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تكرم ال�شاعر القومي الراحل خالد زهر
مديرية العبادية في «القومي» ّ

«القومي» ينعى المنا�ضل �سعاده ح�سين التوم:
كان مثا ً
ال في الت�ضحية وااللتزام

بعط�ش ال يرويه ُ
بع�ض الجمال بل نب ُعه
�أبو فواز :كان يرتاد الطبيعة
ٍ
أقامت مديرية العبادية التابعة لمنفذية
المتن األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي احتفاال ً تكريميا ً للشاعر القومي
الراحل خالد زهر ،حضره إلى جانب عائلة
ال��راح��ل ،ع��دد م��ن أع��ض��اء ق��ي��ادة الحزب
تقدّمهم رئيس المجلس األع��ل��ى الوزير
السابق محمود عبد الخالق ،نائب رئيس
الحزب توفيق مهنا ،عميد عبر الحدود
سامي أبو فواز ،المندوب السياسي لجبل
لبنان الجنوبي حسام العسرواي ،منفذ
عام المتن األعلى عادل حاطوم وأعضاء
هيئة المنفذية ،منفذ ع��ام ال��غ��رب ربيع
صعب وأعضاء هيئة المنفذية ،منفذ عام
ال��ش��وف د .نسيب أب��و ض��رغ��م وأع��ض��اء
هيئة المنفذية ،وعدد من ممثلي األحزاب
ورؤس���اء بلديات ومختارين وحشد من
القوميين والمواطنين.
ع ّرف االحتفال الشاعر القومي عماد منذر
بباقة من الكلمات المعبّرة ،ثم ألقى أنيس
سلطان كلمة مديرية العبادية ،تحدث فيها
عن حياة الشاعر زهر ومواقفه البطولية،
وتوجه بالشكر الى ك ّل من ساهم في إنشاء
ثقافي يحمل اسم الشاعر زهر.
مركز
ّ
وأل��ق��ى ح��اط��وم كلمة المنفذية ،الفتا ً
إلى أنّ خالد زهر مناضل قومي ب ّر بقسمه
وأنشأ عائلة قومية اجتماعية ،ونتذكر
فيه ال��ج��رأة واإلي��م��ان والثقافة والعلم
والمعرفة ،إن��ه شاعر االل��ت��زام والصدق
والمبادئ القومية.
وقال حاطوم« :خالد زهر لم يكن شخصا ً
عاديا ً على هامش الحياة ،بل رفيقا ً مناضالً
يجعل من ك ّل عمل إتقانا ً بارعاً ،وكل فكرة
إن��ج��ازا ً متكامالً .إن��ه شاعر م��ق��اوم وهو
كما ك ّل المقاومين القوميين الذين انبروا
إلسقاط مقولة «سالمة الجليل» وقاوموا
االحتالل الصهيوني بك ّل بسالة وشجاعة.
وألقى مدير الدائرة اإلذاعية في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي كمال نادر
كلمة أصدقاء الراحل ،وقال فيها« :ترافقت
مع خالد لسنوات طويلة ،وقمنا بجوالت
وزيارات إلى مناطق عدّة في لبنان والشام،
وكنا سنكملها لوال أنّ المرض اللعين داهم
خالد وصرعه ،فانطوى جسمه في التراب،
لكنّ نفسه ظلت حاضرة وفرضت حقيقتها
على هذا الوجود كما يقول سعاده».
وختم قائألً« :إنّ الحزب السوري القومي

االج��ت��م��اع��ي يفتخر ب��أن ت��ك��ون صفوفه
ق��د ض ّمت المئات م��ن األدب���اء والشعراء
والفنانين والموسيقيين والصحافيين
وأهل القلم والفالسفة الذين شكلوا تيارا ً
فكريا ً مميّزا ً نحو عصر النهضة».
وألقى أبو فواز كلمة مركز الحزب ،وقال
فيها« :نحن ال نلتقي في المناسبات سواء
ُ
بعضنا بعضاَ.
األليمة أو البهيجة ،ليمدحَ
ذل��ك أن��ن��ا أب��ن��ا َء نهض ٍة نسمو ببعضنا
احتراما ً وتقديراً .حتى انّ المتألقين منا ال
هاجس
يُثقلهم تاريخ من نور ،بل يقلقهم
ُ
التوهّ ج بإشعاع جديد.
خالد زه���ر ...ط��و ٌد ه��وى ج��س��داً ،لكنه
طاب ذكراً .وها هو يعود إلينا كتابا ً ومركزا ً
ثقافياً ...ليس الكتاب حبرا ً أزرق على
صفحات من األوراق الباردة .انه أضالع
من الحروف النابضة بالحياة ،بالحرارة،
بالعز ،بمواكب الشهداء الخالدين خلود
القضية التي بها آمن ،وإياها مارس ،ومن
أجلها كتب وأعطى وأبدع».
ولفت أب��و ف��واز إل��ى أنّ خالد زه��ر عمل
تبجح وب�لا م��زاي��دات .وأنّ
للقضية ب�لا
ّ

منطقة المتن األع��ل��ى زاخ���رة بالمثقفين
وال��وط��ن��ي��ي��ن وال��ش��ه��داء ورج���ال ال��دول��ة
والسيدات اللواتي برزن في الشأن العام
وفي النهج المقاوم.
وقال« :لم يكن الشاعر القومي خالد زهر
تعج
رقما ً يُضاف إلى الئحة الهواة الذين
ّ
بإصداراتهم دور النشر الرخيصة ،فهو
من المدرسة التي علّمت أنّ األدب كله ،من
فني هد ُفه إظهار أسمى
نثر ونظم ،هو عمل ٌ
َ
يحدث
وأعمق األفكار ،ال يمكن أن
المشاعر
ِ
تجديدا ً من تلقاء نفسه .فالتجدي ُد الذي
سبب...هو نتيجة
يعني القرا َء هو مس َبّب ال
ْ
حصول التغيير في الحياة وفي النظرة الى
الحياة .كما يجزم الزعيم العبقري أنطون
سعاده ...هو نتيجة حصول ثورة فكرية
– اجتماعية – سياسية  -روحية تغيِّر
وتفتح آفاقا ً جديدة
شعب بأس ِره
أوضاعَ
ُ
ٍ
للفكر وطرائقه ،وللشعور ومناحيه .الشعر
بمعنى آخر تو ّرط ،وأسمى عالقاته بالبحر
هي الغرق.
ال��ش��اع��ر خ��ال��د زه��ر ه��و اب��ن الطبيعة
ال��ع��ذراء المنسابة اخ��ض��رارا ً ومياها ً في

نادر

حاطوم

سلطان

أبو فواز
سهلها وتاللها .كان خالد في المتن األعلى،
وف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ك��ذل��ك ،ي��رت��اد
ُ
بعض الجمال بل
الطبيعة بعطش ال يرويه
نبعُ هُ ،وال يرضيه دخي ُل الشعر بل أصيلُهُ.
كان مسكونا ً بالشغف ،مفتونا ً باألرض،
تحلو له أبدا ً مطاردة الفراشات ،يالحقها،
يتح ّرش بها ،يسرق من غبار أجنحتها
األل��وان الزاهية يرشها على ال��ح��روف...
م��ا أج��م��ل األب��ج��دي��ة ي��وم ت��ت��ل � ّون بغبار
الفراشات».
وقال أبو فواز« :تعصف بلبنان واألمة
كلها ح��رب تدميرية تفتيتية عنوانها

الشرذمة المطلقة القصوى ،والعودة بنا الى
عصور االنحطاط والتخلف ،ولو بلبوس
ديني كالتطرف ،او سياسي كالديمقراطية
ال��زائ��ف��ة .وق��د وع��ى شعبنا خ��ط��ورة هذه
المؤامرة وان��خ��رط في ورش��ة مواجهتها
النها ُتختصر باإلرهاب الفكري والشعوري
والتعبيري وبالثقافة المعاكسة لك ّل ما هو
إنساني وتطو ٌر وحرية .وما العاصف ُة التي
ٌ
ضربت أفريقيا وآسيا ،وبال َد الشام تحديدا ً
سوى مظه ٌر واح ٌد من مظاهر اإلبادة التي
ُخطط لمنطقتنا أن تغوص في أوحالها».
وتابع« :نحن نرى ،بواقعية وموضوعية
وشفافية ،أن العراق والشام قد استعادا
دور الدولة السيدة المقاومة ،أي الدولة
نفسها وشعبَها ،وتصونُ
التي تحتر ُم
َ
ُ
التضحيات من غزو
كرام َتها مهما غلت
الداخل والخارج بالجاهليات المعادية
لتاريخنا وحضارتنا وقيمنا االخالقية
السمحاء .أما الجيوب اإلرهابية المتبقية
فمصيرها المحتوم ق��د حسمه الشعب
والجيش ،كما حسمته في لبنان المعادلة
الذهبية الثالثية التي ال مساومة عليها في
أيّ استحقاق رئاسي أو وزاري أو نيابي».
وختمِ « :باسم قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي ،نحيّي أسرة شاعرنا
ف���ردا ً ف���رداً .نحيّي زوج��ت��ه السيدة نهى
وكريمتيه الرفيقة دانا وزينة ،وأشقاءه:
رجا والرفيقين الدكتور صالح وعماد كما
نحيّي ِباسمكم جميعا ً روح والده الشهيد
ال��دك��ت��ور أم��ي��ن زه��ر .وإذا كنا ق��د ودّع��ن��ا
الرفيق الراحل بحسرة ،فإننا اليوم نك ّرمه
كشاعر منارة بفرح المدركين أنه باق في
بلدته ووطنه ووجدان عارفيه وأصدقائه
بقاء حبة القمح التي انْ لم تمت في االرض،
فهي ال تسنبل حبوبا ً حية جديدة.
ق��ال الشاعر :الناس صنفان صنف ال
حياة لهم وآخرون ببطن األرض أحياء
وق��ال خالد :في ن��اس خلقوا وبعد ما
خلقوا وفي ناس ماتوا وبعد ما ماتوا».
وتخلل االح��ت��ف��ال قصائد شعرية من
دي���وان ال��ش��اع��ر ال��راح��ل أل��ق��اه��ا الشاعر
ال��ق��وم��ي ع��م��اد م��ن��ذر ،واخ��ت��ت��م االحتفال
بافتتاح المركز الثقافي الذي يحمل اسم
الراحل.

نعى الحزب السوري القومي
االج��ت��م��اع��ي إل���ى األم���ة وع��م��وم
السوريين القوميين االجتماعيين
في الوطن وعبر الحدود ،المناضل
سعاده حسين التوم ،الذي توفي
أمس على إثر حادث سير مؤسف.
والراحل من مواليد بلدة القاع
عام  ،1962انتمى إلى الحزب في
أوائ��ل ثمانينات القرن الماضي،
وشارك في مهمات حزبية عدّة ،ال
سيما في معارك الحزب ض ّد العدو
الصهيوني وأدواته.
تح ّمل مسؤوليات حزبية عدّة
في نطاق منفذية البقاع الشمالي ،منها مسؤولية مدرب ومدير مديرية
ثم ناظرا ً للتدريب وناظرا ً للعمل والشؤون االجتماعية .وكان مثاال ً
والمضحي والملتزم ،والذي آمن بقضية
للقومي االجتماعي الملبّي
ّ
ّ
تساوي وجوده.
انخرط في العمل العام ،فان ُتخب مختارا ً في بلدته القاع لدورتين
واجتماعي بارز في منطقة البقاع
حزبي
متتاليتن ،وكان له حضور
ّ
ّ
الشمالي.
يُشيّع الرفيق الراحل اليوم في كنيسة مار الياس في القاع عند
الثالثة من بعد الظهر ،و ُتقبل التعازي بعد الدفن ويوم غ ٍد األحد في
صالة الكنيسة.
«البناء» التي آلمها رحيل الرفيق سعاده ،تتقدّم من ذويه وأشقائه
وشقيقاته ،ومن مديرية القاع وعموم بأح ّر التعازي ،عسى أن يكون
فقده خاتمة األحزان ...والبقاء لألمة.

منفذ عام حوران في «القومي»� :إرادة
ال�سوريين انت�صرت على الإرهاب
اعتبر عضو المكتب السياسي منفذ عام حوران في الحزب السوري القومي
االجتماعي واصف البشارة ،أنّ المشاركة الكثيفة للقوميين وأبناء منطقة حوران
تمسك أبناء هذه المنطقة بدولتهم
تجسد واق��ع
في االستحقاق الدستوري،
ّ
ّ
والتفافهم حول قيادتهم وجيشهم.
وقال البشارة« :إنّ ابناء حوران كما عموم السوريين ،قالوا كلمتهم وعبّروا عن
إرادتهم الح ّرة في صناديق االقتراع ،ولم تثنهم عن موقفهم التهديداتُ اإلرهابية
التي ترجمتها المجموعات اإلرهابية بإطالق القذائف والرصاص على عد ٍد من
قرى حوران.
إنّ القوميين االجتماعيين في منطقة ح��وران ،ومنذ أن أعلنت قيادة الحزب
موقفها بترشيح الرئيس الدكتور بشار األسد ودعوة القوميين إلى انتخابه ،تن ّكبوا
مسؤولية ّ
حث المواطنين على المشاركة الكثيفة في االستحقاق الدستوري،
مؤكدين أنّ هذه المشاركة ،هي رسالة للعالم أجمع بأنّ السوريين يرفضون
اإلرهاب ويريدون األمن واألمان لبلدهم».
ولفت إلى أنّ أبناء المنطقة اندفعوا بإرادتهم نحو صناديق االقتراع ...وكان
المشهد كبيرا ً والفتاً ،ما يؤكد أنّ السوريين في حوران وك ّل سورية ،أصحاب إرادة
مص ّممة على مواصلة المعركة من أجل اجتثاث اإلرهاب.
وش��دّد البشارة على أنّ أعمال القصف والخطف والقتل التي مارستها
المجموعات اإلرهابية بالتزامن مع االستحقاق الدستوري ،لم تثن السوريين عن
ممارسة حقهم الديمقراطي ،فانتصرت إرادة أبناء حوران على اإلرهاب وانتصرت
سورية بإرادة السوريين.
وأكد البشارة أنّ االستحقاق الدستوري ش ّكل حافزا ً لك ّل السوريين كي يتح ّملوا
مسؤولياتهم في إنقاذ سورية من اإلرهاب ،وإننا على يقين بأنّ المرحلة المقبلة
ستشهد تهاوي اإلرهاب الذي يحاصر بعض قرانا ومناطقنا في حوران.

وفد من «القومي» يزور محافظ الجنوب
منذر

زهر

تحيي عيد المقاومة والتحرير بندوة «�إ�صالح المجتمع المدني وبناء الدولة الحديثة»
 ...ومنفذية ملبورن ْ

ملحم :الدولة القومية الديمقراطية الحديثة تعالج ق�ضايا المجتمع وتنه�ض ب�أو�ضاع ال�شعب
بمناسبة عيد المقاومة والتحريرّ ،
نظمت منفذية ملبورن
في الحزب السوري القومي االجتماعي ندوة تحت عنوان:
«المجتمع المدني .وبناء الدولة الحديثة» ،ألقاها عضو
المجلس القومي الدكتور إدمون ملحم.
حضر ال��ن��دوة منفذ ع��ام م��ل��ب��ورن ص��ب��اح عبد الله
وأعضاء هيئة المنفذية ،ناموس المندوبية السياسية
في أستراليا سايد النكت ،وع��دد من أعضاء المجلس
القومي والمسؤولين .كما حضر مستشار وزارة الخارجية
والمغتربين السورية عبد الله الطويل ،مسؤول حركة أمل
علي األمين ،وفد من التيار الوطني الحر ،رئيس بلدية
موريالند السابق طوني الحلو ،مسؤول االتحاد الوطني
لطلبة سورية صافي عيوش ،مسؤول المركز اإلسالمي
العلوي راس��م الباشا ،رئيسة تجمع النهضة النسائي
جنى دياب ،مسؤول لجنة المصالحة الوطنية رفعت حنا،
وفد تجمع الشباب السوري ،ممثل إذاعة صوت الجالية
السورية عمار إسماعيل .وجمع من المهتمين والقوميين
وأبناء الجالية.
قدّم للندوة ناظر اإلذاعة واإلعالم في منفذية ملبورن
أدونيس دي��اب ال��ذي رحب بالحضور ،وتحدث عن 25
أيار عام  2000الذي يؤ ّرخ لدحر العدو الصهيوني تحت
ضربات المقاومة.
وأشار إلى أن شرارة المقاومة انطلقت يوم أطلق أبطال
الحزب السوري القومي االجتماعي صواريخهم على
مستعمرات الجليل ،لتستمر مع رصاصات الشهيد القومي
البطل خالد علوان التي أرعبت العدو وف� ّر مهزوما ً من
بيروت على وقع صراخه عبر مكبّرات الصوت« :ال تطلقوا
النار إننا راحلون».

ملحم

ثم تحدّث ملحم عن الرؤية لإلصالح وبناء الدولة
الحديثة ،وقال« :إن عيد المقاومة والتحرير ،الذي نحتفل
به كل سنة ،منذ تح ّرر جنوب لبنان بمعظمه من االحتالل
الصهيوني وانهزم العدو المتغطرس ،هو مناسبة مجيدة
تستوجب منا أن نك ّرم الشهداء األبرار الذين بذلوا أنفسهم
وجسدوا
دفاعا ً عن األرض والحق والحرية والكرامة
ّ
أحالمهم بدمائهم الزكية مسجلين أروع مالحم العز
والبطولة واالنتصار .وإن أفضل تكريم للشهداء يكون في
الحفاظ على إنجازاتهم واستكمال انتصاراتهم بتحرير
مجتمعنا من قوى االره��اب والتط ّرف ،ومن كل أمراضه
وأوضاعه الفاسدة ،وأن نعمل بناء الدولة الحديثة التي
تصون الحرية والكرامة والسيادة واالستقالل».
وحيّا ملحم شهداء المقاومة وقواها الحية والرئيس
المقاوم العماد إميل لحود ،كما حيّا الرئيس الصامد
والمقاوم الدكتور بشار األس��د والرئيس الراحل حافظ
األسد الذين حميا المقاومة ونهجها وأ ّمنا لها كل الدعم
لتحقيق االنتصار.
وقال ملحم في محاضرته« :الجميع من أحزاب وتيارات
ورج��ال سياسة ون��واب يتحدثون دائما ً عن اإلص�لاح،
ويطالبون ف��ي بياناتهم وتصاريحهم اليومية وفي
مؤتمراتهم وحمالتهم االنتخابية بقيام الدولة المدنية
الحديثة التي تكفل الحرية والعدالة والمساواة ..ولكن

هذه الدولة المنشودة لم تبن حتى اليوم ،وما زالت حلما ً
بعيدا ً يتغنى به الجميع على أمل اإلنجاز في المستقبل..
ُر ّب سائل إذا كانت نوايا المنادين ببناء الدولة الحديثة
صادقة ،فلماذا لم َ
تبن هذه الدولة حتى اليوم؟ وما هي
المع ّوقات أم��ام بنائها؟ وكيف تبنى الدولة العصرية
التي تهتم بمصالح الشعب وت ّؤمن رفاهيته وسعادته في
الحياة؟
برأينا هناك أسباب عدّة لعدم بناء الدولة الحديثة حتى
اليوم .ولالختصار سنكتفي بإيجاز أربعة أسباب نرى أنها
أساسية ومهمة:
السبب األول :يرتبط بالتركيبة الطائفية الجامدة
لألنظمة ،وم��ن يتربع عليها من طبقة حاكمة مستبدّة
تتكون من زعماء تقليديين وطائفيين وإقطاعيين نفعيين
متسلطين على الشعب يقهرونه ويستبيحون كرامته
ويهضمون حقوقه وينهبون خيراته ..هذه األنظمة الفاسدة
بامتياز تقاوم أيّ محاولة إصالح أو تغيير.
السبب الثاني :ن��راه بغياب المؤسسات الصالحة
لتجديد حياة األمة وإليقاظ الوجدان القومي من نومه
فالمؤسسات االجتماعية والتشكيالت السياسية القائمة
في المجتمع ،هي مؤسسات اإلقطاع والعشائر والعائالت
والمذاهب الدينية ،وهي بمعظمها مؤسسات خصوصية
تقليدية انتفاعية ،تدعي الوطنية والتقدمية ولكنها تعمل
لمنافعها وغاياتها الخصوصية ،وتتضارب في ما بينها
لتنتج سياسة العائالت والمذاهب وثقافة الحقد والفتنة
والتعصب واالنقسامات الطائفية والتصادم االجتماعي
واألنانية العمياء.
وثالث األسباب يكمن في اهتمام األفراد بالنجاح الفردي
والحياة الفردية وحاجاتها ،من دون االكتراث بالمصلحة
العامة وقضية المجتمع وأغراضه والنجاح القومي العام
الذي يش ّكل ضمانة للنجاح الفردي وينعكس على األفراد

خيرا ً وعزا ً وسعادة.
ورابع األسباب الرئيسية يكمن في إهمال اإلنتاج العلمي
والمعرفي والفكري ،وعدم السير في مسارات التجديد
واإلب��داع واالعتماد على التفكير العملي الحقيقي ،الذي
يتناول المجموع ويدفعنا إلى العمل على تحقيق ما نؤمن
به ونعتقد بصالحه والذي يؤدي إلى اإلصالح الشامل في
شؤون حياتنا القومية.
وأض��اف ملحم« :اإلص�لاح ال��ذي يعني الصالح فكرا ً
وعمالً وبنا ًء هو ض��رورة وحاجة ملحة في كل شأن من
شؤون حياتنا القومية ،وال يمكن أليّ عاقل أن يتنكر له.
فكيف نخرج من واقعنا المأزوم بالمشاكل السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ،إن ل��م ن��ب��ادر إل��ى إج��راء
إصالحات جذرية ت��ؤدي إلى اجتثاث الطائفية وإزال��ة
عوامل التخلف والفوضى والفساد وتهيئ األسباب الكافية
للنهوض القومي ولبناء المجتمع المتمدن الراقي؟
وبدون اإلصالح كيف نواجه حاالت البؤس والحرمان
واالس��ت��غ�لال وال��ت��م��زق االجتماعي وال��ت��ط��رف الديني
وال��م��وج��ات السلفية والتكفيرية الهمجية اإلرهابية
وأحقادها ،وما أنتجته في لبنان والشام والعراق من
نحس بأوجاعها كل
ح��روب ومآسي وك��وارث وفظائع
ّ
يوم؟
المحصن وقيام الدولة
وبدون اإلصالح وبناء المجتمع
ّ
القادرة كيف نواجه إره��اب الصهيونية وأطماعها في
ابتالع وطننا وطمس هويتنا وكيف نواجه الحرب الكونية
على أمتنا وما يخطط لها من تقسيم وإعادة رسم خارطتها
الجيوسياسية ،وفق تسويات دولية تخدم مصالح الدول
الكبرى وأطماعها في السيطرة على مواردنا الطبيعية وفي
التحكم في سياساتنا وقراراتنا الداخلية وفي التدخل
في كل شأن من شؤون حياتنا االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتربوية؟

إذاً ،المصلحة تقتضي اعادة النظر في الكثير من األحوال
وتحصينه
االجتماعية ،والمبادرة إلى إصالح مجتمعنا
ّ
بالوعي القومي الصحيح الذي يؤسس لوحدة المجتمع
وبعث فضائله النبيلة وتنمية روح التعاون بين أبنائه،
واستنهاض القوة الكامنة في نفوسهم.
الحقيقي ،الجذريّ  ،يحتاج إلى
وتابع« :إن اإلص�لاح
ّ
حرك ٍة إصالحي ٍة تغييريه تأسيسية تقدّم األسس الواضحة
لقيام األمة من قبر التاريخ ولبناء دولتها الديمقراطية
العصرية ،التي تهتم بمصالح الشعب وحاجاته وبأهدافه
السامية فيالحياة .وهذه الحركة اإلصالحية الفعلية جاء
بها رجل مصلح ال بل فيلسوف رائد في اإلصالح االجتماعي
والسياسي واالقتصادي والنفسي .هذا الرجل الفيلسوف
المبدع الذي انشق على فساد المجموع وتغلب على أهوائه
متسلحا ً بإيمانه وثقته بنفسه وثقافته اإلنسانية الواسعة،
ومتفانيا ً بجهاده وعطاءاته السخية ،هذا الرجل الذي كان
صاحب نفس كبيرة في حبها وإخالصها وأحالمها هو
زعيم األمة ،الذي أطلق حركة نهوض قومي ال مثيل لها في
التاريخ ،حركة تغيير أخالقية هجومية ال تطلب األوهام
وال تسعى إلى سراب بل تعمل لتطهير المجتمع من الفساد
والفوضى والمثالب وتصارع لبناء النفوس في مبادئ
اجتماعية مناقبية تؤسس حياة جديدة لألمة ،وتسير بها
إلى عزها وخيرها».
سعاده الذي رفض حالة الفسيفساء والقطعانية في
شعبه يقول في مقال له نشر عام « :1938إذا كان الشعب
يريد تغيير الحال فعالً فعليه هو أن يسعى لهذا التغيير
في نفسه في تقاليده واتجاهاته الفكرية» .وفي مقال له
بعنوان «آن للشباب أن يدرك» يقول« :إن الذين يريدون
اإلص�لاح الحقيقي يجب عليهم أن يكونوا صادقين في
أنفسهم ،وأن يتحولوا إلى اإلصالح في ذواتهم أوالً».
وباختصار ،نقول إن ال��دول��ة القومية الديمقراطية
الحديثة هي حتماً :دولة المؤسسات القومية الصالحة
التي تعالج قضايا المجتمع وتنهض بأوضاع الشعب من
كافة النواحي وتو ّفر له رغد العيش وهناء الحياة .وهي
دولة التسامح والحق والعدل والقانون والتساوي في
الحقوق والواجبات المدنية والسياسية واالجتماعية.
وهي دولة المواطنة الصحيحة التي تؤمن بحق التفكير
والتعبير واالعتقاد ،والتي تحترم اإلنسان وحقوقه،
وتصون حريته وتنمي مواهبه وتجعل منه إمكانية مبدعة
وفاعلة في الحياة .وهي دول��ة متنورة تؤمن بالعقلنة
والعلم واالختصاص والمعرفة الفاضلة ،وتستثمر في
التربية والفنون واإلب��داع واإلنتاج الصناعي والزراعي
والمعارف العلمية وتحقق نهضة األم��ة وعز المجتمع
ب��ث��روة بشرية تتميز بإبداعاتها ومؤهالتها العلمية
وبكفاءاتها العالية وخبراتها المميزة».
وختم« :هذه هي مميزات الدولة القومية الديمقراطية
الحديثة ..الدولة السليمة القوية المعبّرة عن إرادة األمة
والساهرة على صون حقوقها وسيادتها على نفسها،
والحريصة على تحقيق مصالحها الحيوية التي تعني
الخير والبحبوحة وال��ع� ّز والتقدّم واالزده���ار لجميع
أبنائها».

قام وفد من الحزب السوري القومي االجتماعي ،ض ّم المندوب السياسي
للحزب في الجنوب حنا الناشف وعضوَيْ هيئة المندوبية د .محمود أبو خليل،
ود .شوقي يونس ،والمندوب السياسي للحزب في جبل لبنان الجنوبي حسام
العسرواي وعضو هيئة المندوبية عصام عبد الخالق ،بزيارة محافظ الجنوب
القاضي منصور ضو ،وقدّم الوفد التهنئة بتعيين القاضي ضو محافظاً ،وجرى
تداول في عدد من القضايا التي ته ّم أبناء الجنوب ،وا ُّتفِق على استمرار التواصل
والتنسيق.
كما عقدت المندوبية السياسية للحزب السوري القومي االجتماعي في
الجنوب اجتماعا ً في مكتب منفذية النبطية برئاسة الناشف وحضور أعضاء
هيئة المندوبية.
وك��ان ت��داول في األوض���اع العامة ،وأك��د المجتمعون إدان��ة االع��ت��داءات
«اإلسرائيلية» المتك ّررة ،وضرورة التصدّي لها ،كما شدّدوا على أنّ المقاومة
تتمسك بعناصر
خيارا ً ونهجاً ،هي عنصر قوة للبنان ،وعلى جميع القوى أن
ّ
قوة لبنان ،من خالل التمسك بثالوث الجيش والشعب والمقاومة.

 ...ومطرانية الموارنة في ك�سروان

زار وفد من المندوبية السياسية للحزب السوري القومي االجتماعي في
جبل لبنان الشمالي ،برئاسة المندوب السياسي نجيب خنيصر ،راعي أبرشية
كسروان للموارنة المطران بولس روحانا في مق ّر المطرانية في صربا.
ض ّم الوفد خنيصر وأعضاء المندوبية :أنطون يزبك ،ربيع واكيم ،لبيب غانم،
وأسعد جبر ،وعدد من أعضاء هيئة منفذية كسروان .وجرى خالل اللقاء تداول
في عدد من الموضوعات الوطنية ،وأكد المطران روحانا على ضرورة قيام دولة
مدنية في لبنان ،تؤ ّمن حقوق المواطنين بك ّل شرائحهم وعلى اختالف تن ّوعهم
السياسي .كما أكد ضرورة قبول اآلخر على قاعدة حق االختالف.
وأكد خنيصر أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يشدّد على أهمية الحوار
بين جميع القوى الفكرية والسياسية ،الفتا ً إلى أنّ المدخل إلى بناء الدولة
العادلة ،يكون بإقرار قانون انتخاب يؤ ّمن العدالة في التمثيل لجميع القوى
السياسية والشرائح االجتماعية ،مذ ّكرا ً بأنّ الحزب قدّم إلى المجلس النيابي
اقتراح قانون لالنتخابات النيابية يعتمد لبنان دائ��رة واح��دة على أساس
النسبية وخارج القيد الطائفي.

