والتسوية النووية التي حصلت
مع إي��ران ،تشكالن معا ً مقدّمة لتسوية
أكثر شموالً بين موسكو وواشنطن».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ

القنطار في شارون مشاركا ً في ذكرى االستشهادي وجدي الصايغ عام 2013

يوسف الصايغ

الحلف ال�سوري ـ الإيراني ـ الرو�سي �إلى جانب
المقاومة في لبنان هو الذي �سوف ير�سم
في النهاية م�شهد المنطقة

{ كيف تقرأون العودة الروسية إلى المنطقة؟

ـ ف��ي مطلع ال��ق��رن العشرين ،وبالتحديد في
العام ُ ،1916ق ِّسمت «س��وري��ة الطبيعية» إلى
مجموعة دول بموجب اتفاقية «سايكس ـ بيكو»
( 16أيار )1916بين بريطانيا وفرنسا .وقد حصل
ذلك في الوقت الذي كان فيه نشاط الصهيونية
يتزايد في فلسطين بعد عزل السلطان عبد الحميد
الثاني عام  ،1908وفي ظ ّل فساد اإلدارة العثمانية
يومذاك.
بموجب معاهدة «سايكس ـ بيكو» ت ّم تقسيم
المشرق العربي( ،باستثناء شبه الجزيرة) ،إلى
خمس مناطق ساحلية ت� ّم توزيعها بين فرنسا
وبريطانيا .وف��ي العام  ،1917وتحديدا ً في 2
تشرين الثاني ،صدر عن وزير خارجية بريطانيا
جيمس بلفور وع � ٌد في شكل رسالة وجهها إلى
اللورد روتشيلد أحد الصهاينة في لندن .وقد تأكد
هذا الوعد في أعقاب المساعي التي قام بها حاييم
وايزمن الذي عمل كمحاضر في جامعة «مانشستر»
�ص على إقامة «وط��ن قومي
في ذل��ك ال��وق��ت ،ون� ّ
لليهود في فلسطين».
بعد سايكس ـ بيكو» ،ك ّرس «وعد بلفور» الهيمنة
األوروبية على المنطقة ،قبل أن يصل األميركيون.
وعقب االنسحاب السوفياتي من مصر في مطلع
السبعينيات ،وتحديدا ً في  8تموز  ،1972أنشأت
موسكو ع��ام  1981قاعدة في ميناء طرطوس،
المرفأ األه ّم في سورية (الشام) الذي يُشرف على
المتوسط .وقد حافظت روسيا االتحادية على هذا
الموقع االستراتيجي منذ ثمانينات القرن الماضي
في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد ،وأطلق عليه
في حينه اسم «مركز دعم مادّي وتقني» ،قبل أن
يتح ّول إلى قاعدة بحرية حقيقية.
ومعروف أنّ أول دول��ة اعترفت بالجمهورية
العربية السورية بعد استقاللها هي روسيا ،وأنّ
التواجد العسكري الروسي في سورية بدأ في العام
ُ
 1963قبل أن يتطور إلى ما هو عليه اليوم.
في اعتقادي ،كما في اعتقاد كبار المحللين
االستراتيجيين ،أنّ قرار القيادة الروسية األخير
ِّ
يدشن مرحلة
بعودة عسكرية وسياسية قوية
ج��دي��دة ف��ي المنطقة .فالثوابت االستراتيجية
الروسية ال تقتصر على المنطقة ،وإنما تمت ُّد على
امتداد العالم كله ،وأولوية روسيا محاربة اإلرهاب،
مع اإلش��ارة إلى أنه قد يكون هناك توافق ضمني
قائم هذه المرة بين موسكو وواشنطن على مواجهة
اإلرهاب ،علما ً أنّ اإلرهاب صناعة أميركية.

{ هل ينطوي الح ّل في سورية على مشروع
فيدرالي ما؟

ـ التقسيم والفدرلة ليسا واردي��ن في سورية،
واالنتصار ال��س��وري في المواجهة يعني إع��ادة
توحيد سورية بقيادة الرئيس بشار األس��د .أما
التعديالت التي يمكن أن تطرأ على شكل الحكم
فهي مسألة يق ِّررها السوريون أنفسهم ،انطالقا ً من
وحدة سورية.

باختصار ،إنّ االنتصار السوري يعني سقوط
المشروع التقسيمي بك ّل مفرداته الجغرافية
والسياسية والمذهبية والعرقية ،والح ّل الذي
يجري اإلع��داد له بعد لقاءي جنيف وفيينا يم ّر
بالتشاور مع القيادة السورية الحالية.

{ وكيف تبدو ،ولو من بعيد ،مالمح التسوية
المقبلة في المدى اإلقليمي؟

ـ إنّ عودة الروس ال تقتصر مفاعيلها على سورية
ولبنان ،وإنما تشمل المنطقة ،أيّ الشرق كله.
والح ّل ،كما نراه ،هو االنطالق من مقاومة اإلرهاب
إلى وضعية جديدة في المنطقة ،مختلفة تماما ً عن
التص ّور األميركي ـ «اإلسرائيلي» .العصر األميركي
انتهى ،والتسوية تقضي ببناء وضعية جديدة.
وأتوقف هنا ألق��ول إنّ التسوية الكيميائية التي
شهدتها سورية ،والتسوية النووية التي حصلت
مع إي��ران ،كلتاهما تشكالن مقدّمة لتسوية أكثر
شموال ً بين موسكو وواشنطن.

{ ما هي وجوه شبه المفترضة بين التسوية
في سورية والتسوية ال ُمرتقبة في لبنان؟

حتى اآلن ،حققت سورية انتصارا ً تاريخيا ً على
تحالف يض ُّم أكثر من ثمانين دولة (أميركا ضمناً).
لقد صمدت الدولة السورية في وج��ه المشروع
األميركي الذي يقضي بإسقاطها ووضع اليد على
المنطقة بكاملها .ما حصل أنّ األميركيين نجحوا في
إحداث تدمير في سورية لكنهم عجزوا عن وضع
اليد عليها.
قواعد اللعبة تبدَّلت ،والحلف السوري ـ اإليراني
ـ الروسي إلى جانب المقاومة في لبنان ،هو الذي
سوف يرسم في النهاية مشهد المنطقة .إنّ الخاسر
األول في المواجهة القائمة هو أوروبا الغربية بدءا ً
بفرنسا ،وقد خسرت باريس الحرب ض ّد اإلرهاب
من دون أن تربح فرصة المشاركة في التسوية.
اإلره��اب قريب من أوروب��ا المتوسطية وبعيد
عن الواليات المتحدة األميركية ،ومن الواضح أنّ
البلدان األوروبية الغربية باتت تو ّلد إرهابا ً ذاتيا ً
ولم تعد فقط تستورد اإلرهابيين.
أما بالنسبة إلى الح ّل في لبنان ،فإنه ينتظر
الح ّل في سورية ،وهذا ما لم يدركه فريق واسع
من اللبنانيين .لقد خ��رج السوريون من لبنان
عام  2005والسؤال :هل استطاع اللبنانيون ح ّل
مشاكلهم الداخلية منذ ذلك التاريخ بإمكاناتهم
الذاتية؟ وه ٌم كبير تص ُّور حلول دائمة في لبنان
بمعزل عن سورية.

{ ما هو البديل الممكن لدستور الطائف؟

ـ الح ّل بمجتمع مدني ينطلق من قانون انتخابي
يح َّول لبنان إلى دائ��رة انتخابية واح��دة بتمثيل

نسبي ،وبدولة مدنية ديمقراطية .أوروبا الغربية
لم تشهد استقرارا ً إال حين ذهبت باتجاه فصل
الدين عن الدولة .ونحن نتطلع إلى ذلك.
يعتبر الزعيم أنطون سعاده أنّ العقل هو الشرع
األعلى في اإلنسان (عندنا حتى اآلن الطائفة هي
الشرع األعلى) .العقالنية هي التي تنتج المجتمع
المدني في حين أنّ الطائفية تنتج الحروب .المادة
 95من دستور الطائف تقول بإنشاء الهيئة الوطنية
إللغاء الطائفية (الفقرة األول��ى) ،تمهيدا ً إللغائها
بصورة نهائية (الفقرة الثانية) .من هنا نبدأ ،لكنّ
فريقا ً واسعا ً من اللبنانيين يتعامل مع الفقرتين
بمنطق النفاق التاريخي.
قد يكون ضروريا ً في هذه اللحظة الحرجة من
تاريخ المنطقة التوقف عند القسم اإلصالحي من
المبادئ القومية االجتماعية ،الذي يشتمل على
مجموعة ثوابت أساسية .يقول سعاده« :إنّ أعظم
عقبة في سبيل تحقيق وحدتنا القومية هي تعلّق
المؤسسات الدينية بالسلطة الزمنية ،وتشبُّث
المراجع الدينية بوجوب كونها من مراجع السيادة
في الدولة وقبضها على زمام سلطاتها أو بعض هذه
السلطات على األق ّل .والحقيقة أنّ معارك التح ُّرر
البشري الكبرى كانت تلك التي قامت بين مصالح
األمم ومصالح المؤسسات الدينية المتشبّثة بمبدأ
الحق اإللهي وال��ش��رع اإللهي في حكم الشعوب
والقضاء فيها.
في الدولة التي ال فصل بينها وبين الدين نجد
أنّ الحكم هو بالنيابة عن الله ال عن الشعب ،وهذه
النزعة في المؤسسات الدينية ظهرت في جميع
األديان على السواء في أطوار اإلنسان األولى قبل
أن يتخذ الدين شكله العصري المعروف في الوقت
الحاضر.
إنّ الدولة الدينية أو التيوقراطية منافية لك ّل
حركة متمركزة ،وال يوجد في الدين أمة أو قوميات.
ه��ذه الحالة تنطبق على المسيحيين كما على
تتأسس على الدين ،وال ب ّد
المسلمين ،والقومية ال
َّ
ُّ
لتدخل المؤسسات الدينية مداورة في
من وضع ح ّد
مجرى الشؤون المدنية والسياسية وبسط نفوذها
بقصد تحويل سياق األمور ليكون في مصلحتها،
ومن أجل تحقيق الوحدة القومية يجب منع رجال
الدين من التدخل في ش��ؤون السياسة والقضاء
القوميين.
وإذا نحن منعنا ذلك ساعدناهم في رفع منزلة
الدين واحترامه وإزال���ة الحواجز بين مختلف
الطوائف والمذاهب».
وختم فارس مؤكداً :لو لم يت ّم اغتيال سعاده ،لما
كانت سورية الطبيعية تعيش ك ّل هذه الويالت.

لبنان يُ�شارك في مهرجان
« »Festa Del Mareفي �سي�سيليا

شارك لبنان في مهرجان « »Festa Del Mareفي
سيسيليا ،حيث جرى عرض مباشر للمطبخ اللبناني نفذه
الشيف اللبناني شربل أبو سمرا مباشرة أمام الجمهور
ونقلته محطات التلفزة.
وتأتي مشاركة لبنان ه��ذه نتيجة لمعرض ميالنو
الدولي  2015التي أسفرت عن حاالت تعاون مع عدة دول
من بينها مقاطعة سيسيليا اإليطالية.
ويستكمل لبنان هذا التعاون مع سيسيليا من خالل
مشروع  ItineraMed of the tasteوالذي يهدف إلى
جمع خمسة مدن لبنانية هي بيروت ،صور ،دير القمر،
بعلبك وإهدن ،مع خمس مدن من ك ّل من الدول التالية:
ألبانيا ،صربيا ،مصر ،مالطا ،وإيطاليا ،كمدن متوسطية
تتشارك وتتعاون على الصعيدين السياحي والثقافي من

خالل خلق عالمة موحدة توسم بها المؤسسات السياحية،
وال سيما المطاعم والفنادق الواقعة ضمن هذه العالمة
على الصعيد الدولي ووضعها على الخارطة السياحية
العالمية.
وفي هذا اإلطار ،قامت وزارة االقتصاد والتجارة بدعوة
ممثلين للمدن اللبنانية المعنية ،للمشاركة في االجتماع
األول المخصص لمشروع ItineraMed of the Taste
 ،حيث قامت ك ّل من مدينتي بيروت وزغرتا مع العديد من
المدن المتوسطية الذي يشملها هذا المشروع ،بالتوقيع
على مشروع هذه االتفاقية ،على أن تشمل المرحلة الثانية
بقية المدن.
وسيستمر هذا التعاون الحقاً ،ليشمل مشاريع عمرانية
مشتركة وتوأمة مدن لبنانية مع أخرى إيطالية.

زمكحل :ننتظر
انق�شاع غيمة التوتر
بين الريا�ض وطهران
وسط تصاعد التوتر بين السعودية
وإيران ،أكد رئيس تج ّمع رجال األعمال
فؤاد زمكحل أنّ األعمال يقفون دائما ً
بعيدا ً عن التوترات السياسية الدولية
واإلقليمية« ،وخيار الحياد ينطلق من
احترامنا لسياسات الدول كافة».
وق�������ال زم���ك���ح���ل ف����ي ح��دي��ث
لـ«المركزية»« :فور رفع العقوبات عن
إيران اتجهنا إلى هذه السوق الكبيرة
وبدأنا ببناء العالقات المشتركة ،لكن
اليوم لسوء الحظ ،عدنا أدراجنا بفعل
التطورات السياسية اإلقليمية ،علما ً
أنّ اتجاهنا اقتصادي واستثماري
بامتياز بعيدا ً من السياسة ،لكننا
م��ض��ط��رون إل��ى األخ���ذ ف��ي االعتبار
التوترات السياسية للمحافظة على
عالقاتنا مع بلدان العالم كافة .من
هنا ،نقف اليوم على الحياد في انتظار
انقشاع تلك الغيمة السوداء».
ول��ف��ت إل��ى أنّ «ك��� ّل رج��ل أعمال
على حدة يتابع عالقاته مع الجانب
اإليراني على طريقته ،إنما من الجانب
الرسمي ننتظر الح ّد من توتر العالقات
السياسية اإلقليمية ،متمنين التوصل
إلى اتفاق ما ،ألنّ التوترات السياسية
اإلقليمية لديها ترددات مباشرة على
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري واالس��ت��ث��م��ارات
المختلفة .لذلك نلعب ال��ي��وم دور
المراقب فنتريّث وننتظر».
وأضاف« :تفاجأنا بتوتر العالقات
اإليرانية ـ السعودية غير المتوقع،
لكننا سننتظر ت���ط��� ّورات ال��وض��ع
اإلقليمي لنرى مدى تداعياتها على
قطاع األعمال في المدى المتوسط ،ألنّ
من المبكر الحديث عنها حالياً».

لن تكون عودة سمير القنطار الى فلسطين يتيمة،
فاستشهاده أنتج المئات بل اآلالف من األبطال الذين
باتوا كلهم سمير القنطار ،وها هي عملية مزارع
شبعا تنفذها مجموعة تحمل اسم الشهيد القنطار،
هذا االسم الذي ظنّ العدو أنه سيرتاح من سماعه
يتردّد بمجرد اغتياله ،كان مخطئاً ،فهو سيتم ّنى
لو بقي يسمع اسم القنطار ،بدل أن ي��ذوق لهيب
رصاص وعبوات المقاومة التي انتمى إليها سمير
يافعا ً والتي ساهم بعد تحريره عميدا ً لألسرى في
تنميتها.
عملية شبعا أول الغيث وما هي إال أولى الكلمات
وبداية الرواية في فصل ر ّد المقاومة على اغتيال
عميد األس��رى المح ّررين ،ال��ذي ك��ان واضحا ً في
خياراته منذ خروجه الى الحرية بأنه لن يسلك إال
درب المقاومة التي بدأها منذ ريعان شبابه ،حيث
لم يكن تجاوز من عمره السادسة عشر عندما ركب
ّ
وشق الموج الى شاطئ فلسطين المحتلة في
البحر
فلسطين من العام  79لينفذ مع رفاقه الشهداء عملية
«جمال عبد الناصر» النوعية ،وبعد إصابته بخمس
رصاصات بدأ مشوار القنطار في األسر الذي لم يثن
عميد األسرى عن درب فلسطين والمقاومة من أجلها،
فكان سجنه محطة جديدة للقنطار كي يواصل درب
النضال من أجل قضيته األولى واألخيرة.
العميد الشهيد منذ خروجه الى الحرية وحتى
الشهادة كان حاضرا ً في مناسبات الحزب السوري
القومي االجتماعي ومحطاته البطولية التي ّ
سطرها
األبطال والشهداء القوميون االجتماعيون منذ الشهيد
حسين البنا أول الشهداء في فلسطين عام ،1936
الى البطل القومي يحيى سكاف الذي كان انض ّم الى
أول عملية فدائية باسم عملية الشهيد كمال عدوان
بقيادة الشهيدة المناضلة دالل المغربي ،م��رورا ً
بكوكبة االستشهاديين والشهداء الذين ع ّمدوا أرض
الجنوب بدمائهم على درب فلسطين التي وهبها
سمير القنطار ك ّل ما يملك في سجنه وحريته حتى
يوم استشهاده.
فالشهيد كان يع ّد العدّة للعودة الى فلسطين من
الجوالن المحت ّل الذي شهد أكثر من عملية استهدفت
العدو «اإلسرائيلي» ،إنْ من خالل إطالق الصواريخ
على مواقع العدو في جبل الشيخ او استهداف
الدوريات الصهيونية في المنطقة المحتلة ،ليؤكد
قول الزعيم أنطون سعاده أنّ إنقاذ فلسطين هو أمر
لبناني في الصميم ،كما هو أمر شامي في الصميم
كما هو أمر فلسطيني في الصميم.
ولع ّل إحدى العبارات التي تشير الى أنّ الشهيد
القنطار ولد في لبنان ،وأسر في فلسطين واستشهد
ف��ي ال��ش��ام خير معبّر ع��ن رؤي��ة أن��ط��ون سعادة
للمعركة القومية الواحدة ،وهو ما عبّر عنه أيضا
نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
توفيق مهنا الذي أكد أنّ الشهيد سمير م ّثل عنوانا ً
مقاوما ً يؤكد على جوهر الصراع القومي ض ّد العدو
اليهودي اإلسرائيلي ،ومقاومته منذ ان وقع في
األسر وحتى استشهاده ،كان عنوانها ،فلسطين،
كما لبنان ،كما الجوالن.

المقاومة باقية

أول��ى المحطات التي جمعت الشهيد القنطار
وال��ح��زب القومي كانت في االحتفال ال��ذي أقيم
بمناسبة خروجه الى الحرية في بلدته عبيه حيث
أعلن القنطار في أول خطاب له أنّ تحرير مزارع
شبعا لن ينهي الصراع مع «إسرائيل» ،مضيفا ً «من
يعتقد أنّ تحرير شبعا ينهي المقاومة هو واهم،
فهذا العدو لن يتركنا والمقاومة باقية بعد شبعا
وما بعد شبعا وما بعد بعد شبعا ،ولفت القنطار
إلى انه «لوال مساندة سورية لسقط هذا الجبل في
حينه ونحن سنبقى أوفياء لسورية حتى لو اختلف
بعض اللبنانيين معها».
كما أك��د أنّ أب��ن��اء ال��ج��والن العربي السوري
متمسكون بأرضهم وأيضا ً
الموحدون
المحت ّل
ّ
ّ
في فلسطين الذي حافظوا على األرض والعرض،
رغم ك ّل الضغوطات ورغم ك ّل محاوالت تجييشهم
وتركيعهم.

لن أترشح ولن ألعب
أي دور له عالقة بالسياسة
ّ

ثانية المحطات كانت ف��ي ال��ع��ام  2008في
نشاط نظمته عمدة الثقافة والفنون الجميلة في
الحزب حيث شارك الشهيد القنطار في لقاء حمل
عنوان «ثقافة الصراع في استراتيجية المواجهة»
في قاعة الشهيد خالد علوان ،حيث جدّد القنطار

القنطار وعبد الخالق في عبيه عام 2008
التزامه بالمقاومة ،معلنا ً ان��ه عضو فاعل فيها
ويقوم ب��دوره كمقاوم وبشكل مباشر ،وردا ً على
س��ؤال حول إمكانية ترشحه أو ممارسته العمل
السياسي أجاب قائالً :لن أترشح ولن ألعب أي دور
له عالقة بالسياسة.

الحزب القومي ركيزة أساسية
من ركائز المقاومة في الجبل

ثالثة محطات عميد األس��رى المح ّررين سمير
القنطار مع الحزب كانت في المهرجان الخطابي
الحاشد الذي أقامته منفذية الغرب بمناسبة األول
من آذار ،في بلدة بيصور في آذار من العام ،2009
وأكد القنطار في كلمته انّ الحزب السوري القومي
االجتماعي يشكل ركيزة أساسية من ركائز المقاومة
في هذا الجبل ،حيث كانت له وقفات مش ّرفة في
وجه مشاريع االنعزال والتقسيم وفي المواجهات
مع العدو «االسرائيلي» في لبنان وفلسطين ،داعيا ً
الى مواصلة درب النضال والمقاومة.

العدو ال يه ّمه أكنت
درزيا ً أم مسيحيا ً أم مسلما ً

وف��ي ال��ذك��رى العاشرة لتحرير جنوب لبنان
نظمت مديرية رأس المتن في الحزب السوري
القومي االجتماعي لقاء مع األس��رى المح ّررين:
سمير القنطار ،سمير خفاجة ووفيق صالحة.
وفي كلمته توجه سمير إلى الحاضرين :أقول لكم
وهذا ليس سرا ً ومن موقعي في المقاومة اإلسالمية
انّ الحرب المقبلة التي يسعى العدو الى ش ّنها وهو
متردّد ألنه خائف من نتائجها ،لكنه يسعى في ك ّل
لحظة الى تعزيز قدراته ورفع مستوى جهوزيته
ألنه م��درك انّ هذه الحرب سيدخلها مغامرا ً رغم
عدم ثقته بنتائجها ،نحن نتابعهم ونراهم ونرى
استعداداتهم ،لكن في المقابل أننا في المقاومة
نستع ّد أيضا ليل نهار لتحقيق وعد صادق جديد
أطلقه السيد حسن نصرالله عندما قال انّ الحرب
المقبلة ستغيّر وجه المنطقة ،وفي هذا اليوم نؤكد ان
وأخص بالذكر دور الحزب
دور القوى الوطنية ايضاً،
ّ
السوري القومي االجتماعي يجب أن يبقى دورا ً
رياديا ً في هذه المسيرة ،وأنا أعلم ان هناك الكثير من
الرفاق وأصحاب العزيمة جاهزون ومستعدّون ألن
يكونوا جزءا ً من معادلة االنتصار اآلتي».

رصاصات خالد علوان
كانت النذير لبزوغ الفجر

وألنّ ما يجمع الحزب السوري القومي االجتماعي
والعميد الشهيد تاريخ من المقاومة كان القنطار
حاضرا ً في الذكرى الثالثين لعملية الويمبي التي
نفذها البطل القومي خالد علوان في شارع الحمرا.
وفي كلمة له أش��ار القنطار إلى أنّ رصاصات
خالد علوان األول��ى ،كانت النذير لبزوغ الفجر،
يوم هرب كثيرون وأغلقوا األبواب وقالوا إنّ زمن
المقاومة قد و ّلى.
ومن الحمرا حيا القنطار المناضل الكبير حبيب
الشرتوني المحروم من التج ّول في شوارع بيروت،
بينما العمالء أصبحوا رم��وزا ً سياسية ،ووجه
التحية إلى خالد علوان ،وإل��ى أبطال العمليات
االستشهادية الذين افتتحوا تاريخ البطوالت
وأثبتوا أنّ زمن الهزائم قد و ّلى إلى غير رجعة.

القنطار متحدثا ً في احتفال بتغرين عام 2011

المقاومة إرادة األحرار

وفي حزيران من العام  2011كان القائد الشهيد
سمير القنطار حاضرا ً في احتفال لمنفذية المتن
الشمالي في الحزب السوري القومي االجتماعي في
عيد المقاومة والتحرير في بلدة بتغرين.
وتحدّث القنطار فأكد أنّ المقاومة هي الخيار
المعبّر عن إرادة األح���رار ،وبهذا الخيار أنجزنا
تحريرا ً مجيداً ،وعلينا ان نستم ّر في تح ّمل مشاق
النضال ،ألنّ اآلتي أعظم ،وتنتظرنا في المستقبل
مواجهات كبيرة.
وقال :يجب أن نكون أكثر حذرا ً من بعض الداخل،
فهذا البعض يطعننا في الظهر ويتآمر على الوطن
وعلى المقاومة ،ودليل هذا التآمر هو ما حصل في
حلبا من مجزرة وحشية بحق القوميين.
وشكك القنطار بأن يقوم القضاء ب��دوره في ما
خص مجزرة حلبا ،وهذا ما ينبغي على القوميين
ّ
معرفته ،وأش��ار إلى أنّ سورية تتع ّرض لمؤامرة
كبيرة ،ألنها تشكل درعا ً للمقاومة ،وهدف المؤامرة
القضاء على جبهة المقاومة والممانعة والصمود،
لكننا ومن منطلق اليقين ،نؤكد بأنّ سورية ستهزم
المؤامرة وستخرج منتصرة لثوابتها ومواقفها
والمقاومة.

حزب وجدي الصايغ
هو حزب بمستوى التحدّيات

وم��ن قلب الجبل في بلدة ش��ارون في آذار من
العام  2013كانت محطة جديدة حضر فيها القنطار
في الذكرى الـ 28لالستشهادي وج��دي الصايغ
فتى الجبل ال��ذي كان في طليعة االستشهاديين
ال��ذي��ن خ��ط��وا بدمهم عصر ال��م��ق��اوم��ة ف��ي وجه
العدو الصهيوني ،ومن شارون أكد عميد األسرى
المح ّررين سمير القنطار :نجتمع هنا في هذه البلدة
لنحيي ذك��رى اسشهاديّ بطل
العزيزة المقا ِومة ْ
ك��ان لعمليته النوعية األث��ر البالغ على مستوى
النهضة المقاومة في هذا الوطن وعلى مستوى
تيئيس العد ّو ،والتأكيد أنّ في لبنان شبابا ً مستع ّدا ً
للتضحية واإلباء والمقاومة.
كما أشار القنطار آنذاك الى أنّ المرحلة المقبلة
هي مرحلة تح ّد وحسم ،وهذا أصبح واضحا ً وجليا ً
وال يحتاج إلى كثي ٍر من التحليل .إنّ المرحلة المقبلة
هي مرحلة أن نكون أو ال نكون ،إ ّما أن نبقى جزءا ً من
هذه المعادلة وأصحاب الحق ،وإ ّما أن نزول ويسود
الباطل .إنّ المرحلة المقبلة تتطلّب أكثر من أيّ
وقتٍ مضى أن نصون دماء وجدي الصايغ وسناء
محيدلي وهادي نصرالله ودماء الشهداء جميعاً.
كذلك أكد الشهيد القنطار أنّ حزب وجدي الصايغ
هو حزب بمستوى التحدّيات ،وبأنّ القوميين أوائل
في المواجهة والميدان إذا ُطلب منهم ذل��ك .نحن
نحترم ه��ذا الحزب ون��ق �دّره ،غبت في السجون
الصهيونية لثالثين سنة ،وعندما ع��دت وجدت
ك ّل شيء تغيّر وتبدّل إال الحزب السوري القومي
االجتماعي بقي ثابتا ً على عقيدته ومبادئه.
على العهد يا سمير...
اليوم وبعد استشهاد القائد المقاوم سمير القنطار
فنؤكد له ،بأنّ القوميين اإلجتماعيين على العهد
باقون كما عهدتهم ،أبطاال ً في الميدان ومشاريع
شهداء من أجل فلسطين والشام ولبنان وفي ك ّل
مكان حيث أعداء األمة.

