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حمليات

«القومي» يحتفل بعيد ت�أ�سي�سه الـ 83في الوطن وعبر الحدود
ال�شوير

النه�ضة...
وال طريق �سواها

الخوري حنا :ال ّ
حل في لبنان الم�أزوم �إال بالق�ضاء على النظام الطائفي والمذهبي

أقامت مديرية ضهور الشوير التابعة لمنفذية
المتن الشمالي في الحزب ال��س��وري االجتماعي
احتفاال ً في ضهور الشوير (مطعم ضهور بالزا)
بمناسبة العيد الـ 83لتأسيس الحزب ،حضره
الوزير والنائب السابق بشاره مرهج ،جرجس
جرداق ممثالً الوزير الياس بو صعب ،رئيس بلدية
الشوير – عين السنديانة حبيب مجاعص ،األب
إميل مجاعص وفاعليات.
كما حضر االحتفال ناموس مكتب رئاسة الحزب
رن��ده بعقليني ،المندوب السياسي لجبل لبنان
الشمالي نجيب خنيصر ،منفذ عام المتن الشمالي
سمعان الخراط وأعضاء هيئة المنفذية ،رئيسة
مؤسسة رعاية أسر الشهداء نهله رياشي ،مدير
مديرية الشوير نبيل أبو سمرا وعدد من المسؤولين
وجمع من القوميين والمواطنين.

التعريف

ع ّرفت االحتفال ميّا صادر فقالت :السادس عشر
من تشرين الثاني  1932ليس تاريخ تأسيس
حزب عادي بل تاريخ انطالق حزب الع ّز والكرامة
الذي غيّر وجه التاريخ من أجل أن تكون لنا حياة
ح� ّرة جميلة ،فكانت والدة دائ��رة نور النهضة في
وس��ط ظ�لام ق��رونٍ من االنحطاط ،يشعّ بزوبع ٍة
ّ
وطاغ
طامع
تحطم القبح والباطل وك ّل معت ٍد
حمراء
ٍ
ٍ
محر ّر ًة األرض ،جامع ًة الشعب في مذهب القومية
االجتماعية السامية ،افرادا ً متساوين في المجتمع
الواحد.

الأب مجاع�ص :نح ّيي
�سعاده القامة النبيلة
المتنور
والإن�سان
ّ
المبحر والم�ست�شرف
للتاريخ ما�ضي ًا وحا�ضراً
ً
وم�ستقبال
كلمة المديرية

وألقى كلمة المديرية جميل أبي خير ،فتال نصا ً
شعريا ً وجدانيا ً تحدّث فيه عن الهالل الخصيب ،مهد
الشرائع ،علّم الحرف للعالم كله ،وكان مهد الحضارة،
ولكن أمتنا عانت من مطامع الغزاة فخاضت الحروب،
لكن االستعمار مزقها كيانات ،فوهنت وضعفت ،ثم
وأس��س حزبا ً لتوحيد
جاء سعاده بفكره الجامعّ ،
األمة ،وإبعاد الفساد عن المجتمع ،وسار على دربه
القوميون يقدّمون كل ما تطلبه أمتهم حتى الدماء
التي تجري في عروقهم ،وهم مستم ّرون على درب
الصراع حتى تحقيق النصر األكيد.
كما ألقى الشاعر يوسف السبعلي قصيدة من
وحي المناسبة.
وألقى الوزير والنائب السابق بشارة مرهج كلمة
(نصها
معبّرة عن النهضة وباعثها أنطون سعاده
ّ
الكامل في زاوية خاصة من هذه الصفحة).

األب مجاعص

مرهج

الخوري حنا

حبيب مجاعص

رئيس البلدية

ث��م القى رئيس بلدية بلدية الشوير – عين
السنديانة حبيب مجاعص كلمة قال فيها :ثمانية
عقود ونيّف ،وفي السادس عشر من تشرين الثاني
بالذات ،كان لهذا التاريخ معنى بانبعاث المفاهيم
اإلنسانية والمصيرية في حياة المواطن والوطن،
للمؤسس الزعيم أنطون سعاده رؤية
حيث كان
ّ
مختلفة لتصويب األمور ووضع األسس في إطارها
الصحيح لبناء مجتمع حضاري قويم وإنسان
ص��ال��ح ،تغيّر مصير ه��ذه المنطقة نحو األمثل
واالفضل .وفي الحقيقة ك ّنا قد تفادينا جميعا ً ك ّل
ما نتخبّط فيه اليوم من طائفية وعرقية ومذهبية
وانقسامات جلبت الويل لك ّل شعوب منطقتنا،
وهدمت ك� ّل كياناتنا من ال��ع��راق إل��ى الشام إلى
فلسطين إلى لبنان ،ووصلت إلى معظم األقطار
العربية من تونس إلى ليبيا إلى اليمن ...والقطار
سائر نحو مناطق وأوط��ان أخرى .ونأمل أن يعي
شعبنا هذه األخطار التي تتهدّده والتي تنال من
وتهجر أبناءه إلى بقاع الدنيا .وعسى أن
وجوده
ّ
يكون موعدنا في  16تشرين الثاني عام 2016
وتكون ك ّل هذه المصائب والويالت قد اندثرت إلى
غير رجعة.
وختم مجاعص قائالً :الشوير تفتخر وتعتز بأنّ
انطالقة الوعي ومفاهيمه قد انطلقت من أحضانها
قبل  83عاما ً وشعّ النور من هضابها وتاللها على
أن تكتمل المسيرة حسب تلك التعاليم التي كانت
األساس والبنيان الصالح لهذه االنطالقة والمسيرة،
وتبقى عبرة لألجيال التي لم تولد بعد.

األب مجاعص

كما ألقى األب إميل مجاعص كلمة قيّمة ،أشار
فيها إل��ى أنّ سعاده أظهر في كتابه ش��روح في
العقيدة ( )1938قيمة الحقيقة في ال��وج��ود ،إذ
يقول« :إنّ الحقيقة قيمة فكرية تحصل في العقل
أو الضمير بواسطة المعرفة فقط» ولم يكتف بذلك،
بل قال« :إنّ الحقيقة وجود ومعرفة ،وإنّ المعرفة
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السبعلي

أبي خير

صادر

ضرورية لقيام الحقيقة ،وانّ الوجود غير العاقل
في ذاته ال يكفي لتكوين قيمة الحقيقة ،ويتابع ال
يمكننا أن نتص ّور وجودا ً بال معرفة ،فال يمكننا أن
نقول إنّ أيّ وجود مفترض غير مدرك بالمعرفة،
قيمة الحقيقة .ألنّ الحقيقة قيمة إنسانية نفسية،
واإلنسان وحده الذي يميّز بين الحقيقة والباطل».
وانّ «الحق والخير والجمال من حيث هي قيم مطلقة
هي قيم للمجتمع ،وال وجود لها في الواقع ،وفي
العالم اإلنساني إال حيث ينتفي تن ّوع النظر او تن ّوع
المصالح وتصادمها بين المجتمعات اإلنسانية كما
بين فئات المجتمع الواحد .ولما لم تكن هذه القيم
مادية ،فال يمكن أن يكون لها تحديد واحد او مفهوم
واحد في العالم .فال إجماع على مدلول هذه القيم
ومفهومها بصورة كلية مطلقة في العالم اإلنساني»
وأضاء األب مجاعص على ما استشرفه سعاده
ع��ام  ،1932أيّ قبل  83سنة ،وه��و ما ب��ات يراه
كثيرون اليوم وإنْ متأخرين ،لجهة المخاطر التي

تتهدّد بالدنا ،منهيا ً كلمته بتحية ل��روح الرجل
العظيم (أنطون سعاده) الذي أت ّم رسالته وختمها
بدمه ،إنه القامة النبيلة ،اإلنسان المتن ّور ،المبحر
والمستشرف للتاريخ ،ماضيا ً وحاضرا ً ومستقبالً.

ولتحقيق ذلك دعا أبناء األمة لالنضمام إلى الحزب،
فلبّت نفوس صادقة واعية مؤمنة بنهضة بالدها،
تبذل الغالي والنفيس ،تقدّم الدماء من أجل السيادة
والحرية واالستقالل والكرامة والحياة .وكانت تلك
الدماء منارة ألمل النهوض والتح ّرر في هذه األمة ،من
فلسطين التي ما زالت حتى اليوم المسألة األساس،
إلى العراق الذي أراده االستعمار األميركي الصهيوني
عراقا ً طيّعا ً خاضعا ً ل��ق��رارات��ه ،بإضعافه وتفكيك
مؤسساته ووحدته االجتماعية كي ال يشكل مصدر قوة
لألمة مستقبالً ،سياسيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً ،واليوم
يكملون مشروع إسقاط العراق وإخراجه من المعادلة
بتقسيمه وتفتيته اثنيا ً وطائفيا ً وعرقيا ً وإغراقه في
بحر من اإلرهاب بالقتل والذبح والتدمير ،وهذا اإلرهاب
هو نفسه الذي يجتاح الشام اليوم ،ويضرب لبنان ،وقد
ارت ّد على ص ّناعه ومم ّوليه الذين يريدون الموت ألمتنا،
ويعملون لحماية أمن «إسرائيل» وحماية مصالحهم
بالسيطرة على النفط والغاز والمياه ،وتدمير بالدنا
والقضاء على حضارتنا ،وإخفاء التاريخ لصياغة
تاريخ جديد تكون فيه «إسرائيل» الكيان األقوى ،وفي
الوقت نفسه تتم ّكن تركيا المتربّصة بشمال سورية أن
تحقق حلمها ،لكنهم اخطأوا في حساباتهم فبات هذا
اإلرهاب يقتات من لحمهم ودمهم.
أما نحن فقد رفضنا هذا المشروع اإلرهابي التدميري
االستعماري الجديد ،ألننا نرفض أن نكون لقمة سائغة
بين أنيابه ،وواجهناه كما واجهنا االحتالل الفرنسي
البريطاني واالحتالل اليهودي لفلسطين ومشروع
تقسيم لبنان وتفتيته ،وقدّمنا الشهداء والشهيدات
الذين نحيّي أرواحهم الطاهرة وبطوالتهم المش ّرفة،
ومنهم االستشهادية البطلة سناء محيدلي التي روت
بدمائها ت��راب الوطن ،ومن غدر الزمان أن تتع ّرض
بعض األبواق المأجورة واألقالم المرتهنة للسفارات
إلى قدسية شهادتها ،إنّ مأساة الحرية الكبرى هي
أق�لام العبودية في معارك الشرف .فتحية للشهداء
وتحية لك يا سناء.
مؤسساته
ورأى الخوري حنا أنّ لبنان المعطلة
ّ
الدستورية المأزوم اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسياً،
الغارق في بحر نفاياته التي تفوح منها رائحة الصفقات
المشبوهة ،ال ح ّل لمشاكله إال بتغيير هذا النظام الطائفي
عبر قانون انتخابي عصري يعتمد لبنان دائرة واحدة
على قاعدة النسبية خارج القيد الطائفي ،وبانتخاب
رئيس مؤمن بخيارات لبنان وثوابته وبأنّ لبنان قويّ
بشعبه وجيشه ومقاومته ...وليس بضعفه.
وختم كلمته بتوجيه التحية إلى شهداء األمة وشهداء
حزبنا ال��ذي��ن يستشهدون ف��ي مواجهة االستعمار
اإلرهابي المتصهين ،كما حيا نسور الزوبعة في رياض
الشام وجباههم تقبّل عيون الصباح ،يكتبون تاريخ
أمتنا بالمجد والعز والفخار.
بعد االحتفال ت ّمت زراعة بعض غرسات الصنوبر
في شارع الشهيدة سناء محيدلي ،كما وضعت أكاليل
الزهر على نصب الشهداء.

كلمة المنفذية

والقى كلمة منفذية المتن الشمالي ناظر اإلذاعة
واالع�لام فيها هشام الخوري حنا ف��رأى أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي ح ّول الجمود إلى فعل
حياة ،حياة أمة عريقة ضاربة جذورها إلى ما قبل
التاريخ الجلي ...حزب سعاده الذي أراد من خالل
تأسيسه أن يكون حركة نهضوية فاعلة إلحياء
قسمها االستعمار ،فوضع خطة منظمة
الحياة في أمة ّ
لمواجهة «سايكس بيكو» و»وعد بلفور» المشؤوم
والحركة الصهيونية ،بهدف تحقيق سيادة األمة
السورية واستقاللها ،فأعلن في المبدأ األساسي األول
أنّ «سورية للسوريين وسورية أمة تامة».

} بشارة مرهج
م��ن زم��ن ل��م ي��م�� ّر عليه ال��زم��ن وقف
الفتى الشويري األغ ّر على ثرى الربوة
ف��رأى أمامه صنين يزهو قوة وسمواً،
ثم التفت إلى األزرق فرأى السفن تردّد
ص���دى ال��س��ن��ي��ن ن��اق��ل��ة خ���واب���ي الزيت
واألرجوان إلى ثغور العالم القديم.
ثم نظر إلى الداخل الذي انطلقت من
ربوعه يوما ً مواكب الحضارة وأبجديتها
فراعه مشهد الفوضى واالنقسام في
مجتمع أهدى اإلنسانية أفذاذاً ،واستفزّه
حال االستخواء والخنوع المستشرييْن
أوساط الوجهاء والزعماء تجاه األجنبي
الذي نقض العهد واحت ّل األرض وأعمل
السكين في خريطة البالد ،وق��دّم على
طبق ه��ي��رودوس وع���دا ً لليهود موطنا ً
له أصحابه وأوالده وليس له فيه ذ ّرة
تراب.
فكر الفتى الشويري األغ ّر مستشعرا َ
نعمة الخالق على ذلك المط ّل البديع وقد
امتأل قلبه م���رارة ،وت���ردّدت ف��ي نفسه
نبضات العنفوان :ما ال��ذي جلب الويل
على شعبي هذا الويل؟ بل ما هو الطريق
ل��ك��ش��ف ال���زي���ف ودح����ر ال���غ���زاة ورف���ع
الظلم ع��ن ق��وم ش��رف��اء يفتقدون كيانا ً
يض ّمهم أح����رارا ً ودول��� ًة منيعة تحاكي
أحالمهم وم��ا ك��ان لهم من ص��روح في
ميادين الفكر والعمران استم ّرت عبر
التاريخ رغم الويالت واألعاصير منارة
ل�لإن��س��ان��ي��ة ج��م��ع��اء ت��ن��ه��ل م��ن ينابيعه
وت��ه��ت��دي بتعاليمه وت��ت��م��ث��ل بحكمائه
وتحتكم إلى شرائعه؟
يعص ال��ر ّد على الفتى الح ّر الذي
لم
َ
ت���ر ّب���ى ف���ي ك��ن��ف أب ع��ال��م غ��ي��ور على
الحقيقة وأم محبة رؤوم .كلمة واحدة
ت��ردّدت في الثنايا واألح��ش��اء :النهضة
وال ط���ري���ق س���واه���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���وح���دة
المفقودة واستنهاض الشعب ال��رازح
تحت وطأة اإلقطاع واالنتفاع.
ال طريق سوى النهضة بما هي رؤية
وع��م��ل منظم ون��ض��ال ال ي��ه��دأ لتحرير
األرض وت��ن��م��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع وتحقيق
العدالة.
ف��ك��رة النهضة سكنت ف��ك��ر سعاده
ف��ط��اب ل��ه��ا ال��م��ق��ام وأن��زل��ه��ا ه��و منزلة
الحياة ،فكان اللقاء جميالً آس��را ً حتى
لحظة الفراق الذي ت ّوج المسيرة الظافرة
والحب والعطاء.
بالشجاعة
ّ
ف��ك�� ّل م��وق��ف ال ي��ن��درج ف��ي مسيرة
النهضة هو موقف قاصر ،وإنْ تجاوز
ح�� ّد األنانية ،فإنه ال يرقى إل��ى مصاف
ال���دع���وة ال��ق��وم��ي��ة ف��ي م��رح��ل��ة النضال
الملزم للقوى الحيّة.
كان مسكونا ً بالشأن العام والمصير
ال��ق��وم��ي ح��ي��ث ال م��ج��ال ل��ل��م��ه��ادن��ة أو
ال��م��س��اوم��ة ،ب��ل ح��رك��ة ال ت��ه��دأ إع����دادا ً
لغد عزيز يشرق على أم��ة ح��رة يصنع
مستقبلها أح�����رار ت���ج��� ّذرت أفكارهم
وسمت نفوسهم واستوت أفعالهم على
عرش الوفاء.
ص ّمم سعاده على الثورة واإلصالح،
وأ ّول ال��م��ه��ام م��ع ب��ل��ورة الفكر وإع���داد
النواة ،مقاومة االستعمار الذي ّ
حط في
بالدنا واستهتر بأجيالنا ،فكما على العلم
التركي أن يغادر السراي وال يرتفع إال
في سفارة على أرض حرة ،كذلك على
علم االن��ت��داب أن يطوى وال يستضاف
إال في كنف السيادة ،تلك المهام الجليلة
بل تلك المهام التاريخية ليست أمنيات
وإن��م��ا تحدّيات ال يقبل عليها أصحاب
المصالح العارضة أو أصحاب النفوس
الضعيفة ،وإنما أصحاب اإلرادة والقرار
وأهل النضال والمقاومة الذين يعرفون
معنى الحرية والثورة والتغيير.
لذلك قال سعاده« :ال ب ّد للنهضة من
مؤسسة تحمل فكرها وتدعو دعوتها
وت��ح��ق��ق رس��ال��ت��ه��ا ،م��ؤس��س��ة عصرية
منظمة ت��ش��ك��ل ح��ال��ة م��ع��اك��س��ة للحالة
السائدة ،تنهض بالمجتمع على طريق
الوحدة والتحرير ،مسلحة بفهم قومي
تقدّمي يناهض التخلف واالنحطاط،
ويقاوم االنحالل واالحتالل في مسيرة
نضالية شاقة ال يصمد فيها إال المؤمن
بجوهر الحياة وسم ّو المبادئ وعظمة
الحرية.
معركة األمة التي استشرفها سعاده
ال ت��زال مستمرة ف��ي ك�� ّل بقاع الوطن،
ح��ي��ث ي��س��ت��وط��ن االح����ت��ل�ال والجهل
والتخلف وال��ت��س��لّ��ط واإلره�����اب .رحل
سعاده لكن حزبه باق ،باق على طريق
المقاومة وفلسطين .ب��اق على طريق
موحد ال
النضال من أج��ل مجتمع ح�� ّر ّ
مكان فيه للغل ّو والتطرف واإلرهاب.
واليوم إذ نحيّي روح سعاده في يوم
التأسيس نحيّي ش��ه��داء ال��ح��زب الذين
ارتقوا على طريق المقاومة وفلسطين،
ون���ح���يّ���ي م���ن���اض���ل���ي ال����ح����زب ال���ذي���ن
يجاهدون مع الجيش العربي السوري
وأبناء المقاومة وك ّل األصدقاء من أجل
سورية حرة ديمقراطية أبية.
واس��م��ح��وا ل��ي ان أح��يّ��ي م��ع��ك��م ك ّل
الشهداء وبصورة خاصة االستشهادية
س��ن��اء م��ح��ي��دل��ي ال��ت��ي س��ت��ب��ق��ى عنوانا ً
للبطولة وال��ش��ه��ادة وال��ع��ط��اء ،مستق ّرة
في وجداننا الوطني والقومي على م ّر
األيام.

