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ضربها عسكرياً ،والوصول إلى شواطئ سورية ،وإلى لبنان.
وك��ان أيضا ً على حق عندما سعى إلى تأسيس الحزب السوري القومي
االجتماعي كحزب عقائدي يخرق الطوائف والمذاهب والمناطق والعشائر،
ويؤسس لمجتمع تحترم مكوناته بعضها البعض ،وتكون المبادئ والقيم
ّ
واألمة أه ّم من الزواريب الطائفية ،والمصالح اآلنية ،والنزعات الشخصية.
وألنّ أنطون سعاده كان على حق ،ت ّم إعدامه.
وألنه كان على حق ،اغتيل الجسد ،وبقي الفكر والنضال .ويستم ّر النضال
مع ك ّل من يحترم الفكر والقيم ،مع ك ّل الذين يؤمنون بحق الشعوب في تقرير
المصير ،مع ك ّل الذين يناضلون ألجل تحقيق الحق والعدالة ،مع ك ّل من يرفض
التكفير واإلره��اب وإلغاء اآلخر ،وفكرة مواجهة األصيل والطارئ ،واألكثرية
واألقلية ،وحلف األقليات ،ويستم ّر النضال مع ك ّل من يؤمن بوحدة هذه األمة،
والحفاظ على مكوناتها بعيدا ً عن جذورها ودينها وطبقاتها االجتماعية ،أو
انتماءاتها السياسية المناطقية.
أمة يُحترم فيها المواطن ،وحقوقه المشروعة في العيش الحر ،والتعبير
الحر ،والفكر الحر.
أمة تحترم الجميع ،وتفرض احترام القريب والبعيد معها.
أمة تدافع عن حقها ،وحدودها ،ومكوناتها ض ّد ك ّل أنواع الهجمات العسكرية
واالقتصادية ،واالجتياحات الفكرية والثقافية.
في ذك��رى استشهاد الزعيم أنطون سعاده ،نحن في حزب الطاشناق ال
نكتفي فقط باحترام مبادئ هذا المناضل ،بل ندعو إلى إعادة إحيائها وتعميمها
وخاصة في هذا الظرف المصيري لمنطقتنا ،والحرب الكونية عليها ،وندعو ك ّل
رص الصفوف ،والوحدة لص ّد ك ّل أنواع االستعمار
القوى الحية العمل ألجل ّ
الجديد لتقسيم المنطقة ،وتفكيك األم��ة ،وشرذمة أبنائها ،وض��رب قدراتها
االنتاجية واالقتصادية.
ربما بعض الحقيقة في أنّ التاريخ يعيد نفسه ،ولكن للتاريخ رجاالته أيضاً،
يغيّرون مجرى األحداث.
فهل بإمكاننا اليوم أن نتعظ من مبادئ أنطون سعاده؟
ربما نتمكن من االستفادة من التاريخ لعدم الوقوع من جديد في أفخاخ
ُتنصب لضرب األمة وإفناء الشعب.
في أدبيات حزب الطاشناق شعار يقول «الموت واحد في اإلجمال ،واإلنسان
يموت مرة واحدة ،هنيئا ً لمن يموت ألجل حرية أمته».
أما سعاده يقول« :كلنا نموت ،ولكن قليلين منا يظفرون بشرف الموت من
أجل عقيدة».
اليوم ،وفي الذكرى المئوية لإلبادة األرمنية ،وعلى أبواب احتفاالت 125
لتأسيس حزب الطاشناق ،ال ب ّد أن نقول سوياً :علينا أن نناضل لمنع التاريخ
أن يعيد نفسه .كفانا موتاً .نريد أن نعيش عيشا ً كريماً ،هنيئاً ،حراً ،سيدا ً ألجل
األمة والوطن.
ومعا ً نبني المستقبل ومعا ً نبني الوطن.

كلمة التيار الوطني الحر

وألقى عضو تكتل التغيير واإلصالح النائب الدكتور نبيل نقوال كلمة التيار
الوطني الح ّر ،وجاء فيها :ال يمكن أن تم ّر ذكرى استشهاد أنطون سعاده ،من
دون أن نتذكر تلك الليلة الظلماء ،ونتذكر الكاهن الذي أتى كي يع ّرفه ،وأجابه
أدج��ل ،لم
سعاده :ليس من خطيئة أرجو العفو من أجلها ،أنا لم أس��رق ،لم ّ
أشهد بالزور ،لم أقتل ،ولم أسبّب تعاسة ألحد ،ال يه ّمني كيف أموت ،بل من
أجل ماذا أموت ،ال أع ّد السنين التي عشتها ،بل األعمال التي نفذتها ،هذه الليلة
سيعدمونني ،أما أبناء عقيدتي سينتصرون ،وسيجيء انتصارهم انتقاما ً
لموتي ،كلنا سنموت ،ولكن قليلين يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة».
وقال نقوال :لقد استشهد سعاده من أجل عقيدة مبنية على اإليمان بأمة
حرة ،تحكمها األخالق ،لقد اغتالته يد التآمر ،لتفسح المجال لطبقة الفاسدين
والمفسدين استباحة الوطن ،أدرك سعاده هذه المخاطر ،فركز على مسألة
األخالق كمك ّون أساسي في العقيدة ،معتبرا ً أنها وحدها ترسم الطريق لتغيير
المجتمع وإصالحه ،وال يمكن الحديث عن القوة في مجتمع استقال من حقوقه
ّ
ويغض الطرف عن الخيانة ،ويتعايش مع
األساسية ،فيسكت عن السرقة،
الفساد والمفسدين.
لقد كان سعاده يدرك أنّ حدود الدول ومصائر الشعوب ،ال يرسمها موظف
قابع وراء مكتبه في دولة أجنبية ،بل دماء المقاتلين في ساحات النزال.
أضاف :نحن في التيار الوطني الحر نعتبر أنّ حقوق شريحة ما في المجتمع،
ليست أق ّل من حقوق المجتمع كله ،وأنّ تمسكنا بوجوب توفر صفة القوة لدى
المؤسسات ،ال يعكس قوة لطائفة ،بقدر ما يعكس قوة المجتمع كله.
لقد علمتنا التجارب أن ال قوة بمعزل عن اإلرادة الحرة والقرار الحر ،وال يمكن
لمتسكع في أروقة بالط أولياء نعمته ،أن يمتلك أيّ عنصر من عناصر هذه
القوة ،كما ال يمكن للمرتهن إلمالءات أجهزة وسفارات ،أن يحاضر عن الحرية
والسيادة واالستقالل ،مهما كان بليغاً .هذا الفريق المتسكع ،عطل مؤسسات
الدولة الواحدة تلو األخرى ،ويستم ّر في ارتكاباته بتهميش فئة من اللبنانيين،
ومن خالل ذلك تهميش للوطن كك ّل ،حتى بات يحاول زرع فكرة لدى الرأي العام
أنّ أهمية إزالة النفايات تتقدّم على أهمية إعادة تكوين السلطة والتعيينات.
لهذا الفريق نقول :إنّ أكياس النفايات المنزلية ،هي أق ّل ضررا ً على لبنان من
هذه الطغمة التي سرقت وهدرت وارتكبت وركبت على الدولة دينا بعشرات
المليارات من الدوالرات ،في أكبر عملية تجويع ممنهج للشعب اللبناني وإفقاره
وتدمير مقدراته.
واستطرد قائالً :نحن في الحقيقة نتطلع إلى الزمن الذي رآه سعاده ،نتطلع
إلى بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة االستحقاقات مهما بلغت خطورتها،
ونحن نؤمن أنّ الطريق إلى القوة في مجتمعنا هي في اإلص�لاح والتغيير،
واإلصالح والتغيير فقط.
وختم بالقول :باسم دولة الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر
نشارككم عطر هذه الذكرى.

كلمة حركة أمل

وألقى وزير المال علي حسن خليل كلمة باسم حركة أمل جاء فيها :يحضرنا
في تموز زعيم على شكل أمة ،يوقظ فينا روحا ً من الجهاد األول لزمن القومية
البكر والكفاح بالفكر.
يحضرنا الرمز الذي كتب بمعمودية شهادته الصعبة صورة الحياة التي
أرادها «وقفة عز فقط» ألنه هو الذي آمن أنّ الشهادة تعطي الحرية التي ال يمكن
أن تتمثل األمة إال بها.
نلتقي في تموز في مناسبة ال يطويها الزمان ،وإنما تكبر من عام إلى عام ،ألنّ
صاحبها سعاده لم يكن زعيم عهد أو رجالً لمرحلة ،بل هو الذي يأخذنا بأبعاد
فكره إلى نضال عقائدي يتفاعل مع الوقت ،يستطلع المستقبل ،ومالمح النكبة،
وال يسلّم بنتائجها ،يناضل مرفوع الهامة ،يتج ّرأ على العجز المتح ّكم ،ويصرخ
في برية الزمن الم ّر مؤمنا ً بانتصار أمته حربا ً وسلما ً من الهدنة إلى الميدان،
مسلّما ً األمانة ألجيال أمنت معه «بأنّ الدماء التي تجري في عروقنا ليست ملكا ً
لنا ،بل هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها».
كان سعاده ال يعرف إال سياسة الحق ،ومصارحة الشعب ،يزرع في سوريةه
ثورة تبدأ من معرفة الذات غير آبه بما سيرمى به من نار ،يستشرف واقعنا
عندما خاطب أمته التي لم يجد فيها من يناضل من أجل مركز في السماء ،وهو
يؤمن بأنّ الله لم ينتدب أحدا ً على األرض ليقوم بالحشر والحساب نيابة عنه،
وكأنه كان يعرف الزمن الذي سنصل إليه .لكنه بقي مؤمنا ً بالقدرة على التح ّول
وصناعة المجد ،عندما اعتقد بناس هذا الوطن وقدراتهم على التغيير ،وبأنهم
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رعد

نقوال

خليل

قتلوا التنين مرة ،ومستعدّون لقتله من جديد.
أضاف خليل :إننا في ذكرى شهادته اليوم نقف على مقربة من أيام انتصار
تموز  ،2006أمام قوافل الشهداء الذين كتبوا س ّر شهادتهم بك ّل إصرار وتصميم،
وفسروا أحالمنا بالنصر ،وكسروا هيبة العدو الصهيوني ،وجعلوه يعيد النظر
ّ
بوجوده وقدرته على الحياة ،وأكدوا في المقابل قيامة وطننا منتصرا ً مس ّورا ً
بالكرامة والعز والمقاومة.
فلسعاده وحزبه فخر نضالنا القومي ،وسيف األمة الذي ال يلين ،وللحزب
الذي نثر دماء شهدائه قوارير عطر على اتساع المواجهة من أجل التحرير
والحرية والعدالة ،من إخوته في حركة أمل ،أبناء السيد موسى الصدر ،وإخوة
الرئيس نبيه بري ،شركاء النضال في الزمن الصعب .العهد والوعد أن نبقى
معاً ،يتع ّمق تحالفنا عمالً من أجل وطننا الذي نريده تفسيرا ً لحلم سعاده،
وأن نبقى على طريق المقاومة وفلسطين ،وحفظ سورية ،ورفض الطائفية
واالنعزال والتقسيم.
واعتبر خليل أنه كما سعاده ،كان اإلمام موسى الصدر ال ينتظر األحداث ،بل
يستطلعها ،ويستشرف المخاطر على ضوء التاريخ والوقائع ،وكان يعرف أنه
«ستم ّر علينا محن ونعيش في عالم تملؤه الذئاب» ،وأننا أمام خطر وجودي،
يجب االستعداد له بك ّل سالح مهما كان متواضعاً ،وكما موسى الصدر كان
سعاده يعرف أنّ المشرق مهدّد ،وأنّ من زرع «إسرائيل» في منطقتنا يريد
مصادرتنا أرضا ً وثقافة وتاريخا ً ونفوذاً ،وبالتالي فالصراع معه صراع وجود
ال صراع حدود.
وها نحن نستعيد نفس الموقف لنرى هذا الخطر الوجودي من «إسرائيل»
وعدوانيتها ،وعبر الفتن المذهبية البغيضة والبعيدة عن الدين الحقيقي ،والتي
حجز أصحابها مراكز لهم في السماء المفترضة ،وأصبحوا جيوشا ً سود يغ ّيرون
مفاهيم الدين واألخالق ،وهم يفيضون بيننا عبيدا ً أذالء ال يمكنهم أن يمثلوا أمة
حرة ألنهم يذلوها (كما قال سعاده) ،وهم توابع مستخدمون يخدمون مشروع
إعادة تقسيم المنطقة وتوزيع ثرواتها خدم ًة إلسرائيل ورعاتها.
وه��ا نحن في قلب المواجهة ه��ذه ،نواجه الحرب الجديدة ،ومحاوالت
السيطرة التي تطلقها وتم ّولها قوى إقليمية وعربية ،قلنا قبل سنتين إنها
تم ّول عملية انتحارها ألنها ستقع في الحفرة التي تحفرها لآلخرين ،وها هي
اآلن تثبت هذه النظرية ،ونرى كيف أنّ اإلرهاب ينتقل إلى مسهّليه ليتح ّول إلى
وحش يبتلع من ربّاه.
نواجه معا ً هذه الحرب الجديدة منطلقين من مقولة الزعيم سعاده إننا
لسنا أمة حقيرة قليلة العدد ،فقيرة الموارد ،معدومة الوسائل ،نحن أمة
قوية بمواهبها ،غنية بمواردها ،نشيطة بروحها ،وسنعرف كيف نستفيد من
ك ّل عناصر قوتنا لننتصر في هذه المعركة ،ولن نسلّم الوطن العربي أسود
السحنة ،يحلل التصفية باسم الخالق ويبتدع أساليب لنهاية الحياة.
إننا في هذه المناسبة نؤكد على:
 1ـ انّ المقاومة كحاجة وطنية كانت وستبقى أساس الدفاع عن لبنان
وسيادته واستقالله وحماية حدوده ،ولن تكون بديالً عن الدولة ،بل ستبقى
ّ
نلتف حوله ،ونبعده عن
إلى جانب جيشنا الوطني الباسل ،والذي علينا أن
محصنين إياه ،ومؤ ّمنين له ك ّل الدّعم الالزم ،محتضنا ً
التجاذبات السياسية
ّ
أبي.
شعب
مع المقاومة من
ّ
 2ـ انّ خيارنا في مواجهة تحديات المنطقة ،الحرص على فتح قنوات التواصل
والحوار ،وتوسيع المشتركات على قاعدة االلتزام بالثوابت والخيارات ،وجعل
النقاشات فرصة لتحصين الساحة الداخلية وحفظ االستقرار.
 3ـ نجدّد الدعوة إلى حماية المؤسسات في إطار االلتزام بالميثاق والدستور،
وإنجاز االستحقاقات ،ال سيّما انتخاب رئيس للجمهورية يعكس تمثيل
اللبنانيين وإرادتهم الواضحة في حماية التوازن الداخلي ،وعدم السقوط في
فخ التعطيل المستم ّر الذي ينسحب على مؤسسة تلو األخرى ،ورفض الصيغ
الحس الطائفي والمذهبي على حساب االلتزام الوطني ،بما يعطل
التي تع ّمق
ّ
قدرة الدولة على االستمرار وحماية مقدراتها.
 4ـ كما نؤكد على ضرورة االلتفات إلى مصالح الناس ،ومستلزمات حياتهم،
وعدم جعل قضاياهم الحياتية األساسية رهين ًة لتصفية حسابات ،أو لمواقف
فئوية.
وتابع خليل :كما راهنا قبل سنوات من على منبر سعاده على خروج سورية
من أزمتها ،والحرب المفتوحة ضدّها من ك ّل المتض ّررين من موقعها المركزي
في دعم المقاومة وتعزيزها وإمدادها ،ومن دورها الثابت إلى جانب قضايا األمة
وفلسطين ،ولموقعها ،ركيزة المنطقة واستقرارها ،ها نحن نرى بداية التح ّول
نحو واقع جديد يُخرجها من قلب النار ،ويفتح آفاق الح ّل السياسي الذي يبقى
الخيار الوحيد .ومن موقع من يعرف حجم تضحياتها نجدّد التزامنا دعم
وحدتها وقوتها ،وحماية وتطوير مؤسساتها السياسية والعسكرية ،وانحيازنا
األكيد إلى جانبها في مواجهة اإلرهاب والتكفير ومؤامرات التقسيم.
وختم خليل قائالً :كما كنا معا ً سنبقى معاً ،نؤمن بأنّ االنتصار أكيد ،وأنّ
هزيمة األعداء تهون أمام اإلرادات المخلصة .سنبقى معا ً على درب فلسطين
وسورية وأمتنا ،وحتى بناء وطن العدالة الذي رسمه سعاده.

وألقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كلمة ِباسم حزب الله
استهلها بالقول :النهضة حرية ،ع ّز وكرامة ،أخالق ومناقب وقيم ،انتماء لإلنسان
وتمسك بالحقوق وصراع من أجل التقدّم ،والنهضة حياة عزيزة وموت محبّب
ّ
والذل ،حركة
في الطريق إليها ...قوة وعزم وشجاعة ال تعرف الجبن والتردّد
دائمة ال تتوقف ونضال متواصل ال يفتر ،وكفاح مستم ّر لتحقيق أهداف األمة.
لهذه هي المضامين النهضوية التي عاش لها الزعيم أنطون سعاده ،لم
يفارقها طوال حياته ...ومضى عزيزا ً وهو يصدح بها قائالً« :كلنا نموت ...ولكنّ
قليلين منا من يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة».
وقال رعد :أيها الرفقاء في الحزب السوري القومي االجتماعي ...ألننا تالقينا
وإياكم حول هذه المضامين ،وشبكنا ايدينا التزاما ً بها وتضحية في سبيلها،
فإنّ ما بيننا هو أكبر من تبادل مصالح راهنة وأه ّم من التقاء عابر لتحقيق هدف
موقت:
نحن معا ً ننطلق من رؤية نهضوية متقاربة نسعى في ضوئها إلى بناء أمة
ح ّرة «ال تتنازل عن حقوقها لمن يبشرها بالسالم ويهيّئ للحروب ضدها»...
نحن معا ً نريد الحياة وال نرتضي مجرد العيش ...ألنّ الحياة في فهمنا أيضا ً
«ال تكون إال بالع ّز ...أما العيش فال يفرق بين العز والذل» ،حياة العز هي نتاج
للحرية وتكريس للسيادة ونقيض للتبعية والذلة والمهانة ،وهي احساس
إنساني عميق بالكرامة ...وتطلّع دائم نحو المجد والخلود ومقاومة جادّة دفاعا ً
عن الحق المشروع في االرض وتقريرا ً إراديا ً للمصير الوطني والقومي.
قد يتحقق عيش ما بالمكرمات ،لكن حياة العز ال تستقيم إال بالكرامات ...بئس
تلك المكرمات التي ال تذعن وال ّ
تذل للكرامات.
أضاف رعد :لقد ارتضينا معا ً تسوية الطائف أمرا ً واقعا ً تخرج بها بالدنا من
حرب اهلية د ّمرتها ،إال أنّ تطبيقها االستنسابي على مدى أكثر من عقدين من
السنين أسقط إيجابياتٍ هيكلي ًة فيها ،وراكم مشكالت استعصت على المعالجة
في ظ ّل عقلية طائفية نمت ،ونزعة استئثارية تزايدات ،وضغوط أحداث اقليمية
تفاقمت ،واهتزازات داخلية ع ّمقت االنقسام...
ورغم ما أنجزته مقاومة شعبنا من انتصارين تاريخيين ض ّد العدو الصهيوني
في عام  2000وعام  ،2006إال أنّ التناقضات الداخلية بين مكونات البالد
أهدرت هذين اإلنجازين العظيمين ،وأضاعت هواجس السلطويين المسكونين
بالنزق الطائفي البغيض فرصتين تاريخيتين للعبور الى دولة قوية بإجماع
شعبها ووحدة مشاعره الوطنية .وبما أننا نلتقي في شهر تموز ...فال ب ّد من
التأكيد على أنّ انتصار المقاومة على العدو الصهيوني في هذا الشهر من عام
 ،2006قد أنهى حلم التمدّد «اإلسرائيلي» وأحدث تصدّعا ً كبيرا ً في بنيته األمنية
والعسكرية وفي جبهته الداخلية ،وكذلك في قدرته على تحقيق نجاحات تذكر
في حروبه العدوانية المحتملة .كما أنّ ذلك االنتصار أحدث تح ّوال ً مفصليا ً في
نظرة الغرب عموما ً الى الدور الوظيفي للكيان الصهيوني وإمكان االعتماد عليه
لمواصلة إضعاف منطتقتنا...
ولع ّل هذا ما حدا باألميركيين وحلفائهم الغربيين إلنعاش حالة التكفيريين
في العالم العربي واإلسالمي وتحريك تنظيماتهم وخالياهم لتدمير دول المنطقة
وتفكيك نسيجها المجتمعي والديمغرافي.
وتابع رعد :في بلدنا هنا أص ّر البعض على التبعية لقوى الخارج وااللتزام
ببرامجها لتصفية الحساب مع سورية حتى بعدما خرجت قواتها من لبنان،
وراهن هذا البعض على مشروع أعداء األمة لتدمير سورية وإسقاط موقعها
ودورها الوازن في الصراع ض ّد «إسرائيل» ودعمها لحق اللبنانيين في مقاومة
غزوها وحربها ض ّد لبنان ،فتو ّرط في المشاركة ضمن هذا المشروع وأدّى دورا ً
منهجيا ً في التحريض والتعبئة واستقطاب المسلحين وتمويلهم وتدريبهم
وتجهيزهم وتمرير مجموعاتهم وعتادهم وإنشاء مربّعات لهم في بعض مدننا
وأريافنا وجرودنا المتاخمة لسورية.
لقد فعل هذا البعض ك ّل ذلك ،بدافع من الكراهية والحقد واالرتزاق الخسيس،
ومستقويا ً بدعم وغطاء من دول غربية وعربية إضافة الى تركيا.
وأكد رعد أننا من موقع حرصنا على لبنان وسورية لم نشأ أن نكون شهود
زور على هذه الخطيئة التاريخية بحق وطننا وأمتنا ،فق ّررنا أن نقوم بواجبنا
الوطني والقومي في التصدي للمؤامرة اإلقليمية والدولية وللدفاع عن الموقع
المقاوم لك ّل من لبنان وسورية ...وما أنجزناه إلى اليوم هو بعض الغيث في
السيل القادم .وما كنا لننجز ما أنجزناه إالّ ألننا «أحرار في أمة حرة ال تقبل أن
يذ ّلها االذالء»...
وأردف :لقد صمدت سورية دول ًة وشعبا ً وجيشا ً في وجه الحرب الكونية
الشرسة التي استهدفتها ،وأدرك الضالعون بالتآمر ضدّها عقم رهاناتهم على
إخضاعها ومخاطر االرتدادات التي أخدت تطال بلدانهم وتهدّد أمنها واستقرارها،
خصوصا ً بعدما فقدوا قدرة التحكم والسيطرة على اإلرهابيّين التكفريين الذين
استخدموهم دون أيّ تقدير لكارثية وبائهم.
على الجبهة األخرى ...أكد مشهد التفاوض ومساره حول الموضوع النووي
اإليراني ،حاجة الغرب واضطراره البالغ إلى التقاطع المصلحي ولو الموقت
مع ايران القوية وذات الهوية اإلسالمية المتمايزة والمشروع االستراتيجي

خليل� :سنبقى ً
معا م�ؤمنين بحتمية االنت�صار وبناء وطن العدالة الذي ر�سمه �سعاده
رعد� :آن الأوان لكي ّ
يكف المتو ّرطون عن �سيا�سة التدمير واالنتحار الذاتي
نقوال :نتطلع �إلى الزمن الذي ر�آه �سعاده ببناء مجتمع قوي وقادر تحكمه الأخالق ال الفا�سدون
كلمة حزب الله

المختلف ،وبمعزل عن التقييم النهائي لمفاعيل االتفاق وتردّداته أو للحدود التي
رسمها للمصالح المشتركة بين المتفاوضين ،أو لمدى الرهان على عدم اإلخالل
بتنفيذ بنوده من قبل بعض أطرافه غير الموثوقين...
ف��إنّ ما عكسته المؤشرات األولية لالتفاق يؤكد انه ال يحاكي إطالقا ً أية
قراءة أميركية استراتيجية مستجدّة على مستوى نمط التعامل االستكباري
مع الوقائع ،بقدر ما يستجيب للحظة عجز أميركي راهن ،عن اعتماد خيارات
عسكرية ال تزال اإلدارة األميركية تل ّوح بها مكابر ًة فحسب ،بهدف طمأنة حلفائها
وأدواتها في المنطقة.
انّ المحصلة التي ينبغي اإلق��رار بها هي أنّ االعتراف الدولي بحق إيران
في امتالك القدرة التكنولوجية الكاملة إلنتاج الطاقة النووية السلمية ذاتيا ً
التعسفية عنها ،دون أي تنازل من ايران في المقابل،
ورفع العقوبات الدولية
ّ
ال عن هويتها وال عن استراتيجيتها المتعارضة أساسا ً مع استراتيجيات
الدول الغربية خصوصاً ،يعكسان بوضوح فشل سياسة الحصار االقتصادي
والضغوط والتهديدات في إخضاع ايران من جهة ،ويؤكدان قدرة الجمهورية
اإلسالمية وصمودها وتنامي حضورها على الصعيد الدولي واإلقليمي وبالتالي
زيادة فعالية دورها وتأثيرها ،من جهة أخرى.
وأوض��ح رعد أننا في ضوء فهمنا إلي��ران وتجربتنا معها نؤكد أنها اليوم
ستكون أكثر إصرارا ً على التمسك وااللتزام بمبادئها وسياساتها الداعمة لحق
الشعوب المستضعفة في التح ّرر والنهوض ،واالنتصار للقضايا العادلة
والمحقة والمشروعة ،وفي طليعتها قضية فلسطين والتصدّي لمشاريع الهيمنة
االستكبارية خصوصا ً في منطقتنا العربية واإلسالمية ،وستبقى إلى جانب
حلفائها وأصدقائها المناضلين على امتدادات ساحات نضالهم ض ّد الغزاة
والناهبين الدوليين.
إنّ سياق التطورات الراهنة في سورية والمنطقة والعالم تدفعنا مجدّدا ً لكي
ندعو حزب المستقبل وقوى  14آذار إلى قراءة صحيحة للوقائع والمستجدات،
ومراجعة حساباتهم الخاطئة ،والخروج من عقلية التف ّرد واالستئثار في
السلطة ،واإلقرار بالشراكة الحقيقية ،والتخلي عن وهم إلحاق لبنان بمحور
ّ
والكف عن
التطبيع والمساكنة مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين...
المراهنة البائسة على الحمايات األجنبية للبنان.
كما أننا ندعوهم الى وقف سياسة اإلقصاء والعزل المنهجي المتع ّمد للتيار
الوطني الحر ومَن يمثل ،وبالمناسبة فإننا إذ نؤكد وقوفنا ألى جانب التيار
ودعمنا أحقية مطلبه في ترجمة الشراكة الوطنية الحقيقية بشكل قانوني
وتنفيذي صحيح ،فإننا ال نعتقد أنّ من مصلحة أيّ من الفرقاء السياسيين
اللبنانيين تعطيل الحكومة أو المجلس النيابي ،فضالً عن استمرار الشغور في
سدّة الرئاسة ...إال أنّ األمر يتطلب من حزب المستقبل تحديدا ً حوارا ً مباشرا ً
مع التيار الوطني الحر واصغا ًء واعيا ً لطلبه المشروع ،كما يتطلب منه تصرفا ً
مسؤوال ً يعكس حرصا ً وطنيا ً على مصلحة البالد وحاجتها إلى تفعيل عمل
ك ّل المؤسسات الدستورية وفق منهجية التوافق والشراكة الفعلية ،بعيدا ً
عن المكابرات أو التبريرات ،ودون أي تضييع للوقت في انتظار تدخالت أو
وساطات.
واعتبر رعد أنه حين تخ ّففت األنظمة والحكومات في منطقتنا حتى من التفكير
واالهتمام بالقضية المركزية الجامعة لألمة ،دخل عالمنا العربي واإلسالمي
صحراء التيه والضياع ،وتبعثرت األولويات ،وتناثرت الجهود واإلمكانات،
وتسلّل األعداء من ك ّل المنافذ ليعبثوا باألمن واالستقرار ،ويثيروا النزاعات،
ويح ّرضوا البعض ض ّد البعض اآلخر ،ويفتعلوا حروبا ً تدميرية الستنزاف
الطاقات وتخريب المنجزات وإضعاف القدرات وهدر الموارد والثروات وابتزاز
الجميع في مطالبهم وكرامتهم وسيادتهم.
وال سبيل للخروج من هذا التيه والضياع إال بالعودة للتمسك بقضية فلسطين
ومحوريتها للتح ّرر والوعي للذات والنهوض بمجتمعاتنا.
ورأى رعد أنّ تدميرالعراق وسورية وليبيا واليمن هو مصلحة «إسرائيلية»
على ك ّل المستويات .وانّ نصف ما أنفقته أنظمة المنطقة في حروبها ض ّد بعضها
وتواطئها ض ّد بعضها اآلخ��ر ...كان يكفي لتحرير ك ّل فلسطين من البحر الى
النهر وإعادة اإلعمار فيها كلها ،لو صدقت تلك األنظمة وتص ّرفت بموجب إرادة
ومصلحة شعوبها.
إنّ االنصراف عن الخطر «االسرائيلي» وافتعال عداوات متوهّ مة هو انخراط
غبي أو مقصود ال فرق في المشروع الصهيو ـ أميركي إلسقاط المنطقة ودولها
وجيوشها ...وقد آن اآلوان لكي ّ
يكف المتو ّرطون عن سياسة التدمير واالنتحار
الذاتي.
أخيراً ،لمواجهة أيّ عدوان خارجي تبقى المقاومة لدى ك ّل شعب ح ّر وناهض
هي الخيار الضامن لمساراته الوطنية والقومية ولسيادة بلده والدفاع عن
أرضه وهويته وحريته وكرامته...
وختم رعد قائالً :هكذا نقرأ أنطون سعاده ،وهكذا نفهم مشروعه النهضوي،
وهكذا نكون األوفياء في ذكراه .فالتحية ك ّل التحية لوقفة العز التي ما زالت
تستنهض األح��رار .والتحية موصولة للرفقاء في الحزب السوري القومي
االجتماعي ولرئيسه واألمناء والعمداء والمنفذين والمناضلين في صفوفه.

