4

السنة السابعة  /االثنني  11 /نيسان  / 2016العــدد 2051
Seventh year / Monday / 11 April 2016 / Issue No. 2051

5

السنة السابعة  /اجلمعة  12 /شباط  / 2016العــدد 2003
Seventh year / Friday / 12 February 2016 / Issue No. 2003

حمليات

حمليات

حردان :المعركة واحدة والعدو واحد على امتداد �أر�ضنا القومية
وبف�ضل ال�شهداء والت�ضحيات ك�سرنا االحتالل والإرهاب

قانصو

ل�شهدائنا ّ
وكل ال�شهداء..
المقاومة ُوجدت لتبقى
و�ستبقى مهما ا�شتدّ ت حمالت
المفل�سين و�صيحاتهم
ُ
ومِحنها .ألم ت��رعَ الشام وتدعم مقاومة لبنان منذ نشأتها؟ ألم تدعم
مقاومة فلسطين والعراق؟ ألم تقدم آالف الشهداء من جيشها على أرض
لبنان بوجه االجتياح «اإلسرائيلي»؟ ألم تدعم الشام الجيش اللبناني
في أكثر من محطة من محطات المواجهة ض ّد اإلره��اب؟ نعم نقف مع
الشام ألنها الدولة العربية الوحيدة التي وقفت مع المقاومة خيارا ً ونهجا ً
وسالحاً ،وألنها الدولة العربية الوحيدة التي واجهت السياسات األميركية
واألطماع الصهيونية في بالدنا .ولهذا السبب بالذات كانت الحرب عليها،
إلسقاط موقعها في معادلة الصراع القومي ،وكشف أمتنا أمام أعدائها وفي
طليعتهم العدو الصهيوني.
العصابات اإلرهابية هي أدات��ه��م لتدمير ال��دول��ة السورية وتفتيت
المجتمع السوري إلى دويالت مذهبية وطائفية وعرقية .أرأيت يا رفيق
ادونيس كيف أنّ وقوفنا مع الشام هو وقوف مع أنفسنا ونحن جنود
القضية القومية؟ إنه وقوف مع فلسطين المستهدفة بالصميم بالحرب
على الشام ،ووقوف مع لبنان المستهدف بالحرب عينها وباألدوات ذاتها،
ووقوف مع العراق المستهدف باإلرهاب ذاته .إنّ ك ّل الدماء التي نبذلها
يا أدونيس على أرض الشام تهون أمام هول المؤامرة عليها وأهدافها
الخبيثة في أمتنا.
إنّ صمود الشام ،صمود قيادتها وعلى رأسها الرئيس بشار األسد،
وصمود جيشها وتضحياته ،والتفاف السوريين حوله ،ودعم الحلفاء
واألصدقاء أفشل أه��داف المؤامرة ،وها هي إنجازات الميدان من ريف
الالذقية إلى تدمر إلى القريتين تتحدث عن نفسها وتعلن أن ال مكان
لعصابات التجهيل والقتل والتدمير على أرض الشام ،وأن ال ح ّل ألزمة
الشام إال الح ّل السياسي الذي يصنعه السوريون أنفسهم ،فهم وحدهم
يق ّررون دستورهم ،ووحدهم يختارون سلطاتهم ،وهم ال يرون مستقبلهم
إال بوحدة بلدهم أرض�ا ً وشعبا ً ومؤسسات ،فإلى قائد مسيرة الصمود
في الشام الرئيس بشار األسد التحية ،والتحية لشهداء الجيش العربي
السوري ،ولشهداء الحزب السوري القومي االجتماعي ولشهداء حزب
الله.
نعم لبنان المقاوم يقف مع ال��ش��ام ،أم��ا لبنان ال��م��زارع والمنافع،
والعصبيات المذهبية فهو ال يكتفي بإدارة الظهر للشام ،بل يتواطأ ضدها،
ويراهن على نجاح الحرب اإلرهابية عليها ،وحال هؤالء الزحفطونيين
كانت هي حالهم وحال أمثالهم منذ كان هذا النظام الطائفي فتلك سيرتهم
مع المقاومة الفلسطينية ،وقبلها سيرتهم مع القائد جمال عبد الناصر،
وقبلها سيرتهم مع الزعيم أنطون سعاده واليوم هي سيرتهم مع الشام،
ومع المقاومة.
النظام الطائفي ال يؤتمن على مشروع الدولة وعلى السيادة الوطنية وال
على المصلحة العامة .وكما فشل هذا النظام في تحديد خيارات سليمة
للبنان في محيطه ،فشل في بناء دولة قوية ومهابة قادرة على صون لبنان
من العدو الصهيوني ،وهذا النظام لم ينجح إال في توليد الحروب الداخلية
والنزاعات في ك ّل عقد من الزمن ،انظروا اليوم إلى واقع لبنان تعرفوا أي بالء
يمثله هذا النظام الطائفي ،انظروا إلى عجز الطبقة السياسية عن انتخاب
رئيس للجمهورية ،وعجزها عن قيام حكومة منتجة ،وعن قيام المجلس
النيابي بدوره ،انظروا إلى الفضائح من فضيحة النفايات ،إلى فضيحة
قوى االمن الداخلي ،إلى فضيحة اإلنترنت ،إلى فضائح القمح المسرطن
والغذاء المسمم ،انظروا إلى تفشي الفساد ،وانظروا إلى تسيب هذه
السلطة لهموم الناس المعاشية ،انظروا إلى حيث شئتم لتجدوا اإلفالس
سيد الموقف .نقول كفى صبرا ً على هذا النظام الطائفي ،آن األوان لتغييره

علي عبد الكريم

الذين يليقون بالحياة هم ه�ؤالء
ال�شهداء ...ه�ؤالء المقاومين
من الجي�ش ال�سوري
وحزب اهلل والحزب القومي
رحمة بالبالد والعباد وال نرى مدخالً إلى هذا التغيير إال بإلغاء الطائفية
وبناء الدولة المدنية حيث يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات
والخطوة األولى على طريق قيام مشروع هذه الدولة ،وبناء المواطنة هي
قانون جديد لالنتخابات النيابية يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية
واحدة وعلى أساس النسبية وك ّل صيغ النظام األكثري جربها اللبنانيون
الدب وآن األوان العتماد
الجب إلى
منذ االستقالل وهي لم تنقل لبنان إال من ُ
ّ
نظام انتخابي يصهر اللبنانيين ويرقي الحياة السياسية .وآن األوان
العتماد قانون اختياري لألحوال الشخصية والزواج المدني ،وآن األوان
لقانون جديد لألحزاب يأخذ الحياة السياسية إلى رحاب الوطن بدال ً من
أن تبقى في خنادق الطائفية وزواريبها.
إنّ انتخاب رئيس للجمهورية أمر في غاية األهمية ونريده اليوم قبل
الغد ،ولكنّ االتفاق على القانون الجديد لالنتخابات ال يق ّل أهمية عن هذا
االنتخاب.
إنّ الحوار الذي يديره الرئيس نبيه بري ،والذي نحرص على استمراره،
يجب أن يشكل فرصة للتفاهم على سلة الح ّل للمرحلة المقبلة ،عنيت
التفاهم على الرئيس العتيد ،وعلى قانون جديد لالنتخابات النيابية،
وعلى حكومة وح��دة وطنية ،وإال فالدولة ذاهبة إلى مزيد من التحلل
واالهتراء .وإلى أن تنضج ظروف هذا التفاهم ال يجوز أن تبقى المؤسسات
الدستورية على هذا الشلل ،فالحكومة يجب أن تنتج ،والمجلس النيابي
يجب أن يعمل ،وك ّل تعطيل بحجة استمرار الشغور الرئاسي ،تعطيل
لحركة الدولة ولمصالح اللبنانيين ،ناهيك عن أنه لم ولن يؤثر في انجاز
االستحقاق الرئاسي.
تبقى نقطة الضوء في هذا النفق اللبناني المظلم وهي معادلة الجيش
تنصب سهام الحاقدين
والشعب والمقاومة ،وألنها معادلة قوة للبنان،
ُّ
والمفلسين عليها .فإلى الجيش اللبناني ال��ذي يواجه اإلره��اب ويقدم
الشهداء ،إلى قيادته وضباطه وجنوده وشهدائه ألف الف تحية .وإلى تلك
الحكومات التي ساءها أن يواجه الجيش اإلرهاب وأن ينسق مع المقاومة
فلجأت إلى حجب الهبات عنه ،نقول لها إنّ جيش لبنان لن تنفع معه هذه
الضغوط ،وسيبقى سيفا ً على اإلرهاب وعلى العدو الصهيوني ،سيبقى
يرى المقاومة داعما ً وسنداً ،وواجب الدولة قبل غيرها تأمين ما يحتاجه
الجيش في أداء مه ّماته.
أما تصنيف حزب الله بأنه حزب إرهابي فمردود ألصحابه ،ألنّ اإلرهابي
هو من يقدّم الدعم بك ّل أشكاله لعصابات القتل واإلجرام التي تضرب في
الشام وفي لبنان وفي العراق ،أما المقاومة فهي تقاتل العدو الصهيوني
رأس اإلرهاب ومصدّره إلى بالدنا ،وتقاتل المجموعات اإلرهابية دفاعا ً عن
أمن األمة وسالمتها.
وختم قانصو :لن تكفي هذه األمسية لتكريمك يا رفيق أدونيس ،وتكريم
الرفقاء الذين استشهدوا معك ،وال تكفي لتكريم الرفيقة سناء محيدلي ،وال
باقي شهدائنا ،لقاءاتنا معكم مفتوحة على مدى الزمان ،تالزمنا أطيافكم
كظلنا ،وكلما شيعنا شهيدا ً نناديكم يا طليعة انتصاراتنا الكبرى ،كلما طلع
صباح وح ّل مساء نحادثكم ،فأنتم زماننا وأنتم ك ّل المكان ،أنتم حاضرنا
ومستقبلنا ،من دمائكم تنبتُ شقائق النعمان ويتض ّوع عطر الياسمين على
امتداد أرض الوطن ،ودماؤكم هي التي نسمعها تقول «إنكم مالقون أعظم
نصر ألعظم صبر في التاريخ».
وفي نهاية االحتفال سلّم قانصو وعميد الدفاع زياد معلوف أوسمة
ودروع�ا ً تقديرية منحها رئيس الحزب النائب أسعد حردان إلى عائلتي
الشهيدين أدونيس نصر وعبد الرحيم طه.

تخلل االح��ت��ف��ال ع���رض فيلم مص ّور،
تضمن شهادة من رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
ال��ذي اعتبر أنّ الزمن توقف باعتزاز عند
تاريخ التاسع من نيسان ،فهذا التاريخ
ارتبط بسناء محيدلي التي قالت ال للعدوان
وال ل�لاج��ت��ي��اح ال��ص��ه��ي��ون��ي ال��غ��اص��ب،
ورفضت أن تفرض «إسرائيل» استسالما ً
��س��دت إرادة
على لبنان واللبنانيين ،وج ّ
ال��رف��ض ب��أن ق�� ّدم��ت دم��اءه��ا ف��ي مواجهة
العدو.
واش����ار ح����ردان إل���ى أنّ ال��ع��دو اعتمد
ول�لأس��ف ع��ل��ى ب��ع��ض اللبنانيين بهدف
ف��رض االس��ت��س�لام على لبنان م��ن خالل
ات��ف��اق��ي��ة  17أي���ار ،ل��ك��ن ب����إرادة المقاومة
وبدماء الشهداء ُكسر اتفاق  17أيار.
ول��ف��ت ح�����ردان إل���ى أنّ ه���دف الحرب
اإلرهابية على سورية هو إسقاطها ،على
غ���رار م��ا ك���ان ه���دف اج��ت��ي��اح ل��ب��ن��ان ،لكن
سورية صمدت بفضل اإلرادة السياسة
الثابتة ،وبتضحيات جيش يقاتل دفاعا ً
ع���ن س���ي���ادة س���وري���ة وك����رام����ة شعبها،
وبقوى مجتمع آزرت الجيش ض ّد اإلرهاب
وداعيمه.
وق��ال :ألنّ المعركة واح��دة وألنّ العدو
واحد ،امتشق القوميون السالح ،ووقفوا
ال����ى ج���ان���ب ال��ج��ي��ش ال���س���وري وال���ق���وى
الحليفة ض ّد اإلرهاب.
واعتبر حردان أنّ التضحيات التي بذلت
ودم��اء شهداء الجيش ال��س��وري وشهداء
ال���ح���زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي االجتماعي
وسائر المقاومين ،أكدت سقوط مشاريع
ورسخت حقيقة وحدة
التقسيم والفتنة،
ّ
س��وري��ة ،وواق����ع ان��ك��س��ار اإلره����اب على
األرض السورية.
وإذ لفت ح��ردان إل��ى أنّ ذك��رى أربعين

الشهيد أدونيس نصر ورفقائه الشهداء
جمال كمال ،أدونيس خوري ،خالد غزال
وعبد الرحيم ط��ه ،ال��ذي��ن استشهدوا في
ك��ن��س��بّ��ا ت��ت��واف��ق م��ع ال��ت��اس��ع م��ن نيسان
ذك����رى االس��ت��ش��ه��ادي��ة س��ن��اء محيدلي،
حيا ك ّل الشهداء وبطوالتهم واندفاعهم،
الف��ت��ا ً إل��ى أنّ الشهيد أدون��ي��س نصر هو
نموذج عنهم ،فهذا الرفيق تميّز باندفاعه
وإخالصه ووفائه لقضية تساوي وجوده،

أي عمل
ول��م ي��ت��ردّد يوما ً ول��م يتأخر عن ّ
أي م��وق��ف ،كنا ن��راه ف��ي ك ّل
حزبي وع��ن ّ
المواقع الحزبية والنشاطات وفي مركز
ال��ح��زب ،وأدون��ي��س ك��ان يتملّكه وج��دان
ق��وم��ي ك��ان ال��ح��زب ك�� ّل حياته .فتحية له
وه��و لن يغيب عن ذاكرتنا أب��داً .والتحية
ْسبّا وفي
الى الشهداء الذي ارتقوا في كن َ
ك ّل البلدات والقرى من ريف الالذقية حتى
درعا.

