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حمليات

حمليات

زار عائلة ال�شهيد ن�صر في ال�شويفات وتلقى ات�صال تعزية من ال�سفير ال�سوري

حردان :البيوت القومية مفتوحة
للبذل والعطاء في �سبيل انت�صار الق�ضية

قانصو

صعب

الشوفي

البنا

نصر

ح�سبنا اعتزازاً �أنّ �أدوني�س ورفقاءه ا�ست�شهدوا
في �أ�سمى المواقع و� ّ
أعزها لأنّ الدفاع عن ال�شام هو دفاع
عن لبنان وفل�سطين والعراق ّ
وكل الأمة

األبوان ديب وكرم

أتعود ذل��ك المصباح ال��ذي يجتذب إليه الفراشات في
مساءات سطيحة البيت في الشويفات؟ لمن ستحمل شجرة
البوملي ثمارها هذا العام؟
لمن سيأتي الربيع في الشوير وبولونيا؟ لمن ستزهر
ّ
ستحضر نظام طعام المساء؟ من
األرض حول العرزال؟ ولمن
يمازح أبا صنين؟ من يحمل كارل والياس عن أليسار وسحر؟
ولمن ستشتكي نانا ورشا وصفاء وإنانا وأنا ومالك وسعاده
ويوسف وريّان وسالف وجمال وماهر وسناء ونبيلة ،والمئات
غيرنا؟ أتحرمنا ك ّل هذا الدفء وسط ك ّل هذا الصقيع؟
الخشبي
تمسك بيدي ،فهذا السرير
قم يا حبيبي ق��م،
ّ
ّ
األبيض ال يحتويك .أعرفك ،ال تطيق العزلة واألماكن الضيّقة،
كنت أراقبك عندما عبرنا الخندق في مخيّم اليرموك .بياضك
أنصع من ك ّل توابيت األرض .تعال ،سيأخذك زي��اد معه،
ّ
حضرا أغراضك على باب المكتب ،الكاميرا
والياس وسامر
ّ
ّ
العدسات ،والشاحن الكهربائي ،وحلوياتك المفضلة ،وبزتك
البني.
المر ّقطة ،والمسدس
ّ
طيّب ،خذ يمناي ليمناك التي م ّزقتها الشظايا ،اختر منها ما
يستهويك من األصابع والعظام .هل آلمتك يا حبيبي الجراح
في الخاصرة والكبد؟ اقتسم كبدي نصفين ،فأنت تأخذ ح ّقك
بال م ّنة على أيّ حال.
آ ٍه آهٍ ..هل تسمع صراخنا يا «أدو»؟
نحن هنا اليوم لنودّع قلبا ً كبيرا ً على هيئة رجل ،كانت
سورية محور حياته وحبّه ،وكان لها ابن با ّر ،طاهر من ّزه عن
الغايات ،كما كانت لمعلّمه ومعلّمنا العظيم ،أنطون سعاده...
ورحل كما أراد جنديا ً سورياً.
في المدرسة التي ربّتنا ،آخر ما يخيفنا هو الموت ،ال بل
إ ّننا نشتهيه ،ال طمعا ً في ج ّنة ،وال هربا ً من ضعف .لقد مشى
زعيمنا أمامنا وقال اتبعوني ،بتوقيع دمه ،ألّنّ «الدماء التي
تجري في عروقنا عينها ،ليست ملكا ً لنا ،بل هي وديعة األمة
فينا متى طلبتها وجدتها» .وكذا فعلت سناء ومالك ووجدي،
وكذا فعل محمد عواد باألمس ،عسى أن يكون أدونيس قد أخذ
معه بعضا ً من صوَر نسور الزوبعة لع ّواد ،ليرى الباشق
ما فاته منذ غيابه ،في درع��ا والسويداء وحمص ودمشق
والالذقية.
قبل خمس سنوات ،أدركنا أنّ ما ك ّنا نخاف منه ،وندعو
إلى مواجهته وندفع ثمنا ً لكشفه وفضحه ،طوال عمر حزبنا
ونهضتنا ،قد بات أمامنا .يريدون سلب سوريانا ،روحنا ،أن
يقسموها ويج ّزؤوها ويطيّفوها ،أن يشلّعوا ياسمين الشام،
ّ

الصايغ

على اث��ر تبلغه باستشهاد الرفقاء أدونيس
نصر ،جمال كمال ،أدونيس الخوري ،خالد غزال،
عبد الرحيم طه ،في ريف الالذقية أثناء تأديتهم
واجبهم القومي ،زار رئيس الحزب السوري القومي
االجتماعي النائب أسعد حردان على رأس وفد من
قيادة الحزب منزل عائلة الشهيد البطل أدونيس
نصر ف��ي ال��ش��وي��ف��ات ،وق���دّم ال��ت��ع��ازي للعائلة،
جسد
مؤكدا ً أنّ الشهيد أدونيس أيقونة قومية،
ّ
باستشهاده إيمانه العميق بالحزب والنهضة.
وأكد حردان أنّ الشهيد الرفيق أدونيس ابن بيت
قومي ،والبيوت القومية مفتوحة للبذل والعطاء
والتضحية ف��ي سبيل ال��ح��ق وال��خ��ي��ر والجمال
وانتصار القضية القومية.
كما اتصل ح��ردان بالمسؤولين الحزبيين في
وموجها ً بإقامة أع��راس الشهادة
الشام ،معزياً،
ّ

خداج

وقمح دير الزور وخضرة حماه وحمص ،وفاكهة جبل الشيخ
ورائحة الفرات في بغداد ،وعشيّات الغروب في بيروت.
هم ال يعرفون« :ل��ن تكوني لسوانا يا شرايين دمانا»،
نغ ّنيها مذ ك ّنا في المخيم أشباالً ،أتذكر يا أدونيس؟ ألم نغ ّنها
في نزهة السيارة ،وفي المنفذية ،وعندما تن ّقلنا في حواري
دمشق؟ دمشق التي تبكيك اآلن .يا أنت ،كيف تكسر بخاطر
مدينة؟
يظ ّنون يا صديقي ،ونحن ما صدّقنا أن وقفنا على ضفاف
اسكندرون ،أنّ قذيف ًة من جاهل حاقد يسوقه األجنبي كالعبد
الذليل ،سترهبنا ...أنت ورفقاؤك أدونيس خ��وري ،جمال
كمال ،عبد الرحيم طه وخالد غزال ،هم ال يعرفونك ،ال يعرفون
ذاكرة أدونيس!
أخالك في الطريق من كنسبّا إلى المستشفى في الالذقية
مبتسماً ،كما رأيتك يا عيوني أمس ،وأنت نائم كالبحر في موته.
أتذكر يوم ذهبنا إلى الجنوب والناقورة وعلى بوابة فاطمة؟
تلك التالل تناديك ،ويوم ذهبنا إلى الجوالن؟ وحزنتَ ألننا لم
نصل إلى مجدل شمس لكي ترى الجوالن وتل ّوح لحبيبتك من

لم َ
يبق في لبنان � اّإل بقعة
�ضوء واحدة هي معادلة
القوة معادلة الجي�ش
وال�شعب والمقاومة
هناك .سامحني يا حبيبي ،ظننتُ أنّ أمامنا م ّتسعا ً من الوقت
لك ّل هذا العشق والتراب .لم أعرف أنك س ُتجَ نُّ باكرا ً بالموت
األخضر الذي يُغري...
في صدري كونٌ من الصمت والحزن ،وأنا أودّع اليوم من
اعتدت أن أتن ّفس معه في آخر  15عاما ً من عمري.
خسارتنا اليوم ال تضاهيها خسارة ،والحسرة تأكل من
فجر
الجسد حتى النخاع .لكن اعلموا جيدا ً أنّ ه��ذا ال��ذي ّ
قنبلته بيننا ورحل ،سيكون مشرقا ً مدو ّياً ،ومحطة تاريخية
في مسيرة نهضتنا .نحن النور الباقي في جسد هذه األمة
سجى
المعتمة .نحن لحمتها وروحها ،كرمى لهذا العمالق ال ُم ّ
بيننا...

للرفقاء األبطال الذين ارتقوا شهداء.
وتلقى ح��ردان اتصاال ً من السفير السوري في
لبنان الدكتور علي عبد الكريم علي ،ال��ذي قدّم
تعازيه لحردان باستشهاد الرفيق أدونيس ورفقائه
في ريف الالذقية ،وقد أشاد السفير علي بمواقف
الحزب وتضحيات القوميين االجتماعيين.
وإلى رئيس الحزب قدّم التعازي بالشهيد نصر
في منزل العائلة ،نائب رئيس الحزب توفيق مهنا،
رئيس المكتب السياسي الوزير علي قانصو ،عميد
اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية ،عميد الدفاع زياد
معلوف ،نائب رئيس المكتب السياسي د .كمال
النابلسي ،رئيس هيئة منح رتبة األمانة كمال
الجمل ،المندوب السياسي لجبل لبنان الجنوبي
حسام ال��ع��س��راوي ،وع��دد كبير م��ن المسؤولين
المركزيين.

وداعا ً يا حبيب ال��روح ...وداعا ً يا حبّات الضوء ،يا مالئ
الدنيا وشاغل الناس ...اعتنِ جيدا ً بالتراب الذي لم تخرج منه
لتعود إليه ،كما كنت تعتني بنا ،وبسورية ...البقاء لألمة

كلمة مركز الحزب

وأل��ق��ى رئيس المكتب السياسي المركزي ف��ي الحزب
السوري القومي االجتماعي الوزير السابق علي قانصو كلمة
باسم مركز الحزب استهلها مخاطبا ً الشهيد بالقول :يا رفيق
أدونيس ،أيها الشهيد البطل ،ماذا أقول في وداعك؟ فك ّل كال ٍم
مهما كان بليغا ً لن يوفيك ح ّقك .ماذا يقول الكالم في حضرة
الشهادة؟ ماذا يقول الحرف إنْ نطق الدم؟ أأتحدث عن عمق
إيمانك بعقيدتك والتزامك بحزبك وها أنت تذهب فيهما إلى
النهايات ،إلى االستشهاد؟
وأين كان استشهادك؟ في الالذقية .فأ ّي ُة عقيدة عظيمة هذه
العقيدة القومية االجتماعية التي ق ِدمَتْ بك وأنت اللبناني
الماروني الهويّة ل ُتقاتل اإلرهاب على أرض الشام؟ أأتحدّث عن
مهاراتك اإلعالمية؟ وأيّ إعال ِم أقوى دو ّيا ً من دويّ الشهادة؟
أأتحدّث عن زادك الثقافي ،وأنتَ كنتَ صديقا ً للكتاب ،تواكبه
كتب إلى آخر؟ وما معنى الثقافة إنْ لم تكن التزاما ً
من معرض ٍ
بقضية الشعب ونضاال ً من أجلها واستشهادا ً في سبيلها ،كما
التزمت وناضلت واستشهدت.
أأتحدث عن ظرافتك ُ
وط َرفك الساخرة ،وكنت تطالعنا بها
صباح ك ّل يوم في مركز الحزب؟ الله الله يا أدونيس ...كأ ّنك
كنت تسخر من متاع هذه الدنيا وتش ّد الرحال إلى حيث وقفات
العز ،وصناعة الحياة لشعبك.
َ
وكأنك كنت تجد
ّاب بالمخاطر
أأتحدث عن إقدامك غير هي ٍ
لذ ًة في ركوب أمواجها ،أهذا ك ّل ما أنت؟ ال ،هذا بعض ما أنت.
في وداع��ك يا رفيق أدونيس ،نستذكر ك ّل هذا ،لكننا في
األصل جئنا لنؤدّي التحية لدمك ،فنبارك ونتبارك ،نفخر
ونفاخر باستشهادك .هذا يومك يا أدونيس ،هذا ليس مأتماً،
وحاشى أن يكون وداع الشهيد مأتماً .هذا عرس يحتشد فيه
المحبّون يا عريس الشباب.
وم��ن ال��ع��روس؟ إ ّنها القضية التي آمنتَ بأ ّنها تساوي
وجودك .إنها األرض التي قبّلها دمك في الالذقية ث ّم غفوت
إلى األبد في أحضانها في الشويفات قريبا ً من وجدي الصايغ
وابتسام حرب ونضال الحسنية ،وغيرهم من شهداء الحزب
في هذا الجبل األش ّم.
وتوجه قانصو إلى وال��د الشهيد قائالً :يا أبا أدونيس،

ما جئنا مع ّزين ،بل جئناك معت ّزين ،فها أنت بررت بقسمك
وقدّمت وديعة األمة ،وهي بعض دمك ،فل ّذة كبدك ،قدّمتها
لألمة حينما طلبتها.
يا أبا أدونيس :حسبك اعتزازاً ،أنّ أدونيس لم يمتْ في خندق
طائفي ،ال ولم يمت في معركة أز ّقة وزواريب ،ال ولم يُرغم على
إنهاء حياته .أ ّنه اختار أن يستشهد ال أن يموت ،وأين؟ في
هضاب الالذقية في الشام ،في أسمى المواقع وأع ّزها ،في
مواجهة عصابات اإلره���اب ،في مواجهة البرابرة الجدد،
أحفاد هوالكو وتيمورلنك ،حمَل ِة القتل والتدمير .إ ّنهم أدوات
الصهاينة لقتل الحياة في شعبنا .أعلنوا الحرب على الشام
وعاثوا فيها قتالً وتدميرا ً إلسقاط دولتها ،وجيشها ،وموقفها
المقاوم ،ولتمزيق وحدتها .لكنّ أدونيس ورفقاءه تصدّوا
لهؤالء البرابرة ،جنبا ً إلى جنب ،مع رجال الجيش العربي
السوري ومع رجال المقاومة دفاعاً ،ليس عن الشام فقط ،بل
دفاعا ً عن فلسطين أيضاً ،ألنّ إسقاط الشام إسقاط لفلسطين،
ودفاعا ً عن لبنان :عن وحدته وأمنه ومقاومته وجيشه ،ألنّ
إسقاط الشام إسقاط للبنان ،ودفاعا ً عن العراق ألنّ إسقاط

�أما � َآن الأوان لأن يرفع
ً
اللبنانيون ال�صوت عاليا ب�أن ال
م�ستقبل لهم � اّإل بتطوير النظام
ال�سيا�سي باتجاه ال طائفي؟
ٌ
إسقاط لوحدة العراق ولدولته وعروبته.
الشام
وها هي دماء هؤالء الشهداء تزهر انتصاراتٍ على أرض
ّ
وتبشر بأنّ االنتصار الشامل على اإلرهاب وعلى رعاته
الشام،
بأنّ
االنتصار عليهم آتٍ أتٍ
من دول عربية وإقليمية وعالمية،
آتٍ .
ويا رفيق أدونيس :كنتَ توافقني ال��رأي بأنه لم َ
يبق في
لبنان إلاّ بقعة ضوء واحدة هي معادلة القوة ،معادلة الجيش
والشعب والمقاومة ،ولوال هذه المعادلة لكانتِ العصابات
اإلرهابية اجتاحت لبنان من أقصاه إلى أقصاه .فهل يسلّم
أولئك المنهزمون بهذه الحقيقة ،ويمسكون ألسنتهم عن شتم
هذه المعادلة؟

وفي يومك يا أدونيس أحيّي جيشنا ومقاومتنا وشعبنا
األبي.
ّ
وكنتُ أوافقك الرأي يا أدونيس بأ ّنه عدا هذه المعادلة ك ّل
شيء في حالة استنقاع .فال رئيس جمهورية ،وال حكومة
منتجة ،وال مجلس نيابي يقوم بمها ّمه ،والنفايات تقيم سمومها
بيننا ومعنا ،والكهرباء من سيّئ إلى أس��وأ ،ومثلها المياه
والصحة وفرص العمل ،والمواطن المسكين متروك لقدره...
عجز وإفالس ،أال بئس هذا النظام الطائفي الذي ال يو ّلد غير
األزمات والمنازعات ،أال بئس طبقة سياسية هي في معظمها،
تحمي هذا النظام البائس وتقفل األب��واب على إصالحه ،بل
تتغ ّنى به وتقدّمه وصفة لمعالجة أمراض المنطقة! فعالً اللي
استحوا ماتوا..
فيا شعب لبنان :إلى متى ترضخ لهذا البؤس والشقاء؟
أما َ
آن األوان لتخرج من فلسفة التسليم بهذا الواقع وكأنه
القضاء والقدر ،فتنتفض على أسباب هذا الشقاء ،وترفع
صوتك عاليا ً بأن ال مستقبل للّبنانيين إلاّ بتطوير هذا النظام
السياسي باتجاه ال طائفي؟ ومدخل هذا التطوير قانون جديد
لالنتخابات النيابية يعتمد النسبية ويقوم على لبنان دائرة
انتخابية واحدة ،ومن خارج القيد الطائفي؟
أضاف قانصو :ونحن نشيّع الرفيق أدونيس إلى مثواه
األخير ،يُشيّع رفقاؤكم في الشام اليوم أربعة شهداء ارتقوا مع
أدونيس ،لتنض ّم هذه الكوكبة إلى قافلة شهداء الحزب على
بطاح فلسطين ،وعلى بطاح لبنان ،وعلى هضاب الشام .هذا
هو حزبكم ،نشأ على قضية ،ويستم ّر في بذل الدماء في مواجهة
يهود الداخل ويهود الخارج ،والشعار هو الشعار :شهداؤنا هم
طليعة انتصاراتنا الكبرى ،والعهد هو العهد ،بأننا ثابتون
على مواقعنا ومواقفنا ،وعلى نهجنا في التضحية والفداء.
التحية للشهيد أدونيس ورفقائه الشهداء ،ولك ّل الشهداء...
ولتحي سورية وليحي سعاده ...والبقاء لألمة
بعد ذلك سار موكب التشييع وسط الزغاريد ونثر األرز
وإطالق المفرقعات النارية ونعش الشهيد محموال ً على ّ
أكف
رفقائه ،تتقدّمه فصائل رمزية من نسور الزوبعة ،وحملة
األكاليل وفرقة بلدة شارون الموسيقية ،وصوال ً إلى كنيسة
مارالياس ـ الشويفات/القبة حيث ت��رأس الصالة لروحه
راعي أبرشية الشويفات للموارنة شربل ديب ،وألقى راعي
أبرشية الروم الياس كرم كلمة عدّد فيها مزايا الشهيد ،مشيدا ً
بنضاله وتضحياته .وبعد ذلك ووري الشهيد الثرى في مدافن
العائلة.

