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حمليات �سيا�سية

حردان :القوميون االجتماعيون كما هي عادتهم و�إرادتهم على �أهبة اال�ستعداد وفي �أعلى الجاهزية
على امتداد �ساحات ال�صراع يقاتلون العدو بوجهيه الإرهابي وال�صهيوني

ّ
الكف عن
ندعو فريق � 14آذار �إلى
وتحمل الم�س�ؤولية
الرق�ص ال�سيا�سي
ّ
والوقوف �إلى جانب الجي�ش والمقاومة
ل�صدّ المخاطر المحدقة ببالدنا
كلمة الحزب

وألقى رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي النائب أسعد حردان
كلمة استهلها بالتأكيد على أنّ الزمن لن يقوى على محو تلك الليلة السوداء
من التاريخ ،ليلة الثامن من تموز من العام  1949التي شهدت اغتيال أنطون
مؤسس حزبنا ،وواضع عقيدته وزعيمه ،وباعث نهضة ع ّز نظيرها
سعاده
ّ
في هذا الشرق .في تلك الليلة وقف الظلم كله بوجه الحق كله ،انتصر الحق،
انتصر دم سعاده على سيوف الظلم ،فالظالمون طواهم النسيان بينما بقي دم
سعاده يتوهّ ج بالحق على تقادم األزمان.
لقد اغتال يهود الداخل ويهود الخارج سعاده ،ألنهم وجدوا في مشروعه
النهضوي تهديدا ً لمخططاتهم وأطماعهم ومصالحهم في بالدنا .اغتالوه ألنه
قال :ال لسايكس بيكو ،ال لمفاعيل التجزئة التي أنتجتها ،نعم لوحدة سورية:
فـ»سورية للسوريين والسوريون أمة تامة».
القائد القدوة
اغتالوه ألنه دعا إلى الدولة القومية المدنية ،دولة المواطنة ،على أنقاض
الدويالت الطائفية ،اغتالوه ألنه كان حربا ً على الطائفية والطائفيين انطالقا ً
لرب العالمين ،منا من أسلم لله باإلنجيل ،ومنا من أسلم
من أننا «كلنا مسلمون ّ
لله بالقرآن ومنا من أسلم لله بالحكمة ،وأن ليس لنا من عدو يقاتلنا في ديننا
وحقنا ووطننا إال اليهود».
واغتالوه ألنه كشف حجم الخطر الذي يش ّكله االستيطان اليهودي في
فلسطين ،ليس على فلسطين وحدها بل على األمة كلها ،فدعا إلى مواجهته
بخطة نظامية قومية معاكسة للخطة الصهيونية .واغتالوه ألنه دعا إلى دفع
هذا الخطر باعتماد المقاومة نهجاً ،قرن دعوته بتأسيس نواة هذه المقاومة
التي شاركت في قتال ومواجهة العصابات الصهيونية على أرض فلسطين
وكان من أبرز شهدائها الرفيقان حسين البنا وسعيد العاص.
وعلى امتداد سنوات نضاله كان سعاده نموذجا ً للقائد القدوة ،الذي يقرن
القول بالفعل ،مقدّما ً أغلى التضحيات ،فال هاب االنتداب الفرنسي وسجونه،
وال مالحقات تلك السلطة اللبنانية وسجونها ،وقاد حزبه في أصعب الظروف
وأحلكها إلى أن ت ّوج نضاله بشهادة الدم وهي ـ على ما قال ـ أزكى الشهادات،
مؤكدا ً للقوميين االجتماعيين ثقته بهم ورهانه عليهم حينما قال« :أكتافكم
أكتاف جبابرة ،سواعدكم سواعد أبطال ،بكم أسير إلى النصر».
واعتبر حردان أنّ الحرب التي كانت تش ّنها قوى االستعمار والصهيونية
على بالدنا أيام سعاده ،استم ّرت بعده وبأشكال متعدّدة ،ش ّنت الحروب
العسكرية لكسر إرادة شعبنا وإخضاعه ونهب ثرواته ،ففشلت في تحقيق
أهدافها ،فال الحروب وال االجتياحات للبنان ،نالت من عزيمة شعبنا ،وإنْ
نجحت في احتالل أرض من بالدنا ،وليس ّ
أدل على حيوية هذا الشعب من
قدرته على ابتداع أشكال وأساليب في مواجهة هذا العدو ،كاعتماده المقاومة
نهجا ً في دفاعه عن سيادته وحقه في الحياة ،وإص��راره على تحرير أرضه
وحماية ثرواته ،بالمقاومة تحقق عصر جديد هو عصر االنتصارات ،من
انتصار لبنان في العام  2000إلى انتصارات المقاومة الفلسطينية في غزة،
إلى انتصار مقاومة لبنان في حرب تموز ،وفي هذه األيام نستحضر ذكرى
الحرب التي ش ّنها العدو الصهيوني على لبنان في تموز من العام  2006بهدف
إسقاط المقاومة وإنهائها ،وصهينة لبنان ،ليكون حربة مسمومة في خاصرة
سورية ،إال انّ المقاومة انتصرت على العدو ،وأسقطت أهدافه ،فحمت لبنان
من شرور مخططاته ...فإلى هذه المقاومة وشهدائها ،وإلى الجيش اللبناني
وشهدائه ـ باسمكم نوجه التحية إلى قيادته وضباطه وأفراده وشهدائه في
عيده الذي يصادف بعد أيام قليلة ،وإلى الشعب اللبناني الذي قدّم التضحيات
ّ
والتف حول المقاومة والجيش اليهم ألف ألف تحية.
والشهداء وصبر وصمد
حقا ً لقد صدق سعاده حينما خاطب شعبه بقوله« :إنّ فيكم قوة لو فعلت
لغيّرت وجه التاريخ» وهي قد فعلت.

الحرب المفتوحة على بالدنا مستم ّرة

وقال حردان :إنّ الحرب المفتوحة على بالدنا مستمرة ،اختلفت طبيعة هذه
الحرب وأشكالها لكن أهدافها هي هي :إخضاع أمتنا عبر تدمير مقومات قوتها.
الحرب التقليدية كانت تهدف إلى تحقيق هذا الهدف من خالل هزيمة جيوشنا،
تتوسل القِوى المعادية إسقاط مجتمعنا من داخله لتحقيق أهدافها ،من
اليوم
ّ

لوال ثالثية الجي�ش وال�شعب والمقاومة
لكان لبنان فاقداً لمناعته م�ستباح ًا
تعبث «�إ�سرائيل» والإرهاب ب�أمنه
وا�ستقراره

المواجهة م�س�ؤولية القوى ال�شعبية كما
الدول ومن هنا دعوتنا �إلى �إن�شاء جبهة
�شعبية تنخرط فيها ّ
كل قوى مجتمعنا
الحية لمكافحة الإرهاب

خالل تفجير التناقضات المذهبية والطائفية ،لتدمير وحدة المجتمع وإنشاء
كيانات مذهبية تتقاتل وتتفانى إلى ما شاء الله .هذا هو جوهر المشروع
الصهيوني التفتيتي لبالدنا.
نحن اليوم أمام معادلتين بامتياز :معادلة «إسرائيل» المغتصبة لألرض
والمهجرة للشعب وحلفاؤها بعض العرب واألجانب ودورهم تأمين مصلحة
«إسرائيل» ،ومعادلة «المواجهة» معادلة «المقاومة والصمود واإلرادة الحرة»
المعبّرة عن آمال شعبنا واستقراره ونحن متأكدون أنّ النصر سيكون حليفها.
ولهذا ،رأينا منذ األشهر األولى الندالع الحرب على سورية ،أنّ هذه الحرب
هي «إسرائيلية» ـ أميركية بامتياز ،اذ ليس مسموحا ً أن تبقى سورية رأس
الحربة في مواجهة السياسات األميركية والمخططات الصهيونية في بالدنا،
وليس مسموحا ً أن تبقى سورية حاضنا ً للمقاومات :من فلسطين إلى لبنان
إلى مقاومة العراق.
وكأنّ المطلوب إسقاط هذا الدور وهذا الموقع لسورية من معادلة الصراع
القومي توطئة إلسقاط المنطقة بأسرها.
هذه الحرب الكونية على سورية تتوالها على األرض جماعات اإلرهاب
المستقدمة من ك ّل أصقاع األرض ،والمدعومة ماليا ً وتسليحيا ً من دول غربية
وعربية وإقليمية معروفة ،نقول لكم يا أصحاب هذا ال��دور :أوقفوا التمويل
والمرتزقة والحصار السياسي واالقتصادي عن بالدنا عندئذ ترون المعجزات
التي ينتجها شعبنا من خالل إرادته وقدراته وإبداعه ،والتاريخ شاهد على ذلك،
قلبوا صفحات التاريخ ،تجدوا على كافة المستويات إبداع وحضارة شعبنا،
فمن أرضنا انطلقت الرساالت السماوية إلى العالم بأسره تدعو إلى المحبة
والسالم ،بالدنا ،نعم بالدنا هي من أرسلت إليكم هذه الرساالت والرسل الذين
حملوا بتباشيرهم ك ّل هذه القيم ،فبماذا أجبتم ،بالقتلة وبقاطعي الرؤوس،
باإلرهاب والتدمير؟ نحن شعب يريد استقرارا ً ووحدة وطنية ،ولكننا أيضا ً
شعب يدافع عن حقه وأرضه وسيادته وكرامته ض ّد العدو ،والتاريخ خير
شاهد.
وبعد خمس سنوات فشلت هذه الحرب اإلرهابية على سورية في تحقيق
أهدافها ،نعم ستنتصر سورية ،وستخرج من هذه المحنة أكثر ثباتا ً على
نهجها القومي ،وأكبر دورا ً في مواجهة األطماع «اإلسرائيلية» والسياسات
األميركية ،نعم ستنتصر سورية بفضل شجاعة قائدها وبسالة جيشها ووعي
وصبر شعبها ،فإلى الرئيس بشار األسد وإلى جيش تشرين الجيش العربي
السوري وشهدائه ،وهو الذي يصادف عيده بعد أيام قليلة ،ألف ألف تحية.

ونقول لهؤالء الذين تعمي بصيرتهم وبصرهم أخبار السفارات ورهانات الدول
على تمزيق شعبنا وإضعاف بالدنا وتدمير مقدراتنا ،نسألهم خدمة لمن؟
اسألوا أنفسكم؟ خدمة لمن تد ّمر سورية؟ من هو المستفيد من اهتزاز استقرار
لبنان ،من هو المستفيد أيضا ً من تدمير العراق وتقسيمه وتهجير أبنائه وفرزه،
الموحدة؟
من هو المستفيد من انقسام الفلسطينيين حول فلسطين الواحدة
ّ
من هو المستفيد من ك ّل هذه الحرب؟ أليس العدو «اإلسرائيلي»؟ نعم العدو
«اإلسرائيلي».

الح ّل في سورية بالحوار

أضاف حردان :لقد دعونا أطياف شعبنا في سورية وقواه السياسية إلى
حوار في ما بينهم إلنتاج ح ّل سياسي يخرجهم من هذا الحريق ،واليوم نجدّد
التأكيد على أن ال واشنطن وال باريس ،وال تركيا وال الرياض لها أيّ حق في
التدخل في صياغة مستقبل سورية ،فكيف ال وهي منخرطة في تدميرها،
وحدهم السوريون يق ّررون مستقبل بالدهم ،نعم السوريون وحدهم يق ّررون
أيّ دستور لبالدهم ،ووحدهم يختارون سلطاتهم ،ووحدهم يختارون قيادتهم،
ال أوباما يق ّرر من يكون رئيس سورية وال هوالند وال أردوغ��ان بل الشعب
السوري هو صاحب القرار.
اإلرهاب الذي يضرب في سورية ،ويد ّمر ك ّل ما وقعت عليه يداه فيها ،هو نفسه
الذي ضرب في لبنان ،ويضرب في العراق ،هذا اإلرهاب ال يوفر بلدا ً وال حزبا ً
وال طائفة وال مذهباً ،فوضع الرأس في الرمال غير مجدٍ ،منطق الحياد ساقط،
ومواجهة هذا العدوان واجب وطني وقومي ،وهي من مسؤولية القوى الشعبية
بقدر ما هي مسؤولية الدول ،من هنا دعوتنا إلى انشاء جبهة شعبية تنخرط
فيها القوى الحية وهيئات المجتمع المدني ورجال الثقافة والتربية واإلعالم
تأسيسا ً لمجتمع المواجهة مع العصابات االرهابية .كما ندعو إلى أعلى درجات
التنسيق بين الدول التي يستهدفها االرهاب ،فال ُتت َرك ك ّل دولة لقدرها ،وفي هذا
اإلطار نجدّد الدعوة إلى التنسيق بين لبنان وسورية والعراق في ك ّل الجوانب
المتصلة بملف اإلرهاب وغيره من الملفات التي تعزز صمود شعبنا.
ولفت حردان إلى أنّ تفتيت بالدنا إلى إمارات مذهبية وطائفية هو هدف دائم
للصهيونية ،وها هي تجد في العصابات اإلرهابية أداتها لتحقيق هذا الهدف.
عصبيات التفتيت ال تواجه إال بثقافة الوحدة ،فالدعوة اليوم إلى وقفة ضمير
ومسؤولية وطنية لكي نقف جنبا ً الى جنب في الدفاع عن استقرار بالدنا

التساند القومي

فنداؤنا إلى أحزابنا وقوانا الحية التساند القومي ،فيا هيئاتنا المدنية
والنقابية والثقافية واإلعالمية ندعوكم إلى تفعيل دورك��م في نشر ثقافة
الوحدة ومواجهة عصبيات التفتيت ،ندعوكم لتأخذوا دورك��م في تكبير
المساحات الجامعة وتقليل مساحات الخالف ،ندعوكم في ك ّل دولة من دولنا
الى مواجهة مشاريع التفرقة وصيغ التقسيم ،فال الفدرالية وال الكونفدرالية
وال الكانتونات الطائفية والمذهبية إال صيغ هالك لمجتمعنا ومشاريع حروب
داخلية مستمرة.
أما فلسطين ،هذه األرض التي مزقتها يد الصهاينة ،ومارس فيها اإلرهاب
اليهودي أقصى إرهاب شهدته البشرية باعتدائه على البشر والحجر محاوال ً
خالل هذه السنوات الطويلة تطويع إرادة الفلسطينيين وإضعافها لجعلهم
يرفعون راية بيضاء ،ولكن االحتالل خسئ ألنّ شعبنا في فلسطين رفع راية
العز والمقاومة والصمود والصبر على التنكيل واالضطهاد.
األبي
فلسطين ،قلب القضية القومية ،وبوصلة ك ّل نضال ،فإنّ شعبها
ّ
المقاوم ،يتطلع إلى إنهاء الخالف بين فصائله ،ونحن نشاركه هذا التطلع،
ألنّ تحرير فلسطين ال يكون إال بالوحدة والمقاومة .من هنا دعوتنا وسعينا
الدائمان إلنهاء الخالف بين الفصائل ،من خالل حوار ي��ؤدّي إلى استعادة
الوحدة الفلسطينية وعلى أساس برنامج نضالي تكون مقاومة العدو أولى
أولوياته.
وإلى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي وقفت إلى جانب فلسطين وسورية
والعراق ولبنان ودعمت ك ّل مقاومة في أمتنا ،نتقدّم بأسمى عبارات التهنئة
على نجاحها الديبلوماسي في انتزاع االعتراف الدولي بحقها في إنتاج الطاقة
النووية إلغراض سلمية ،وفي إسقاط العقوبات الظالمة بحقها.

تحصين لبنان

إنّ لبنان الذي أراده سعاده «نطاق ضمان للفكر الحر» ون��ورا ً يشعّ في
محيطه ،يتخبّط في أزمة وطنية جديدة ،تضاف إلى أزماته المتالحقة منذ
االستقالل ،فال رئيس لجمهوريته ،وال حكومة تنتج ،وال مجلس نيابي يجتمع
ويش ّرع ،واالنقسام السياسي على أشدّه ،والعصبيات المذهبية في أوجها،
واالقتصاد متعثر ،والناس متروكة ألقدارها ،في غاية البؤس والشقاء ،ولوال
ثالثية الجيش والشعب والمقاومة لكان لبنان فاقدا ً لمناعته ،تستبيحه
«إسرائيل» متى تشاء ،ويستبيحه اإلرهاب فيعبث بأمنه واستقراره أ ّنى ومتى
شاء.
وتهب
القبائل أيها الحضور إذا أدركها خطر خارجي تتناسى خالفاتها
ّ
مجتمعة لمواجهته ،فما بالنا ،ونحن شعب عريق ،ال نتجاوز اختالفاتنا
لننصرف إلى تحصين لبنان في وجه الخطرين :اإلرهابي والصهيوني؟
من هنا من هذا المنبر ،نتوجه إلى الرئيس نبيه بري ،وهو صاحب القامة
الوطنية والمبادرات ،نتوجه إليه لنقول إن لبنان في هذا الزمن الصعب ،ينتظر
منك مبادرة ،كما هي عادتك ،مبادرة للحوار الشامل ،نعم  ،الحوار الشامل،
يحصن االستقرار في لبنان ،ويساهم في مالقاة االستحقاقات
بجدول عمل
ّ
الواجب مالقاتها ،ومن هنا ،من هذا المكان ،نأمل أن الرئيس بري ،وكما عودنا،
سيلبّي هذا النداء ،وهو نداء باسم حزبنا وباسمكم.

تح ّملوا مسؤولياتكم...

وتابع :فيا فريق  14آذار ،رسالتنا إليكم :المسؤولية يتح ّملها من يريد الرقص
في مواقفه السياسية غير الواضحة ،فيقول إنه ض ّد اإلرهاب ويقف إلى جانب
معادلة اإلرهاب ،كيف يوفق بين هذين األمرين ،كفوا عن الرقص السياسي،
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نجدّ د الدعوة �إلى التن�سيق
بين لبنان و�سورية والعراق في
مواجهة الإرهاب وفي ّ
كل ما يعزز
�صمود �شعبنا
ال تستغبوا شعبنا ،تح ّملوا مسؤولياتكم تجاه هذا العدوان االرهابي الهمجي
البربري ،قفوا صفا ً واحدا ً إلى جانب الجيش والمقاومة لكي ننتصر متكئين
على الرؤية الواحدة للمخاطر التي تحدق ببالدنا.
فإلى متى االستمرار في خطابكم التحريضي المذهبي ،وفي حمالتكم على
المقاومة؟ وإلى متى االستمرار في رهاناتكم على متغيّرات إقليمية لمصلحتكم؟
وهنا اقول لكم بالرغم من كل ذلك ،وألن مصلحة لبنان فوق كل االعتبارات أقول
لكم ،تعالوا إلى كلمة سواء في ما بيننا لننخرط جميعنا في مواجهة اإلرهاب،
وفي تعزيز األمن واالستقرار ،وتعزيز قدرات الجيش واألجهزة األمنية ،وفي
إعادة الحياة إلى مؤسساتنا الدستورية ،إلى الحكومة والمجلس النيابي،
فتعطيل المؤسسات تعطيل لمصالح الناس ،ال سيما أنّ هذا التعطيل لم
ولن يقدّم أو يؤخر في انتخاب رئيس جديد للجمهورية .إننا نريد انتخاب
هذا الرئيس اليوم قبل الغد ،ونريده رئيسا ً لك ّل اللبنانيين ،حاميا ً للدستور،
حريصا ً على تعزيز وحدة لبنان ،وترسيخ هويته العربية ،محتضنا ً للمقاومة،
وقادرا ً على إدارة الحوار بين القوى السياسية لهدم الحواجز بينها وإلصالح ما
فسد من أنظمتنا وقوانيننا وفي طليعتها قانون االنتخابات النيابية.
وأشار حردان إلى أنّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وشلل مؤسساتنا
الدستورية ،ما هذه إال نتائج لألزمة الحقيقية ،وهي أزمة النظام السياسي
الطائفي ،الذي ثبت منذ االستقالل عجزه عن بناء دول��ة ،وعن إقامة عدالة
وعن إنماء متوازن وعن بناء المواطنة كركيزة لوحدة وطنية راسخة ،كما ثبت
عجزه عن بناء أمن دائم ،واقتصاد منتج يوفر النمو وفرص العمل للبنانيين
تمتص الهجرة معظم الشباب منهم ليحرم المجتمع من كفاءاتهم ،هذا
الذين
ّ
النظام الطائفي لم ينجح إال في تأجيج االنقسامات والعصبيات ،وفي إنتاج
الحروب الداخلية في ك ّل عقد من الزمن.

إنقاذ مشروع الدولة

أجل «لبنان يهلك بالطائفية ويحيا باإلخاء القومي» كما قال سعاده .إنّ
إنقاذ مشروع الدولة مهمة وطنية ال تتقدّم عليها مهمة أخرى ،وهذه مسؤولية
القوى السياسية ،فالدولة المركزية القوية والعادلة وحدها ضمانة وحدة
لبنان وضمانة قوته ،وك ّل البدائل األخرى من فدرالية أو ما شابه هي صيغ
مد ّمرة لمشروع الدولة الواحدة وللبنانيين جميعاً .إننا نرى أنّ المدخل
اإللزامي الستنقاذ مشروع الدولة يكون بقانون جديد لالنتخابات النيابية،
قانون يسهم في وحدة اللبنانيين وال يع ّمق انقساماتهم ،قانون يحقق فعالً
صحة التمثيل وعدالته ،وهكذا قانون يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية
واحدة مع النسبية.
وتوجه ح��ردان إل��ى القوميين االجتماعيين قائالً :في ذك��رى استشهاد
سعاده ،ذكرى التضحية والفداء ،أحيّيكم أينما كنتم ،في لبنان وفي الشام وفي
فلسطين واألردن والعراق ،وعبر الحدود ،وأقول لكم إنّ أمتكم في الزمن الصعب
الذي تحدّث عنه سعاده حينما قال« :إنّ أزمنة مليئة بالصعاب والمحن تأتي
على األمم الحية فال يكون إنقاذ لها منها إالّ بالبطولة المؤمنة المؤيدة بصحة
العقيدة».

الزمن الصعب

فلسطين هي في هذا الزمن الصعب ،ومثلها الشام ،والعراق ،ولبنان ،ولكننا
واثقون بأنّ بطوالتكم وبطوالت شعبنا ومقاوماته وجيوشه ستخرج هذه األمة
من هذه المحن ،إلى فجر جديد فيه عزها ومجدها وموقعها الريادي بين األمم.
فكونوا أيها القوميون على أهبة االستعداد ،وفي أعلى جاهزية ،وفي أمضى
إرادة ،كما هي عادتكم في المحن .وقفتم إلى جانب جيشكم وشعبكم وقاومتم
العدو الصهيوني وقدّمتم قوافل الشهداء في أكثر من ساح من ساحات الصراع،
وها هم رفقاؤكم في الشام يقاتلون اإلرهاب ،الوجه اآلخر للعدو الصهيوني،
جنبا ً إلى جنب مع الجيش العربي السوري والمقاومة اللبنانية ،في ك ّل
جبهات القتال وقدّموا الشهداء والجرحى ،فباسمكم أحيّيهم وأحيّي شهداءنا
األبرار .وثقوا أيها الرفقاء بأنكم ،وكما قال زعيمنا «مالقون أعظم نصر ألعظم
صبر في التاريخ».
المجد لشهدائنا ولك ّل شهداء األمة والنصر لقضيتنا ...لتحي سورية وليحي
سعاده.

