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حمليات

�سلك في حياته �سلوك ًا وطني ًا علماني ًا بو�صلته كرامة الإن�سان وتح�صين وحدة المجتمع

ٌ
المطران غريغوار ّ
مناه�ض للطائفية لأنها عامل تمزيق وتفتيت
حداد...
زهرة حمود
المطران الجليل الراحل غريغوار
حداد ،قيمة إنسانية كبيرة .هو رجل
الدين المميّز والمتمايز ،هو المثقف
والمفكر وال��م��ت��ن�� ّور ،أدرك بالعقل
والمعرفة أهمية اإلن��س��ان ،فاجترح
«م��ع��ج��زة» أداء دور رج���ل ال��دي��ن،
المؤمن بوحدة المجتمع وإنسانه،
والمناهض للطائفية بوصفها عامل
تمزيق وتفتيت لوحدة المجتمع.
ل��م يسبق ل��رج��ل دي���ن م��ن وزن
المطران الراحل غريغوار ح��داد ،أن
تجرأ على كسر «التابو» الذي يحصر
دور رجال الدين بسقوف رعوية .أما
المطران الجليل غريغوار حداد ،فقد
تج ّرأ ،وك ّرس حقيقة أنّ الدين ال يقيّد
اإلن��س��ان بعطائه وال يعطل مداركه
وحريته ،بل أنّ الدين رسالة تذخير
للقيم اإلنسانية وك��رام��ة اإلن��س��ان
وعزته.
هو حامل لواء اإلنسانية الصافية،
وأح���د ُر ّواده�����ا ،ه��و م��ط��ران البحث
عن المعرفة ،ال��ذي وجد في الكتابة
عمالً إبداعيا ً موصالً إل��ى المعرفة،
فكان له نتاج ثريّ  ،تناول فيه السيد
المسيح والمؤسسة الكنسية ،الوطن
واإلنسان ،واللغة والشعر والمرأة،
وقضى حياته يقرأ ويقرأ باحثا ً عن
الحقيقة ،مؤكدا ً ذلك بالقول« :أبحث
دائما ً عنها».
أدرك ب��اك��را ً أنّ حصن البشرية
يقوم باالجتماع اإلن��س��ان��ي ،وليس
بالتج ُّمعات الطائفية والمذهبية،
وتواضع حتى بلغ أرقى مراتب الكبر،
عمل م��ن أج��ل وط��ن��ه واإلن��س��ان ،لم
يجحد بموقعه الكهنوتي ،لكنه رأى
أنّ «بقاء الكنيسة مشروط بجدواها
وتمسك بالتعاليم
روحيا ً وإنسانياً»،
ّ
«بحب القريب،
قالت
المسيحية التي
ّ
ألنّ خدمة اإلنسان الضعيف تأتي قبل
خدمة المسيح» ،وهو خدم الضعفاء
والفقراء ،حتى ل ّقب بمطرانهم.
ك��ان يشدّد على ع��دم الخلط بين
المسيح والمسيحية ،معتبرا ً أنّ الهدف
هو «اإلنسان وليس المسيح ،المسيح
أسير الكنيسة وعلينا تحريره ،تحرير
المسيح أساسه تحرير اإلنسان» ،لذا
رفض اللقب األسقفي «سيدنا» وكان
ي���ردّد دائ��م��اً« :كلنا متساوون أم��ام
الله».
وهو الكهنوتي المدافع عن حقوق
الفرد المدنية والسياسية ،المؤمن
بأهمية العمل االجتماعي ،ووجوب
وجود الدولة المدنية ،عبر نشر هذا
الفكر بين جيل الشباب الذي كان يؤمن
به أداة للتغيير ،وقد طرح العلمنة
كح ّل جذري لمأزق النظام الطائفي،
أسس «الحركة االجتماعية» عام
لذلك ّ
أسس «تيار المجتمع
 ،1957ومن ث ّم ّ
المدني» ودعا من خالله إلى تحقيق
العلمنة الشاملة ،فهي برأيه تشكل
حيادا ً إيجابيا ً تجاه جميع األدي��ان،
وظ�� ّل ي��ردّد حتى الرمق األخير «أنّ
العمل م��ن أج��ل اإلن��س��ان ه��و جوهر
الحياة».
ع َّرف نفسه بالقول« :مؤمن بالله
ولذلك أنا علماني ،ومؤمن بالعلمانية

دع��م��ا ً إليماني ب��ال��ل��ه» .إيمانه هذا
جعله يساعد الفلسطينيين ،ويعتبر
المسألة الفلسطينية من أفضع جرائم
القرن العشرين ،وكم تألم يوم عرض
بعض الفلسطينيين أمامه مفاتيح
بيوتٍ اق ُتلعوا منها ،ورأى أنّ ذلك دليل
ارتباطهم باألرض.

ّ
م�ستعدين دائم ًا
�سمعان :لنكن
في مواجهة االحتالل والإرهاب والطائفية

نخلة :مملكته ليست
من هذا العالم

«متر ّفع عن المادّة ،خلوق ،بريء،
يحب السلطة
المؤسسة ،ال
متم ّرد على
ّ
ّ
وال التسلّط ،تخلّص م��ن ك�� ّل نقاط
الضعف البشري ف��ي ه��ذه األرض،
مملكته لم تكن من هذا العالم كما قال
السيد المسيح ،فهو مسالم يرفض
ّ
وبحق ،زاهد،
علماني بعمق
العنف،
ّ
ص���ادق» ،هكذا ع َّرفه عميد الثقافة
والفنون الجميلة في الحزب السوري
القومي االجتماعي الدكتور ميشال
نخلة.
«رجل دين بك ّل ما للكلمة من معنى،
رأى في اإلنسان ك ّل مباهج الدنيا،
حمل رسالة السيد المسيح ،رسالة
المحبة والتسامح مع الناس ،ولقب
ب��ـ»األب��ون��ا غ��ري��غ��وار» ،يقول عضو
الكتلة القومية االجتماعية النائب
الدكتور مروان فارس.
ويضيف ف��ارس« :هو المتقدّم في
ال��رأي وال��رؤي��ة ،وال��داع��ي إل��ى فصل
ال��دي��ن ع��ن ال���دول���ة ،يحمل رس��ال��ة
التسامح وال��ت��واض��ع والعلمانية،
يطمح إلى لبنان الوطن والمواطنة ،ال
لبنان المم ّزق طائفياً ،يرفض حضور
جلسات المجلس األعلى الكاثوليكي
وه��و العضو فيه ،ألن��ه ك��ان يريده
مجلسا ً علمانيا ً ال مؤسسة كنسية».
ويختم فارس ،الفتا ً إلى أنّ المطران
غريغوار ي��رى أنّ «أن��ط��ون سعاده
جسد ف��ي العقيدة وال��م��ب��ادئ التي
ّ
وضعها لحزبه وف��ي فكره الحقيقة
الكاملة ألمته وإنسانها ،وهو الرجل
العلماني األول في الوطن السوري».
وع��ن ال��م��ط��ران ال��راح��ل غريغوار
حداد ،قال مدير الدائرة اإلعالمية في
الحزب السوري القومي االجتماعي
العميد معن حمية« :إنه إنسان صادق
مع نفسه ومع طرحه ،وقد انحاز منذ
بداية حياته وعطائه الى اإلنسان ـ
المجتمع وإلى الوحدة االجتماعية،
وم��ن موقع رج��ل الدين ال��ذي ي ِّ
ُبشر
برسالة المحبة واإلخاء ،أحدث فرقاً،
وتماي َز في طرحه وموقفه .فهو رأى في
الطائفية عامل تمزيق لنسيج الوحدة
الوطنية ،ونحن الذين نعتبرها دا ًء
يسمِّم المجتمع ويشظي وحدته».
وي��ض��ي��ف ح��م��ي��ة« :ف����ي ح��م��أة
األزم���ات التي شهدها لبنان ،وهي
أزم��ات يو ّلدها النظام الطائفي الذي
ال يزال قائما ً حتى يومنا هذا ،جاه َر
المطران غريغوار حداد بموقفه الحا ّد
ض�� ّد البنية الطائفية ،ون��أى بنفسه
ع��ن اص��ط��ف��اف��ات طائفية متنابذة
ومتناحرة ،وهو كان يعتبر في نفسه
أنّ هذا النأي ال يتناقض وال يتعارض
مع جوهر الدين الذي هو رسالة تدعو
إلى المحبة واإلخاء».

سمعان يلقي كلمته

تجر أ�
فار�س:
ّ
على ك�سر «التابو»
ويشير حمية إلى «أنّ هناك مفاهيم
دينية ومفاهيم أخ�لاق��يّ��ة مغلوطة
نتجت ع��ن س��وء فهم وت��دبّ��ر للدين
ول�لأخ�لاق م��ع��اً ،وه���ذا م��ا انعكس
سلبا ً على حياة الناس ،فأبعدها عن
ممارسة السياسة بالمعنى الخالق
والمنتج والمتط ّور .ونحن نعتبر أنّ
المطران ح��داد ،المس هذه الحقيقة،
فأبدع في ترجمة المفاهيم الدينية
واألخالقية سلوكا ً وطنيا ً علمانيا ً
بوصلته كرامة اإلن��س��ان وتحصين
وحدة المجتمع».
يتابع حمية« :ال��راح��ل غريغوار
حداد ،كاهن العلمانية بامتياز ،فهو
ح���رص ف��ي ك��ت��اب��ات��ه وم��ح��اض��رات��ه
العديدة على تأكيد أنّ العلمانية
المرتجاة ،ه��ي تلك التي تنبع من
م��ق��ت��ض��ى أوض��اع��ن��ا االج��ت��م��اع��ي��ة
وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ،وتتب ّنى
المؤسسة على
المواطنة ال��واح��دة
ّ
ال��م��س��اواة وال��ع��دل وال��ح��ري��ة .وه��ذا
موقف ينسجم مع طبيعة طرحنا،
إلنقاذ مجتمعنا وإنساننا من براثن
الطائفية».
ويختم حمية قائالً« :أمتنا تواجه
تحديات كثيرة ،أخطر هذه التحديات
غريزة اإلره��اب المتمثلة باالحتالل
الصهيونيالعنصري،وغريزةالتطرف
تتجسد بالمجموعات
الديني التي
َّ
اإلرهابية التي تقتل شعبنا ،ولذلك،

حمية :كاهن
العلمانية بامتياز
نترحم على المطران غريغوار حداد
ّ
الذي ك ّرس حياته منحازا ً إلى فكرة
اإلنسان المتح ّرر من لوثة الطائفية
والتطرف والعنصرية ...مع التشديد
على إبقاء المواجهة مفتوحة ض ّد
االح��ت�لال واإلره���اب ،إل��ى أن ننتصر
بتحصين اإلنسان والمجتمع ورسالة
الحق والخير والجمال».
«في حياته كان مد ّوياً ،وصامتا ً
ما في رحيله» ،يقول عضو المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي الدكتور خليل خير الله،
ويتابع« :يدعونا المطران غريغوار
حداد إلى التأ ّمل في تجربته الجريئة،
ال��خ��ارج��ة ع��ن م��أل��وف الممارسات
��ؤس��س��ات��ه��ا
ال��دي��ن��ي��ة ال��س��ائ��دة وم ّ
المتحالفة بمعظمها مع الصيارفة
ونفوذ القيصر».
بوضوح وص��دق وتصميم ارتكز
المطران الراحل إلى ينابيع اإلنسانية
وج���ذوره���ا ،م��ؤك��دا ً اح��ت��رام ك��رام��ة
اإلنسان وحريته وحقه في أن يكون
على صورة مسيحه ،مسيح الفقراء
ومح ّررهم من ّ
رق وعبودية الحزبية
الدينية والطبقية.
ّ
«فضل
ويختم خيرالله ق��ائ�لاً:
الجليل غريغوار كهنوت الشعب على
كهنوت السلطة ،فأنكره الكثيرون من
البسي ثوبه ،حاربوه وتعاملوا معه
ّ
الصف ،لكنه بقي
بوصفه خارجا ً على

خيراهلل :كهنوت ال�شعب
ال كهنوت ال�سلطة
صامدا ً في فكره وموقفه ،مشدودا ً إلى
نجمة رأى فيها خالصا ً له ولمن شاءه
من المحبّين».

ّ
ستدل بها
منار ٌة ُي

رحل األبونا غريغوار ح��داد ،لكنّ
طروحاته النيّرة ومواقفه الصلبة
ّ
ُستدل بها على أهمية
تظ ّل منارة ي
الخروج من كهوف التقوقع االنعزالي
والطائفي والمذهبي.
أس��ه��م ال��م��ط��ران غ��ري��غ��وار ح��داد
في أن ق��دّم أف��ك��ارا ً وط��روح��ات لح ّل
معضالت مجتمعه ،والتصق بالناس
وهمومهم وقضاياهم ،لكنه اصطدم
تجسده عقلية وأنظمة طائفية
بواقع
ّ
ومذهبية ،واقع استلب من الناس ّ
حق
المواطنة ،وأحالهم إلى رعايا طوائف
ومذاهب ،واقع استعصى على سماع
ّ
وسخر
صرخات الجياع والمعذبين،
الدين والطائفية لتأبيده وتكريسه
ض ّد اإلنسان واإلنسانية.
رح��ل ال��م��ط��ران غ��ري��غ��وار ح��داد،
ال��ك��اه��ن ال��ع��ل��م��ان��ي ،وب��ق��ي ال��واق��ع
الطائفي والمذهبي واق��ع��ا ً م��أزوم��ا ً
مستعصيا ً على التغيير ومتنكرا ً لقيم
الوحدة والتآخي ،لكنّ تراكم النضال
المدني الديمقراطي سيقوِّض هذا
الواقع حتى يستعيد اإلنسان كرامته
وحقه وحريته.

�إحياء ذكرى �أ�سبوع المنا�ضلة القومية انت�صار جعفر نزهة

الأيوبي :مار�ست فعل العقيدة ونقلت وهج الفكر النه�ضوي �إلى الأجيال الجديدة
أحيت منفذية سدني في الحزب
ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي
وعائلتا جعفر ونزهة ذكرى مرور
أسبوع على وفاة المناضلة القومية
ان��ت��ص��ار جعفر ن��زه��ة ،ف��ي قاعة
النهضة بمكتب المنفذية بحضور
حشد من القوميين والمواطنين،
وت��ق��دّم الحضور إل��ى جانب زوج
الفقيدة ق��اس��م ن��زه��ة والعائلة،
منفذ ع��ام سدني أحمد األي��وب��ي،
والمندوب السياسي للحزب في
استراليا عادل موسى.
بداية ق��رأ الشيخ يونس آيات
من الذكر الحكيم ،ثم ألقى شادي
الساحلي كلمة معبّرة ومؤثرة وقدّم
الخطباء.
وألقت مفوض مفوضية نساء
النهضة غيثاء األيوبي كلمة تحدّثت
فيها ع��ن م��زاي��ا الرفيقة انتصار
المناضلة واأل ّم وال��زوج��ة ،وعن
عطائها خالل مسيرتها الحزبية.
ث��م ألقت ابنة الفقيدة الرفيقة
ران��ي��ا نزهة كلمة م��ؤث��رة باللغة
االنكليزية تحدّثت فيها عن مزايا
والدتها التي شكلت نموذجا ً للمرأة
القومية المناضلة ،من خالل تربية

حفل ت�أبيني في ل ّبايا في ذكرى �أ�سبوع المنا�ضل القومي علي عبد القادر

أبنائها على قيم ال��ح��ق والخير
وال��ج��م��ال ،معتبرة انّ رحيلها
خسارة وسيحدث فراغا ً كبيراً.
وألقى كلمة العائلة علي نزهة
«ابو واجب» فعدّد صفات الرفيقة
انتصار ،الف��ت��ا ً إل��ى أهمية دوره��ا
على صعيد العائلة وعلى صعيد
مسيرتها الحزبية التي ا ّتسمت
بالعطاء والتضحية.
ثم ألقى منفذ عام منفذية سدني
أحمد األيوبي كلمة استهلها بقول
سعاده« :قد تسقط أجسادنا أما
نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على
هذا الوجود».
وق��ال :حيث النفوس العظيمة
التى تذخرت من تعاليم النهضة
القومية االجتماعية ،وحيث انّ
فكر سعاده العظيم كان الذخيرة
التى تذخرت منها الرفيقة انتصار
فكانت بحياتها وح��ت��ى وفاتها
ُتمارس فعل العقيدة حيث كانت
األ ّم التي ربّت الرفيقات والرفقاء
ليس للعائلة الصغيرة ب��ل هي
ال��م��رب��ي��ة ألج���ي���ال وأج���ي���ال من
أشبال وزه��رات وشباب وشابات
المنفذية ،ومن فكر ونهج المعلم،

احيا الحزب السوري القومي االجتماعي ذكرى أسبوع
المناضل القومي علي جميل عبد القادر في حسينية بلدة
لبّايا ـ البقاع الغربي ،بحفل تأبيني حضره عميد الداخلية
عبدالله وهاب ،منفذ عام البقاع الغربي د .نضال منعم
وأعضاء هيئة المنفذية ،وعدد من أعضاء في المجلس
القومي ومسؤولو الوحدات الحزبية في البقاع الغربي
وراشيا.
كما حضر وفد من حزب الله برئاسة الحاج علي قاسم،
ووفود من حركة أمل والحزب الشيوعي اللبناني وحزب
االتحاد ،رئيس بلدية لبّايَا حسين عقل ومختاراها حسيب
ابراهيم وفايز اسماعيل ،رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء
بلديات ومخاتير وفاعليات من البقاع الغربي وراشيا
وحشد من القوميين والمواطنين.
بعد أي من الذكر الحكيم ،ألقى عضو المجلس القومي
في الحزب السوري القومي االجتماعي د .أسامة سمعان
كلمة مركز الحزب وقال فيها :أن يهوي نسر عن قمة ...أن
تحترق الشمس وهي توزع أنوارها ...أن يختفي البدر وهو
مكتمل ...ك ّل ذلك ال يغيّر لنا معنى فقدان شاب في ربيع
العمر كنا نعقد عليه اآلمال الكبيرة.
نعم ،علي جميل عبد القادر نشأ في أسرة وفي بلدة
عشقت الحرية ،ألنّ الحرية صراع ،وحق الصراع هو ّ
حق
التقدّم.
آمن بالحرية السياسية ألمته التي تعني تحريرها من
االستعمار األجنبي ،أكان غربيا ً او صهيونياً .آمن بالحرية
السياسية ومجتمعه ،فتعلق بالقيم الكبرى ،ولكنه كره
الطائفية ،ألنها تقوم على مبدأ كره اآلخ��ر ،وما النموذج

(أحمد موسى)

الرفيق الراحل علي عبد القادر

الذي يعيشه لبنان في نظامه الطائفي إالّ الدليل القاطع
بأنّ مذهب الكراهية ال يؤدّي الى التط ّور بل إلى التراجع.
أضاف سمعان :إنّ التطرف الذي نراه في عصرنا اليوم
مصدره ومنبعه الدولة الدينية التاريخية ( )...لهذا
كان الرفيق علي وأهله وأسرته من الداعين لقيام الدولة
المدنية.
وأش��ار سمعان إل��ى ما يعيشه لبنان من تع ّثر على
المستوى السياسي ،في ظل الفراغ الرئاسي ،وعدم قيام
النيابي ،قائالً لقد
الحكومة بواجباتها ،وتعطيل المجلس
ّ
سقطت الدولة الطائفية في كومة نفاياتها.
وأكد سمعان أن دول العدوان على سورية ،تريد من
وراء الحرب على سورية ،اسقاط هذا الموقع المقاوم
واقامة صلح مع العدو «اإلسرائيلي».
وختم سمعان كلمته بدعوة اللبنانيين إلى االستعداد
لمواجهة الخطر الصهيوني الذي يتربّص بنا ك ّل يوم ،كما
ندعو شعبنا في فلسطين إلى أن يرفع من وتيرة المقاومة،
ألنّ ك ّل أساليب الحوار مع العدو الصهيوني لن تعيد
فلسطينيا ً واحدا ً إلى أرضه ولن تعيد حقوقه المغتصبة
من الكيان الصهيوني ،كما وندعو إلى مواجهة االرهاب
والتطرف ،ونحن على ثقة كبيرة ب��أنّ النصر دائما ً هو
للمقاومين والمكافحين.
ونقل سمعان ِباسم الحزب السوري القومي االجتماعي
ورئيسه النائب أسعد حردان التعازي والمواساة إلى ذوي
الفقيد وأهالي بلدة لبّايَا.
وكانت كلمة للشيخ صفا عقل من وحي المناسبة وكلمة
ِباسم العائلة.

ت�شييع الحاج ح�سين بعجور في البي�سارية
ش��يّ��ع ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي وبلدة
البيسارية ،الفقيد الراحل الحاج حسين محمد بعجور
(والد عضو المجلس األعلى في الحزب ومنفذ عام صيدا
الزهراني د .خليل بعجور).
شارك في التشييع وفد مركزي من قيادة الحزب ض ّم
رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق،
رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير السابق علي
قانصو ،عضوي المجلس األعلى قاسم صالح وعاطف
ب��زي وع��دد من المسؤولين وجمع كبير من القوميين

والمواطنين ،إضافة إل��ى فاعليات وأهالي البيسارية
والقرى المجاورة.
وبمناسبة مرور ثالثة أيام على وفاته ،يُقام احتفال
تأبيني للراحل ،في بلدته البيسارية يوم الجمعة المقبل
 8كانون الثاني ( ،2016النادي الحسيني) عند الساعة
الثانية والنصف بعد الظهر.
يتخلل الحفل التأبيني آي من الذكر الحكيم ،ومجلس
عزاء وكلمات باسم العائلة وباسم قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي.

«القومي» و�أهالي عين عطا ورا�شيا
ي�ش ّيعون المنا�ضل مهدي ريدان
أحسنت الرفيقة انتصار التربية،
ومن وهج هذا الفكر العظيم ونهج
المعلم كانت التربية القومية التي
تتجسد اليوم في نسور الزوبعة
ّ
الذين يبذلون دمائهم من أجل عز

أمتهم وانتصارها وعلى ك ّل تراب
الوطن ،هكذا هي التربية القومية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وه���ا ه��ي الرفيقة
انتصار تغادرنا وف��ي ك�� ّل واح��د
منا روح النهضة وفعل اإليمان

الذي يجمعنا في وحدة المجتمع
لسورية العظيمة.
بعد ذل��ك ،أقيم غ��داء ع��ن روح
الراحلة ،وتقبّلت العائلة ومسؤولي
الحزب التعازي.

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة
عين عطا ـ راشيا الرفيق المناضل مهدي ري��دان (أبو
خالد) ،في مأت ٍم حزبي وشعبي حاشد ،وتقدّم المشيعين
عساف وأعضاء هيئة المنفذية وعدد
منفذ عام راشيا كمال ّ
من المسؤولين ،وممثلون عن األحزاب الوطنية والقومية
وفاعليات دينية وسياسية واجتماعية وتربوية وثقافية
ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير وحشد

من أبناء راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا.
وتحدّث مدير مديرية عين عطا نايف القاضي عن
صفات الرفيق أب��و خالد وعمله الدائم في سبيل خير
المجتمع .وتقدّم من عائلة الرفيق الراحل بأح ّر التعازي
والمواساة.
كما وضع األشبال إكليالً من الورد ِباسم مديرية عين
عطا .وبعد الصالة ووري الراحل في مدافن البلدة.

