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تموز
وفد من قيادة الحزب برئا�سة حردان يزور �ضريح �سعاده بمنا�سبة ّ 8

«القومي» :الأمّة ك ّلها تحتاج �إلى الوحدة في مواجهة االحتالل والإرهاب والخونة والعمالء

حردان يضع إكليل الزهر بحضور أعضاء قيادة الحزب

خالل تأدية التحية
لمناسبة ذكرى استشهاد باعث النهضة السورية القومية
االجتماعية الزعيم أنطون سعاده ،زار وفد من قيادة الحزب
السوري القومي االجتماعي ضريح سعاده في مدافن مار
الياس بطينا ـ بيروت .وتقدّم الوفد رئيس الحزب النائب
أسعد حردان ،وض ّم رئيس المجلس األعلى الوزير السابق
محمود عبد الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق مهنا ،رئيس
المكتب السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو،
عضو الكتلة القومية النائب د .مروان فارس ،وعدد من الع ُمد
وأعضاء المجلس األعلى والمكتب السياسي والمسؤولين
المركزيين وجمع من القوميين.
بعد تأدية التحية الحزبية للزعيم ،وض��ع الرئيس
ح��ردان ورئيس المجلس األعلى إكليلين من الزهر على
الضريح.
وألقى مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية كلمة
مركز الحزب استهلّها قائالً« :نأتي إليك يا زعيمي وأنت
المقيم في نفوسنا ،معلّما ً وهادياً ...فكرا ً وعقيدة ومبادئ...
نأتي إليك ،في يوم استشهادكُ ،نقرئك تحية أبناء النهضة
وثباتهم على المبادئ وفي ميادين الصراع والجهاد دفاعا ً
عن قضية تساوي الوجود ،ونؤ ّكد في حضرتك ،أننا نحن
على ما نحن ،أبناء نهضة الحق والخير والجمال ،مقاومون
مقاتلون في ك ّل س��اح ،ندافع عن حقنا ،نفتدي أرضنا
بالدماء .فأنت القدوة ،افتديت األمة بدمك ،وهكذا أردتنا
أن نكون .ونتحلّق حولك ،نفضي إليك أنّ األمة التي أردتها
موحدة قوية وهادية ،تتع ّرض ألخطر المؤامرات».
ّ
وأضاف« :فلسطين لم تعد وحدها تعاني احتالال ً يهوديا ً

المقاوم الذي قدّ م وجدي و�سناء
لبنان
ِ
و�آالف ال�شهداء يلعن الخونة والمتعاملين
ويمجد النبالء والأح ّباء الأبطال المقاومين
ّ
عنصرياً ،يه ّو ُد األرض ويقتلعُ اإلنسان ،فهذا االحتالل الذي
أعددت القوميين االجتماعيين ضبّاطا ً وجرائد لقتاله ،يتمدّد
كالسرطان بمس ّميات متعدّدة ...فهو اليوم بمس ّمى «داعش»
و«النصرة» يعيث إرهابا ً وقتالً وفسادا ً وإجراما ً وتدميرا ً في
شامنا الحبيية ،وفي أرض الرافدين ،وفي لبنان أيضاً.
لقد نجح الصهاينة في إنشاء حزبيات متط ّرفة ومته ّودة
من غير اليهود ،حزبيات تقيم ح ّد القتل ِباسم الدين لمصلحة
ّ
مخطط تفتيت أ ّمتنا وتحويلها
المشروع الصهيوني ،وتن ّفذ
إلى محميّات طائفية ومذهبية وإتنية.
إنّ هذه التشكيالت المتط ّرفة المتأسرلة ،ليست سوى تلك
«الحزبية الدينية» التي ح ّذرتنا من لعنتها ،ألنها «تصرفنا
عن واقع الوطن وتش ّوه حقيقة األمة ،»...لذلك فإنّ القوميين
الذي قاوموا االحتالل اليهودي ،هم اليوم في ساح الصراع
يبذلون الدماء في مواجهة اإلرهاب والتط ّرف».
وقال حميّة« :ب َهدْيك يا زعيمي ،لن ننأى ،فحيث يكون
هناك احتالل سنقاوم االحتالل ،وحيث يكون هناك إرهاب
وتط ّرف سنكافح اإلرهابَ والتط ّرف.

حزبك حزب مقاومة وقتال ،لم يغادر ساح الصراع ،لكنه
في الوقت ذاته حزب األمة ومصالحها ومستقبلها .وإذا كان
الواجب القومي يستدعي بذل الدماء ،فإنّ الواجب القومي
مشرقي ،وأخرى
استدعى مبادر ًة إلنشاء مجلس تعاونٍ
ّ
لقيام جبهة شعبية لمكافحة اإلره��اب ،األولى تهدف إلى
توظيف طاقات األ ّمة وتوحيد قدراتها ،والثانية من أجل
ال��دف��اع عن ه��ذه األ ّم���ة ،ونحن ماضون في تحقيق هذه
المبادرات.
لذلك ،نحن ندعو قادة الكيانات في األ ّم��ة إلى ضرورة
اإلس��راع في وض��ع آليات عملية لقيام مجلس التعاون
المشرقي ،وندعو شعبنا بك ّل هيئاته ومؤسساته إلى
االن��خ��راط في جبهة شعبية تواجه اإلره���اب والتط ّرف
واالحتالل».
وتابع« :أ ّم��ا لبنان ،الذي اعتبرته نطاق ضمان للفكر
الح ّر ،لم يتأهّ ل بعد لكي يصبح دولة مدنية ديمقراطية،
ألنّ النظام الطائفي ال��ذي اغتالك ع��ام  1949لحساب
«إسرائيل» ،قتل ميزة لبنان وصادر ح ّرية الناس وه ّمش

َ
ورسخ البنى الطائفية والمذهبية ،جاعالً
حقوق
المواطنةّ ،
ّ
تفجر البلد كلما شعر الطائفيون بخطر
منها صواعق تفجيرّ ،
يتهدّد مصالحهم.
لذا ،سنظ ُّل نعمل من أجل وأد هذا النظام الطائفي ،ألنه
علّة لبنان ،ومصدر الخطر على مستقبل اللبنانيين .في ظ ّل
هذا النظام الطائفي أصبحت الخيانة وجهة نظر ،والعمالة
وجهة نظر ،وهذا ما لن نرتضيه أبداً .فهذا اللبنان المقا ِوم
ال��ذي ق��دّم وج��دي وسناء وآالف الشهداء ،يلعن الخونة
ويمجد النبالء واألحباء األبطال المقاومين».
والمتعاملين،
ّ
وختم حميّة« :في حضرتك يا زعيمي نؤ ّكد أنّ هذا اللبنان
المقاوم ،يحتاج رئيسا ً للجمهورية ،مؤمنا ً بخيارات لبنان
ومتمسكا ً بعناصر ق ّوته المتمثلة بثالوث الجيش والشعب
ّ
والمقاومة ،رئيسا ً يعبّر عن إرادة عامة ،ويعمل لتعزيز
َ
ترسيخ عالقة
وح��دة لبنان واللبنانيين ،رئيسا ً يرعى
األخ ّوة القومية مع الشام.
ويحتاج لبنان إل��ى قانون انتخابات عصريّ يعتمد
الدائرة الواحدة والنسبية من خارج القيد الطائفي ،أل ّننا
ديمقراطي.
مدني
نؤسس لبل ٍد
بذلك فقط ّ
ّ
ّ
أم��ا في الشام وال��ع��راق فاألولوية لمحاربة اإلره��اب
والتط ّرف ،والحفاظ على الوحدة االجتماعية ،وفي فلسطين
األولوية لمقاومة االحتالل وتعزيز الوحدة الوطنية ،واألم ُة
كلّها تحتاج إلى الوحدة في مواجهة االحتالل واإلره��اب
والتط ّرف والخونة والعمالء.
عهدا ً لك يا زعيمي أن نبقى على ال َق َسم مؤمنين بك ّل هذه
األولويات ،ومناضلين في سبيلها حتى بلوغ النصر».

مفو�ضي الأ�شبال في م�شتى الحلو ـ دورة «�شهداء مواجهة الإرهاب»
عمدة التربية في «القومي» تختتم مخيم �إعداد ّ

ع ّبا�س� :ستبقى ال�شام عا�صمة القرار القومي وحا�ضنة قوى المقاومة والممانعة
اختتمت عمدة التربية والشباب في الحزب
السوري القومي االجتماعي دورة إعداد مف ّوضي
األش��ب��ال وتأهيلهم ،دورة «ش��ه��داء مواجهة
اإلره��اب» ،التي أقيمت في مخيم مشتى الحلو
المركزي ،واستم ّرت لمدة أسبوع ،وشارك فيها
 160مف ّوضا ً من منفذيات الشام ،وذلك بحفل
تخريج حضره عميد التربية والشباب عبد
الباسط عبّاس ،ووكيل عميد القضاء في الشام
بسام نجيب ،ومنفذ عام الحصن غضفان عبود،
ومنفذ عام الالذقية فريد مرعي ،ومنفذ عام طلبة
الالذقية ديب بو صنايع ،وعدد من المسؤولين
وأعضاء المجلس القومي وجمع من القوميين
والمواطنين.
كما حضر أمين ف��رع اتحاد شبيبة الثورة
في طرطوس عدنان غانم وعدد من الفاعليات.
وتخلل الحفل مجموعة من العروض الفنية
والرياضية والتدريبية قدّمها المشتركون في
المخيم.
كلمة المتخ ّرجين ألقتها اليسار طيبة،
ورحبت في مستهلها بالحضور وشكرت هيئة
ّ
المخيم على ك ّل ما قدّمته للمشتركين من دروس
ومعلومات ،وما بذلته من جهود وتعب إلتمام
الدورة وتأهيل المفوضين للعمل التربوي مع
الزهرات واألشبال في المتحدات.
وق��ال��ت« :سنكون على ق��در المسؤولية،
وسنطبّق ك ّل ما تعلّمناه في المخيم ،وسنواصل
النضال من أجل انتصار فكرنا وعقيدتنا وقضيتنا
التي تساوي الوجود».
ثم ألقى آم��ر المخيم دي��ب بو صنايع كلمة
ابتدأها بالقول« :ال تبرز أهمية شعاع النور إال
بوجود ذاك الظالم الدامس ...فيبدّده».
وأض�������اف« :م����ع اش����ت����داد ال��ص��ع��وب��ات
وال��ض��غ��وط��ات ،وم��ع ت��راج��ع مساحة األم��ل
لمصلحة ال��ت��خ��اذل واالن���ه���زام ،يقف حزبنا
بمف ّوضيه وطلبته وزهراته وأشباله ورجاله
األشداء في ساحات الوغى ...يقف ماردا ً صلبا ً
متماسكا ً متقدّما ً نحو الغد المكلّل بالنصر الذي
نصنعه تار ًة بدماء شهدائنا الحارة المتغلغلة
في سهولنا وودياننا وجبالنا الشامخة ،وطورا ً
بفكر جيلنا الجديد وحيويته ونضجه وقدرته
على تحدّي الرجعية والطائفية والمذهبية
بثقافة الوحدة الجامعة».
وتابع بو صنايع« :نقف هنا اليوم لنؤكد
الحي الذي بعثته النهضة
للعالم أنّ النبض
ّ

عميد التربية يتسلم علم الدورة

المتخرجون
القومية االجتماعية سيبقى خافقا ًفي ك ّل ساحات
الصراع ،فنتحدى اإلره��اب بالمحبة القومية،
ون��واج��ه الموت بالحياة العزيزة ،والتفلّت
بااللتزام ،والتخاذل باإلقدام ،واالنهزامية بالثقة
واإليمان.
نقف لنعلن أنّ ه��ذا ال��ح��زب ال يشيخ وال
تتجاوزه األزمنة ،وأنّ فكر سعاده وعقيدته ليس
مساحة للتنظير ،بل حركة ولاّ دة للطاقات الشابة
الفتية ...للسواعد المتأهّ بة دوما ً وللعقول النيّرة
الوقادة بكل الخير والحق والجمال».
وخ��اط��ب ب��و صنايع المتخ ّرجين ق��ائ�لاً:
«ترجعون اليوم إلى متحداتكم بما امتلكتموه
م��ن خ��ب��رات وإمكانيات للتعامل م��ع الجيل
الجديد ،مع أشبالنا وزهراتنا بك ّل ما فيهم من
نقاء وصفاء ،تعودون لتكونوا رسل نهضة مع
الذين يمثلون مستقبلنا ومستقبل بالدنا كما
نريدها ...بالدا ً للحق والعز والمجد ،فكونوا على
قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم ،ال تكلوا وال
تملوا وال تتراجعوا أمام الصعوبات الداخلية
منها وال��خ��ارج��ي��ة ،ك��ون��وا النبض الحي في
متحداتكم عاملين لخيرها ونهضتها».
وأردف« :ف��ي ال��زم��ن العصيب فقط تظهر

ال��ص��ورة جلية واض��ح��ة ،تتساقط األقنعة
وتتع ّرى النفوس ،فيزداد يقيننا بأنّ القوة التي
فينا هي هي ،وإيماننا ثابت ال يتزعزع ،حتى
نصل إلى أهدافنا أو نموت دونها ،نبعث نهضتنا
فنحيا بالعز أو نرتفع شهداء وبالعز نبقى.
وألقى أمين ف��رع اتحاد شبيبة الثورة في
طرطوس عدنان غانم كلمة ِباسم حزب البعث
العربي االش��ت��راك��ي أ ّك���د فيها أهمية العمل
المشترك بين القوى الوطنية ،وف��ي مقدّمها
حزب البعث والحزب القومي ،كما شدّد على دور
الشبيبة والطالب في صناعة المستقبل ،واعتبر
أنّ الحزب القومي لعب دورا ً كبيرا ً في الوقوف
إلى جانب الدولة وخيار المؤسسات في مواجهة
قوى اإلرهاب والتطرف.
ونقل غانم تحيات قيادة فرع شبيبة الثورة
في طرطوس ،كما بارك للمفوضين تخ ّرجهم من
هذه الدورة ،وشكر جهود أعضاء هيئة المخيم
وتعبهم مع الشبيبة وتدريبهم لهم ليكونوا
وطنيين في حياتهم
وختم غانم كلمته بتوجيه التحية إلى الرئيس
وترحم على
بشار األسد وإلى الجيش السوري
ّ
شهداء سورية وأبطالها الشجعان.

من دروس المخيم

وألقى عميد التربية والشباب عبد الباسط
عباس كلمة مركز الحزب ق��ال في مستهلّها:
«م��ن ه��ذه التالل الشامخة في مشتى الحلو،
من سماء الشام وأرضها التي ارت��وت بدماء
ال��ش��ه��داء ف��ي م��واج��ه��ة اإلره�����اب ،م��ن عرين
المقاومة والقرار القومي نخ ّرج اليوم دفعة من
مخيمات عمدة التربية والشباب في الحزب
السوري القومي االجتماعي ،هذا الحزب الذي
أعطى الدماء والشهداء في ك ّل شبر من أرض
الشام ،من الالذقية وكسب وحمص وصيدنايا
والقلمون وحلب وحماه وريف دمشق والمليحة
لتبقى الشام عاصمة القرار القومي وحاضنة
قوى المقاومة والممانعة واألح��زاب العقائدية
التي تحمل الفكر القومي الوحدوي ،المؤمنة
بالمجتمع الواحد في مواجهة جماعات التكفير
اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي تقضي على ال��ح��ي��اة وعلى
الروحية والحضارة والتاريخ ،ومن هنا كانت
تسمية هذه الدورة «شهداء مواجهة اإلرهاب»
ألنها تؤهّ ل الشباب الواعد باألمل والمستقبل،
لمواجهة المشروع التقسيمي الجديد لكيانات
األمة ،ولمنع قيام الدويالت المذهبية والطائفية،
وللقضاء على اإلره���اب وال��ت��ط��رف وك��� ّل مَن

يدعمهما من قوى ودول ال تريد ألمتنا أن تنهض
وتتقدّم وتحيا بكرامة وعزة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي يقوم
بتأهيل طالبه وشبابه ليكونوا على مستوى
المسؤولية الوطنية والقومية ،وليكون والؤهم
تاما ً وكامالً لهذه األمة التي قتلت التنين وواجهت
المخططات االستعمارية ،وه��ذا ال يتحقق إال
بتربية األجيال الصاعدة على نهج المقاومة
وعلى التمسك بالعلم والمعرفة ،والعمل لوحدة
المجتمع والشعب ،ونبذ الصراعات الكيانية
والطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية،
والتأكيد على اإلنسان الجديد المؤمن بالحياة
الحرة الكريمة».
وق��ال عباس« :نحن ندعو إل��ى االستمرار
في المعركة ض ّد اإلره��اب ال��ذي يمثل العقلية
التدميرية لكيانات األمة ،وندعو إلى المزيد من
التنبّه والوعي ...فال خالص لألمة إال بالوحدة
واالخ���اء القومي ،وه��ذا ما يتطلب المزيد من
التعبئة والمزيد من العلم والثقافة لشبابنا
وطالبنا كونهم مستقبلنا اآلتي».
وتابع عباس« :إنّ ما تع ّرضت له الشام خالل
السنوات الماضية ك��ان بتوجيهات أميركية
ـ «إسرائيلية» ،وتنفيذا ً لما ُس ّم َي بـ«مخطط
الشرق األوس��ط الجديد» ،لكن الشام بصمود
شعبها وجيشها وقيادتها والقوى المقاومة
أسقطت ك ّل المشاريع المعادية ،وتمكنت من
االنتصار في ظ ّل االلتفاف الشعبي الكبير حول
الجيش السوري وحول الرئيس الدكتور بشار
األس��د ،وبذلك انتصرت خيارات الشعب في
انتخابات تح ّولت ك ّل مدن الشام إلى أعراس
وطنية وقومية مقاومة.
لقد أثبتت االّحداث انّ عقيدة حزبنا السوري
مؤسسه
القومي االجتماعي وفكره وتعاليم
ّ
الزعيم أنطون سعاده هي الخالص لهذه األمة،
وهي السبيل الوحيد الذي نستطيع من خالله
مواجهة مفاعيل سايكس ـ بيكو الجديدة ،وأنتم
أيها المف ّوضون المتخ ّرجون مدع ّوون إلى رفع
شعار مواجهة اإلرهاب والعمل والنضال للقضاء
عليه ،والدعوة إلى االنصهار القومي لتحيا األمة
وتنتصر إرادتكم وعقيدتكم الصادقة المحيية».
وبعدما ن�� ّوه عباس بجهود هيئة المخيم
والمف ّوضين المشاركين ،اختتمت ال���دورة
وسلّم آمر المخيم علم الدورة إلى عميد التربية
والشباب.

�سكين «داع�ش» يقطع �أو�صال الوطن
} رباب يحيى ـ مصر
بدأ عصر «القاعدة» الجديد في منطقتنا ،بإعالن تنظيم الدولة اإلسالمية
ف��ي ال��ع��راق وال��ش��ام «داع�����ش» ،م��ا أس��م��اه «دول����ة ال��خ�لاف��ة اإلسالمية»،
ومبايعة أبي بكر البغدادي «أول خليفة للمسلمين» ،كما أعلن إلغاء اسم
العراق والشام في الدولة الجديدة لتصبح «الدولة اإلسالمية» بعد إعالن
الخالفة ...وقد نشر التنظيم أكثر من خريط ٍة حول البلدان التي ستقام على
أراضيها هذه الدولة ،آخرها خريط ٌة تظهر نيّة الدولة ضم دولٍ إلى جانب
العراق وسورية ،وهي السعودية والكويت واألردن وصوالً حتى لبنان
وفلسطين.
ويسيطر تنظيم «داع��ش» اليوم على مساح ٍة تمتد من محافظة نينوى
وقس ٍم من األنبار غ��رب ال��ع��راق ،إل��ى ري��ف حلب الشمالي ق��رب الحدود
السورية التركية .كذلك تمتد سيطرة «داع��ش» من الريف الشمالي لدير
الزور إلى جنوب الحسكة ،إضاف ًة إلى جزء كبير من الريف الشرقي لدير
ال��زور وكامل الريف الغربي ،وص��والً إلى محافظة الرقة قاعدة «داعش»
األساسية.
لكن رغبة «داع��ش» تتخ ّطى ما وصلت إليه على ما يبدو ،فبعد نينوى
يتّجه المسلّحون إلى استكمال معاركهم من أجل السيطرة على باقي بلدات
محافظتَ ْي صالح الدين واألنبار.
وتشير التقارير اإلخبارية والوقائع الحالية إلى أن تنظيم «داعش» يرسم
دولته أيضا ً على أساس مق ّومات اقتصادية أساسها النفط ،بعد االستفادة
من حقول نفط دير الزور ،ثم ريف الحسكة في سورية .يسعى التنظيم إلى
تعميم التجربة في الموصل وسامراء وكركوك.
وإلى جانب النفط ،تتمتع الدولة اإلسالمية المفترضة بشريا َن ْي ميا ٍه
أساسين :محافظتا الرقة ودير ال��زور تلتقيان بمحافظة األنبار عبر نهر
الفرات ،فيما تسيطر «داعش» على مناطق واسع ٍة عند مجرى نهر دجلة ،ال
سيما في الموصل وتكريت وبيجي.
وكان الفتا ً أن الغطاء السياسي واإلعالمي والمادي الذي قدّم لتدمير
مستوى مما يقدّم اليوم لتدمير العراق وتفتيته.
سورية ،ال يبدو أنه أقل
ً
وك��ان الفتا ً كذلك أنه بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم ،وبعد
استمرار الرئيس ال��س��وري بشار األس��د في الرئاسة لوالية دستورية
أخرى ،فإن أميركا تجري حساباتها البديلة في الموصل وكركوك ،بوصل
الجغرافيا السورية الواقعة تحت سيطرة «داع��ش» بالجغرافيا العراقية
المشابهة.
وبهذا الوصل ،تمت السيطرة على آبار نفط عدّة وكافية لتمويل اإلمارة
«الداعشية» ،وبالتالي حرمان الخزانة العراقية ،ومن قبل السورية من هذا
المردود.
من ناحية أخرى ،فإن االنتصارات السهلة التي حققها «داعش» في شمال
العراق بما في ذلك احتالل نينوى ـ وهي أكبر المدن العراقية ـ والوصول إلى
مشارف بغداد ،وإلى الحدود السورية واألردنية مع العراق ،والسيطرة
على بعض المعابر الحدودية األخ��رى ،والثبات في ه��ذه المناطق حتى
اللحظة ،تح ّقق الهدف االستراتيجي الكبير الكامن وراء هذا الحراك كلّه منذ
ثالث سنوات ،وهو قطع خط المقاومة من طهران حتى بيروت.
والالفت أن الواليات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدعمون الحركات
التكفيرية والظالمية في سورية ،بينما يقصفونها في اليمن وباكستان،
ويتخذون منها ذريعة للتدخل في مالي وأفريقيا الوسطى ،ويدعمونها ثم
يحاربونها في ليبيا أو أفغانستان.
كما أن حكام السعودية والخليج العربي ،حلفاء ال��والي��ات المتحدة
اإلقليميين ،يجتثون التكفيريين في بلدانهم ،ويستخدمونهم في الوقت
ذاته كأداة وظيفية في العراق وسورية ولبنان وعموم العالم العربي ،وغاب
عن هؤالء أن صورة مشهد الحرب الدائرة في سورية والعراق ستتحول
مر ًة أخرى إلى مناطق وجود مصافي النفط والحقول النفطية حيث ستقع
المعارك األكثر دموية على اإلطالق في محاولة لتعزيز أوراق قوة أمراء
الحرب على مختلف مشاربهم في سورية ،وكسر شوكة الحكومة العراقية
على الجانب اآلخر.
كما أنها بدعمها هذه الجماعات التكفيرية الظالمية ،فإنها جعلت منها
سالحا ً جرثوميا ً فتاكا ً على مستوى األيديولوجيا ال يعي وال يفقه سوى
غاية وجوده في تدمير اإلنسان ...لكن السالح البيولوجي يصعب جدا ً
احتواؤه في بقعة واحدة ،فالجرثومة التي تلقيها على عدوك يمكن بسهولة
أن تنتشر إليك عن طريق العدوى أو الهواء .والشباب المتأثر بالجرثومة
التكفيرية الظالمية في الغرب مثالً ،خصوصا ً من األص��ول األوروبية
المسيحية ،ال يمكن اعتبار اندفاعه للقتال في سورية أو ال��ع��راق تحت
راية المنظمات التكفيرية والظالمية نتاج تعرضه للتهميش السياسي أو
االقتصادي أو االجتماعي ،كما يذهب البعض ،إنما هو نتاج أيديولوجي
ص��رف ،وش��ه��ادة عابرة للثقافات على ق��درة الجرثومة التكفيرية على
االختراق العقائدي.

«الم�شاريع» تقيم
�إفطار ًا خا�ص ًا بالإعالميين

أقام المكتب اإلعالمي في «جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية» ،إفطارا ً
خاصا ً باإلعالميين ،في مركز بيروت اإلسالمي في زقاق البالط ،حضره إلى
جانب نائب رئيس الجمعية الشيخ الدكتور عبد الرحمن عماش ،ممثلون عن:
نقيب الصحافة ،ونقيب المحررين ،ونقيب المصورين ،وعدد من الشخصيات
اإلعالمية من مختلف وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية ،إضافة إلى
مسؤول العالقات العامة واإلعالم في الجمعية الدكتور بدر الطبش ،والمسؤول
اإلعالمي الشيخ عبد القادر فاكهاني وعدد من مسؤولي الجمعية.
وألقى الشيخ فاكهاني كلمة ج��اء فيها« :إن جمعية المشاريع هي من
صلب نسيج المجتمع اللبناني ،وتعمل في خدمة الوطن ،وهي جزء من هذا
الشعب الذي أثخنته الحروب ولم يشعر بعد بطمأنينة االستقرار واألمان.
والمشاريعيون يزرعون بذور الخير ،ويضيئون مشاعل األمل ،ويرفعون مداميك
العلم ومنارات الثقافة المستنيرة.
اعتدنا العمل والبناء بصمت وسكينة ،ال ألننا نخاف الضوء ،إنما ألننا ال نريد
أن تشغلنا شهرة أو تقعدنا بقعة ضوء».
وختم بالقول« :المشاريع حزينة على وطن ما زال يبحث عن األمان ،وحزينة
على أمة تنهشها النزاعات كما التط ّرف والفتن».
وبعد عرض فيلم تعريفي قصير عن مسيرة الجمعية ومؤسساتها ،ألقى
الشيخ عبد الرحمن عماش كلمة قال فيها« :حرصا ً م ّنا على نصرة منهج االعتدال
الذي هو طريق السالمة واألمان ،وحرصا ً على الشباب واألجيال الصاعدة من
الوقوع في حبائل التط ّرف ،ومن موقعنا كجمعية خيرية إسالمية اجتماعية
ثقافية تربوية ،رفعنا وما زلنا نرفع شعار االعتدال ألننا نرى أنه الخيار السليم،
وتوجهاته ،أن يساهم في هذا المجال
ومن هنا ندعو اإلعالم على تن ّوع وسائله
ّ
ألن لإلعالم دورا ً حضاريا ً يتمثل في بيان الحقائق المستنيرة ونشر ثقافة
االعتدال والوسطية والتعايش الحسن بين الطوائف والملل والمذاهب».
وأضاف« :ينبغي أن نميّز بين التديّن الذي هو االلتزام بأحكام الدين ،وما
نشهده من مظاهر التط ّرف والغل ّو والبعد عن الوسطية واالعتدال وعن معاني
الشريعة السمحاء».
وختم عماش« :إنّ هذا الخطر ال يستثني أحدا ً من أهل الوطن ،فمن هنا أهمية
أن ندرك حجمه ليكون دافعا ً لنا لتجاوز الحسابات الخاصة ألجل المصلحة
العامة ،فقد تتضارب التوجهات السياسية واالقتصادية إلى ح ّد يؤثر على
األداء اإلعالمي ف ُتلمع صورة من ال ينبغي تلميعه حتى يغدو وحشا ً يأكل معلّمه
ومربّيه… إن هذا األمر يحتاج إلى مؤتمرات وندوات ولقاءات ،وأملنا كبير أن
تتضافر كل الجهود وعلى كل المستويات في سبيل نشر نهج االعتدال وبيان
مخاطر التطرف والعمل على إنقاذ بلدنا لبنان والعالم العربي من براثن الفتن
التي تشيع الفوضى والخراب».

