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حمليات

قراءة في م�شروع الحزب ال�سوري القومي االجتماعي عند �أنطون �سعاده
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توفيق مهنا
أنطون سعاده باعث النهضة السورية القومية االجتماعية في األمة ،النهضة
التي شملت ميادين المعرفة ،فكرا ً وفلسف ًة واجتماعا ً وثقاف ًة واقتصاد ،واختزنت
نظر ًة جديد ًة إلى الحياة والكون والفنّ  ،ما زالت راهنية ،مفاهيمها حي ًة ،ومحور
اهتمام المفكرين والباحثين والنهضويين التائقين إلى رؤية أ ّمتهم في موقع
متقدّم يليق بتاريخها وحضارتها.
من بين ر ّواد النهضة المجلّين إبداعاً ،لم يسبق ألحد من هؤالء الر ّواد أن أط ّل
بهذه الشمولية على مندرجات النهضة ومعارج مفاهيمها الخالقة ،أو غاص
واقع
عميقا ً في وضع قواعد النهوض والمنطلقات واألدوات لنقل األمة من
ٍ
رض.
ضي إلى
واقع معافى و ُم ٍ
ٍ
م َر ّ
نحن أمام مف ّك ٍر من طرا ٍز آخر ،صاحب رؤية نابعة من أصالة الهوية القومية،
ومن منابت الجذور الحضارية ألمته .اغتنى من وعاء هذه الحضارة وأغناها
بفكره الو ّقاد وثقافته النهضوية المتميّزة ،إذ أضاف أبعادا ً جديدة وأ ّكد على
عمق فكريّ ري��اديّ ما زال يترك بصماته الدامغة في كتاب حياتنا القومية
والنضالية ،وتتو ّقد أفكاره إشعاعا ً مع مرور الزمن.
معرفي إبداعي ال اتباعي ،تفاعل مع ثقافة
نهج
أنطون سعاده ،صاحب
ٍ
ّ
العصر اإلنسانية من منطلق «أنّ في النفس السورية ك ّل عل ٍم وفنّ وفلسفة».
من هذا المنطلق ،أ ّكد على استقاللية فكرية واستقام ٍة منهجية ،ليس فيها أيّ
انبها ٍر يزيغ البصر والبصيرة عن دور أمته الحضاري .لم يتفاعل مع الثقافة
�ي ،أو من موقع ال ُمتلقي ،بل من موقع
موقع
اإلنسانية من
ٍ
التحاقي أو دون� ّ
ّ
المشارك والمبدع والواهب لألمة والحضارة اإلنسانية قيما ً جديدة ،و ُمثالً
جديدة ،ونظراتٍ إلى شؤون الحياة تمت ّد على مساحات التأ ّمل والتط ّور والعطاء
فكرا ً وفلسف ًة وأدبا ً وفناً.
مشروع سعاده يتجاوز ،مشروع الحزب السياسي االعتيادي أو التقليدي،
ألنه يرمي إلى بعث نهض ٍة شاملة تضع األم��ة مجدّدا ً على منصات اإلب��داع
والمشاركة في مصير الحياة اإلنسانية .وقد ّ
لخص الدافع العميق لتأسيس
الحزب في كلمة له أمام مؤتمر المد ّرسين القوميين:
«تعلمون أنّ النهضة القومية االجتماعية تعني تغيير اتجاه األمة السورية من
فوضى االنحطاط إلى نظام النهوض .من مصير االضمحالل إلى مصير الوجود
الحي ،العامل ،بوعي كامل ،ألغراض الحياة الجيدة ومقاصد النفس القومية
ّ
الكبرى .وتعلمون أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يحمل رسالة القومية
الصحيحة إلى األمة السورية ورسالة الحياة القومية االجتماعية وفلسفتها
المدرحية إلى األمة السورية وإلى األمم جميعاً .فالنهضة السورية القومية
االجتماعية ،إذن ،هي حدث تاريخي خطير ،هي أعظم األحداث التاريخية التي
م ّرت بهذه األمة شأنا ً بال استثناء .وإذا نظرنا في مهمة الحزب السوري القومي
االجتماعي ،الذي يحمل رسالة النهضة السورية القومية االجتماعية وجدنا
أشق مهمة ظهرت في تاريخ أيّ أمة من األمم .فليس ،ولم يك ّ
ّ
قط للفوضى
أنها
التي تتخبط فيها األمة السورية مثيل ،ولم يبلغ الفساد في أمة من األمم ،في أيّ
وقت من األوقات ،مبلغه في أمتنا إلى هذا الوقت.
بهذه المناسبة ،أريد أن أبرز نقطة يجب أن تصير واضحة في تفكير المف ّكرين
السوريين القوميين االجتماعيين ألنها سبب من أهم أسباب التخبّط النفسي
والعملي ،أال وه��ي :خل ّو مجتمعنا القومي ،مدة أجيال وق��رون طويلة ،من
يصح االستناد
مؤسسات قومية بالمعنى الصحيح ومن تقاليد قومية عامة
ّ
إليها .فالتقاليد القومية الجيدة ،القديمة ،كانت مبعثرة ومنسيّة ،والمؤسسات
يصح اعتماد أيّ مؤسسة منها نقطة ارتكاز ،أو انطالق ،في
ال تصلح بالم ّرة وال
ّ
عمل البناء القومي االجتماعي».
استنادا ً إلى هذه القراءة لواقع األمة والمؤسسات القائمة ،بادر إلى تأسيس
الحزب السوري القومي االجتماعي وحدّد مشروعه االستراتيجي وغايته.

مفهوم الحزب:

الحزب ،أداة النهضة ،والحزب ،فكرة وحركة ومؤسسات تتناول حياة أمة
بأسرها ،وهو ّ
منظمة تفعل فكراً ،وسياس ًة ،وإدار ًة وحرباً ،بهدف بناء اإلنسان
الجديد والمجتمع الجديد ،والدولة المدنية الجديدة.
الحزبُ ،وجد لغاية عظمى محدّدة في غاية الحزب وهي« :بعث نهضة
سورية قومية اجتماعية تكفل تحقيق مبادئه وتعيد إلى األمة السورية حيويتها
وق ّوتها ،وتنظيم حركة تؤدّي إلى استقالل األمة السورية استقالأل تاما ً وتثبيت
سيادتها وإقامة نظام جديد يؤ ّمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها ،والسعي
إلى إنشاء جبهة عربية تقف س ّدا ً منيعا ً في وجه اإلرادات االستعمارية».
لنع تماما ً مشروع الحزب السوري القومي االجتماعي ،في فكر أنطون سعاده
ِ
ال ب ّد إذا ً من االطاللة على المشهد القومي والدولي ،وعلى حال األمة في تلك
المرحلة من الطور التاريخي الذي وجدت فيه.
ذاك الواقع المرير ،ه ّز كيان أنطون سعاده ووجدانه ،وش ّكل منبع القلق
الوجداني العميق الذي دفعه إلى إنشاء حركة تنقذ األمة وتنتشلها من مهاوي
االنقسام والتجزئة واالنحطاط ،وتطلق طاقاتها في ميادين التقدّم والتط ّور
والتمدّن واالرتقاء والحداثة.

المشهدان القومي والدولي

كان واقع أ ّمة خاضعة طوال أربعمئة سنة ونيّف لالحتالل العثماني ،ال
هوية مستقلة لها وال شخصية حقوقية تحفظ كيانها ومصالحها ،واصطلح
على تسمية واقع ذاك الزمان بعصر االنحطاط على ك ّل صعيد.

كان واقع أمة ،تواجه على أرضها تداعيات الحرب العالمية األولى وينزع
أهل «الح ّل والربط» فيها من ح ّكا ٍم وجماعات إلى التح ّرر من الهيمنة العثمانية
بالرهان على قوى استعمارية بديلة .ولقد استفاقت األمة في ظ ّل هذا الصراع
على واقع تآمري تم ّثل بمعاهدة «سايكس ـ بيكو» عام  1916و«وعد بلفور» عام
يقسمها ويستبيح قسما ً من أرضها إنفاذا ً لوعد بلفور المشؤوم تهويدا ً
ّ ،1917
وزحفا ً للهجرات اليهودية تغزو أرضنا وتطرد شعبنا.
األمة إذا أمام مؤامرة «سايكس ـ بيكو» و«وعد بلفور» ،وأمام استعما ٍر جديد
ح ّل محل االستعمار العثماني ،وأمام كيانات تناسلت دو ًل بقرارات استعمارية
غصبا ً عن إرادة شعوبها ،وفي غفلة منها وأمام قيادات سياسية ومرجعيات
إقطاعية وطائفية ،مرتهنة إلرادة القوى الخارجية ،تهتم بمصالحها على
حساب المصالح الحيوية الكبرى لألمة والمجتمع .وتتغافل عن خطر تمزيق
وحدة البالد السورية وعن خطر زرع كيانٍ يهوديّ تقف وراءه وتعمل له الحركة
واقع اجتماعي مف ّكك على أساس
الصهيونية بدع ٍم من الدول االستعمارية .وأمام ٍ
الوالءات الطائفية والمذهبية والعشائرية والقبلية والعائلية يحكمه ما يسمى
«باألعيان» ،وهم في الحقيقة «عميان» عن قضايا األمة والشعب والمجتمع.

مشروع سعاده ،إذاً:

ـ تنظيم حرك ٌة تستعيد وحدة األمة على المستوى القومي ر ّدا ً على مؤامرة
«سايكس ـ بيكو» ورفض المفعول االستعماري بقيام كيانات هزيلة تشكل
غطا ًء بدوام االستعمار وإطالة سيطرته وهيمنته على مقدرات بالدنا وثرواتنا.
فالوعي القومي أساس المشروع كان ولم يزل.
تؤسس الوحدة االجتماعية من منطلق أن شعبنا واحد مهما تن ّوعت
ـ حرك ٌة ّ
طوائفه أو مذاهبه ،ومهما كانت طبيعة بنيته االجتماعية العائلية أو العشائرية
أو العرقية.
ـ حركة مقاومة لالستعمار واالنتداب ،فالحزب منظمة تحرير قومية بالفكر
والسالح ،وبحق يجب أن نشهد أن سعاده كان رائد الدعوة القومية إلى الكفاح
المسلّح عندما دعا إلى قتل بلفور عام  1925عندما أتى إلى سوريا ،ودعى إلى
أن فلسطين ال تستر ّد في الخطب والمذ ّكرات ،ألن األمر الوحيد الذي يخيف
اليهود القوة ،القوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره ،ودعا
إلى قومية المعركة ألن الشعب الفلسطيني غير قادر منفردا ً أن يرد هذه الغزوة
االستيطانية ومن يقف وراءها.

مفهوم الهوية:

الهوية القومية االجتماعية ،هي أساس مشروع سعاده الفكري واالستراتيجي،
وقد وضع منطلقات وقواعد بناء الهوية في مبادئ الحزب األساسية وفي كتابه
العلمي المميز «نشوء األمم».
وهذا المفهوم الجديد ،أرسى مفهوم الهوية على قاعدة قومية اجتماعية
توحد الوالء القومي والمجتمعي في آنٍ  ،وتزيل كل الحواجز والعقبات
جامعة ّ
التي تنال من وحدة األمة ،وتقود إلى بناء المشروع النهضوي ببناء جديد لبناء
يرتبط بقضية هي قضية األمة والوطن والشعب ،جيل يدرك مصالحه خارج
منظار الوعي الزائف الذي هو في الحقيقة جه ٌل مطبق.
فالهوية الكيانية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية ال تبني وطنا ً وال تقيم
تؤسس دولة حديثة ،بل هي على نقيض كل هذا .وإن جميع هذه
مجتمعا ً وال ّ
الوالءات المتنافرة هي مصدر تخلّف اجتماعي ،وقاعد ٌة لالرتهانات الخارجية
ومؤامرات أطرافها ودولها.
ل��ذل��ك ،ف��إن س��ع��اده رائ��د ال��وح��دة القومية ف��ي وج��ه «سايكس ـ بيكو»،

ورائد الدعوة إلى الكفاح المسلّح في وجه بلفور.

مفهوم الدين:

سعاده رائد الدعوة إلى دولة قومية اجتماعية .ال تقوم هوية النظام السياسي
أساس طائفي أو عرقي أو عشائري .فالقومية ال ترتكز على الدين
فيها على
ٍ
وال على العرق وال على اللغة ،بل على مفهوم جديد لألمة وتط ّورها والدولة
ونشأتها .رفض القومية العرقية واللغوية والعنصرية والدينية ،وجاهر
يوحد شعبنا في أرضه وعلى أرضه ،ليقف من جديد شعبا ً
لمفهوم اجتماعي ّ
واحدا ً ال كتالً متنافرة في عالم تنازع البقاء.
سعاده رائد مقاربة جديدة للدين ،نظر نظرة توحيدية سامية باعتباره إرثا ً
التعصب الطائفي
روحيا ً وإبداعا ً من إبداعات أمتنا والعالم العربي ،وقف ض ّد
ّ
َ
المواطنة
وض ّد الذ ّمية وض ّد مفهوم األكثرية واألقلية ،مر ّكزا ً فكرته على مبدأ
والهوية القومية الواحدة والحقوق الواحدة لجميع المواطنين ،حقوقا ً واحدة
متساوية وواجبات واحدة متساوية خارج كل تصنيف أو امتيازات ،ال طائفة
حاكمة وال طوائف حاكمة أو محكومة ،بل هي دولة المواطن بكفاءته وقدراته
وعطاءاته ،وإذا كانت اآلية القرآنية تقول «إنّ أقربكم إلى الله أتقاكم» ،فإن النص
القومي االجتماعي عند سعاده يقول« :إنّ أقربكم إلى األمة أكفؤكم».
دعوة سعاده ،إلى فصل الدين عن الدولة تختلف تماما ً عن أيّ دعوات إلى
إنكار الدين أو تغيبيه عن شؤون المجتمع والحياة .بل هي حصرا ً دعوة إلى
عدم مزج الدين بالسياسة ليبقى الدين رابطة إيمانية بين الفرد وخالقه ،ومن ّزها ً
عن متاهات العمل السياسي التي قد تسيء إلى جوهره والفضاء الروحي بقيمه
وسمو آفاقه .وإذا كان الغرب في مدارسه قد أنكر الدين والعامل الديني في حياة
األفراد والجماعات ،فإن سعاده وضع موقع الدين في مرتب ٍة عالية لتشريف
الحياة.
لقد أرس��ى سعاده مفهوما ً جديدا ً للفلسفة بإطالقه نظري ًة جديدة هي
نظرية المدرحية ليخرج العالم من بؤس نظرياتٍ مادية أو روحية متصارعة
ومتضاربة ومبدّدة للطاقة اإلنسانية ومعيقة للتط ّور .وكتابه «اإلس�لام في
رسالتيه المسيحية والمحمدية» يش ّكل مرجعا ً في نظر ٍة جديدة ترى في الدين
كتابا ً واحدا ً برسالتيه المسيحية والمحمدية ،ودعوة قومية« :كلّنا مسلمون
لرب العالمين ،م ّنا من أسلم لله باإلنجيل ،وم ّنا من أسلم لله بالقرآن ،وم ّنا من
ّ
أسلم لله بالحكمة ،وال عد ّو لنا يقاتلنا في ديننا وأرضنا وحقنا إال اليهود».
وإن هذه الرؤيا الراقية والموحدة تجعل الحزب السوري القومي االجتماعي
موقع واحد مع ك ّل ق ّو ٍة أو حركة مقاومة تص ّوب سالحها إلى العدو القومي
في
ٍ
ألمتنا .وإن التآخي الجهادي بين بندقية قومية وبندقية جهادية من أجل
فلسطين والجوالن وشبعا ومزارعها وفي مواجهة اإلرهاب وقواه في الشام
والعراق ولبنان وسائر المنطقة ،يتع ّزز في معمودية النار ودماء الشهداء الزكية
لر ّد هذه الغزوة عن بالدنا ،وإسقاط أطراف المؤامرة اإلقليمية ،خصوصا ً هذا
التحالف التركي ـ السعودي ـ الخليجي مدعوما ً من القوى االستعمارية والعدو
ّ
مخطط الفتنة الذي يهدف إلى طعن مواقع الصمود
الصهيوني ،وتقويض
القومي في أمتنا من لبنان إلى الشام ،وحرف بوصلة الصراع عن محورها
الطبيعي والتاريخي واالستراتيجي.

إنّ مشروع سعاده وحزبه ،أُرس��ي على بعض هذه القواعد والمنطلقات
األساسية ،وك ّل نضا ٍل أو عمل سياسي أو موقف عملي من القضايا والتحديات
المطروحة وما أكثرها ينبع من هذه الرؤيا والمقاربة.
وإن البرامج المرحلية اإلصالحية للوصول إلى تحقيق الغاية من إنشاء
الحزب ،تض ّمنها برنامج اإلصالح السياسي واالقتصادي الشامل الذي طرحه
سعاده عام  1947مع خوض االنتخابات اللبنانية األولى في تاريخ لبنان،
لقيام دولة عصرية يقوم اقتصادها على مبدأ اإلنتاج ،وعلى أساس التكامل
االستراتيجي مع البيئة الطبيعية لتحقيق العدالة االجتماعية .ورفض سعاده
النظام الرأسمالي الطبقي والنظام الشيوعي ،ألن كال النظامين ال يو ّفران الحياة
الكريمة لفئات شعبنا وقواه المنتجة فكرا ً وصناع ًة وغالالً .كما ض ّمن برنامج
الثورة القومية االجتماعية األولى عام  1949هذه القواعد اإلصالحية.
إنّ الح ّكام الرجعيين المتآمرين رأوا في مشروعه التح ّرري على المستوى
القومي خطراً ،كما رأوا في مشروعه اإلصالحي الداخلي خطراً ،وفي مشروع
النهضة خطراً .ألنهم أدوات تخدم أعداء األمة .وكانت فلسطين محك خيانتهم
ّ
محك فسادهم واستغاللهم واستعبادهم
وتآمرهم ،كما كان تطوير النظام
فصح قول سعاده عنهم« :إنّ بالءنا بيهود
وخنقهم صوت الحرية واألحرار،
ّ
الداخل أش ّد من بالئنا بيهود الخارج» .ترى ،أال يصدق هذا القول على ح ّكام هذا
الزمان الذين يتآمرون على المقاومة وقياداته وسالحها وخياراتها ويؤدّون ك ّل
نهج إصالحي.
ٍ
تمسكا ً بهذا المشروع في كل
باق وحزبه أكثر ّ
اغتيل سعاده ،لكن مشروعه ٍ
ُ
أجيال جديدة على مدى
أبعاده القومية والتحررية والنهضوية .تقبل عليه
نخب فكرية وأدبية وسياسية من خارج أبناء
مساحة األمة ،ويستعيد ألقه لدى
ٍ
عقيدته وحزبه ،تعيد قراءته وتستلهم رؤيته االستراتيجية.

س���ع���اده ص��اح��ب ن��ظ��رة ج���دي���دة إل���ى ال���ع���روب���ة ،ح��ي��ث ه���ي راب��ط��ة
ت��ع��اون استراتيجية بين أم��م العالم العربي .راب��ط��ة حضارية ال رابطة
ق��وم��ي��ة .وم��يّ��ز ت��م��ي��ي��زا ً أس��اس��ي �ا ً ب��ي��ن م��ف��ه��وم ال��ع��روب��ة ال��واق��ع��ي��ة التي

 محاضرة ألقاها نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي األمين
توفيق مهنا في «معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية»،
ف��ي إط ��ار حلقة بحثية ب�ع�ن��وان «أن �ط��ون س �ع��اده وأط��روح �ت��ه الفكرية»
(.)2016/02/22

مفهوم العروبة

ّ
التحديات»
مديرية ل ّبايا في «القومي» �أحيت مولد �سعاده بمحا�ضرة« :الأمة ال�سورية في مواجهة

الح�سنية :العروبة تعني قتال العد ّو ال�صهيوني ال قتال َم ْن يقاتل هذا العد ّو

لمناسبة عيد مولد باعث النهضة الزعيم أنطون سعاده،
ّ
نظمت مديرية لبّايا التابعة لمنفذية البقاع الغربي في
الحزب السوري القومي االجتماعي ،محاضرة في مكتبها
بعنوان« :األمة السورية في مواجهة التحدّيات» ،ألقاها
عميد اإلذاعة واإلعالم وائل الحسنية ،وذلك بحضور منفذ
عام البقاع الغربي د .نضال منعم وأعضاء هيئة المنفذية،
مدير المديرية وأع��ض��اء هيئة المديرية ،كما حضرها
حسين عبد الرسول ممثالً حزب الله  ،وعبّاس موسى
ومحمد عبد الرسول ممثلّين حركة أمل ،مشهور عقل ممثالً
الحزب الشيوعي ،مسؤولة الهيئة النسائية في حركة أمل
سميرة اسماعيل ،وفد من الشباب الديمقراطي ،رئيس
بلدية لبّايا حسين عقل ومختارا البلدة حسيب إبراهيم
وفايز اسماعيل ،وجمع من القوميين والمواطنين.
ق �دّم للمحاضرة عالء عبد القادر ،بكلمة تناول فيها
معاني المناسبة .واسته ّل الحسنية محاضرته باإلشارة
إلى أن األول من آذار هو ميالد عقيدة وانبعاث أمة.

وقال الحسنية :سعاده أكد أن األمة السورية هي إحدى
أمم العالم العربي ،بل هي قائدة لهذا العالم العربي،
ونقول للذين يتحدثون عن العروبة إنّ العروبة هي
فلسطين ،والعروبة تعني قتال المحتل الصهيوني ،ال قتال
من يقاتل العدو .والعروبة ليست عروبة اللغة ،فك ّل من
يقف إلى جانب المسألة الفلسطينية هو أقرب إلى العروبة
من أدعيائها ،ونحن نث ّمن موقف إيران الداعم للمقاومة في
فلسطين.
وأوضح الحسنية خيوط المؤامرة على أمتنا منذ ما قبل
«سايكس ـ بيكو» ،ورأى أن ما تتع ّرض له أ ّمتنا اليوم يرمي
إلى تفتيتها وتدمير مق ّوماتها وعناصر قوتها لمصلحة
«إسرائيل».
وتحدّث عن مخاطر الطائفية والمذهبية ،الفتا ً إلى أن
مصلحة وطننا ،تكمن في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ،وهذا
واجب قومي لن نتخلّى عن القيام به ،ألنه ال حياة ح ّرة،
وال مواطنة حقيقية ،إذا لم نكافح ونناضل في سبيل الدفاع

نادى بها ،وبين القومية العربية أو األمة العربية.
إنّ الجبهة العربية التي سعى إلى إنشائها هدفها أن تكون س� ّدا ً منيعا ً
وجبه ًة قوية تصون مصالح األمة وقضايا العالم العربي وال تكون كما واقع
منص ًة للتآمر على قضايانا في فلسطين والشام
الحال مع الجامعة العربية،
ّ
والعراق ولبنان أو ليبيا واليمن والسودان وغيرها من الدول العربية .أو هي
شعار استهالكي من أنظمة النفط العربية التي بدّدت ثروة النفط االستراتيجية
تبديدا ً كامالً ولم توظف هذا السالح في خدمة القضايا القومية والعربية ،وال
ّ
مخططات التنمية وتطوير بنى المجتمع وتحويل اقتصادياته لخدمة النمو
في
والتصنيع واالقتدار .وما استهالك بعض األنظمة العربية الخليجية شعار
العروبة ،إال ذ ٌر للرماد في العيون ،فأين كانت عروبة هذه األنظمة في فلسطين
أو لبنان والعراق أو الشام أو اليمن أو ليبيا ومصر والسودان؟
كما يرفع شعار العروبة هذه األيام لالستهالك المذهبي في وجه الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،وفي وجه حزب الله المقا ِوم ،إلثارة نعرات بائدة .ولو
كان هذا الشعار صادقاً ،لكانت ترجمته في فلسطين وفي مواجهة اإلرهاب
الذي يتغذى من عقيدة وهابية هي منبع الثقافة الصحراوية اإللغائية ومصدر
الفتاوى الجاهلية في زمن العلم والنور واألنوار.

عن أرضنا وفي سبيل تحرير األجزاء المحتلة والسليبة.
وتحدّث الحسنية عن المؤامرة التي تستهدف لبنان منذ
صدور القرار  ،1559مؤكدا ً أن القوى الوطنية والقومية في
لبنان واجهت هذا التحدّي بمسؤولية وصانت لبنان من
المخاطر ومنعت انزالقه إلى الهاوية.
وأكد الحسنية أنّ المقاومة هي خيار نتمسك به ،في
مواجهة العدو الصهيوني ،ونحن واثقون أننا بهذا الخيار
سنهزم االحتالل واإلره��اب ،وسالح المقاومة هو سالح
الشرف ،به نحمي لبنان واللبنانيين.
وأض��اف الحسنية :نحن نعت ّز بأننا ر ّواد المقاومة،
وقدّمنا الشهداء واالستشهاديين في مواجهة االحتالل،
كما نعت ّز بمقاومة حزب الله التي استكملت هذا الطريق
وك ّرست المقاومة قوة استراتيجية مح ّققة للتوازن مع هذا
العدو الصهيوني.
وق��ال :ما يحصل في الشام ليس صراعا ً بين دولة
ومعارضين لهذه الدولة ،بل حرب كونية تستهدف إسقاط

ّ
مخطط التفتيت
الدولة ،قيادة وجيشا ً وشعبا ً لمصلحة
ً
ً
والتدمير ،وهي حرب ض ّد المقاومة دوال وأحزابا ،وحرب
تستهدف إلغاء التنوع ،وتمزيق الوحدة االجتماعية.
وتابع :نحن في الشام نقدّم الشهيد تلو الشهيد وندافع
عن األرض انطالقا ً من إيماننا بوحدة األرض .وكما أتى
خالد األزرق من الشام ليستشهد دفاعا ً عن لبنان ،يذهب
رفقاؤنا من لبنان ليستشهدوا دفاعا ً عن الشام ،فاألرض
القومية واحدة ،والدفاع عنها واجب قومي.
وأكد أن دماء شهداء الحزب السوري القومي االجتماعي
لن تذهب هدراً ،ونحن نش ّد على أيدي المقاومين األبطال
على الجبهات وندعو إلى المزيد من المقاومة والقتال لكسر
المشروع االرهابي االستعماري التقسيمي والتفتيتي.
وختم الحسنية محاضرته بتوجيه التحية إلى دم كل
شهيد يرتقي في هذه المعركة ،مؤكدا ً أن أخطبوط اإلرهاب
بدأ باالنكسار ،وأن المشروع القومي بدأ يخطو خطواته
نحن النصر.

البرنامج السياسي ـ اإلصالحي:

