4

السنة السابعة  /االثنني  22 /شباط  / 2016العــدد 2011
Seventh year / Monday / 22 February 2016 / Issue No. 2011

حمليات

�آالف القوميين والمواطنين ي�ش ّيعون ال�شهيد البطل �أدوني�س ن�صر بعر�س قومي كبير في ال�شويفات

قان�صو� :شهدا�ؤنا هم طليعة انت�صاراتنا الكبرى والعهد هو العهد
ب�أننا ثابتون على مواقعنا ومواقفنا وعلى نهجنا في الت�ضحية والفداء

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي الرفيق البطل
أدونيس نصر (مسؤول اإلعالم الحربي في «نسور الزوبعة»)
ف��ي مأتم حزبي وشعبي ح��اش��د ،حيث تقاطر القوميون
االجتماعيون والمواطنون باآلالف إلى الشويفات لوداع الشهيد
البطل ،وسط هتافات حزبية وأناشيد وأغان قومية.
موكب التشييع انطلق من أمام مستشفى الرسول األعظم
عند التاسعة صباحاً ،بعد أن أدّت فصائل رمزية من «نسور
الزوبعة» التحية الحزبية ،وصوال ً إلى مدخل مدينة الشويفات،
حيث تزيّنت الشوارع بأعالم الحزب ،وبالصفوف البديعة
النظام التي انتشرت على جانبي الطريق ترفع أعالم الحزب
وصور الشهيد.
شارك في التشييع ،إلى جانب عائلة الشهيد ،رئيس المكتب
السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو ،الرئيسان
السابقان للحزب مسعد حجل وجبران عريجي ،عضو الكتلة
القومية النائب د .مروان فارس ،ناموس مجلس العمد نزيه
روحانا ،عميد الدفاع زياد معلوف ،عميد التربية والشباب
عبد الباسط عباس ،عميد االقتصاد فارس سعد ،عميدة البيئة
ميسون قربان ،عميد القضاء عصام بيطار ،عميد الثقافة
والفنون الجميلة د .ميشال نخلة ،عميد الدراسات د .ربيع
بنات ،ومدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية ،ناموس
المجلس األعلى الياس خوري وعضوا المجلس قاسم صالح
وعاطف بزي ،ناموس مكتب رئاسة الحزب رندة بعقليني،
أعضاء المكتب السياسي :المندوب السياسي لجبل لبنان
الجنوبي حسام العسراوي ،المندوب السياسي لجبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،بطرس سعاده ،وهيب وهبة ،منفذ
عام الغرب بدري شهيّب والمنفذون العامون في لبنان ،رئيس
لجنة تاريخ الحزب لبيب ناصيف ،رئيسة مؤسسة رعاية
أسر الشهداء نهال رياشي ،وع��دد كبير من أعضاء المجلس
القومي وهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية وآالف
القوميين والمواطنين.
كما شارك في التشييع نائب رئيس المجلس السياسي في
حزب الله محمود قماطي ،مسوؤل منطقة الجبل بالل داغر على
رأس وفد ،ممثل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب
طالل أرسالن الدكتور خالد عبد السالم على رأس وفد كبير،
عضو قيادة حزب البعث العربي االشتراكي د .علي غريب،
وفد من حركة أمل برئاسة عباس قطايا ،رئيس تحرير «البناء»
النائب السابق ناصر قنديل ،ممثل التيار الوطني الحر رمزي
دسوم ،العميد المتقاعد صالح عيد ممثالً حركة المرابطون
غسان الطبش ،ممثل الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي د.

وسام حمادة ،وممثلون عن الحزب الشيوعي اللبناني ،حركة
الشعب ،الحراك المدني ،وفد من سرايا المقاومة ،رؤساء
بلديات ومخاتير وفاعليات وإعالميون.

عشقت أمة تريد الحياة ،فكنت لها الهدى.
وألقى الشاعران فيصل الصايغ وعادل خدّاج قصائد ن ّوهت
بمزايا الشهيد وحزبه.

كلمة التعريف

كلمة مديرية الشويفات :فرضت حضورك
في الحياة وفي االستشهاد

بدأت مراسم التشييع عند الساعة الثانية عشرة في قاعة
رابطة سيدات الشويفات ،وتولى التعريف مهنا البنا الذي ألقى
كلمة مؤثرة جاء فيها:
َ
لديك
يا رفيقي ،ما الشهاد ُة
ُ
حيث رحلتَ يخلَّ ُد
إال الخلو ُد
َ
ُ
يديك سوى
البنادق بين
ما
النا ُر متى التهبت ال تب ُر ُد
الكتاب بين ك َّف َ
يك سوى
ما
ُ
ُ
السيف حيث تري ُد يج َّر ُد
الحرب في اعتقادِك إلاّ
ما
ُ
ُ
الرجال تح ِّد ُد
النص ُر متى
الحب
ما األم ُة لديك إال
ُّ
يجنُّ في خافقيك ،يغ ِّر ُد
ما البطول ُة في سمر ِة الزندينِ
إال اإليمانُ  ،وبالثباتِ يؤ َّي ُد
ما القضي ُة في ناظريك إلاّ
الحيا ُة إن رح َل الشهي ُد تج َّد ُد
وها أنت يا رفيقي أدونيس
يا من يسكن ذكراك الخلود
تترجل
فال
ّ
يا من ختم رسالة الوجود
نالقيك بالورد ال نبكيك
فإنْ بكينا ،يسقط الدمعُ عزيزا ً
فنحن نشتاق إلى عينيك ،إلى تقبيل قبضة زن��ادك ،حين
ارتقيت
نشتاق أن نلقاك ف��ي ك�� ّل اح��ت��ف��ال ،يشتاقك األش��ب��ال
والزهرات،
تشتاقك مخيّمات النهضة ،تشتاقك رائحة التراب ،سوف
تسأل عنك أشجار الزيتون كيف رحلت؟
سنقول :قبل الرحيل أبلغتنا
أنا الشهيد ،تذ ّكروني عندما تحتفلون بالنصر...
اليوم ،يا رفيقي بلغ العشق ح ّد الثمالة ،فتسلّلت ذات شتاء
لتح ّر َر لنا بعينيك لواءنا المسلوب
عشقت أمة تأبى الموت فكنت لها الفدى

وألقى ربيع صعب كلمة باسم مديرية الشويفات قال فيها:
ما أصعب الوقوف في حضرة الشهداء ،قد تهوي النسور لكنها
لن تسقط ،م��اذا نعدّد اليوم من مزاياك وأن��ت الشهيد الذي
يختصر ك ّل المسافات والصفات ...ارتفعت نسرا ً لحياة األمة
وع ّزها ومجدها ونصرها األكيد.
استمهلناك في االنتماء ،فعاجلتنا في االستشهاد ،وأنت
الذي قلت لنا« ،خلقت ببيت قومي ورح استشهد قومي».
أحببت ال��ش��ام بعد فلسطين ،فرويتها ب��ال��دم��اء حتى
الشهادة.
أنت ابن العائلة القومية االجتماعية ،قاتل والدك الرفيق
أسعد ،أب��و صنين ،مشروع يهود الداخل في لبنان ،وأنت
قاتلتهم في الشام ،حتى قطرات الدم األخيرة ،فكنت الوفي
دائما ً لقسمك مردّدا ً قول حضرة الزعيم «إنّ الدماء التي تجري
في عروقنا ،عينها ليست ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى
طلبتها وجدتها» .فكنت واحدا ً من مئات الشهداء الذين أع ّزوا
األمة بدمائهم الزكية.
عرفناك شبالً في مخيمات الحزب ،والحقا ً مد ّربا ً فيها،
ومواطنا ً متابعا ً للحلقات اإلذاعية ،ثم رفيقا ً مندفعا ً ال يتعب
وال يستكين ،مناضالً ومسؤوال ً ال يتأخر يوما ً عن إتمام كامل
واجباته ،فكنت الحدث في ك ّل مكان وزمان فارضا ً حضورك
في حياتك وفي استشهادك.
في العام  ،2014عدت إلينا جريحاً ،لكنّ صالبة إيمانك
أعادتك من جديد إلى أرض المعركة ،فأنت كنت دائما ً مص ّرا ً
على معادلة النصر أو الشهادة.
اليوم تفتقدك العائلة إبنا ً وأخا ً ورفيقاً ،ويفتقدك حزبك رفيقا ً
مناضالً ،مؤلم لنا هذا الوداع ،لكنه مش ّرف لرفيق أراد منذ اليوم
األول النتمائه إلى هذه النهضة التغيير حتى الرمق األخير.
اعذرنا أيها الرفيق الشهيد إذا ذرفنا عليك الدمع ،فالشوق
والحنين تخبّئه القلوب ،لكنّ العيون ال تستطيع.
نودّعك اليوم ،لكننا نرى إصرارك في عيون رفقائك الذين
أحببت ،وفي آالف األشبال الذين زرعت فيهم اإلرادة نفسها
إلكمال المسيرة.
س�لام لك من ياسمين الشام ،وم��ن أغصان الزيتون في

فلسطين ،سالم لك يا رفيقي الشهيد ولك ّل الشهداء التحية
والسالم.
نم قرير العين أيها الشهيد وال تخف على من تركتها أو
غادرتها شهيدا ً فهناك من سيكمل المسير.
البقاء لألمة والخلود لسعاده

وألقت شقيقة الشهيد سحر نصر كلمة ِباسم العائلة قالت
فيها« :كلّنا نموت ،لكنّ قليلين م ّنا يظفرون بشرف الموت من
أجل عقيدة».
ماذا يقول الحرف في الشفتين إنْ قال الدم؟
أدونيس ،أيها الشهيد،
أدونيس األخ الحبيب،
أدونيس الصديق والرفيق،
التوحش
أدونيس اإلله الذي لم يزل يصرع بالدم خنازير
ّ
على أرض الكرامة.
أدونيس صنع مجده بيديه ،ب��إرادت��ه الصلبة ،بإيمانه
بقضية تساوي وجوده .دم أدونيس شاهد على أنّ القوميين
االجتماعيين هم ملح هذه األرض ،وأنّ تعاليم المعلّم القائد
القدوة أنطون سعاده ،تسري في دمائنا بصدق ،وبصفاء
عظيمين.
ن��ودّع أدونيس اليوم ،وه��و ال��ذي ودّعنا من زم��ن طويل
لينصرف إلى شؤون حزبه وهموم أ ّمته ،محاوال ً تضميد ما
يمكن تضميده من جراح.
يرحل أدونيس ،حامالً بي ٍد رشاش ع ّز ،وبأخرى كاميرا تؤ ّرخ
لنسور الزوبعة بطوالتهم وانتصاراتهم.
ستنتهي هذه الحرب يا أدونيس ،وسيكون لنا من مشاهد
البطوالت التي أغرتك الكثير لنرويه ألبنائنا وأحفادنا .سنفتخر
ونعتز بك دائماً ،وبرفقائك الشهداء الذين سبقوك والذين
سيأتون بعدك ليغ ّمسوا في دمائهم فشل الفجر الجديد .الفجر
الذي سيُطيح باإلرهاب وبالطائفية ،وبأعداء األمة كائنا ً من
يكونون.
أدونيس ،أيها األخ والرفيق والشهيد القدوة ،علّمتنا في
حب
حب يعلو على ّ
حياتك الكثير ،وعلّمتنا باستشهادك أن ال ّ
سورية ،وال شغف أكبر من شغفنا باالنتصار لسورية.
سنفتقدك أيها الغالي ،سيفتقدك الكثيرون ،ولكنّ عزاءنا
الوحيد هو أنّ دمك الطاهر قد روى أرض الكرامة ،أرض سورية،
تماما ً حيث اشتهيت أن يكون .لقد أعطيت سورية ك ّل ما لديك

ّ
زف الرفقاء الأبطال خالد غزال و�أدوني�س الخوري وعبد الرحيم طه �شهداء

«القومي» :بدماء ال�شهداء وت�ضحياتهم نحمي �شعبنا ون�صون م�ستقبل بالدنا

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي
إل��ى األم���ة وع��م��وم ال��س��وري��ي��ن القوميين
االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود خبر
ارتقاء الرفقاء األبطال خالد غزال وأدونيس
ال��خ��وري وعبد الرحيم ط��ه ش��ه��داء أثناء
قيامهم بواجبهم القومي.
ــ الشهيد البطل الرفيق خالد حمزة غزال،
من مواليد جرمانا .1983
انخرط في تشكيالت «نسور الزوبعة»
في العام  ،2012بعد أن أت � ّم ع��دة دورات
عسكرية.
تميّز بشجاعته وإق��دام��ه ومناقبيته
القومية.
ــ الشهيد البطل الرفيق أدونيس رياض
الخوري ،مواليد قطنا ـ دمشق .1997

انخرط في تشكيالت «نسور الزوبعة»
في العام  ،2012بعد أن أت � ّم ع��دة دورات
عسكرية..
تميّز بشجاعته وإق��دام��ه ومناقبيته
القومية.
ــ الشهيد البطل الرفيق عبد الرحيم أحمد
طه ،مواليد إدلب .1997
انخرط في تشكيالت «نسور الزوبعة»
في العام  ،2012بعد أن أت � ّم ع��دة دورات
عسكرية.
تميّز بشجاعته وإق��دام��ه ومناقبيته
القومية.
وق��د ارتقى ه��ؤالء الرفقاء شهداء ضمن
المجموعة ال��ت��ي استشهد منها الرفيق
البطل جمال كمال ،والرفيق البطل أدونيس

نصر (المسؤول في اإلعالم الحربي لنسور
الزوبعة) في منطقة طور جلي في كنسبّا ـ
ريف الالذقية في  19شباط .2016
والرفقاء الشهداء خاضوا مواجهات عديدة
إلى جانب الجيش السوري والقوى الحليفة
ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،وفي
مواقع مختلفة ،محققين إن��ج��ازات بدّلت
م��وازي��ن السيطرة على األرض السورية،
مجسدين ببطوالتهم قول باعث النهضة،
ّ
«ك ّل ما فينـا من األمة وك ّل ما فينـا هو لألمة،
الدمـاء التي تجري في عروقنـا عينهـا ليسـت
ملكا ً لنا ،بل هي وديعـة األمـة فينا ومتى
طلبتهـا وجدتهـا».
انّ الحزب السوري القومي االجتماعي ،إذ
ّ
يزف هذه الكوكبة من الشهداء األبطال ،فإنه

كلمة العائلة:
ألمثالك ينحني التاريخ

على نهجه وعهده ووعده بمواصلة مسيرة
الصراع والمقاومة ،ض ّد اإلرهاب واالحتالل،
وأنّ القوميين االجتماعيين ،بما يقدّمون من
دماء وتضحيات ،هم أكثر عزما ً وتصميما ً
على االنخراط في هذه المواجهة المصيرية،
ض ّد أعداء األمة والوطن.
ويؤكد الحزب السوري القومي االجتماعي،
أنّ الشهداء بتضحياتهم وبدمائهم الزكية
يشكلون درع الحماية لشعبنا ويصونون
مستقبل بالدنا وإنقاذها من خطر اإلرهاب
والعدوان.
عهدا ً لشهدائنا األبطال الذين قضوا عند
تخوم اللواء السليب ،أنّ دماءهم ستكتب
حكاية التحرير والنصر األكيد ،نصر مع ّمد
بالدم والبذل والتضحيات .البقاء لألمة.

وك ّل ما فيك ،ألنّ سورية أحبّتك أيها البطل ،فقد احتفظت بك في
ترابها شهيدا ً بطالً ...إلى األبد.
نم قرير العين يا بطل ،فألمثالك ينحني التاريخ.
حزب زعيمه شهيد.
نم قرير العين يا بطل ،نحن من
ٍ
نم قرير العين يا بطل ،أنت من عائلة قومية اجتماعية.
ك ّل واحد فيها يحسدك على هذا المجد ال ُمش َتهى.
نعاهد دمك الطاهر أننا في عائلتك الصغيرة وحزبك الكبير
العظيم سنتابع درب النضال والصراع ،وسيظ ّل هتافنا مدوياً،
َ
ألجلك وألجل ك ّل الشهداء ،ألجل
ألجل سورية ،ألجل سعاده،
الحق والخير والجمال الذي استشهدتَ ألجله:
تحيا سورية ويحيا سعاده ...والبقاء لألمة.

كلمة رفقاء الشهيد:
فجر قنبلته بيننا ورحل
ّ

وألقى الصحافي فراس الشوفي كلمة ِباسم رفقاء الشهيد
أدونيس استهلها بالقول :ال أدري إنْ ك��ان االختيا ُر الذي
علي ألقرأ كلمة رفقاء أدونيس ،هو وسام ،أم اختبار قد
وقع ّ
يكون األصعب في حياتي؟ فكيف يؤ ّبنُ المرؤ نفسه؟ لكنني
«ذاهب أنت في
سأستعير من كمال خير بيك ألقول ألدونيس:
ٌ
نعيم السكوت ،وأنا ذاهب في جحيم الكالم»...
شك ،تؤ ّم أحد عشر كوكبا ً
هذا الصباح ،الشمس حزينة بال ّ
س من الجذور .لقد رحل بائع
في صالة وداع القمر ،والشجر من ّك ٌ
الفرح .وها نحن نلملم أجزاءنا من بقايا كتبه ،من الضحكات،
من األلف حل ٍم وحلم ،من السنين والشوارع والمقاهي والمدن
والحقول التي ال نعرفها من دونك.
أ ّم��ا أنت أيّها الموت ،فتعال لنسائلك ،نحن المذبوحين
والثكالى ،لماذا قطفت الورقة البيضاء الوحيدة في الكتاب؟
كيف سند ّون أحالمنا؟ وأين أدونيس ليلتقط م ّنا حبّات الحزن
والفرح والجنون؟ من سيج ّمع دموعنا؟ أعرف أنّ أدونيس ذهب
إليك طواعية ،القاك في منتصف الطريق .لكن كيف تح ّقق أمنية
رجل واحد بالرحيل ،وتهمل آالف األماني بأن يبقى بيننا؟
قم يا أدونيس ،قم من الصوَر اآلن ،وسر بيننا كما قمتَ في
األسطورة قبل آالف السنين .هل تعود في عيد ميالدك في أيار؟
أم في ت ّموز الذي تحمل اسمه؟ سنحتفل يا روحي هذا العام،
ستطفئ أنت الشموع .اختر ما شئت من هدايا .إذا حصلنا َ
لك
على نسخة أصلية من «نشوء األمم» ،أتعود؟ إذا حصلنا لك
على توقيع من باتريك سيل على كتاب «الصراع على سورية»،
أترجع إلينا؟

