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حمليات

«القومي» ّ
ً
:
�شهيدا
العلي
ن�ضال
البطل
يزف
�أنطون �سعاده ...الواقع واال�ست�شراف والإرادة والتفكير اال�ستراتيجي الوا�ضح
بخيار المقاومة نح ّرر الأر�ض ونق�ضي على الإرهاب

*

د .ادمون ملحم

ّ
زف الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األمة
وعموم السوريين القوميين االجتماعيين في الوطن
وعبر الحدود ،الرفيق البطل نضال أحمد العلي الذي
ارتقى شهيدا ً أثناء تأديته واجبه القومي بمواجهة
قوى اإلرهاب والتطرف في مدينة درعا.
والشهيد البطل من مواليد  ،1975متز ّوج وله عشرة
أبناء .وقد انخرط في صفوف الحزب منذ سنوات عدة
وانتمى في األول من آذار .2015
شارك الشهيد البطل في العديد من المعارك والمهام
ض ّد المجموعات اإلرهابية المتطرفة ،ال سيما في جسر
الشغور وصيدنايا وعلى محاور دوم��ا وعين ترما
ومناطق أخرى.
تميّز بشجاعته وإق���دام���ه ،وك���ان م��ث�لاً للقومي
المضحي ذودا ً عن شعبه وبالده.
االجتماعي
ّ
بارتقاء الرفيق البطل نضال العلي شهيدا ً في رحاب
شهر الفداء والتضحية ،وعشية يوم استشهاد باعث
النهضة أنطون سعاده في الثامن من تموز ،يؤكد
الحزب السوري القومي االجتماعي أنه يشكل مدرسة
نضالية تخ ّرج أب��ط��اال ً آمنوا بقضيتهم فانخرطوا
في مسيرة المقاومة والجهاد حتى بلوغ النصر أو
الشهادة.
إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يفخر
بأبطاله وشهدائه الذين يدافعون عن شعبنا ويروون
بدمائهم الزكية أرض ب�لادن��ا ،فإنه يؤكد االلتزام
بخيار مقاومة االحتالل واإلرهاب والتطرف ،ألنّ خيار
المقاومة هو السبيل الوحيد لتحرير األرض والقضاء
على اإلرهاب والتطرف بك ّل أشكاله ومسمياته.
انّ دماء الشهداء وتضحياتهم تثمر نصرا ً مؤزراً...

ال يمكن لنا أن نواجه ما تتع ّرض له بالدنا من مشروع تدميري
إلغائي وأدواته إال بسالح اإليمان واإلرادة الواعية المص ّممة ،واعتماد
البطولة المؤمنة دفاعا ً عن الوجود القومي والشرف القومي والحق
القومي .ال يمكن لنا أن نواجه هذا المشروع إال بتحصين مجتمعنا
وتعزيز مناعته ببعث فضائله وقيمه العليا وبترقية الوعي القومي
حب
عند أبنائه وبنشر الثقافة القومية الواضحة والجامعة ...ثقافة ّ
والتعصب له ،ثقافة االخاء القومي والمحبة القومية بين أبناء
الوطن
ّ
الشعب الواحد ،ثقافة الوحدة االجتماعية ض ّد ك ّل االنقسامات ،ثقافة
االنصهار االجتماعي الرافضة لالنغالق والتقوقع والتعصب واالنعزال
وثقافة الديمقراطية والحرية والمساواة بين جميع أبناء المجتمع
دون أيّ تمييز ...بهذه الثقافة القومية الموحِّ دة جئنا إليكم اليوم...
جئنا نخاطبكم بلغة المنطق والحوار ...وبلغة العقل المدرك ـ الشرع
األساسي األعلى وميزة اإلنسان األساسية ...جئنا لنتحاور ولنغذي
عقولنا بمفاهيم جديدة نغرفها من نبع وفير ،من رجل الفكر بامتياز ،من
أنطون سعاده باعث النهضة القومية االجتماعية الذي أ ْولى المعرفة،
كقيمة إنسانية عليا ،أهمية كبرى في حياته من أجل االرتقاء بأمته،
َ
صاغ شعاره الخالد« :المجتمع معرفة والمعرفة قوة».
وهو الذي

ماهية التفكير االستراتيجي وخصائصه

وألننا حزب الشهادة والشهداء ،فإننا مص ّممون على
خوض معركة الدفاع عن شعبنا وبالدنا ض ّد اإلرهاب،
وواثقون من االنتصار في هذه المعركة المصيرية.

الفداء ال ّت ّ
القومي
موزي في الأدب
ّ
ق�صة ّ
«حدثني الكاهن الذي ع ّرفه» �أنموذج ًا
ّ
} د .لؤي زيتوني
القومي ،ال يمكننا إالّ أن نقف
عند البحث في األدب
ّ
تقي الدّين ال��ذي احت ّل أدب��ه مكان ًة
مط ّوالً عند سعيد ّ
مرموق ًة في األدب المكتوب بالعربيّة من ناحيةٍ ،وفي
اال ّتجاهات األدبيّة الحديثة من ناحي ٍة أخرى .فقد كان
بالسخر ّية
صاحب قل ٍم جزلٍ شديد ّ
الصرامة ،يتّسم ّ
حيناً ،وبالجد ّية التّا ّمة حينا ً آخر؛ يحمل رؤية واعية
إلى الحياة والكون والف ّن ينطلق منها كي يش ّكل منار ًة
للمجتمع ول�لأ ّم��ة .ولع ّل ه��ذا ما جعله يكون مقتربا ً
من فكر سعاده قبل أن ينتمي فعليّا ً إلى الحزب في
خمسينات القرن الماضي.
غير أ ّن��ن��ا ال نستطيع أن ن��م�� ّر على أدب���ه م��ن دون
قصته المعنونة« :حدّثني
ال�� ّدخ��ول مليّا ً ف��ي عمق ّ
الكاهن ال��ذي ع�� ّرف��ه» المنشورة في كتاب «سيّداتي
سادتي» ،وذلك لسببين :األ ّول يعود إلى الموضوع
الحيوي الذي تتناوله ،والثاني يرتبط بما تمتلكه من
ّ
السرد ،وقد يكون هذان
مميّزات تقنية مح ّكمة في ف ّن ّ
السببان هما ما أعطيا تلك األه ّمية التي احتلّتها.
ّ
القصة ،تظهر خصوصيّة
فعند الخوض في قراءة ّ
ال��م��وض��وع التي تتعلّق باستشهاد أن��ط��ون سعاده
وكيفيّة اقتياده المؤ ّثرة لتنفيذ الحكم المل ّفق ضدّه،
ومدى تماسكه وصالبته حتّى آخر لحظات حياته.
وعلى ه��ذا ف��إنّ الموضوع بح ّد ذات��ه يملك اختالفا ً
م��وض��وع��ي��ا ً ع�� ّم��ا ه��و م��ع��روف ف��ي األع��م��ال األدبيّة
السائدة؛ فمحور العمل أو البطل ،وأعني سعاده ،ليس
ّ
شخصيّ ًة مألوفة المواصفات في النّتاج السردي
السائد حتّى ذلك الوقت.
ّ
للقصة أب��ع��اد دالل��يّ��ة متن ّوعة ت��خ��رج ع��ن اإلط��ار
ّ
��ي المباشر فحسب ،وه��و المتمثّل في القيام
ال��دّالل ّ
بإظهار ّ
الظلم ال���ذي ع��ان��ى منه س��ع��اده .وه��و الذي
يمكن فهمه حين نجد ردود فعل رج��ال األم��ن تجاه
امتناع الكاهن بداي ًة عن تعريف سعاده قبل اإلعدام،
أي التزام
وإلحاحهم في استعجال امتثاله بعيدا ً عن ّ
بالقوانين الكنسيّة ،وكذلك نراه من خالل رفض طلب
سعاده أن يقابل زوجته وبناته ثالث م ّرات.
��ص يمكن أن
على أنّ بعدا ً دالل��يّ��ا ً محور ّيا ً في ال��نّ ّ
نالحظه من خالل حضور شخصيّة الكاهن نفسها،
إذ أنّ رجال األمن أص ّروا على وصف سعاده بـ«الكافر
السجن على سبيل المثال:
الملحد» عندما قال مدير ّ
«كافر ملحد يبشر بالكفر واإللحاد ،إنه لن يأبه لك يا
أبانا هذا الملحد الكافر» ،غير أنّ الكاهن نفسه أظهر
تعاطفه معه ال سيّما حينما يبادر سعاده إل��ى إلقاء
التّحيّة عليه بقوله« :يا محترم» ،وحين أبلغ عن ر ّد
فعله تجاهه« :وك���ان الزعيم يبتسم صامتا ً هادئا ً
مجيالً عينيه من وجه إلى وجه وكأنه يودّعنا مهدّئا ً
من روعنا .هنا انفجرت أنا بالبكاء» .وهذا ما ُيسقط
تهمة اإللحاد والكفر التي ُوصف بها أنطون سعاده،
��ج��ة ت��ج��اه��ه ،ووهن
وب��ال��تّ��ال��ي اإلي��ح��اء بضعف ال��ح ّ
مب ّررات إعدامه.
ال��ب��ع��د اآلخ�����ر )...( ،م��ا ن��ق��ل��ه ال��ك��اه��ن ع��ن لسان
سعاده ...ال سيّما حينما يقول« :يا خجل هذه الليلة
من التاريخ ،من أحفادنا ،من مغتربينا ،ومن األجانب،
يبدو أنّ االستقالل الذي سقيناه بدمائنا يوم غرسناه،
يستسقي عروقنا من جديد» .فاستناده إلى التّاريخ
واألح��ف��اد والمغتربين واألج���ان���ب ،كما حديثه عن
االستقالل ال��ذي أت��ى بالتّضحية ،يظهر أ ّن��ه أبعد ما
ي��ك��ون ع��ن ال��خ��ي��ان��ة ،وأق����رب م��ا ي��ك��ون إل��ى االنتماء
الحقيقي.
ّ
أ ّما المفارقة األخيرة ،فتتجلّى في مفارق ٍة أخرى،
إذ نجد الموقف العا ّم يتمحور ح��ول اإلع���دام ،بينما
ّ
الشخصيّة المعنيّة تواجهه برباطة جأش وبك ّل هدوء،
نراه من قوله« :ومشينا إلى حيث انتظرنا السيارات،
���اش بخطى ه��ادئ��ة ق��وي��ة يبتسم ،إن��ه لم
وال��زع��ي��م م ٍ
ينفعل ،كأنّ اإلعدام شيء ُن ّفذ به مرات عديدة من قبل.
يتبجح شأن َمن
إ ّنه لم ينفجر حنقا ً أو تش ّفياً .إ ّنه لم ّ
يستر الخوف» .ويعني هذا القول ا ّنه يقهر الموت أل ّنه
لم يره نهاي ًة ،إ ّنما وجد فيه طريقا ً الستنهاض ضمير

المجتمع ،وتأكيدا ًلمصداقيّة رسالته.
من ناحي ٍة أخرى ،نجد لألسلوب الذي ا ّتبعه سعيد
القصة على هذه
تقي الدّين دورا ً محور ّيا ً في جعل
ّ
ّ
فالسرد يطالعنا على مستويين :المستوى
األه ّميّة.
ّ
األ ّول امتلك فيه الكاتب نفسه زم��ام ال�� ّرواي��ة ،فكان
ص وعند اختتامه ،وقد
بذلك ال ّراوي األ ّول مع بداية النّ ّ
الرئيسي وينقل لنا
كان دوره أن يع ّرفنا على ال ّراوي
ّ
داخلي لجهل
السرد
الحقائق التي عاشها ،ولذلك فإنّ ّ
ّ
ال ّراوي بالحقائق التي يسعى إليها ،ولع ّل هذا ما دفعه
إلى استنطاق ال ّكاهن.
أ ّما المستوى الثّاني ،فيرتبط بال ّراوي اآلخر الذي
��ي لتط ّور األح���داث ،وأعني
ش ّكل المصدر األس��اس ّ
الكاهن ،وه��و م��ا نستش ّفه م��ن ع��ن��وان القصة الذي
ر ّكز على حديث هذا ال�� ّراوي بال ّذات .وكون المنظور
��ردي منطلقا ً من زاوي��ة ال�� ّرؤي��ة ه��ذه فينبغي أن
��س ّ
ال ّ
تتّسم بالمصداقية لدى المتل ّقي ،كما أ ّنه يش ّكل راويا ً
عليماً ،وبالتّالي فإ ّنه والحال هذه يمتلك الحقيقة حول
المؤامرة التي حيكت ض ّد سعاده ،وعليه فإنّ عمليّة
��س��رد خارجيّة نظرا ً لكون المعرفة التي يمتلكها
ال ّ
ال ّراوي تفوق معرفة المتل ّقي وحتّى ال ّراوي األ ّول.
إضاف ًة إلى ذلك ،فإنّ الكاتب اعتمد تقنية االسترجاع
��س��رد ،إذ
بوصفها األس��ل��وب المهيمن على عمليّة ال ّ
أنّ األح��داث وتط ّورها ت��رد على لسان الكاهن الذي
يسترجع ما جرى معه بعد استدعائه لتعريف سعاده
قبل إج��راء عمليّة إع��دام��ه .وبذلك يكون تيّار الوعي
القصة ،نظرا ً لكونه
مرتكزا ً لتأدية الدّور ال ّر
ئيسي في ّ
ّ
م ّكن القارئ من اإلحاطة بتفاصيل ما حدث يومها.
وهنا ال ب ّد من اإلش��ارة إلى صوتٍ
قصصي ثالث
ّ
ي��ح��دث م��ن خ�لال االس��ت��رج��اع نفسه ،وه��و صوت
س��ع��اده م��ن خ�لال المقطع ال���ذي أورد على لسانه.
ون�لاح��ظ أنّ م��ا ي��غ��ل��ب ع��ل��ى ل��غ��ت��ه ص��ي��غ��ة المقابلة
ال��ب�لاغ��يّ��ة ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر ف��ي س��ي��اق ت��وض��ي��ح موقف
صاحبها تجاه األحداث والمؤامرات التي تحاك« :أنا
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 فسينتصرون
وسيجيء انتصارهم انتقاما ً لموتي ،كلنا نموت،
ولكن قليلين منا يظفرون بشرف ال��م��وت م��ن أجل
عقيدة» .نالحظ ورود العبارات المتقابلة وهي تعمل
السلطة،
على إثبات عدم جدوى الفعل الذي تقوم به ّ
ألنّ حياة سعاده ال تنتهي بإعدام ،وفي هذا يصبح
قتله عمالً ثانو ّيا ً عابرا ً أمام ما قام بإنجازه في الحياة،
وعرضيّا ً قياسا ً على نفسه التي أبت االستسالم.
يمكننا أيضا ً أن نجد حضورا ً فاعالً للحوار الذي
��ص��راع بين القوى ّ
الظالميّة من
استطاع أن ينقل ال ّ
عادي من جه ٍة أخرى ،ومنه
الس ّ
جه ٍة وبين الحضور ّ
هذا الحوار« :فقال :إنّ لي كلمة أريد أن أد ّونها للتاريخ.
تتهجم على
فصرخ به أحد الضباط منذراً« :حذار أن
ّ
أح��د ،لئال نمس كرامتك» فابتسم الزعيم من جديد
تمس كرامتي ،ما أعطي ألحد أن
وقال :أنت ال تقدر أن ّ
يهين سواه ،قد يهين المرء نفسه» ،وأردف يك ّرر« :لي
كلمة أريد أن أد ّونها للتاريخ ،وأن يسجلها التاريخ««
وهو حوار ق ّربنا من ّ
القصة أكثر،
الشخصيّة محور
ّ
وأبرز عمليّة ّ
الظلم المتع ّمدة تجاهها.
��ص��ة «ح�� ّدث��ن��ي الكاهن
ق
��رى
ن
لة،
المحص
ف��ي
أنّ
ّ
ّ
سردي شديد النّضج تميّز بإتقان
عمل
فه»
ر
ع
ّ
الذي ّ
اللّغة األدبيّة وعناصر التّشويق في إي��راد األحداث،
السياق
وباستخدام التّقنيات الحديثة في عمليّة تط ّور ّ
القصصي .وه��ذا ما جعلها تستطيع إيصال الهدف
ّ
الذي أراده الكاتب ليبرز مؤامرة الثّامن من ت ّموز التي
أدّت إلى استشهاد أنطون سعاده.
القصة ش ّكلت أنموذجا ً
الجدير ذكره هنا أنّ هذه
ّ
عن األعمال األدبيّة المتأثرة باستشهاد الزّعيم سعيا ً
إليقاف نهضته ،إذ أنّ هذا االستشهاد قد حمله العديد
م��ن األدب����اء بوصفه فعل تضحي ٍة وان��ب��ع��اث ،ومن
وحيه نشأ ما ُيعرف بالقصيدة التموز ّية وغيرها من
النّتاجات التي لما تزل وستبقى تولد من فعل الحياة
بت ّموز الفداء.

ت�صويب واعتذار
وقع خطأ فني غير مقصود في عدد يوم أمس في مقالة الكاتب والمفكر السوري سهيل العيد .وإذ تعتذر
«البناء» عن هذا الخطأ ...تقدّم الشكر الجزيل لألستاذ العيد على مساهمته القيّمة في الملف الذي أعدّته في
مناسبة الثامن من ت ّموز ،ذكرى استشهاد باعث النهضة القومية االجتماعية أنطون سعاده ،آملة ان تستم ّر
مساهماته التي تغني صفحاتها...

قبل أن نغرف من نبع سعاده الفكري ونستخرج منه أدلة وبراهين
قاطعة تظهر مالمح تفكيره االستراتيجي ِّ
ص استراتيجيه القومية
وتلخ ُ
االجتماعية ،التي نحتاج إليها في هذا الزمن العصيب ،ال ب ّد لنا بداية
من أن نتحدث قليالً عن ماهية التفكير االستراتيجي وخصائصه...
أوالً :إنّ نمط التفكير الذي بات يعرف اليوم بالتفكير االستراتيجي
مرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بمفهوم «االستراتيجية» الذي كان في بداية
ِّ
المنظرون واالستراتيجيون
األمر محصورا ً بالفكر العسكري وما كتبه
القدماء عن فنون الحرب وتقنياتها ومناوراتها ،وعن تص ّرفات القادة
العسكريين في وظائفهم ومهامهم ،وفي تنظيمهم للمعارك وخطواتها
وكيفية تطبيقها ...ومع م��رور الزمن توسع اهتمام منظري الفكر
االستراتيجي ليشمل إلى الشأن العسكري مجاالت متعدّدة أخرى
لها مساس بمتطلبات النمو االقتصادي والتط ّور االجتماعي والتقدّم
العلمي والتف ّوق التكنولوجي وغيرها من النشاطات.
وأمسى التفكير االستراتيجي في عصرنا الحالي أح��د العلوم
تتوسله األمم المتقدّمة بمنشآتها الصناعية
اإلنسانية المتط ّورة الذي
ّ
ومؤسساتها الحكومية والخاصة بشكل استباقي ممنهج من أجل
تطوير البالد على مختلف الصعد .ويعتمد هذا العلم على االبتكار
والتح ّري والتأ ّمل واالستقراء والتفكير االستباقي واالستنتاج وغيرها
من المناهج.
ثانياً :التفكير االستراتيجي ليس ترفا ً فكريا ً أو نوعا ً من التنجيم،
بل هو نشاط إبداعي ومسار فكري تخطيطي شمولي متعدّد الرؤى
واألبعاد ينطلق من دراسة الواقع بك ّل أبعاده ومظاهره ،ويرسم رؤى
وأهدافا ً مستقبلية ويضع برامج وخططا ً عملية تساعد على االنتقال
إلى المستقبل المنشود .فالتفكير االستراتيجي يؤدّي إلى التخطيط
السليم ألنّ عملية التخطيط هي عملية الحقة للتفكير االستراتيجي
الناضج وال يمكن أن يكون هناك تخطيط استراتيجي من دون أن يكون
هناك تفكير سابق لما نريد أن نخطط ،أيّ أنّ الفكرة هي التي تذهب إلى
صياغة الخطة وليست الخطة هي التي تولد الفكرة.
وباختصار يمكن القول إنّ التفكير االستراتيجي هو مسار فكري
تخطيطي يستبق األح��داث وينطلق من استقراء الماضي واستكناه
الحاضر ليرسم معالم المستقبل .ويمكن التحدّث عن خصائص عديدة
يمتاز بها التفكير االستراتيجي ،نذكر منها التمتع برؤية ذات أبعاد
شمولية ،صناعة الغايات العليا والواضحة وااللتزام بها ،االستشراف
والنظرة البعيدة في اتجاه المستقبل ،الواقعية ،التفاؤلية ،التراكم
المعرفي والقدرة على التحليل والتشخيص والخلق واإلب��داع في
اإلدراك االستراتيجي والتخطيط والتأثير في مجرى األحداث وغيرها
من الخصائص.
نطرح اآلن السؤال التالي :هل ك��ان أنطون سعاده رج��ل الفكر
المعروف بتفكيره الفلسفي والمنهجي وال��ذي قدّم منظومة شاملة
من األفكار واآلراء العميقة في شتى ميادين الفكر والفلسفة واألدب
والعلم والفنون ،والذي اختارته إرادة األمة لينطق بلسانها وليع ِّب َر
عن مكنونات أفكارها وطموحاتها وليقود نهضتها الجديدة وليسير
بها على طريق الجهاد والبطولة صعودا ً إلى الرقي والمجد ...هل كان
هذا الرجل ـ القائد صاحب تفكير استراتيجي؟ لإلجابة على هذا السؤال
سنعتمد بعض خصائص التفكير االستراتيجي التي يمتاز بها عادة
القادة االستراتيجيون ...سنعتمدها كمعايير نستخرج على أساسها
إجابتنا من فكر سعاده لنرى بعض مالمح تفكيره االستراتيجي.
أوالً :الرؤية الواضحة
الرؤية هي العبارة التي تختصر طموحات المؤسسة العالية
ومثالها األعلى .فما هي الرؤية المثالية التي انطلق منها سعاده
والتي شكلت القاعدة الذهبية والخطوة األول��ى في وضع األساس
االستراتيجي لحزبه ولمشروعه اإلنشائي؟
يعتبر سعاده «أنّ أغ��راض األمم السامية هي مطالبها العليا».
ومطالب سورية العليا اختصرها بنظرته الجديدة إلى الحياة والكون
والفن التي أوضحها في مجمل كتاباته ،وبصورة خاصة في كتابه
تأسس
«الصراع الفكري في األدب السوري» ،والتي اعتبر أنّ حزبه ّ
بسببها .وإذا أردنا أن ننتقي عبارة واحدة لسعاده تختصر نظرته
األصلية الجديدة والبعيدة المدى لوجدناها في العبارة الواضحة
التي تقول« :طلب الحقيقة األساسية لحياة أج��ود في عالم أجمل
وقيم أعلى» .هذه العبارة المثالية التي تعكس طموحه الكبير وآماله
السامية والتي ُتش ِّك ُل حلمه البعيد الذي أراد تحويله إلى حقيقة ،أال
وهي الوصول بأ ّمته إلى حياة أجود ...حياة راقية َت ِج ُد فيها حقيقتها
الجميلة ...و ُتساهم من خاللها في العمل للخير اإلنساني العام وفي
تقدّم المجتمع اإلنساني وإنقاذه من معضالته االجتماعية ـ االقتصادية
ومن آفاته :الحروب المدمِّرة ...هذه الرؤية المثالية الوجودية هي رؤية
بحب الحياة وبالرغبة الشديدة في تحسينها وممتلئة بنور
مشبَّعة
ّ
المحبة الصافية التي إذا ُو ِجدتْ في نفوس شعب بكامله أوجدت في
وسطه تعاونا ً خالصا ً وتعاطفا ً جميالً يمألُ الحياة آماال ً ونشاطاً.
ثانياً :التفكير الغائي الواضح
ك ّل أعمال سعاده وك ّل كتاباته كانت من أجل غاية مجتمعية واضحة،
عالية األهمية وتتض ّمن أربع مهمات أساسية وهي أوالً :إحداث نهضة
قومية اجتماعية في أمته السورية إلعادة حيويتها وقوتها .ثانياً:
تنظيم حركة تؤدّي إلى استقاللها التا ّم وتثبيت سيادتها .ثالثاً :إقامة
نظام جديد يؤ ّمن مصالحها ويرفع مستوى حياتها .ورابعاً :السعي
إلى إنشاء جبهة عربية فاعلة تكون سدا ً ض ّد المطامع األجنبية ويكون
لها وزن كبير في السياسة االنترنسيونية .هذه الغاية الجلية المتعدّدة
األهداف والمنبثقة من نظرة إنسانية راقية تري ُد إخراج سورية من قبر
التاريخ واالرتقاء بها إلى «حياة أجود في عالم أجمل» ،شرحها سعاده
في محاضراته وفي مجمل كتاباته وخطبه وقال« :إنّ غرض الحزب هو
توجيه حياة األمة السورية نحو التقدم والفالح» ،وأوضح «أنّ الغرض
من إقامة نظام جديد لحياتنا هو لجعل «الحياة أرقى وأفضل وأجمل»،
«فالحياة وجمالها وخيرها وحسنها هي الغاية األخيرة» التي نسعى
تخصنا جميعاً ،والتي
إليها .وللتأكيد على أهمية هذه الغاية التي
ّ
ترمي لترقية حياتنا القومية من أساسها ومن جميع وجوهها من
خالل إقامة مجتمع قومي صحيح ،ينهض على أساس مناقبي نبني
ومؤسساتنا ومشاريعنا وننطلق منه في ك ّل أعمالنا
عليه ك ّل منشآتنا
ّ
وسياساتنا وخططنا .للتأكيد على أهمية هذه الغاية ش ّد َد سعاده على
القوميين االجتماعيين في تحذير تاريخي نجده في المحاضرة األولى
من المحاضرات العشر حيث يقول:
«ك ُّل عقيدة عظيمة تضع على أتباعها المه َّمة األساسيَّة الطبيعيَّة
األولى التي هي انتصار حقيقتها وتحقيق غايتها .ك ُّل ما دون ذلك باطل.
وك ُّل عقيدة يصيبها اإلخفاق في هذه المه َّمة تزول ويتبدَّد أتباعها».
ثالثاً :التفكير االستشرافي
باكرا ً استشرف سعاده بعبقريته وبعد نظره أنّ أخطارا ً عظيمة
داهمة ،وأه ّمها خطر الصهيونية ،تهدّد وجود األمة وقال« :نحن أمة
واقفة ،اآلن ،بين الموت والحياة ،ومصيرها متعلق بالخطة التي
نرسمها ألنفسنا واالتجاه الذي نعينه» .ودعا إلى التضامن الضروري
واتخاذ اإلج��راءات الفعّ الة لكي نتم ّكن من الدفاع عن حقوقنا كأمة
حية.
باإلضافة إلى الخطر الصهيوني فلقد نبّه سعاده في بدايات القرن
السابق من أخطار عديدة من بينها الخطر التركي الزاحف إلينا من
التوسع العربي المستند إلى العصبية الوهابية،
الشمال ،وخطر
ّ
وخطر تنافس قوى االستعمار على سورية الغنية بالموارد ،وخطر
الحرب الجديدة التي سيكون وطننا مسرحا ً من مسارحها يقدّم

لها ضحايا وقرابين وأخطار داخلية عديدة كالتجزئة الكيانية
واالجتماعية وكأمراض الطائفية والعنصرية واألنانيات الفردية
والتيارات االنعزالية واالنفالشية والمصالح الفئوية والخصوصية
وغيرها .ودع��ا سعاده إلى مواجهة هذه األخطار بالوعي القومي
وبالقوة العملية المنظمة ...فإنْ لم نفعل شيئا ً في سبيل حريتنا...
يقول سعاده في إحدى رسائله إلى إدفيك شيبوب «فإننا ساقطون في
عبودية شديدة طويلة» .هذه األخطار أصبحت اليوم حقائق تتفاقم...
فقوى العالم االستعمارية تتسابق للسيطرة على المنطقة وثرواتها
وكنوزها غير آبهة بمصالح الشعوب ومطامحها .ودولة العدو تتمادى
في اغتصابها لألرض وتغيير معالمها الحضارية وتهويدها وتتباهى
في جرائمها وأعمالها اإلرهابية وممارساتها العدوانية والعنصرية
وال ت ّك ُّف عن سياسة القتل والتدمير وهدم المنازل واالعتداء على
المقدسات ومصادرة األراضي وبناء المستوطنات ..وسورية اليوم
تدفع الثمن حروبا ً أهلية ترتكب فيها المجازر الفظيعة و ُتزهق األرواح
و ُتد ّمر البالد وتع ُّم الويالت وتزداد حالة األمة سوءا ً وضعفا ً وتفككا ً
مما كانت عليه في بدايات القرن الماضي ،والسبب هو عدم التجاوب
الكافي مع دعوات سعاده وتحذيراته.
رابعاً :التفكير الواقعي  
سعاده كان صاحب نظرة واقعية مشدودة إلى المستقبل تعتبر
أنّ ك ّل جماعة تريد االرتقاء «ال ب ّد ألفرادها من فهم الواقع االجتماعي
وظروفه وطبيعة العالقات الناتجة عنه» .لذلك نظر سعاده في
واقع مجتمعه دارسا ً ومحلالً بموضوعية وعلمية تركيبته ومشكالته
وعالقاته الداخلية والخارجية وحاالته الصحية والمرضية ومستنبطا ً
أسباب الويل والمآسي واألم���راض وك � ّل ظواهر التخلف والتمزق
والضعف والتبعية واالنحطاط التي يعاني منها شعبه ...وباإلضافة

ترك �سعاده للأمة تراث ًا
فكري ًا �ضخم ًا يجذب الأجيال
والدار�سينوالباحثين
الأكاديميين ويقدّ م طريقة
جديدة راقية في التفكير
الإبداعي المرتكز على
اال�ستقالل الروحي
إلى معرفة الواقع االجتماعي وحقائقه وظواهره ،غاص سعاده في
تاريخ األمة السياسي واالجتماعي والثقافي الطويل وراح يستقرئ
الغني من إنجازات وبطوالت وإرث صراعي
ما يتض ّمن هذا التاريخ
ّ
عظيم ومن مظاهر ثقافية وعمرانية ومآثر إبداعية تظهر تف ّوق النفسية
السورية األصلية وعظمتها .ونتيجة لفهمه العميق لتاريخ سورية
المجيد ولحقائق واقعها االجتماعي والسياسي ال��ذي غ��اب عنه
الوجدان القومي لخل ّوه من المنظمات القومية والسياسية ق ّرر سعاده
القيام بمشروع إنقاذي تخطيطي استراتيجي ينهض باألمة ويغيِّر
فأسس الحزب السوري القومي االجتماعي كمشروع
مجرى التاريخّ ،
نهضوي وكفكرة وحركة تتناوالن حياة األمة بأسرها.
خامساً :تفكير كلي منظم
إنّ فكر سعاده االستراتيجي وحزبه السوري القومي االجتماعي
يتمحوران حول قضية قومية كلية هي قضية األمة السورية والوطن
السوري .ففي شرحه في المحاضرة الثالثة يحدّد سعاده قضية حزبه
بأنها« :قضية كلية أساسية ،دائمة .إنها قضية حياة المجتمع واستمرار
حياته وتقدمها نحو األفضل واألجمل» .وفي المحاضرة الثانية يقول:
«فاألمور التي نعنى بها نحن ليست جزئيات بل كليات تتعلق بحياة
األم��ة في أساسها ،بجوهر الحياة واتجاه الحياة األسمى واألكمل
واألفضل .وفي معرض شرحه لغاية الحزب يؤكد سعاده أنّ هذه
الغاية «تشمل جميع قضايا المجتمع القومي ،االجتماعية واالقتصادية
والسياسية والروحية المناقبية وأغراض الحياة الكبرى» .والحق يُقال
إنّ قواعد الفكر التي نشأت عليها النهضة القومية االجتماعية تشكل
بمجملها نظاما ً فكريا ً فلسفيا ً متناسقا ً ومتكامالً .هذا النظام الفكري ال بل
هذا التفكير الكلي المنظم عبَّر عنه سعاده في معرض شرحه لمفهوم
النظام الذي ع َّرفه بأنه «ال يعني الترتيبات الشكلية الخارجية ،بل هو
نظام الفكر والنهج ،ثم نظام األشكال التي تحقق الفكر والنهج».
سادسا :التفكير العملي
كان سعاده من دع��اة التفكير العملي الحقيقي ال��ذي ي��ؤدّي إلى
اإلصالح الشامل في شؤون حياتنا القومية ...هناك مسائل في حياتنا
االجتماعية ،يقول سعاده« ،يجب علينا أن نواجهها بجرأة وثقة
بالنفس ...ال أن نهرب منها مقتدين بالنعامة التي تزجّ رأسها في الرمل،
ومن اجل أن نبتدئ في العمل اإلصالحي الكبير لتنقية حياتنا القومية
من األدران النفسية والصدأ العقلي ،فأول ما يجب أن نبدأ به هو «أن
نح ّول التفكير النظري الذي ال يحقق شيئا ً بذاته إلى تفكير عملي يدفعنا
إلى العمل على تحقيق ما نؤمن به ونعتقد بصالحه»ّ ،
ويشدد سعاده
على وجوب «اعتمادنا على التفكير العملي ألنّ العصر الذي نعيش فيه
عصر عمل وتحقيق مطالب عليا».
سابعاً :تفكير إبداعي مستق ّل
ً
بأنّ
أنّ
وفي الحديث عن سعاده فال أعتقد أحدا يخالفني الرأي سعاده
كان شخصا ً مبدعا ً ومتف ّوقا ً ال بل رجالً عبقريا ً وقائدا ً فذاً ،وقد تجلَّتْ
مظاه ُر العبقريّة واإلبداع في فكره الثاقب وفي مؤهالته التأسيسية
والتنظيمية والقياديّة الفريدة وفي زعامته األصليّة المنبثقة من صميم
عظمة األ ّمة السوريّة ومنْ نتاج نفسيّتها الجميلة ...وتجلَّتْ عبقريته
أيضا ً في كتاباته وفي إنتاجه الغزير وفي بروزه كموسوعة جليلة
في الفكر والثقافة وعلم االجتماع وفي لغات العالم الحضاري .لقد
ترك سعاده لألمة تراثا ً فكريا ً ضخماً ،تراثا ً يجذب األجيال والدارسين
والباحثين األكاديميين ،ويقدّم طريقة جديدة راقية في التفكير أال
وهي طريقة التفكير اإلبداعي المرتكز على االستقالل الروحي .يقول
سعاده «إنّ الحزب السوري القومي االجتماعي نشأ بتفكير اإلبداع
السوري المستقل »...ويؤكد بأنّ هذا التفكير الذي ش ّك َل انقالبا ً فكريا ً
عظيما ً وسط شعبنا يعكس نفسيتنا السورية األصلية التي تتمتع
بك ّل مؤهالت الوعي الصحيح واإلدراك الشامل لشؤون الحياة والكون
والفن ،والتي «تقدر في ذاتها على المعرفة» و«تمييز القصد وتص ّور
أسمى صور الجمال في الحياة» .وعلى أساس هذا التفكير اإلبداعي
المستق ّل دعا سعاده أبناء شعبه إلى إشادة تمدّن جديد أفضل من
التمدّن القديم الذي وضع قواعده أجدادنا األولون وقال« :يجب على
األمم الراقية أن تتشبّه بنا أو تنسج على طرازنا القومي االجتماعي».
ثامناً :تفكير تفاؤلي إنساني
سعاده كان صاحب تفكير تفاؤلي وإنساني يؤمن بقدرات اإلنسان
وطاقاته الفعلية على اختراق عالم المجهول واكتشاف الحقائق
ُّ
ويحث أبناء شعبه للتح ّرر من أوهام الضعف والخنوع والتسليم
لألمر المفعول وبتح ّمل مسؤولياتهم في تحرير سورية بأكملها وفي
صناعة المستقبل المشرق ،ألنّ فيهم «قوة لو فعلت لغيّرت وجه
التاريخ» .ور َّك َز سعاده على عنصر الشباب وعلى إطالق عناصر القوة
القومية وتشجيع المواهب الفكرية واالهتمام الدقيق بنتاجها والعمل
على تصويبها ،كما دعا أبناء أمته إلى االعتزاز بقوميتهم واعتناق
وحب الوطن السوري والعمل بإخالص
رسالة اإليمان باألمة السورية
ّ
من أجلهما .وح��رص سعاده على بناء اإلنسان الجديد المسؤول
والمتسلح بالمعرفة الفاضلة والمناقب السامية لحمل رسالة النهضة
وبناء المجتمع الجديد ألنّ المناقب ،بالنسبة إليه ،هي شيء أساسي
جدا ً في الحياة فإذا لم نتمتع بأخالقية متينة فيها صالبة العزيمة
ق غايتنا النبيلة ولن
وشدة اإليمان وقوة اإلرادة فال يمكننا أن نحق 
نحصد إال التشويش واإلخفاق وخيبة األمل .منهنا قوله «إنّ األخالق
هي في صميم ك ّل نظام يمكن أن يكتب لهأن يبقى».
وسعاده كان متفائالً بالنجاح ودعا القوميين االجتماعيين إلى أنْ
يثقوا بأنفسِ هم وقضيتهم وقال« :إننا لو شئنا أن نف ّر من النجاح لما
وجدنا لنا مفرا ً منه».
لقد مشى سعاده في الحق معلّما ً وعبّد طريق اإليمان والثقة والحزم
وص��دق العزيمة بأعماله وك��ان حريصا ً على بعث األم��ل واليقين
والفضائل القومية في النفوس ،فضائل الحب والوفاء والتضحية
والبطولة واالستقامة والصدق والصراحة واإلخالص وكلها فضائل
رقي اإلنسان وسعادته .وكان
وقيم تعزز وحدة المجتمع وتساهم في ّ
شديد اإليمان بأمته المعلِّمة والهادية لألمم وفاخر بما َ
أعطت ُه هذه
األم ُة للعالم من شرائع وعلوم ورساالت ومعارف ومن عظماء خالدين
وفالسفة ومفكرين وقادة ومحاربي َن وقا َل «إنَّ في النفس السوريّة ك ّل

علم وك ّل فلسفة وك ّل فنّ في العالم».
تاسعاً :تفكير إرادي صراعي
من أه ّم عناصر االستراتيجية في الفكر القومي االجتماعي هو عنصر
الصراع ألنّ الحياة صراع ومن أبى الصراع رفضته الحرية .فحركة
سعاده هي ليست حركة تبشيرية بل حركة هجومية ال تهدأ ،حركة
صراع ليس بمنته وقتال دائم من أجل تحقيق غاية واضحة وعقيدة
تعني وجود األمة السورية .يقول سعاده« :لو لم نكن حركة صراع
لما كنا حركة على اإلطالق »...ويضيف« :نحن نصارع دائما ً في سبيل
تحقيق غايتنا وكلما تراكمت علينا الصعاب تجدّدت قوانا وسحقت ما
اعترضنا من صعاب» .هذا هي تربيتنا في صفوف النهضة القومية
وهذا هو إيماننا سلوكا ً وأفعاال ً وليس مجرد ت��رداد كلمات .وبهذا
اإليمان نحن ما نحن ...نبحث عن القتال ومستعدّون للصراع في ك ّل
دقيقة .يقول سعاده« :إننا نحن القوميين االجتماعيين قد وضعنا في
هذا الصراع ك ّل سالمتنا ...كل مصالحنا ،ك ّل شيء عندنا في الحياة،
ألننا ال نجد الحياة خليقة بأن نحياها إال إذا كانت حياة حرية وحياة
عز».
طريق الح ّريّة والصراع
ولقد احتقر سعاده الذي َن تخلّ ْوا عن
ِ
واختاروا طريق العبوديّة والعيش الذليل وقال« :وي ٌل للمستسلمين
الذين يرفضون الصراع فيرفضون الحرية وينالون العبودية التي
يستحقون».
وسعاده رفض االتكاليّة والقدريّة والتخاذل واالستسالم وقال
باتجاه جديد في التفكير يعتمد على موهبة العقل ال ُمبدع والشرع
واألساسي ،العق ِل اإلرادي الفاعل في الوجود الذي يتأ ّمل ويُدرك
األعلى
ّ
ّ
ويخطط للمستقبل ويعيّن األهداف وال يرضى
ويُميّز الخي َر عن الش ّر
عن الصراع في سبيل الحياة الح ّرة الكريمة بديالً .هذا التفكير الجديد
ال يعكس اتجاها ً نظريا ً بل تفكيرا ً عملياً ،أخالقياً ،ساعيا ً إلى تغيير
الواقع وتحقيق وجود أفضل ،يعكس نفسية صراعيّة جديدة محبَّة
للعمل واإلنتاج وتواقة إلى الحرية وال تقبل بغير العز واالنتصار
موقعا ً لها في الحياة .والحق نقول إنّ هذه النفسي ُة الصراعية
الواثقة من نفسها والمعتمدة على ذاتها لتحقيق أهدافها ...تؤسِ س
لها وتغذيها المبادئ القوميّة االجتماعية التي تش ّك ُل فكرا ً جديدا ً ال
بل خطة اجتماعية لصورة األمة في المستقبل .لذلك يقول سعاده:
إنّ «العقليّة األخالق ّي َة الجديدة التي نؤسسها لحياتنا بمبادئنا هي
القومي االجتماعي لأل ّمة ،لمقاصدها
أثمن ما يق ّد ُمه الحزب السوريّ
ّ
وألعمالها والتجاهها».

االستراتيجية القومية االجتماعية

الهدف االستراتيجي الذي وضعه سعاده يتلخص بغاية حزبه
الواضحة كما ذكرنا أعاله .ولتحقيق هذه الغاية وضع سعاده خطته
االستراتيجية الواضحة وراح يعمل على تنفيذها بعزم وتصميم
وإيمان وإرادة جبّارة ال تلين وبجهد إداري وتنظيمي وسياسي
وبمواجهة شرسة مع الخصوم السياسيين والطائفيين وقوى
الرجعيَّة المتلبّسة بلباس الوطنيّة ومع النفعيين المنافقين والخونة
والمنحرفين وأعداء األمة االستعماريين ...راح يعمل على تنفيذها
إنشاء ونقدا ً وشرحا ً وإرش��ادا ً وتثقيفا ً وتدريبا ً للمسؤولين ،وبعدم
تهاون مع الفساد والفاسدين ،وباعتماد برامج وخطط سياسية فنية
بعيدة النظر ونهج هجومي واضح ال يهادن وال يساير ونهج عملي ال
يتجاهل األمر الواقع حين معالجة القضايا السياسية وال يخرج عن
ثوابت العقيدة وغايتها .هذه الخطة االستراتيجية تقوم على العناصر
التالية:
أوالً :بناء المجتمع القومي الجديد المتماسك القوي باعتماده نهجا ً
نهضوياً ،أخالقياً ،واضحا ً يسعى من خالله إلى تطهير المجتمع
من أمراضه وتقاليده البالية وأحقاده الطائفية وأوهامه العنصرية
وعقائده المهترئة وإظهار شخصيته القومية وحقيقته االجتماعية
وإيقاظ فكرة األمة وبناء النفوس بنا ًء جديدا ً في العقيدة الصالحة
والمناقب الجديدة التي تضمن توحيد الشعور واالتجاه وال��والء
وتؤسس حياة جديدة لألمة وتسير بها إلى مراقي العز
القومي
ّ
والخير والتقدّم والفالح .هذا النهج اإلصالحي الحقيقي الذي يعتمد
الوعي القومي ونشر الثقافة القومية االجتماعية يرمي إلى إصالح
العلة في أهلها وتوحيد اتجاه األمة توحيدا ً ثابتا ً راسخا ً بالقضاء
على المنازعات الطائفية ووضع العصبية القومية موضع العصبيات
الدينية والعشائرية وبتوضيح حقيقة األمة اإلثنية والجغرافية
المشوشة وإح�لال مصلحتها القومية فوق ك ّل المصالح الجزئية
وإطالق حيويتها ودفعها في طريق الخلق والتف ّوق واإلبداع.
ثانياً :إنشاء المؤسسات القومية الصالحة لتجديد حياة األمة
ولبناء دولتها القومية الديمقراطية العصرية التي ترعى مصالح
ِّ
وتوف ُر له رغد العيش وهناء
الشعب الحيوية وتنهض بأوضاعه
الحياة .والمؤسسات القومية الجديدة التي هي أعظم أعمال سعاده
بعد تأسيس القضية القومية والتي تحفظ وحدة االتجاه ووحدة
العمل ه��ي ،أوالً ،مؤسسات متنوعة (م��ن سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية وفنية وغيرها )...تفعل إدارة وسياسة واقتصادا ً
وحربا ً لتحقيق أه��داف الحزب .وثانياً ،هي مؤسسات متكاملة
وموحدة في مسؤولياتها تجاه قضيتها ومشدودة دوما ً إلى غاية
َّ
الحزب ونظرته .وثالثاً ،هي مؤسسات عصرية متطورة تعتمد
تسيّرها إدارات صالحة
العقلنة والعلم والتخطيط الدقيق ويجب أن َ
وكفوءة ومخلصة وشفافة ،متحلية بالقيم القومية ومقيّدة بالضوابط
األخالقية والقواعد الدستورية وملتزمة بالعقيدة وغايتها.
ثالثاً :بناء نظام اقتصادي اجتماعي راق قاعدته وحدة المجتمع
القومي وغايته خير األمة ورفاهيتها ،نظام يرسي االقتصاد القومي
على أس��اس العمل واإلنتاج لتتح ّول األم��ة كلها إلى أمة العاملين
المبدعين المنتجين علما ً وفكرا ً وصناعة وغالال .بهذا النظام الجديد
الذي يعتمد الخطط التطويرية والعدالة االجتماعية في عملية اإلنتاج
ستقف األمة على قدميها وسيتح ّول مجتمعنا بأكمله إلى مجتمع منتج
ومحصن من االحتياج والتبعية وسيمتلك أرضية االنطالق
متف ّوق
ّ
وقواعد التقدم والتطور وقدرة الصراع بين األمم.
رابعاً :بناء قوة األمة المادية والنفسية بما فيها قوة الفكر والعلم
والمعرفة ألنّ ما يحمي األمة ومصالحها ض ّد أية مخاطر هو عناصر
قوتها وحسن استخدام قياداتها لهذه العناصر .وفي هذا المجال يقول
سعاده« :إنّ الحق القومي ال يكون حقا ً في معترك األمم إال بمقدار ما
يدعمه من قوة األمة .فالقوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي
أو إنكاره» .ومن أه ّم مظاهر القوة المادية هي القوة العسكرية والقوة
االقتصادية والمنعة الجغرافية االستراتيجية والعنصر البشري
الفاعل الذي هو في النهاية صاحب ال��دور األساسي في قوة األمة
وتف ّوقها.
وفي مجال القوة العسكرية دعا سعاده إلى إعداد جيش قوي للدفاع
عن األمة والوطن وقال إنّ «مبدأ األمة المسلحة هو المبدأ الوحيد الذي
تتمسك به ك ّل أمة ال تريد االضمحالل».
يجب أن
ّ
وفي مجال القوة االقتصادية ،دعا سعاده إلى استخدام موارد األمة
ومن بينها البترول كسالح استراتيجي في معركة المصير القومي وفي
الحفاظ على حقوق األمة وسيادتها على نفسها.
يبقى أن نشير إلى أنّ صفة الديمقراطية ستالزم الدولة القومية
االجتماعية المنبثقة من إرادة المجتمع الشاعر بوجوده وكيانه
ألنه ال قومية حقيقية بدون ديمقراطية ،لذلك يقول سعاده« :الدولة
الديمقراطية هي دولة قومية حتماً» .وهذه الديمقراطية ،التي عناها
سعاده ،هي ليست ديمقراطية تمثيلية تعكس أوض��اع المجتمع
الراهنة وتم ِّث ُل فئاته اإلقطاعية والرأسمالية والمذهبية بل هي
ديمقراطية تعبيرية ،أيّ أنها طريقة جديدة في التفكير ،أو كما يس ّميها
سعاده بضاعة جديدة يقدّمها ألمته السورية وللبشرية جمعاء،
ووظيفتها التعبير عن إرادة األمة المجتمعة في وحدة حياة ووحدة
مصير وغرضها اإلنشاء الجديد والتأسيس الجديد لحياة األمة
ومطالبها وللنهوض بها إلى المكان الالئق بها تحت الشمس.
خالصة :هذه هي خطة سعاده االستراتيجية التي حدّدت الغاية
الواضحة والتي رسمت الطريق لتحقيق تلك الغاية ...هذه هي خطة
سعاده النظامية الدقيقة التي يفعل فيها العقل اإلرادي والتي تبدأ من
تغيير اإلنسان لتح ّول األفراد إلى نفوس مؤمنة وإلى جيش من العشاق
لقضية حياة األم��ة وتقدّمها .والحق نقول انه ال أمل لنا بمواجهة
المشروع الصهيوني العدواني وتوابعه التنظيمية من أهل الوهابية
والسلفية والداعشية والتخلف والتكفير ،وال رجاء لنا ببقاء مجتمعنا
وقيامته إال باعتماد الخطة النظامية االستراتيجية التي رسمها سعاده
والتي تصنع اإلنسان الجديد ال ُمجهّز بالمناقب الجديدة والمستع ّد
ألن يتح ّمل مسؤولياته في البذل والعطاء والبطولة واالستشهاد من
أجل صيانة حياة األمة الجديدة في العز والشرف والحرية والتقدّم
والفالح.
*محاضرة ألقاها عضو المجلس القومي د .ادمون ملحم في ندوة
دعت إليها منفذية ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي.

