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 في هذا العدد الخا�ص من »البناء«

اأنطون �سعاده مثل القوة الجديدة ال�ساعدة لمنازلة التنين ال�سهيوني اال�ستعماري فاغتالوه

- يجب أن يتذّكر اللبنانيون والعرب وكل معنّي بمسار حركة 
التحرر في المنطقة والعالم تاريخ 7-7-2020، ألنه اليوم الذي 
الهزيمة  إلحاق  على  ال��ق��درة  نماذج  أب��رز  ق��ّدم  ال��ذي  الحزب  ق��ّرر 
نماذج  أهم  لتقديم  االنتقال  االحتالل،  وبكيان  األميركية  بالهيمنة 
التنمية، لتجتمع عنده بحجم ما يمثل من مقدرات وقوة ومهابة، 
بالقدرة  والعالم،  المنطقة  في  وحركات  شعوب  إللهام  الفرصة 
على الجمع بين مشروع المقاومة القادرة على التحرير وتحقيق 
ومشروع  والسياسية،  العسكرية  الميادين  ف��ي  االن��ت��ص��ارات 
الضرورية  التتمة  يشكل  ال��ذي  االجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
ل��ب��ن��ان، في  ف��ي  ال��ت��ي كما  ال��م��ق��اوم��ة،  لحماية م��ش��اري��ع ح��رك��ات 
المجاالت  ف��ي  والتضييق  للحصار  عرضة  ستكون  م��ك��ان،  ك��ل 

االقتصادية والمالية.
الكثيرون يعتقدون  لذلك، وكان  الله قد خطط  لم يكن حزب   -
االقتصادية  الجوانب  منح  بضرورة  الله  حزب  اقتناع  بصعوبة 
وتنمية  المقاومة  تحتله  ال��ذي  الحيز  ي��ع��ادل  االهتمام  م��ن  ح��ي��زاً 
مصادر قوتها، وها هو حزب الله مع كلمة أمينه العام السيد حسن 
تصنعها  التي  التاريخيّة  المهام  بحجم  حزب  أنه  يثبت  نصرالله، 
العقائدية  خلفيته  أن  كثيرون  يظّن  الذي  الحزب  وهو  التحديات، 
تشكل عقبة أمام نجاحه في مقاربة الملفات االقتصادية، أو يظنون 
أن توافر موارد مالية تغنيه عن هذا االهتمام سيجعله بعيداً عنها، 
الزمان ومحدوداً  في  بها فسيكون ظرفياً  اهتماماً  أبدى  إن  أنه  أو 
دعم  بتقديم  المحنة  من  العبور  حاجات  تغطية  لجهة  المكان،  في 
لكن  الحزب،  بيئة  في  الفقيرة  للعائالت  ومالّي  وصحّي  تموينّي 
كالم السيد نصرالله، يقول إن حزب الله شّمر عن ساعديه وقّرر 

خوض غمار النهوض اإلنتاجّي باالقتصاد الوطني.
- حجم الشرائح الشعبية التي يمثلها حزب الله والتي تنضبط 
توجيهاته،  تتبع  التي  البلديات  وحجم  نصرالله،  السيد  بنداءات 
وحجم  ن���داؤه،  سيستقطبها  التي  الفردية  االستثمارات  وحجم 
المقدرات التي سيتمكن من تسخيرها، ستجعل كلها من نداء السيد 
األمر  وضع  وإعالنه  وصناعية  زراعية  نهضة  إلط��الق  نصرالله 
تحت شعار سنكون حيث يجب أن نكون، نقطة انطالق سريعة نحو 
ظهور مئات المشاريع الزراعية والصناعية المدروسة والمتنوعة، 
خصوصاً في مجاالت كانت قائمة في البيئة القريبة من حزب الله 
في الثمانينيات، من صناعة األلبسة واألحذية والسكاكر واأللبان 
القمح  زراع��ة  ومثلها  الغذائيّة،  والمكثفات  والعصائر  واألج��ب��ان 
الذاتي  االكتفاء  من  واسعة  نسبة  وستحقق  والشمندر،  وال���ذرة 
سورية  نحو  تصدير  أسواق  لفتح  إضافة  واالستهالكي،  الغذائي 
االستيراد  ف��ات��ورة  وستخفف  المنتجة،  للسلع  وإي���ران  وال��ع��راق 
الجديدة،  العمل  ف��رص  آالف  وتخلق  ال����دوالرات،  ماليين  بمئات 
األغنام،  تربية  حولها  وتنتعش  األب��ق��ار  م��زارع  قربها  وستظهر 

وتعود الحياة إلى الريف، ويعود التوازن بينه وبين المدينة.
المشتقات  استيراد  بترتيب  الله  ح��زب  سينجح  بالتوازي   -
الخليج  دول  من  دولة  ال  ألن  اللبنانية،  بالليرة  إي��ران  من  النفطية 
ستجرؤ على فعل ذلك بدالً من إيران، وهو ال يمانع إن فعل ذلك 
ال��دول��ة، أو بواسطة  أح��د آخ��ر، وس���واء ك��ان االس��ت��ي��راد لحساب 
فإن  األميركية،  العقوبات  تبعات  لتحمل  جاهزة  خاصة  شركات 
النتيجة هي سحب كتلة بمليارات الدوالرات من سوق الطلب على 
بتخصيصها  المسبقة  مطالبته  نصرالله  السيد  أوض��ح  ال��دوالر، 
لتسديد حقوق المودعين، عدا عن دورها التلقائي في حل أزمات 
المشكالت  وه��ي  ال��ص��رف،  سعر  حماية  في  ودوره���ا  الكهرباء، 
كما  األم���ور  س���ارت  وإذا  اللبنانيون.  منها  يشكو  ال��ت��ي  الكبرى 
يجب في مسارات التفاوض مع العراق والصين، فسيكون لبنان 
النهوض  إل��ى  والجوع  االنهيار  من  الخوف  مرحلة  من  انتقل  قد 
واالزدهار، ويعرف األميركيون أن األحزاب التي تقود مجتمعاتها 
وترسخ في وجدان شعوبها، هي األحزاب التي تنجح في تقديم 
الحلول للمشاكل المستعصية، وقد يولد حزب الله العابر للطوائف 
بصيغة أو بأخرى من رحم هذا اإلنجاز، وربما يكون هذا مقصد 
على  ال��ره��ان  بعدم  لألميركيين  نصيحته  م��ن  نصرالله،  السيد 
إنها ستزيد  التي قال  األميركيّة،  السياسات  الحزب عبر  إضعاف 

الحزب قوة.

هكذا يتطّور حزب اهلل

 ناصر قنديل 

نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي 

الحكوميّة  ال��ق��رارات  نتائج  تبدأ  أن  دي��اب  حسان  الحكومة  رئيس  توقع 
اليومية،  حياتهم  في  الناس  يلمسها  وأن  المقبلة،  األسابيع  خالل  بالظهور 
وكالم دياب الذي استند وفقاً لمصادر متابعة للشأن الحكومّي، إلى تبلور 
التعاون مع مصرف لبنان على أسس جديدة ستضمن توفير المواد األولية 
واالستهالكيّة  الغذائيّة  ال��م��واد  م��ن  األس���واق  ح��اج��ات  وتأمين  للصناعة، 
لبنان من  أعلنه حاكم مصرف  ما  إلى دوالر مخفض، وهو  بأسعار تستند 
السراي الحكومي مساء أمس، باإلضافة لتثبيت االعتماد على سعر ال�1500 

ليرة لدوالر استيراد الفيول والمشتقات النفطية والقمح والدواء.
لحزب  العام  األمين  كلمة  في  األه��م  الحاضر  ك��ان  االقتصادي  الوضع 
إنها  التي قال  الله السيد حسن نصرالله، حيث قدم مقاربة شاملة للحلول 
منع  وضمان  األزم��ة،  من  لبنان  لخروج  بالتأسيس  وكفيلة  للتطبيق  قابلة 
التوّجه  األول  م��ح��اور،  ثالثة  على  نصرالله،  مقاربة  وت��وزع��ت  االنهيار، 
لتأمين  الصين والعراق وسورية وإيران وروسيا  نحو  شرقاً وخصوصاً 
استثمارات  على  للحصول  السعي  على  قائم  تبادلي،  اقتصادي  تعاون 
ال��ت��ف��اوض م��ع الصين على  ب��االق��ت��ص��اد، ك��ح��ال  إلن��ش��اء م��ش��اري��ع تنهض 
واصفاً  حديدّية،  السكك  عبر  للنقل  شبكة  وبناء  كهرباء  معامل  مشاريع 
جدية  دليل  الصيني  الخيار  على  والشرسة  الغاضبة  األميركيّة  الحملة 
وفعالية هذا الخيار وصوابيته، أو تبادل سلعي كحال التفاوض مع العراق، 

وإيران وسورية، خصوصاً في المجاالت الغذائية والطبية، والمحور الثاني 
ويرتكز على شطب فاتورة المشتقات النفطيّة من سوق الطلب على الدوالر 
لتأمين  السعي  يجري  بحيث  المركزي،  المصرف  احتياط  على  واالعتماد 
مورد لتوريد المشتقات النفطية لقاء تسديد قيمتها بالليرات اللبنانية، معلناً 
ضمانه موافقة إيران على ذلك، سائالً ما إذا كان سواها يقبل، مجيباً ال نمانع 
إذا فعل ذلك اآلخرون، فبدالً من أن يهاجموا موقفنا فليحدثوا أصدقاءهم، 
لهوية لبنان كما  ليفعلوا الشيء نفسه ولن نعارض ولن نعتبر ذلك تغييراً 
الذي  الثالث  المحور  للتوجه شرقاً. وتوقف نصرالله عند  الدعوة  يصفون 
اعتبره نقطة تحّول في حياة لبنان، قائالً تذكروا هذا التاريخ 2020-7-7 
وهو اليوم الذي سيطلق حزب الله خالله حملة النهوض بالزراعة والصناعة 
عملياً ال إعالمياً، داعياً كل أعضاء ومناصري الحزب واصدقائه لالنخراط 
في حملة النهوض بالزراعة والصناعة، بالروحية ذاتها التي شكلت أساس 

نهوضهم بالمقاومة.
فقد  نصرالله،  السيد  كلمة  من  حيزاً  نالت  وإدارتها  األميركية  السفيرة 
بالتعيينات  تتدخل  وه��ي  تقييدها،  لبنان  على  ل��زام��اً  وب��ات  كثيراً،  تمادت 
الله  لبناني هو حزب  الحكومة، وتحرض على فريق  وتهّدد، وتدعو لتغيير 
وتدعو للفتنة، واصفاً القرار القضائي للقاضي محمد مازح بتقييد حركتها 
اإلعالمية بالموقف الوطني والشجاع، مطالباً مجلس القضاء بإعادة النظر 

بطريقة تعامله مع قضية مازح.
)التتمة ص8(

الحكومة تعّين مجل�س اإدارة الكهرباء... وتعلن بدء العمل بال�سلة اال�ستهالكّية المدعومة

القومّيون ُيحُيون الثامن من تموز... بالمقاومة... ونحو الدولة المدنّية والتن�سيق الم�سرقّي

ن�سراهلل لتقييد ال�سفيرة... ون�سرة مازح... والتوّجه �سرقًا... واإلى ال�سناعة والزراعة ُدْر

فلسطين  في  نعتمد  أن  يمكننا  ال 
على إظهار حقنا مجّرداً، يجب أن 

نحارب لنثبت حقنا.
سعاده

{ د. لؤي زيتوني{ كمال نادر{ سماح مهدي

{ طارق سامي خوري
{ يوسف عبد الحق{ وجدي المصري

{ رامزا صادق{ هنيبعل كرم{ زهير فياض

{ راسم الباشا{ سامي مظلوم{ كلود عطية

{ عامر التل
{ د. ادمون ملحم

{ اياد موصللي

{ يوسف المسمار { وسام غزالة { مريم شاهين

{ أنطون سلوان{ ريم ديب
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 مفاعيل االغتيال م�ستمرةقدوة حتى في اال�ست�سهاد
�سّد �سعبنا واأمتنا...   

»ما ن�سي العرزال«

عذرًا �سعاده...طوق النجاة

 

عذرًا قلمي
 اإلى �سعاده

في ذكرى ا�ست�سهاده

الثامن من تموز: تاريٌخ ينب�ُض 
عزًا وير�سُح دمًا...

 اأنطون �سعاده،
مفهوم التربية عند اأنطون �سعادهماذا فعلت بنا؟!

 اأنطون �سعاده..
ال�سهيد الذي لم يفارق الحياة!

 تموز الرجولة
والبطولة

�سعلة الثامن من تموز

 الثامن من تموز...
8 تموز تاريخ الحياة والخلود ل�سعادهاأ�سطورة الفداءنهج فداء و�سهادة موّثقة بالدم 

واالإيمان والثبات للعقيدة القومية االجتماعية

اغتيال اأنطون �سعاده 
�سفحة عاٍر من �سفحات الّتاريخ ...

زعيم االنت�سار القاهر الموت



بيان الثامن من تموز: 

�عملو� للحق ولن�ضرة مبادئكم ونه�ضة �أمتكم

�أنطون �ضعاده.. قدوة حتى في �ال�ضت�ضهاد

�ل�ضهيد �لذي لم يفارق �لحياة!
داخلياً  بياناً  مالعب  مأمون  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  في  اإلذاع��ة  عميد  أصدر 

بمناسبة الثامن من تموز جاء فيه: 
يا خجل الليلة من التاريخ. 

اليوم أعدم رجل أرادوا به إعدام األمة وحقها في الصراع. اليوم قابل سعاده جالديه بشكره 
ليعلمهم معنى عّز الحياة. اليوم أرادوا له الموت فكان قدوة أبدية، فكراً خالداً، معلم أبد الدهر، 

وزعيماً حّياً ال يموت.
اغتالوه لكي يسهل عليهم تفتيت األمة وزرع الكيان اليهودي الغاصب، وسحب إرادتها ومنع 
نهوضها. لكن العقيدة الواضحة وتأسيس الحزب منعت األعداء من تحقيق ما أرادوا لها. ورغم 
باغتياله  أنهم  يظنون  كانوا  حيث  الداخل،  يهود  مع  بالتوافق  المؤامرات  من  ضّدها  حاكوا  ما 

يغتالون المشروع. لكنهم سقطوا وانتصر مشروعه. 
الموت لم يغّيب سعاده يوماً؛ هو الحي بأبناء عقيدته. الحي في كّل هتاف وكّل اجتماع هو 

الحاضر وهو المستقبل.
أيها السوريون القوميون االجتماعيون  

عقيدته  انتصار  هو  سعاده  لدى  االنتقام  لموتي.  سينتقمون  عقيدتي  أبناء  إّن  سعاده:  قال 
ونهضة األمة وانتصار مشروعها.

أبطاالً  التضحية والبطولة والمقاومة، لنخلق  اغتياله هو باالستمرار في معارك   وردنا على 
يخلقون أبطاالً وشهداء يعّبدون الدرب لشهداء ويسجلون صموداً تلَو صمود ونصراً تلَو نصر. 
سياستنا في الحرب هي القتال، سياستنا في السلم أن يسلم أعداؤنا بحقنا. لذلك نقول إلى 
إلى  نعود  كي  الوقت  وجاء  الفشل.  تلو  الفشل  إال  يحصد  لن  بأنه  السالم  مشاريع  جّرب  من  كل 

نهج الصراع الذي خطه لنا سعاده. 
والحصار  المذهبية  الفتن  من  آالماً  يعاني  والعراق  والشام  بلبنان  شعبنا  فإن  بالداخل  أما 
تتقاتل  مذاهب  نكون  أن  األعداء  لنا  أراد  حيث  المعشش.  والفساد  الرديء  والنظام  االقتصادي 

وشعباً فقيراً وأنظمة متخلفة وأمة مفككة لكي تصبح غير قادرة على الصمود.
على  االقتصاد  تنظيم  يجب  وصوب  حدب  كّل  من  له  نتعّرض  الذي  الجائر  الحصار  هذا  أمام 
المشرقي.  االقتصادي  التكامل  إلى  وصوالً  الكيانات  مختلف  بين  الحدود  وفتح  اإلنتاج  أساس 
تسديد  أجل  من  والمؤتمرات  الدولي  والبنك  المساعدات  على  باالعتماد  السابقة  التجارب  كل 
تعاليم  بحمل  مآزقها  من  األمة  نخرج  أن  لنا  بّد  وال  المسدود.  الطريق  إلى  وصلت  العام  الدين 

سعاده والعودة إلى فكره االقتصادي الذي يشكل مخرجاً للخروج من آزمتنا هذه.
وفي الشام اإلرادة الخارجية نفسها باالتفاق مع بعض العرب كان لهم المحاوالت المتتالية 
والجيش  الشعب  إرادة  لكن  للعدو،  أشالء  وتقديمها  فيها  المقاومة  إرادة  وكسر  سورية  لتفتيت 
السوري البطل أدوا إلى دحر المشروع األميركي الصهيوني والتطرف الديني اإلرهابي والصمود 
في  ُهزموا  وعندما  وعربية.  وتركية  واسرائيلية  اميركية  من  العاتية  الرياح  هذه  كل  وجه  في 
الحرب العسكرية بدأوا في حرب من نوع آخر عبر الحصار االقتصادي رّدوا عبر قانون قيصر 
بالقتال.  عنه  عجزوا  ما  باالقتصاد  يحققون  قد  أنهم  منهم  ظناً  أهلنا  تجويع  محاولة  في  وغيره 
إننا بالتعاون بصمودنا الذي تكفل تحقيق االنتصار في وجه الحصار ولن يجني األعداء سوى 

الخيبة.
المواطنون  أّيها 

الكيان بالفتن واألزمات  القائم على المحاصصة أوقعت  النظام الطائفي في لبنان  إّن تجربة 
إلى حد االنهيار وأّن المحتل األميركي زرع نظاماً شبيهاً في العراق ليغرقه باألزمات.

الدين عن  إلى فصل  الطائفية نظاماً ونهجاً وصوالً  إلى نبذ  فنحن ندعو شعبنا والمسؤولين 
الدولة.

وحفظ  الوعي  على  القائم  واالقتصادي  والسياسي  واالجتماعي  األمني  االستقرار  وإل��ى 
الهوية.

أيها السوريون القوميون االجتماعيون 
إلى فكره  الحاجة  الوقائع واألحداث  أكثر من سبعين عاماً على استشهاد سعاده تؤكد  بعد 
وااللتفاف  سعاده  عقيدة  استلهام  إلى  مدعّوون  نحن  هنا  من  الخالص.  خشبة  سيشكل  الذي 

حول مؤسسته. 
اعملوا للحق ولنصرة مبادئكم ونهضة أمتكم.

أنطون سعاده لمن يسأل: هو 
الحياة  يفارق  لم  الذي  الشهيد 
أبناء  ب��رص��اص  اغتيل  ألن��ه 
العز  وقفة  له  فكانت  الموت... 
التي أعادت بناء الهيكل المهدم 
وتجار  اللصوص  أي��دي  على 
والسالح وعبيد  والنفط  ال��دم 

الدوالر والسفارات.
حاولوا  التي  الحقيقة  هو 
أس��ره��ا ف��ي س��ج��ن ال��ت��اري��خ 
المشتعل  والحاضر  األس���ود 
والخونة  ال��داخ��ل  يهود  بنار 
وباعوا  تآمروا  الذين  والعمالء 
الشرف  ع��ن  وتخلوا  األرض 

والكرامة.
سعاده توجه بدراسات وأبحاث ومقاالت وأقوال وخطابات الى كل من ينتمي الى األمة السورية 

بحقائق تالمس تاريخ وجوده ومستقبل األجيال التي آمنت بأنه اختصر وجود األمة وحضارتها.
هنا  هو  األمة..  كيانات  وكّل  والشام  بيروت  فوق  تحلق  وروحه  فلسطين  في  ينبض  الزعيم  قلب 
ومخاوفه  وهواجسه  وتطلعاته  بأقواله  التذكير  ويعيد  وينتظر  ويترقب  يراقب  األح��داث  كّل  في 
بالطائفية  يوم  بعد  يوما  تفنى  التي  اللبنانية  الساحة  على  األق��وى  الحاضر  وكأنه  وتحذيراته 
وجيوب  والبحر  األرض  ونهب  السماء  على  واالقتتال  المريضة  والمصالح  والتبعية  والزبائنية 

الفقراء...
الزعيم المتربع حياة على عرش عرزاله.. ينظر من فوق كيف يتخّبط لبنان بانقساماته وتجاذباته 
وخالفاته.. وكيف تتنازع الطوائف والمذاهب على المراكز والمواقع والتعيينات واألرباح العشوائية 
الدخان  العام والخاص.. وينظر كيف تغطي سحابات  الهدر والسرقات والتنفيعات والمال  وأموال 

األسود بيروت، وكيف يجوع الشعب وينتحر ويموت!
النهاية..  بداية  كانت  سعاده  أنطون  محاكمة  بعد..  تولد  لم  التي  وتلك  الحاضرة  األجيال  الى 
الذي يحكمنا منذ  الغاب  المدني والعسكري بقانون  القانون  للعدل والقضاء والمحاسبة واستبدال 
اللحظة التي أعدم فيها المقاوم األول والمفكر األعظم والزعيم الذي جعل من الذات قرباناً على مذبح 

أبناء الحياة..
البناء..  أساس  هو  الحجر  وأّن  مجتمعية،  آفات  والفساد  الطائفية  أّن  سعاده  مدرسة  في  تعلمنا 
المنتج  االقتصاد  وأن  نزرعه..  الذي  القمح  بحصاد  نحتفل  وأن  للنار..  قرباناً  ُيقّدم  ال  الشجر  وأّن 

يحتاج خططاً لإلنتاج..
حول  والفاعلة،  والمتجّددة  الدائمة  حركتنا  في  حولنا  شعبنا  يلتّف  أن  بّد  ال  الفداء..  يوم  في 
مبادئ الخالص القومي وبرنامج الثورة الحقيقة، ثورة القيم، ثورة تموز اإلنقاذية، وحول مشاريع 
»مجلس  لقيام  حزبنا  مبادرة  وحول  لبنان،  خالص  أجل  من  قّدمناها  التي  الالطائفية  القوانيين 
السوري  الهالل  دول  بين  اإليجابي  والترابط  والتساند  التنسيق  لتحقيق  المشرقي..  التعاون 
قيام  إمكان  ودعم  وتنميته،  العام  القطاع  وتطوير  الغذائي،  األمن  تحقيق  أجل  ومن  الخصيب، 
المحلية  الثروات  استغالل  وحسن  الخاص،  القطاع  تعاون  وتشجيع  مشتركة  اقتصادية  مشاريع 
والثروات  والتعدين  الصناعة  مجاالت  في  والتقني  العلمي  التقدم  عملية  ودفع  الوطني،  والرأسمال 
المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية مشتركة، التنسيق والتعاون في مواجهة اإلرهاب 
الصهيونية،  واالعتداءات  األطماع  مواجهة  على  الدول  هذه  قدرة  ورفع  المنطقة،  دول  يضرب  الذي 

ومواجهة عصبيات التفتيت وثقاقاتها بثقافة الوحدة«. 
فالقضية  الفريق  ذاك  وانكسار  الفريق  هذا  انتصار  فكرة  على  االتكال  من  »أحذركم  سعاده:  يقول 
وال  األعمال  عن  النيات  أغنت  وما  أدعوكم!  الجهاد  هذا  إلى  السوريين.  جهاد  غير  يحققها  ال  القومية 

قامت التمنيات مقام األفعال«!

وفد مركزّي من »القومّي« يزور �شريح �شعاده في ذكرى ا�شت�شهاده

�لح�ضنية: �لزعيم يحيا في نفو�ضنا فهو قدوتنا وباعث نه�ضتنا و�لخالد �أبدً�

عميد �الإذ�عة: لنا في �ضعاده قائد قدوة ومعّلم هاٍد وفي م�ضيرته مدر�ضة

النهضة  م��ؤس��س  الس��ت��ش��ه��اد   71 ال���  ال��ذك��رى  بمناسبة 
من  م��رك��زّي  وف��د  زار  س��ع��اده،  أنطون  االجتماعية  القومية 
سعاده  ضريح  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  قيادة 
وائل  الحزب  رئيس  إلى  وضّم  بطينا،  مارالياس  مدافن  في 
والعُمد:  الصمد،  عبد  أمين  العُمد  مجلس  ناموس  الحسنية، 
ح��س��ن ن��زه��ا، م��أم��ون م��اع��ب، ري��ش��ار ري���اش���ي، بطرس 
بزي  عاطف  األعلى  المجلس  ناموس  ب��از،  شوقي  سعاده، 
وأع��ض��اء ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ق��اس��م ص��ال��ح، س��م��اح مهدي، 
رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء نها رياشي وعدد من 

المسؤولين.
الزهر  أكاليل  الوفد  أمام الضريح، وضع  التحية  أداء   بعد 
األعلى،  المجلس  وأع��ض��اء  ورئ��ي��س  ال��ح��زب  رئ��ي��س  ب��اس��م 
ولفت الحسنيّة في كلمة له إلى أّن زيارة ضريح سعاده هذا 
العام، هي زيارة رمزّية، نتيجة اإلجراءات الوقائية من وباء 

المستجّد. »كورونا« 
ق��دوت��ن��ا وباعث  ف��ه��و  ن��ف��وس��ن��ا،  ف��ي  ال��زع��ي��م يحيا  وق���ال: 

نهضتنا والخالد أبداً.
الحزب  مركز  كلمة  ماعب  مأمون  اإلذاع���ة  عميد  وألقى 

حيث قال: 
في فترة زمنية قصيرة ال تتجاوز ليلتين ونهاراً، وطويلة 
كافية  لكنها  قليلة  ساعات  بضع  التاريخ،  من  تبقى  ما  إلى 
اغتيال  جريمة  ارتكب  الذي  اللبناني  الطائفي  النظام  إلدان��ة 
ارتكبوا  الذين  المسؤولين  عمالة  إلثبات  وكافية  سعاده... 
جريمة االغتيال وارتباطهم باألعداء وتنفيذهم كل ما يطلب 

منهم.
يحمل،  التي  القضية  نبل  سعاده  أكد  العز  بوقفة  أضاف: 

وهو الذي نذر حياته ألمته وختمها بالشهادة.

وقال: ما أشبه اليوم باألمس، حيث إّن البعض في لبنان ال 
يزال مرتهناً للخارج ومرتبطاً بالعمالة عن قصد وغباء.

التغيير،  ع��ل��ى  م��ص��ّم��م��ة  إرادة  اص���ح���اب  ن��ح��ن  وت���اب���ع: 
الخارج وأعوانهم في  أعداء  ومواصلة مسيرة الصراع ضد 

الداخل مهما  كانت التضحيات )...(.
وختم عميد اإلذاعة: المهمة واضحة، واالنتصار في هذه 
المهمة رهن إرادة القوميين. ولكم أيها القوميون في سعاده 
قائداً قدوة ومعلماً هادياً، وفي مسيرته مدرسة، فا توفروا 

جهداً للوفاء بإيمانكم والتفاني في مصلحة أمتكم .
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{ كلود عطية
بروفسور في الجامعة اللبنانية
مدير معهد العلوم االجتماعية 
الفرع الثالث

{ سماح مهدي
عضو المجلس األعلى 
في الحزب السوري القومي االجتماعي

وضع   ،1947/03/02 بتاريخ  الوطن  أرض  إلى  القسري  مغتربه  من  عودته  بعد 
تمثل  هدفاً  عينيه  نصب  سعاده  أنطون  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مؤسس 
بالتفصيل  شرحها  عبر  وغايته  واإلصالحية  األساسية  الحزب  مبادئ  ترسيخ  في 
»المحاضرات  باسم  الحقاً  المحاضرات  تلك  فعرفت  الحزب،  في  الثقافية  الندوة  خالل 

العشر«.
كانت المحاضرة األولى بتاريخ 1947/01/07 حيث أكد سعاده فيها على أن »المبادئ 
المبادئ إال مراكز انطالق في  الفكر وليست  الفكر والقوى، هي قواعد انطالق  هي مكتنزات 

اتجاه واضح إذا لم نفهمها صعب علينا أخيراً أن نفهم حقيقة ما تعني لنا«.
الذي  السابع  األساسي  المبدأ  هو  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  مبادئ  من  واحد 

شرحه سعاده في المحاضرة السادسة بتاريخ 1948/02/22، ونّص على أنه:
السورية  األم��ة  مواهب  من  روحها  االجتماعية  القومية  السورية  النهضة  »تستمد 

وتاريخها الثقافي السياسي القومي«.
بتاريخ  مختاراً  طائعاً  أداه  قسم  على  المبنية  الجديدة  الزعامة  وروحية  القائد،  بعقل 
1935/03/01، أراد سعاده أن يحفر في تاريخ األمة السورية موقفاً ثابتاً ال ُينسى، وأراد 
أن يجعل من حزبها القومي قدوة في التضحية والفداء. فكان أن بدأ بنفسه، وسجل في غير 

مّرة عدم خوفه من الموت.
1935/06/01 أكد على أن األمة  ففي الخطاب المنهاجي األول الذي ألقاه سعاده في 
السورية هي »أمة حية تريد الحياة الحرة الجميلة، أمة تحب الحياة ألنها تحب الحرية، 

وتحب الموت متى كان الموت طريقاً إلى الحياة«.
وفي خطابه الذي ألقاه في العاصمة األرجنتينية بيونس أيرس بتاريخ 1943/02/15 

قال:
إليه كما  أقبلت  إلّي في أشكال مختلفة فما تجنبته قط، بل  الموت مقبالً  رأيت  »كم مرة 
، وكنت واثقاً في كل حين أني أسحقه. وكان  أقبل إلّي، وثّبتُّ نظري فيه كما ثّبت نظره فيَّ
في كل آٍن يقطع الرجاء من إيصال الخوف إلى قلبي أو الشك إلى يقيني فيرتد خائباً ويرجع 

عوده على بدئه«.
ُيقال إن هذه المواقف صدرت عن سعاده وهو في وضع مرتاح، ولو كان في  وحتى ال 

وضع آخر لما كانت هذه مواقفه، نورد الواقعة التالية:
فحين ألقي القبض على سعاده، جرى تعيين القاضي أديب عفيش محققاً الستجوابه، 
القاضي يوسف  التمييز  العام لدى محكمة  النائب  حيث حضر جلسة االستجواب أيضاً 
لنا ماذا تشعر اآلن«،  أنطون، تعرف مصيرك فقل  الذي سأل سعاده ساخراً: »يا  شربل 

فأجابه سعاده بهدوئه ورصانته وكبريائه: »أعرف أنني سأموت لكن حزبي باق«.
1949، ارتقى أنطون سعاده شهيداً بعد أن  الثامن من تموز من العام  نعم، في فجر 

ترك فينا مبادئ تثبت مع سطوع شمس كل يوم جديد راهنّيتها. 
ارتقى إلى عليائه بزوبعة حمراء ال زال جبابرة سوريون قوميون اجتماعيون يقاتلون 
وحقوقها  وشعبها  السورية  األم��ة  كل  عن  دفاعاً  يقاتلون  اليوم.  حتى  رايتها  تحت 
بسعاده  مقتدين  واألهّم  المفكر،  القائد،  الزعيم،  المؤسس،  بسعاده  مقتدين  وثرواتها، 

الشهيد.



»القومي«: نقتدي بمفهوم ثورة تموز وم�ضامينها �ضّد الحتالل والإرهاب ومواجهة كّل ال�ضغوط

والتم�ضك بعنا�ضر قّوتنا �ضبياًل ُم�َضّرفًا لالنت�ضار في هذه المعركة الوجودية الفا�ضلة ل�ضعبنا واأمتنا
أنطون  استشهاد  ذك���رى  ت��م��وز  م��ن  ال��ث��ام��ن  بمناسبة 
س���ع���اده، أص����درت ع��م��دة اإلع����ام ف��ي ال��ح��زب السوري 

القومي االجتماعي البيان التالي: 

القومي  السوري  الحزب  مؤسس  اغتيال  جريمة  إّن 
ُتطَو  لم  ع��ام��اً،   71 قبل  سعاده  أنطون  االجتماعي 
زعيماً  تغَتْل  لم  فهي  ُتطوى.  أن  لها  يمكن  وال  بالتقادم 
فكرته  اغتيال  استهدفت  بل  فحسب،  ومعلماً  وهادياً 
القضاء  واستهدفت  وحريتها،  األمة  لنهوض  وحركته 
فيه  رأى  ال��ذي  ال��وح��دوي  النهضوي  مشروعه  على 
العدو اليهودي وقوى االستعمار، خطراً يهّدد احتاللهم 

ومشاريعهم وأطماعهم.
اغتيال  وأعقبت  ورافقت  سبقت  التي  السياقات  إّن 
إلى  إضافة  عنها،  ُكشف  التي  الوثائق  وكّل  سعاده، 
أّن  تؤكد  كلها  المرحلة،  تلك  ع��اص��روا  من  ش��ه��ادات 
اليهودي  العدو  اتخذه  لقرار  إنفاذاً  حصل  االغتيال 
الذين  وأّن  وعربية.  استعمارية  دول  مع  بالتنسيق 
كانوا  سعاده،  على  وتآمروا  االغتيال  جريمة  نفذوا 
االستعمار  وق��وى  للعدو  وع��م��الء  صغيرة،  أدوات 

والرجعية.
حزباً  يؤّسس  لم  ألنه  سعاده  أنطون  اغتالوا  لقد 

تأسيس  حكم  ال��ذي  واالع��ت��ي��ادي  الضّيق  بالمفهوم 
نهضوية  حركة  أّسس  بل  بالدنا،  في  األح��زاب  معظم 
وصون  والحرية،  الحق  قيم  تثبيت  أجل  من  صراعية 
السيادة القومية بوجه االحتالالت والغزوات واألطماع 
أمة  تكون  أن  ألمته  سعاده  أراد  لقد  االستعمارية. 
آثام االحتالل  حرة بين األمم، أمة مقاومة تنفض عنها 
الذّل  قيود  من  يتحّرر  أن  لشعبه  وأراد  واالستعمار، 

والتبعية واالرتهان.
كانت  بعدما  ال��واح��دة  األم��ة  هوية  ح��ّدد  وسعاده 
وبّين  بيكو«،   - »سايكس  قياس  على  مجزأة  هويات 
المشؤوم،  بلفور«  »وعد  يضّيعه  أن  كاد  الذي  الحق 
وأعاد االعتبار لالنتماء الواحد، بعدما نجح االستعمار 
والعرق  للقبيلة  الجزئية  االنتماءات  فيروس  نشر  في 
وتشظية  بالدنا  تفتيت  بهدف   والطائفة،  والمذهب 

شعبنا.
إّن سعاده لم يكتف كغيره بتبيان حقيقة أمته، هوية 
وتاريخاً وحضارة، بل وضع األسس والقواعد الكفيلة 
والثقافي  الفكري  البناء  فعّزز  الحقيقة،  هذه  بتثبيت 
ونهج  الصراع  خيار  تبني  مع  بالتوازي  والعقائدي 
التي  تموز  ثورة  وإّن  القومي.  الحق  لصون  المقاومة 
ونتائجها،  مسارها  في  هي   ،1949 تموز   4 في  أعلنها 
ثورة من أجل اإلصالح وللقضاء على الطائفية والفساد 
في لبنان، وثورة قومية بامتياز رّداً على نكبة فلسطين 
1948. وهذا ما رّسخه سعاده في رّده على خطاب بن 

غوريون في أول حزيران 1949.
سعاده أعلن حرباً ال هوادة فيها ضّد احتالل فلسطين 
رافضاُ الهدنة، ورفض أيضاً اتفاقية التابالين، باعتبار 
وقت  وفي  الصهاينة،  إلى  منحازة  المتحدة  الواليات 
استراتيجي،  كسالح  البترول  استعمال  إلى  دعا  مبكر 

قّرر  ولذلك  واالستعمارية،  الصهيونية  المآرب  ضّد 
المعسكر الدولي الصهيوني المعادي اغتياله.

الصاعدة  الجديدة  القوة  مثل  ألنه  سعاده  اغتالوا 
تنين  االستعماري،   - الصهيوني  التنين  لمنازلة 
بأنه  الغزال:  دير  بلدة  في  الشهير  خطابه  في  وصفه 
حاّد  والمخالب  البراثن  كثير  ال��رؤوس،  »متعّدد  تنين 

األنياب«.
سعاده،  اغتيال  على  عاماً   71 مضّي  وبعد  اليوم، 
برنامج  أّن  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  يؤكد 
ثورة تموز في شقه اللبناني ما زال لبنان واللبنانيون 
في حاجة إليه، ألنه هو السبيل الى خالص لبنان من 
لبناء  مرتكزاً  يشكل  أنه  كما  والفساد،  الطائفية  آفات 
اخطار  تدفع  أن  وال��ق��ادرة  العادلة  المدنية  ال��دول��ة 

األطماع والعدوانية الصهيونية. 
إّن لبنان ال يزال يدفع الثمن باهظاً على كّل الصعد، 
اللبنانية  الطغمة  وبسبب  الطائفي،  نظامه  بسبب 
الفاسدة والعميلة التي نفذت جريمة االغتيال لمصلحة 
أزمات  من  اليوم،  لبنان  يشهده  ما  وإّن  لبنان.  أعداء 
وتحديات وعواصف، ألّن النظام الطائفي موّلد لألزمات 
حظيرة  من  بعد  يخرج  ولم  موروثاته،  عن  يتخّل  ولم 
استطاع  لبنان  أّن  من  الرغم  على  االستعماري،  النفوذ 

قوة  معادلة  يبني  أن  والعدوان  لالحتالل  بمقاومته 
قوامها الجيش والشعب والمقاومة.

ويرى الحزب، أّن األزمة االقتصادية والمعيشية في 
لبنان، هي جزء من أزمة بنيوية أكبر وأخطر. فالنظام 
الطائفي لم يذهب باتجاه بناء الدولة، بل عّزز ورسخ 
مشلعاً  واقعاً  أنتج  ما  والمذهبية،  الطائفية  ال��والءات 
الخارجيين  والتأثير  التدخل  أشكال  كّل  على  مفتوحاً 

على حساب مصالح لبنان واللبنانيين العليا.
التي  األزم��ات  من  الخروج  أّن  على  الحزب،  يشّدد 
تعصف بلبنان، يتّم من خالل سلوك طريق بناء الدولة 
المدنية، بخيارات واضحة، وعلى أساس عناصر القوة 
بوجه  ردع  معادلة  شكلت  والتي  لبنان،  يمتلكها  التي 

العدو الصهيوني وأطماعه.
ويرى الحزب، بأّن ألف باء نهوض لبنان وازدهاره، 
ليس بالهبات والمساعدات المشروطة، وال بالتسويات 
حسم  الذي  الدستور  بتطبيق  بل  والمذهبية،  الطائفية 
في هوية البلد وفي انتمائه، وحدّد العدو من الصديق، 
التي  الحقيقية  المدنية  الوطنية  التربية  اعتماد  وبقي 

تؤّسس عملياً لدولة المواَطنة.
يصطف  من  لبنان  في  نرى  أن  مقبوالً  ليس  وعليه، 
إلى جانب قرار الفتنة 1559، أو من يطالب بنزع سالح 
إلى  المقاومة، أو من يدعو إلى الحياد، ليعيدنا مجّدداً 
على  يحّرض  من  أو  ضعفه«،  في  لبنان  »قوة  مقولة 
أخّوة  معاهدة  بلبنان  تجمعها  التي  الشام   - سورية 
يتنفس  التي  الطبيعية  الرئة  وهي  وتنسيق،  وتعاون 

منها لبنان.
يتبناها  ومن  بالمطلق،  مرفوضة  العناوين  تلك  إّن 
الذين  اللبنانيين  المقاومين  بتضحيات  يطعن  إنما 

بذلوا الدماء في سبيل التحرير والسيادة والكرامة.

وأن  بالدستور،  الجميع  يلتزم  أن  إلى  ندعو  إننا 
يصّححوا أخطاءهم فال يضلّوا البوصلة. لقد آن األوان 
المصلحة  قاعدة  على  الوطنية،  الخيارات  لتثبيت 
العليا، وأن ينخرط الجميع في إنقاذ البلد، بدل أن يتلّهى 
البعض في رهاناته الخاسرة. اّن الرهان الصحيح هو 
على عناصر قوة لبنان، فلنستعن بعناصر القوة إلنقاذ 

لبنان من أزماته.
إّن فلسطين جوهر القضية القومية، واغتيال سعاده 
لذلك  معركتها.  وخاض  القضية،  هذه  حمل  ألنه  جرى 
في  وقوفه  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  يؤكد 
المسألة  تصفية  تستهدف  التي  القرن  صفقة  مواجهة 
العربية  والشعوب  شعبنا  أبناء  ويدعو  الفلسطينية، 
المشؤومة،  الصفقة  هذه  إلسقاط  النضال  إلى  قاطبة 
ومعاهدات  باتفاقيات  المتمثلة  مقّدماتها،  كّل  وإسقاط 

الذّل واإلذعان، وبعالقات التطبيع مع العدو.
ويجّدد الحزب دعوته أبناء شعبنا في فلسطين إلى 
االحتالل،  مقاومة  وتصعيد  واسعة  بانتفاضة  القيام 
يتواكب  وأن  فلسطين.  ك��ّل  فلسطين  تحرير  بهدف 
كّل  عليه  ُتجمع  موحد  نضالي  ببرنامج  التصعيد  هذا 
القوى والفصائل الفلسطينية والقومية، ويعيد االعتبار 

الحاسم لخيار الكفاح المسلح.
الكونية  االره��اب��ي��ة  ال��ح��رب  أّن  ال��ح��زب،  يعتبر 

متواصلة ضّد سورية، تتخذ هذه األيام شكل اإلرهاب 
دليل  سوى  األميركي  قيصر«  »قانون  وما  االقتصادي، 
كل  والمنتِهك  اإلنسانية،  ضّد  المتمادي  اإلرهاب  على 

قواعد ومبادئ القانون الدولي.
ورعاته  اإلره��اب  وجه  في  صمدت  التي  سورية  إّن 
الدوليين واإلقليميين والعرب، وتمكَن جيشها من دحر 
من  بمؤازرة  السورية،  المناطق  معظم  عن  اإلره��اب 
القوى الحليفة، ومن القوميين االجتماعيين المنخرطين 
وهذه  الصمود  هذا  إّن  الزوبعة،  نسور  تشكيالت  في 
مفاعيل  يسقط  إضافياً  صموداً  ستتّوج  االنتصارات 
على  المفروضة  االقتصادية  واإلج���راءات  العقوبات 

سورية.
الجيش  أمام  اإلرهاب  انهزم  أن  بعد  الحزب،  ويرى 
بصورة  المواجهة  دخلوا  اإلرهاب،  رعاة  أّن  السوري، 
ومعها  األميركية  المتحدة  الواليات  هي  وها  مباشرة 
تركيا تحتالن أراضَي سورية، وتعيدان تنظيم صفوف 
فرض  بهدف  واالنفصالية،  اإلرهابية  المجموعات 
الشروط واإلمالءات على سورية، غير أّن هذا االحتالل 
األميركي - التركي لن يدوم طويالً، وها هم السوريون 
ضد  ينتفضون  االحتالل  تحت  الواقعة  المناطق  في 
خالل  من  وترهيباً  إجراماً  عاثوا  بعدما  الغزاة،  وجود 

إحراق حقول القمح وسرقة الثروة النفطية.

ستشهد  القادمة  المرحلة  أن  إل��ى  ال��ح��زب،  يلفت 
تصاعد المقاومة الشعبية ضّد قوات االحتالل، وأّن ِعَبَر 
التاريخ تؤكد أّن ما من شعب قاوم الغزاة إال وانتصر.   

يرى الحزب أن نجاح العراق جيشاً وحشداً وشعبا 
باخراج  يتعزز  أن  يجب  باالرهاب،  الهزيمة  الحاق  في 
مشاريع  ووأد  التركية،  للعدوانية  والتصدي  االحتالل 

التقسيم واإلنفصال، التي تستهدف اضعافه وتفتيته.
إن العراق بما يمتلك من قدرات وثروات يشكل ظهيراً 
عناصر  وتعزيز  وحدته،  تحصين  والمطلوب  قومياً، 

قوته في مواجهة كل التحديات.
يؤكد الحزب أّن خيار المواجهة على الصعد كافة ال 
مناص منه، ولذلك يجّدد دعوته لتعزيز العالقات بين 
تعاون  مجلس  وقيام  الصعد،  كل  على  األمة  كيانات 
القومي  وال��ت��آزر  والتكاتف  التساند  يحقق  مشرقي 
الحصار  إسقاط  أجل  من  االقتصادي،  الصعيد  على 
شعبنا  على  المفروضة  االق��ت��ص��ادي��ة  وال��ع��ق��وب��ات 

وكيانات أمتنا.
 بعد 71 سنة على استشهاد سعاده، ما من خيار لنا 
إال االقتداء بمفهوم ثورة تموز ومضامينها ضّد االحتالل 
والتمسك  الضغوط،  أشكال  كّل  ومواجهة  واإلره��اب 
بعناصر قّوتنا سبيالً ُمَشّرفاً لالنتصار في هذه المعركة 

الوجودية الفاصلة.
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� ألف باء نهوض لبنان وازدهاره ليس 
بالهبات والمساعدات المشروطة وال 
بالتسويات الطائفية والمذهبية بل 
بتطبيق الدستور الذي حسم الهوية 

واالنتماء وحدّد العدو من الصديق وبقي 
التربية الوطنية المدنية الحقيقية  اعتماد 

التي تؤّسس عملياً لدولة المواَطنة

***
� خروج لبنان من األزمات يتّم ببناء الدولة 

المدنية بخيارات واضحة وعلى أساس 
عناصر القوة التي يمتلكها والتي تشكل 

معادلة ردع بوجه العدو الصهيوني 
وأطماعه

� نجّدد الدعوة لقيام مجلس تعاون 
مشرقي يحقق التساند والتكاتف والتآزر 
القومي على الصعيد االقتصادي من أجل 

إسقاط الحصار والعقوبات المفروضة 
على شعبنا وكيانات أمتنا

***
� فلسطين جوهر القضية القومية واغتيال 

سعاده جرى ألنه حمل هذه القضية وخاض 
معركتها... لذلك نؤكد الوقوف في مواجهة 

صفقة القرن وندعو أبناء شعبنا في 
فلسطين النتفاضة واسعة وتصعيد مقاومة 

االحتالل لتحرير كّل فلسطين 

الثامن من تموز... نهج فداء و�ضهادة موّثقة بالدم طوق النجاة

سعاده  أنطون  ال��س��وري  االجتماع  وعالم  المفكر  وض��ع  حين 
امتداد  على  ونهوضها  الخصيب  الهالل  أمة  لقيام  القومي  مشروعه 
شّك  بال  كان  عاماً،  تسعين  قرابة  منذ  الطبيعية«،  »سورية  جغرافيا 
يتصّور وطناً يختلف بكّل المقاييس عن الصورة التي عليها أوطاننا 
اليوم. فها هو الوطن الذي تحّدث عنه وقد بات، بعد واحد وسبعين 
مجموعة  على  الهوية  ُمشّتت  ضائعاً  وطناً  استشهاده،  على  عاماً 
االنتماء لهذا  أبعد ما يكون من  الُقطرية، هي  السياسية  الكيانات  من 
العظيم   المجد  يحمل  موّحداً  واحداً  كياناً  أراده  الذي  الكبير  الوطن 
اإلرث  من  نصيبها  المباركة  الجغرافية  المساحة  ولهذه  األمة،  لهذه 

التاريخي والحضاري والثقافي للعالم أجمع.
القومي  السوري  »الحزب  تأسيسه  منذ  وتحديداً  البداية،  منذ 
اليهود،  قتال  حزبه:  أولويات  سعاده  حّدد   1932 عام  االجتماعي« 
ومواجهة األنظمة اإلقطاعية والطائفية. فقد حّذر الزعيم الشهيد باكراً 
يقاتلنا  عدو  من  لنا  »ليس  قال:  حين  اليهودي  المخّطط  خطورة  من 
فلسطين  اغتصاب  جاء  وقد  اليهود«،  غير  وديننا  وأرضنا  حقنا  في 
عن  وعجزها  تآمرها  بل  العربية،  الدول  تقصير  ليعكس   1948 عام 
مواجهة ما كان ُيعّد لفلسطين، وليكشف عن المشاكل الداخلية التي 
كانت تعتري العديد من منظومات الحكم في عدد من بلدان المنطقة 
في حقبة ما بعد االستعمار. فهذه األنظمة كانت، وال تزال حتى يومنا 
على  القائم  األوليغارشي  للحكم  التجارية«  »العالمات  تحمل  هذا، 
العائلة والطائفة والعشيرة، على نحو أفضى في نهاية المطاف إلى 

بكّل  الخاصة  القطرية  األجندات  عن  الشامل  القومي  الهّم  انسالخ 
دولة من تلك الدول.

األمة على  الذي أصاب جسد  العام والوهن  الضعف  أعراض  أمام 
كيفية  حول  النظريات  من  العديد  سعاده  طرح  القومي،  المستوى 
واالجتماعية  السياسية  كافة،  المستويات   على  بها،  النهوض 
األولى  األربعة  اإلصالحية   المبادئ  وفي  والعسكرية.  واالقتصادية 
في  التدخل  من  الدين  رجال  ومنع  اإلقطاع  إلغاء  إلى  دعوة  للحزب 
مختلف  بين  الحواجز  وإزالة  القوميين،  والقضاء  السياسة  شؤون 
اإلنتاج  أساس  على  القومي  االقتصاد  وتنظيم  والمذاهب،  الطوائف 
وإنصاف العمل وصيانة مصلحة األمة والدولة، فتنظيم االقتصاد على 
منها  يعاني  التي  الجمة  للمشكالت  الوحيد  الحّل  هو  اإلنتاج  أساس 
اقتصاده مرتهناً  الذي بات  األردن  اليوم مثل  المنطقة  بلدان  عدد من 
والسياسات  بالقوانين  تتحّكم  التي  الدولية  المالية  للمؤّسسات 
تحت  الراهن  الوقت  في  شعبه  يرزح  الذي  ولبنان  فيه،  االقتصادية 
فرصه  تبدو  فيما  األميركية،  اإلدارة  جانب  من  ُمقّنعة  عقوبات  وطأة 
بعد يوم نتيجة  النجاة من إعصار اجتماعي قادم تتضاءل يوماً  في 
تبّنيه نهج »االقتصاد الريعي« منذ عقود، خالفاً لسورية، فرغم أنها 
تواجه عقوبات مشابهة، إال أّن فرصها في المواجهة والصمود أكبر، 
وصناعياً  زراعياً  والمتنوع  المنتج  اقتصادها  طبيعة  إلى  بالنظر 

وسياحياً وغيرها من القطاعات.
فعلية  قيمة  ذا  يكون  ق��وي  جيش  »إع��داد  الخامس:  المبدأ  في 
القومي  »الحق  بأّن  سعاده  آمن  والوطن«،  األمة  مصير  تقرير  في 
األمة.  قوة  من  يدعمه  ما  بمقدار  إال  األم��م  معترك  في  حقاً  يكون  ال 
وهذا  إنكاره«،  أو  القومي  الحق  إثبات  في  الفصل  القول  هي  فالقوة 
ما نراه يتجّسد اليوم في االنتصارات التي تتحقق على يد  »الجيش 
والشام  فلسطين  في  المقاومة   وقوى  الزوبعة«  و«نسور  السوري« 
الوحيدة  األمل  بارقة  تشكل  التي  االنتصارات  تلك  ولبنان.  والعراق 
وقد أعطت بعداً آخر للوجود وللصراع مع العدو الصهيوني وأدواته 

من القوى الظالمية.
قومية  رؤية  سعاده  بنى  جداً،  القصير  عمره  سنوات  مدى  على   
االجتماع،  وعلم  واألدب  والفلسفة  السياسة  فن  بين  تجمع  حديثة 
وعقيدة راسخة وهبها حياته، وإّن من خّططوا ودّبروا ونفذوا جريمة 
فكره  اغتيال  من  يتمّكنوا  لم   1949 تموز  من  الثامن  فجر  اغتياله 
السورية  األمة  نجاة  طوق  بأنها  نؤمن  نزال  ال  التي  وثوابته  العظيم 

من معّوقات نهوضها.

جريمة  على  الرّد  فيه  تّم  الذي  األردن  من  تموز  من  الثامن  في  اكتب 
اغتيال أنطون سعاده، وفي األردن ُعّين ابن منطقة الشوف � لبنان رشيد 
1921، عندما  األردنّية عام  اإلمارة  أّول رئيس وزراء عند تشكيل  طليع 

لم يكن فيروس الكيانية والطائفية قد نجح في التسلّل إلى أّمتنا .
الشهادة في  معنى  على  تأكيد  هو  تّموز،  من  الثامن  ذكرى  إحياء  إّن 
أنطون  اختطه  ال��ذي  والتضحية  الفداء  بنهج  والتزام  قضية،  سبيل 
من  الغالبية  نظر  في  أصبحت  حتى  توّهجت  التي  وبالعقيدة  سعاده، 
أبناء شعبنا هي الخالص من االحتالل واالستعمار والتجزئة والطائفية 
والمذهبية والعرقية والقبلية. حتى أّن النخب في بالدنا، على اختالف 
خالص  ال  أن  تامة  قناعة  على  باتت  والسياسية  الفكرية  تياراتها 
أن  بّد  ال  الحّية  فالفكرة  االجتماعي،  القومي  السوري  بالفكر  إال  ألمتنا 
تنتصر، خصوصاً عندما تكون هي الجواب على التحديات في المراحل 

المفصلية. التاريخية 
المفكرين  غالبية  لدى  وّلد  متواصلة،  أزمات  من  أمتنا  تشهده  ما  إّن 
ضرورة  هو  سعاده  فكر  بأن  راسخة  قناعة  شعبنا  وعموم  والمثقفين 
حتمية  إل��ى  يوصلنا  ال��ذي  الخالص  ومنطقية وطريق  موضوعّية 
المخاطر  استشرف  ال��ذي  هو  سعاده  وأن��ط��ون  ال،  كيف  االنتصار. 
مواجهة  للمواجهة،  نظامّية  وخطة  واضحة،  رؤية  وصاغ  والتحديات، 
الخطر الصهيونّي المحدق بفلسطين واألمة، ومواجهة كل خطر مماثل، 
اعتبره  الذي  التركّي  والخطر  منها،  حّذر  التي  الوهابية  الحركة  خطر 

للخطر الصهيوني. موازياً 

لزعيمنا  العهد  خاللها  من  نجدد  منّصة  هي  تّموز،  من  الثامن  ذكرى 
إلى  الوصول  معركة  خ��وض  في  مستمرون  بأننا  نهضتنا،  وباعث 
الشعب، وماضون في مسيرة الصراع ضد عدونا الوجودي، وأنه مهما 
كانت التحديات كبيرة واألخطار مستفحلة، فإنها تصغر وتضعف أمام 

إرادة األحرار المصّممة على بلوغ ما نصبو إليه.
أفعل وتوسيع مساحة  القيام بدور  إيماننا بقضيتنا، يحتم علينا  إن 
المستمّرة  المؤامرات  مواجهة  في  كافة  المستويات  على  المقاوم  الفعل 

على أمتنا، منذ مؤامرة اغتيال سعاده وحتى اليوم. 
ال هوادة فيها على  الصراع، نخوض حرباً  فإننا ماضون في  وعليه، 
المدعومين  الداخل  يهود  والتطّرف،  اإلره��اب  قوى  ضّد  الشام  أرض 
وأدواتها  واإلقليمية  الدولية  االستعمارية  والقوى  اليهودّي  العدو  من 
الزوبعة  نسور  الشام،  في  االجتماعّيون  القومّيون  هم   وها  العربية. 
الدماء دفاعاً عن أرضنا  األبطال خير مثال، يواجهون اإلرهاب، يبذلون 
وشعبنا، يستشهدون ألنهم أحّبوا الموت طريقاً للحياة، يهتفون بحياة 
سورية وسعاده، وهم إضافة إلى البطوالت، يقّدمون نموذجاً راقياً في 

التعامل مع الناس، فيعكسون المناقبية القومية االجتماعية.
انتصار  اجل  من  يناضل  الذي  الحزب  تأسيس  في  سعاده  َعَظمة  إن 
قضيته وتتمثل بالعمل من أجل وحدة األمة ومجدها، وقد انتشر الحزب 
في كّل كيانات األمة ومختلف دول العالم، فهو الحزب الذي ال يغيب عنه 
مواقفه  على  ثابت  حزب  األرض،  بقاع  كل  في  أعضائه  النتشار  الضوء 
مشروعاً  يحمل  قضيته،  انتصار  أجل  من  ويناضل  يقاوم  وخياراته، 
والتقسيم  التفتيت  مشاريع  وجه  في  والشعب،  األم��ة  لوحدة  قومياً 

والفدرلة. 
مواجهة  على  عازمون  سعاده..  باستشهاد  المتمثل  الفداء  وحي  من 
الذي  الخياني  أيار   17 اتفاق  إسقاط  تّم  ومثلما  األعداء.  مخططات  كل 
األوسط  »الشرق  مشروع  إسقاط  تم  لبنان،  أسرلة  خالله  من  أرادوا 
وحكماً  والعراق،  الشام  استهدف  الذي  اإلره��اب  ومشروع  الجديد«، 
وكل  المشؤومة،  ال��ق��رن  وصفقة  اإلره��اب��ي  قيصر  ق��ان��ون  سيسقط 

المعادية. المشاريع 
والمخططات  المشاريع  كّل  هزيمة  على  ق��ادرة  فينا  التي  القوة  إّن 
التاريخ وسنحّصن مجتمعنا،  القوة سنغّير مجرى  والمؤامرات، وبهذه 

ونحّوله مجتمع مواجهة ضّد االحتالل واإلرهاب.
هي  »القوة  بأن  أكد  الذي  وهو  مقاوماً،  حزباً  أّسس  سعاده  أنطون 
ببناء  لها  مؤسسات  إنكاره«..  أو  القومي  الحق  إثبات  في  الفصل  القول 
اإلنسان الجديد، والجماعة المؤمنة الواعية المدركة القوية، لكي نكون 

أقوياء ويسير بنا الى النصر.

{ طارق سامي خوري
عضو مجلس النواب األردني

{ عامر التّل

عضو المجلس األعلى في
 الحزب السوري القومي االجتماعي



وبحق  ولبنان  والوطن  اإلنسان  بحّق  جريمة  أكبر  وقعت   1949 تموز   8
زعيم  س��ع��اده  أن��ط��ون  اغتيال  ت��ّم  لقد  ال��ع��رب��ي.  العالم  وك���ّل  واألم���ة  فلسطين 
االجتماع  علم  أسس  وواضع  ومؤّسسه  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
والمدنية  العلمانية  الحديثة  الدولة  وأسس  الوطنية،  األخالق  وفلسفة  الحديث 

الالطائفية.
كيف تسلسلت األحداث حتى وصلت إلى عملية االغتيال السياسي هذا؟

في 2 اذار 1947 عاد سعاده من المغترب القسري بعد غياب دام 8 سنوات 
عودته  ف��ي  تمانع  والمحلية  االن��ت��داب��ي��ة  السلطات  وك��ان��ت  ال��وط��ن  ع��ن  ون��يّ��ف 
وصوله  عند  عاد.  اذا  بقيادته  الحزب  يلعبه  ان  يمكن  الذي  الدور  من  وتخشى 
السلطات  أقلق  مما  وتنظيمه  حجمه  في  هائل  استقبال  له  ج��رى  بيروت  ال��ى 
اللبنانية فأصدرت بحقه مذكرة توقيف لكنه لم يمتثل لها بل اعتصم في الجبال 
ومارس نوعاً من العصيان ضّد التوقيف والسجن، وكان القوميون يحرسونه 
باستمرار وهو يتنقل بين المناطق الجبلية والقرى الى أن اضطرت السلطات 
صدورها  على  شهور  ستة  بعد  ه��ذه  التوقيف  م��ذك��رة  سحب  ال��ى  اللبنانية 
واستعاد أنطون سعاده حرية تحركاته فقام بزيارات عديدة إلى مناطق الوطن 
في لبنان والشام، وكان يعيد تنظيم الحزب ويجري عملية تحضير لصفوفه 
من أجل مواجهة المشروع اليهودي الذي تقّدم كثيراً على األرض في فلسطين 

.
المتحدة بتقسيم فلسطين،  1947 صدر قرار األمم  الثاني  29 تشرين  في 
فاعتبر الزعيم أّن هذه خطوة خطيرة جداً وستؤدي إلى قيام »دولة إسرائيل«، 
ولذلك رّد في اليوم التالي ب� »بالغ بخصوص فلسطين«، دعا فيه القوميين الى 
التعبئة العامة للحرب والى فتح سجالت تطّوع للمواطنين الراغبين في القتال 
واسعة  تدريب  عملية  وب��دأت  كلياً،  اليهود  بيد  فلسطين  سقوط  منع  أجل  من 
سليمان  مصطفى  األمين  بقيادة  الزوبعة  فرقة  أنشأ  كما  الحزب  صفوف  في 
للقتال في حيفا ويافا واللد والخضيرة، وهي التي قامت بعمليات عديدة ضّد 
اليهودية مثل االرغون وشتيرن والهاغاناه، وأبلت اإلبالء الحسن  العصابات 
قد  الزعيم  1948، وسقط منها عدة شهداء في ما بعد. وكان  في حرب ربيع 
الحزب  سيمّد  أن��ه  على  القاوقجي  ف��وزي  العقيد  اإلن��ق��اذ  جيش  قائد  مع  اتفق 
توافد  فلسطين  في  الحربية  العمليات  بدأت  فعندما  ولذلك  بالسالح،  القومي 
القوميون من مناطق الوطن الى صيدا متجهين الى فلسطين ولكن صدر قرار 
من الجامعة العربية بعدم إعطاء السالح للقوميين، هنا ظهر اّن العرب يتآمرون 
إلى  التي دخلت  العربية  الجيوش  باعوها ولذلك خسرت  على فلسطين وأنهم 
األرض الفلسطينية إلنقاذها برغم أنها كانت تحقق فوزاً عسكرياً على اليهود 
هذه  وتراجع  القتال  توقيف  ال��ى  أّدت  العرب  وال��رؤس��اء  الملوك  ق��رارات  لكن 
اليهودية  واإلج��رام  القتل  عصابات  بيد  سائغة  لقمة  فلسطين  وترك  الجيوش 
فارتكبت المجازر وهجرت مئات األلوف من أبناء شعبنا في مشهد مأساوي 
ما زالت مرارته وقسوته تصفعنا إلى اليوم. لقد تحّول شعٌب بكامله إلى مقتول 
او الجئ ويائس، وعاش على وعود التحرير، لكنه بات في الخيام والفقر وما 

زال إلى اليوم .
يخوض  أن  قّرر  بل  يستسلم  لم  لكنه  وقعت  النكبة  أّن  سعاده  انطون  أدرك 

سرية  تحضير  عملية  وب��دأ  اليهود.  اغتصبها  التي  األرض  لتحرير  ال��ح��رب 
معتمداً  الشعبية  التحرير  حرب  لبدء  تمهيداً  والضباط  المقاتلين  من  لصفوف 

على نفسه ألنه لم يعد يثق باألنظمة العربية .
ويتوّجس  الحزب  حركة  يراقب  كان  الصهيوني  العربي  النظام  اّن  ويبدو 
الزعيم خطاباً في  ألقى  1949 حيث  أن كان األول من حزيران سنة  إلى  منه، 
برج البراجنة خالل احتفال حزبي أعلن فيه أنه سيزيل هذه الدولة الغريبة من 
فيها:  قال  خطيرة  بعبارة  خطابه  وختم  منظم،  حربي  عسكري  بعمل  الوجود 
ساحة  في  سيكون  األخير  الجواب  إّن  لليهود.  نعطيه  ج��واب  آخ��ر  ليس  »ه��ذا 

المعركة متى قّررت القيادة القومية العليا إعالن الحرب لتحرير فلسطين .«
واسمه  العدو  خارجة  وزير  جاء   1949 حزيران   4 في  أّي  أي��ام،  ثالثة  بعد 
الزعيم  حسني  حاكمها  مع  واجتمع  دمشق  ال��ى  شرتوك  أو  شاريت  موشي 
ورئيس وزرائه حسن البرازي في فندق بلودان، وقد مّوهوا شخصية الوزير 
واسعة  كانت  لكنها  ال��س��وري  الجيش  ف��ي  م��ق��ّدم  بدلة  ألبسوه  ب��أن  اليهودي 
عليه وشكله غير مألوف لدى الضباط السوريين ما أثار انتباههم وفضولهم 
ليعرفوا من هو هذا الضيف الغريب إلى أن وقعت أعينهم على صورة له على 
من  خوفاً  الصمت  على  مجبرين  كانوا  لكنهم  فعرفوه  بريطانية  مجلة  غالف 
دكتاتورية حسني الزعيم ومساعده العقيد ابراهيم الحسيني. وهذا ما كشفه 

مؤخراً ضابط المخابرات سامي جمعة في كتابه »أوراق من دفتر الوطن« .
بعد خمسة أيام من هذه الزيارة، أّي في 9 حزيران بدأت عملية تصفية الحزب 
بين  اشتباك  شكل  على  بيروت  في  الجّميزة  حادثة  افتعال  فتّم  زعيمه  وقتل 
الكتائب والقوميين حول مطبعة »الجيل الجديد« حيث كان سعاده يشرف على 
طباعة جريدة الحزب مساء ذلك اليوم، وكان مقّرراً أن ُيقتل خالل االشتباك، 

لكن الخطة لم تنجح، وتتالت عمليات قمع الحزب ومالحقة أعضائه .
وبعملية منظمة غادر الزعيم بيروت إلى عاليه ومنها الى البقاع ومن ثم الى 
دمشق... ولكن الطوق كان محكماً فالمؤامرة تحيط به. وعده حسني الزعيم 
بدعمه بالسالح إذا اراد ان يقوم بعمل ضّد الحكومة اللبنانية، لكن سعاده كان 
يعد  ول��م  لبنان  في  الحزب  على  الضغوط  زادت  أن  إل��ى  بالموضوع  متحفظاً 
السكوت على أعمال الحكومة اللبنانية ممكناً، وفي 4 تموز 1949 أعلن الثورة 
والشام  لبنان  في  القوميون  وتحرك  الفاسد  النظام  ضّد  االجتماعية  القومية 
اّن  سريعاً  ظهر  إذ  يومين،  من  أكثر  تدم  لم  الثورة  ولكن  المخافر،  بعض  ضّد 
حسني الزعيم أوقع سعاده في أحابيل مؤامرة دنيئة. وفي عصر يوم 6 تموز 

سلمه إلى السلطات اللبنانية بهدف تصفيته .
كان الضباط مكلفين بقتل أنطون سعاده على الطريق بين دمشق والمصنع 
وأوصلوه  اللعبة  ينفذوا  ل��م  لكنهم  ال��ح��دودي��ة،  المنطقة  ال��ح��ري��ر،  وادي  ف��ي 
محكمة  تشكيل  الى  ف��وراً  فبادر  الضلح  ري��اض  جنون  جّن  وهنا  بيروت،  الى 
عسكرية باشرت التحقيقات مع الزعيم في الليل وتوالت المحاكمة في نهار 7 
تموز وانتهت بحكم اإلعدام بعيد ظهر ذلك اليوم، وقد انسحب محامي الدفاع 

احتجاجاً على طريقة المحاكمة وسرعتها وعدم التزامها باألصول .
أحيل الزعيم الى سجن الرمل وبدأت اإلجراءات لتنفيذ اإلعدام فجرى توقيع 
الجمهورية  ورئيس  الحكومة  رئيس  وتوقيع  التنفيذ  مرسوم  على  ال���وزراء 
بشارة الخوري، واجتمعت لجنة »العفو« وصّدقت على الحكم، وعند منتصف 
الليل استدعي األب الياس البرباري كاهن منطقة المصيطبة على عجل للقيام 
بالمراسم الدينية، وهو الذي أخبرنا بوقائع تلك الساعات القليلة في مقطوعة 
تقي  سعيد  الكبير  أديبنا  صاغها  عرفه«  الذي  الكاهن  »حدثني  عنوانها  خالدة 

الدين وتتلى في تموز من كّل عام .
النهار  بزوغ  وقبل  تموز   8 فجر  من  األول��ى  الثالث  الساعات  في  وهكذا... 
تّم تنفيذ جريمة القتل البشعة والرهيبة على رمال شاطئ بيروت وانتهى عمر 
ومبادئ  عظيمة  نهضة  وأطلق  واألخ��الق،  السياسة  مفاهيم  غيّر  عظيم  رجل 
ولما  وراقية  غنية  عظيمة  دولة  بالدنا  لكانت  الزمن  ذلك  في  تحققت  لو  راقية 
كنا نترّدى في األوضاع الزرية والمضطرية والخطيرة التي نعيشها منذ ذلك 

الوقت الى اليوم .
لم يستسلم القوميون الذين رّدوا بإعدام كّل من ساهم في هذه الجريمة، وما 

زال الصراع مستمراً وربما سيطول كثيراً وستكبر التضحيات أكثر...

نجمة بّراقة في قبة السماء 
وفي مصحف الوجود آية العطاء 

ستبقى منارة طريق ومجد أّمة ومستقبل شعب .
ليلة!! لم تكن عابرة وال مجرد ذكرى غامرة.. إنها سنديانة 

صمود وأساس نهضة كتب لها البقاء على جبين الوجود .
الظلم  غّطاها  بقدر  ظلماء  تكن  لم  التي  الليلة  تلك  في 
تالقى  والرهبة،  الخوف  جند  فيها  احتشد  بل  والجبروت، 

فيها النور على مشارف الظالم، وحلّت حمائم السالم .
سالم لنقاء روحك لقيمك ومبادئك، وتقديراً وامتناناً لعطاء 

لن ينضب !..
من  للتحّرر  مولد  العظيم   أيها  استشهادك  سبعين  في 

القداسة  وطن  على  السيطرة  بغت  التي  المعادية  القوى 
سائغًة  لقماً  تقسيمه  بغية  والوفاء،  الحب  وطن  واآلب��اء، 

ألعداء األمة وخونتها.
في تلك الليلة وبعد هذا الكّم من السنين ال زلنا نستحضر 
الفكر  تكريم  في  وهّمك  جأشك،  ورباطة  الثابتة،  خطواتك 
وساد  السليم  الفكر  فيه  غاب  زمان  في  العقيدة،  وتأصيل 
للوفاء  كدروع  المواقف  رجاالت  وقلّت  والّضال،  الباطل  فيه 

والصمود.
ولكن! هل كان الحكم عدالً؟؟
أم رعباً من فكرك الّوضاء  !!

أم خوفاً من اتقاد الوجود بالشجاعة والعزيمة والعنفوان 
للوصول إلى سمو الغاية وبناء الوطن !!

في هذه الليلة... إثبات وترسيخ لمبادئ حزبك الرائد على 
المنطقة  وازده��ار  لحضارة  واعد  ومستقبل  لماٍض  نّير  فكر 

بأكملها..
على  األصابع..  رؤوس  على  القدر  مشى  الليلة  تلك  في 
حداء الرجال.. لتحملك  مالئكة  السماء على أجنحة من نور 

ونار.. كشمع يشع وعبق البخور وقوافل الجند تقول:
رح نبقى جنودك.. ما تركنا عهودك 

ومهما األعادي تغطرسوا 
وخلف النوايا تمترسوا  

بيضل عزك شامخ بهل كون 
وأنفاسهم ال بد بدهم يحبسوا  

ونحن نسغ عودك  ..

تتراءى  لكي  المقال،  أّول  في  االسم  ذكر  يكفي  سعاده،  أنطون 
لك بين السطور معالم الفكر المشّبع باإليمان، ولكي ترتسم فوقها 
دعا  صحيحة  عقيدة  إيمان  بالوجدان،  الُمفَعمة  الكلمات  تعابير 
الذي  اإلنسان  إّنه  وحدتها،  رغب  عريقة  أّمة  ووجدان  العتناقها، 
تآمروا عليه في عتمة ظالمهم  إلرساله نحو العدم، بتهمة أّنه أراد 
إّنه الزعيم الذي مشى  لهم في ضياء نوره النهوض نحو الحياة، 
نحو قدره مبتسماً، شامخ الرأس، مستخّفاً بكيفية الموت، معّظماً 
ماهية سببه، مؤّكداً وُمصّدقاً بدمه مقولته »نحن جماعة لم تفّضل 
يوماً أن تترك عقيدتها وأخالقها لتنقذ جسداً بالياً ال قيمة له« فكيف 

للتاريخ أاّل يخجل كلّما جاء الثامن من تّموز.
ليس من الضروري لك االنضواء بما أّسسه عظيم الِفكر سعاده، 
ُت��درَك  وأن  معرفّية،  إنجازات  من  حّقق  ما  تجاه  بالحّق  لتنطَق 
التاريخ،  عبر  عليها  علق  ما  عنها  نفض  التي  الحقائق  بالمنطق 
فبانت بسطوع ذهنه، ناصعًة المعًة ال غبار عليها، وهل من ُمشتغل 
وّضحه  ما  االعتبار  في  يأخذ  ال  االنتماء،  صوابية  على  بالعلم 
حيال  وشرحه  االجتماعّي،  القومّي  الِفكر  حول  سعاده  أنطون 
بوتقة االنصهار الُمجتمعّي في الزمان والمكان لبلورة معالم األّمة 
وضرورة وحدتها، وهل ألّي مهتّم بالشأن المسلكي للجماعات، أن 
الشعوب  تستوجبها  التي  السوّية  األخالق  بأهمّية  فعالً  ُيسلّم  ال 

كّل  وهل  األم��م،  بين  الكريم  بالوجود  حّقها  تأكيد  نحو  لنهضتها 
ما  التي  السلطات  من  تستدعي  للوطن،  خيانة  هي  القناعات  هذه 
االّدعاء  استقاللها،  بحرّية  األجنبّية  الوصاية  سالسل  تجّر  فتئت 
والمالحقة والمحاكمة الفورّية بهيئة صورّية كانت تمارس انتداباً 
له،  داعية  قرائن  دون  من  باإلعدام  وتنطق  للشعب،  تمثيالً  وليس 
األعلى  الرئيس  امتناع  رغم  سريع  باجتماع  العفو  طلب  وت��رّد 
للقضاء المخّول قانوناً تقديمه عن النظر به، وجلب نائبه وبعض 
الى  ليصار  الجمهوري  القصر  إلى  فراشهم  من  والجاّلد  أعضائه 
عند  الحكم  وتنفيذ  التالي،  اليوم  شمس  بزوغ  قبل  الطلب  رفض 
المدنّية  للمحاكم  ُعرفّية  محاكمة  أسرع  لتكون  الرمل،  على  فجره 
يشهدها التاريخ السياسي، أم أّن سورية للسورّيين كأّمة واحدة، 

جريمة تستوجب قتل المؤمن بها.
لكّل مفّكر حّر بأن يقف ويسأل  بّد   ال  بعد سبعين سنة وسنة، 
الضمير اإلنساني حول كّل ما أحاط بذاك اإلعدام الُمشين والُمجرم 
من تدبير، والكشف عن كامل أسراره وخفاياه، والتي لم تزل في 
فتح  ضرورة  وليطلب  الصدئة،  المخابرات  أجهزة  أقبية  جوارير 
عبر  الموصولة  الجّهات  وُمساءلة  تاريخه،  حّتى  الُمغلق  ملّفه 
الذنب  وتحميلها  البغيض،  المزّيف  التمثيل  باستمرارية  اإلرث، 

والعقاب.
أجل، هذا ما يدعو إليه الضمير اإلنسانّي، بالرغم من تغييبه في 
المعيش  الواقع  المليء بالغرائب، وعلى ما نشهده من  الزمن  هذا 
بكّل المآسي التي تجتاح بالدنا والعالم، فإّنه أحوج ما يكون لنا 
اآلن، هو تثبيت الخطى على الدرب األساس للمبادئ التي وضعها 
أنطون سعاده، والنهوض بها في المجتمعات أينما كان، والتشّبث 
بتعاليم فكره، وألّن الطريق نحو وحدة األّمة طويلة تمّر عبر األجيال، 
ويستوجب من المؤمنين بها عدم السقوط في منتصفه، مع لزوم 
ولمباشرته  وأّسسه،  قاله  ما  لفهم  العرض  بطريقة  النظر  مداومة 
بشكٍل بّناء وحاضر لنشر العقيدة الثابتة التي ال تتغّير، ولُيساعد 
على استمرار ما حّققه وأّكده بحياته المناضلة التي عاشها شاكراً 
واهَبها، وأتّمها شاكراً مستهدَفها، والتي لم ُينِهها إعداُمه الذي هو 
عاٌر َيعَرُق به جبين األشرار المجرمين الحاملين ِخزي الَوْصمة، بل 
خلّدها استشهاُده الذي هو غاٌر َيشُرق به جبين األحرار المؤمنين 

بالبقاء لألّمة، والصارخين بتحّية الحياة ألبناء الحياة.

الحي  األمة  تراث  من  يتجزأ  ال  جزٌء  التموزّي  الفداء«  »حكاية 
والمستمر عبر التاريخ. الثامن من تموز له رمزية الشهادة في سياٍق 
تاريخٍي متصل بمراحل وحقب تاريخية شكلت وتشكل تراثاً أصيالً 

ينبع من منظومة القيم التي جّسدها إنساننا عبر الزمن.
التاريخي في  المنهج  الثامن من تموز، ثبت أنطون سعاده  في 
تجسيد قيمة »الفداء« والتضحية وتماهي الفرد وانغراسه في قلب 

قضايا مجتمعه وأمته وشعبه.
تالفيف  في  ترسخ  ألنه  النسيان  على  عصياً  غدا  التاريخ  هذا 
تحت  لها  مكاناً  القبر  يكون  أن  تأبى  ألمة  »الجماعية«  الذاكرة 
كل  داخلها  في  تختزن  مكافحة  مناضلة  مصارعة  أمة  الشمس، 
مقّومات الصمود واالستمرار، أمة حرًة هادية – كما أرادها سعاده 
– لألمم عزيزًة تتنفس حريًة وشموخاً وإباًء، وتحمُل قيم الشهادة 
ومناقبها  وقيمها  وثقافتها  الحياة  أقانيم  من  أقنوماً  باعتبارها 

وفلسفتها األصلية.
من أمثوالت الثامن من تموز أن »الفداء« منهج حياة يحمل قيماً 
دون  من  لحياة  قيمة  ال  إذ  الحياة،  بفكرة  عضوياً  ارتباطاً  ترتبط 
حرية، وال سبيل لحريٍة من دون صراع، وال صراع من دون استشهاد، 

فالشهادة هي القيمة المحورية التي تتركز فيها كل القيم.
عبر  الناس  وج��دان  في  القيمة  هذه  على  القضاء  يريد  َمن  ثّمة 
بين  وتساٍو  و«الحياة«،  »الشهادة«  بين  تناقض  إشكالية  إحداث 
ثقافة »الشهادة« وثقافة »الموت«، وتساٍو تماماً بين ثقافة »الحياة« 

وثقافة »العيش«.
حركة  قلب  في  تقف  وهي  األم��ة  بها  ابتليت  مفاهيم  أزم��ة  إنها 

الصراع...
في زمن انقالب الصورة تغدو الحاجة ملّحة لتثبيت »المفهوم« 

مرتكزاً  تكون  رؤية  صياغة  إعادة  في  يساعد  قيمّي  سلّم  وتركيز 
لسلوك األّمة حاضراً ومستقبالً...

عبر  عقولنا  على  يسيطر  أن  يريد  ظالمّي  فكرّي  استبداد  ثّمة 
إيهامنا أن فكرة »الحداثة« هي نقيض فكرة االنتماء، وأنها نقيض 
فكرة »الهوية«، ونقيض فكرة »المقاومة«، ثّمة َمن يريد إيهامنا أن 
منتوج  الى  واالستجابة  العقل  حركة  تعطيل  تستوجب  الحداثة 

»العقول المستوردة«...
الى  التاريخ،  الى  االنتماء  لغة  أن  إيهامنا  محاولة  هو  واألخطر 
الجغرافيا، الى وحدة الحياة، هي لغة خشبية وأن لغة الشهادة هي 

لغة من خارج العصر...
لمعاني  الهادئة  وال��ق��راءات  للتجلي  محطة  تموز  من  الثامن 
ال��زالزل  وسط  والمكانّي  الزمانّي  الملمح  في  سعاده  استشهاد 
السياسية والعسكرية التي ضربت وتضرب البنى التحتية لمجتمع 
تعرَّض ألقسى التجارب اإلنسانّية في االحتالل والقهر ومحاوالت 
التطويع والتجهيل والتهميش واالختزال، مجتمع ال يخرج من دائرة 
تآمر حتى يدخل في دائرة تواطؤ من قوى محلّية وأجنبّية تقاطعت 
مصالحها واستهدافاتها ووجهت كل جحافل ترسانتها العسكرية 
المثخن  وجسده  المجتمع  قلب  صوب  واإلعالمية  واالقتصادية 
بالجراح إلحداث التشظيات العمودية واألفقية وضرب وحدة األمة 

ونسيجها الشعبي إلخضاعها وتطويعها على كل المستويات.
إن الجريمة التي ارتكبتها الرجعية المحلية باالتكافل والتضامن 
مع القوى األجنبية والصهيونية العالمية استهدفت ضرب الحركة 
السورية القومية االجتماعية التي بات تأثيرها وفعلها النهضوي 
ما  مع  للعيان،  واضحاً  والسلطة  واالقتصاد  واألمن  السياسة  في 
يعنيه هذا األمر من تغيير في موازين القوى لصالح حركة التغيير 

الجذرّي والبنيوّي لكل البنى السياسّية القائمة في بالدنا.
الضمانة  شكل  سعاده  أوج��ده  ال��ذي  القومّي  الوعي  ولكن، 
القومي  النضال  حركة  واستمرار  النهضة  شعلة  الستمرارية 
التي  الصعوبات  كل  رغ��م  أهدافها،  تحقيق  باتجاه  االجتماعي 
واجهتها في مسيرتها الالحقة سواء في لبنان أو الشام أو غيرها من 

الكيانات.
الحقبة  االستشهاد  من  عاماً   71 مسافة  وعلى  اآلن،  نحيا  نحن 
األخطر ونعيش مخاضاً تاريخياً صعباً هو الممر اإللزامّي لالنتقال 
ودونه  وتحديات،  صعوبات  دونه  مخاض  حالة،  إلى  حالة  من 
تضحيات هائلة لالنتقال بمجتمعنا الى مصاف المجتمعات الراقية 
المتمدنة التي تليق بها الحياة ويليق بها التمدن، ويليق بها الصراع 

من أجل الحرية.
الثامن من تموز ذكرى نستلهم منه عبرة وقفة العز التي وقفها 

سعاده على رمل بيروت دفاعاً عن كرامة وعزة هذه األمة.

 8 ليلة  ومع  والجمال،  الخير   إله  اإلله،  هو  تموز  القديمة  األسطورة  في 
تموز 1949 صار تموز الرجولة والبطولة. 

في تموز يتفتح قلب األرض فيعطي ثماراً وغالالً، به تبلغ الطبيعة ذروة 
تطلع  وألجله  وعطاء،  عّز  بيادر  الحياة  قلب  يتفجر  به  والسخاء،  نضجها 
يشهد  الدُم  وكان  الرسالة  اكتمال  كان  تموز  وفي  وضياء،  بدفٍء  الشمس 

والفداء...          للبطولة 
أمتنا،  أعداء  موتاً  أرادوها  للحياة،  فيه  النصر  وكان  المرير  الصراع  كان 
آٍت  فالنصر  خسئوا  لكنهم  انطفأت،  الشعلة  بأن  ظّنوا  للممات...  وهلّلوا 

وحتماً آٍت!   
دالئل النصر هو القوميون االجتماعيون في الوطن وعبر الحدود يعني في 
عالم االنتشار، في ثباتنا ومواقفنا في زمن الكورونا وكّل األوبئة والموبقات 
المؤيدة  البطولة  ممارسة  علينا  الشدائد  زمن  في  وتشرذم،  انقسامات  من 

العقيدة...  بصحة 
بأمته  مؤمناً  دمه  بذل  الذي  سعاده  أنطون  نعم  العظيم،  سعاده  قدوتنا 
المناسبة  هذه  في  نجد  ال  أقول  الحّق  إرادتها...  عن  المعّبر  وحزبه  الهادية 
المجيدة أمراً نكّرم به صاحب الذكرى أفضل من اإلصرار على تحقيق المبادئ 
وتنتصر  والعنفوان،  العّز  حياة  أمته  تحيا  كي  ألجلها  بحياته  ضّحى  التي 
على الظلم والجهل والطغيان... وإذا كانت المبادئ لإلنسان وليس اإلنسان 

من  باإلنطالق  إالّ  يتّم  أن  يمكن  ال  وارتقائها  الشعوب  نهوض  فإّن  للمبادئ، 
اجتماعية  فلسفية  مبادئ  من  أّي  والحياة،  والفن  الكون  إلى  فلسفية  نظرة 
إنسانية تكفل عملية النهوض واإلرتقاء، وتعيد إلى األمة حيويتها، بل تزيد 
اإلنسانية...   الحضارة  سلّم  في  المراتب  أعلى  لتبلغ  وقوتها  اندفاعها  في 
ألجل هذا وضع سعاده المعلم والزعيم مبادئ الحزب األساسية واإلصالحية 
التي تشكل قضية واحدة، هي قضية األمة السورية في وجودها وحدودها، 

في حقيقتها وحّقها، في تقّدمها وارتقائها...  
تبلغ  مستقلة  حّرة  حياة  تحيا  أن  تريد  أمة  كّل  »إّن  الزعيم:  حضرة  يقول 
الوحدة  وهذه  متينة.«  روحية  وحدة  ذات  تكون  أن  يجب  العليا  مثلها  فيها 
الدينية  األمة  جماعات  من  جماعة  كّل  إنعزال  حال  في  تنشأ  ال  الروحّية 
ضمن نطاق اجتماعي حقوقي. ويقول: »إّن أزمنًة مليئة بالمحن والصعاب 
تأتي على األمم الحّية فال يكون لها إنقاذ منها إالّ بالبطولة المؤمنة المؤيدة 
أتباعها  على  تضع  عظيمة  عقيدة  »كّل  سعاده:  ويضيف  العقيدة«،  بصحة 
وتحقيق  حقيقتها  انتصار  هي  التي  األول��ى  الطبيعية  األساسية  المهمة 
غايتها، وكّل ما دون ذلك باطل. وكّل عقيدة يصيبها اإلخفاق في هذه المهمة 
تزول ويتبّدد أتباعها.« ويقول: »عوا  مهمتكم بكامل خطورتها والهجوا دائماً 
بهذه الحقيقة، حقيقة عقيدتكم ومهمتكم، حقيقة وجودكم وإيمانكم وعملكم 

وجهادكم..«
العقيدة  في  بل  نفسه  النظام  في  ليس  اإلجتماعيون  القوميون  أيها  السّر 
لمجتمعنا  جديد  بنظام  سعاده  جاء  أمامه.  الذي  الهدف  وفي  وراءه  التي 
األمم والشعوب في  العربي، ولكّل  الرسولي، ولعالمنا  اإلنساني الحضاري 

هذا الكون.
الزعيم ورفقائه على طريق  2020 نقول لتالمذة  8 تموز  للعام  لمناسبة 
تعاليمه وصراعه وبطولته واستشهاده وخلوده: إّن سعادة ُيناديكم وأنتم 
وأنتّن تعون ما أراد وما يريده سعاده، فإلى الدرس من جديد واإلستيعاب 
نعرفها،  كلّنا  مؤامرة  فعل  هي  اإلنقسامات  عملية  إّن  والقدوة...  والممارسة 
إيماننا  إن  مّنا،  تنال  أن  قطعاً  يمكن  ال  فقط،  لبعضنا  وبمحبتنا  بوعينا 
بوحدتنا هو أساس أعمالنا، إحذروا أن يستغل حالة بالدنا القاسية العابرة 
أّي مستغّل، إحذروا المتباكين على ما ُنقاسي، إحذروا الدّساسين ومزّوري 
بوعي  لنعمل  لألمة...  األمة  من  فينا  ما  لتقديم  استعداد  على  إننا  الحقيقة، 
للنصر  ونسير  المناقبية،  السوية  على  وبمحبة  تعاليمها،  ونور  النهضة 

الذي وعدنا به سعاده .
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محاكمة سعاده



تنقذ  أن  العظيمة  نهضتك  تستطع  ولم  األمة  زعيم  يا  اغتيالك  على  سنة  وسبعون  إحدى 
تكاثر  الزعيم  أّيها  بعدك  الذئاب.  تتناتشها  أشالء  تركها  الذي  المريع  التفّسخ  من  أمتك 
الذي  أي  الكفيل،  لغوياً:  يعني  الذي  الحقيقي  معناها  عن  الكلمة  هذه  حرفوا  لكّنهم  الزعماء 
يكفل أّمته ويرعاها ويساعدها إّما على النهوض واالرتقاء وإّما على الثبات في منزلة الرقي 
أيضاً  القوم وسّيدهم. والزعامة  أيضاً هو رئيس  األمة، والزعيم  الرفيعة، أي حسب ظروف 
تحمل معنى: الّدرع والرياسة والشرف، وكّل هذه القيم تجّسدت فيك وأنت القائل: »إن كنتم 
إلى  بكم  سرت  أقوياء  كنتم  وإذا  عّني،  أقصيتكم  جبناء  كنتم  وإن  بجسدي،  وقيتكم  ضعفاء 
النصر«. أنت لم تطلب الزعامة لتحقيق مصلحة خاصة كما يفعل »زعماء« هذه األيام الذين 
بدالً من أن يكونوا الدرع التي تقي األمة من الويالت كانوا بأنفسهم الويل الثقيل الذي أنزل 
ينهبون  مافيات  رؤساء  بهم  إذا  حقيقيين  قوم  رؤساء  يكونوا  أن  من  وبدالً  الخراب،  باألمة 
القطيع، وبدالً من أن يتحلوا  الرعيان وهو  الشعب ويذّلونه ويهّشون عليه بالعصي كأنهم 
يهينوا  أن  إالّ  أبوا  الشريف،  القائد  الزعيم  عند  الشرف  قيمة  ُتبرز  التي  والمناقب  باألخالق 

الناس ويدفعوها إلى التخلّي عن أقدس ما يّتصف به اإلنسان أي الشرف.
يكتف  لم  وتشرذمنا  وانقسامنا  تأّخرنا  علة  بأّنه  بدقة  وّصفته  الذي  الطائفي  النظام  إّن   
كما  الزعامة  مفهوم  جّسد  أحد  من  وما  كالفطريات  »الزعماء«  أنبت  هو  بل  باغتيالك  فقط 
فعلت، وهذا ما دفع الشهيد كمال جنبالط إلى أن يقول في استجوابه للحكومة التي أخذت 
القرار بإعدامك أّنك: »رجل ُعرف عنه أّنه رجل عقيدة ومؤسس مدرسة فكرية كبيرة وباعث 

نهضة في أنحاء الشرق قد يندر لها مثيل«.
 اغتالوك ألّنهم رأوا فيك الوطني األمثل الذي اعتبر أّن مصلحة أّمته يجب أن تكون فوق كّل 
العدو، وهم  إلى  أراضيهم في فلسطين  الذين باعوا  السماسرة  العمالء  مصلحة، وهم كانوا 
المواطنين  نفوس  في  الطائفية  غّذوا  الذين  وهم  بذلك،  ظلماً  واتهموك  معه  تواصلوا  الذين 
الكريمة  إلى الحياة الحّرة  أّمتك  إلغائها واالرتقاء بمواطني  إلى  الوقت الذي سعيت فيه  في 
العزيزة فحاولت أن تنتشلهم من العيش الذليل إلى الحياة الكريمة فقلت لهم بأّن: »الحياة 
أّما العيش فال يفّرق بين العّز والذل«. وها هم حتى الساعة ال يفّرقون  ال تكون إالّ في العّز، 

بين الحياة وبين العيش ألّنهم استسهلوا العيش الذليل ولم يفقهوا معنى العّز.
وغّذت  كيانات  إلى  أمتنا  ج��ّزأت  التي  بيكو  سايكس  بوجه  وقف  ال��ذي  الوحيد  كنت 
زالوا  وما  كانوا  وهم  والمذهبية.  والطائفية  والقبلية  والعشائرية  العائلية  العنصرية 
مصلحة  باسم  يستغلوهم  لكي  المواطنين  نفوس  في  المفاسد  هذه  ترسيخ  على  يعملون 
بناء  فوق  التركي  العلم  رفع  رفضت  عندما  فتياً  تزل  لم  كنت  والطائفة.  والعشيرة  العائلة 
التركية  األعالم  يحملون  بيروت  في  المتظاهرين  رأينا  القريب  باألمس  نحن  وها  مدرستك، 
أربعة قرون من االحتالل والقهر والظلم  الجديد. تناسوا  العثماني  السلطان  ويدافعون عن 
ونشر الفساد، وتنادوا لنصرة المحتّل فقط ألّنه يشبههم باالنتماء المذهبي ونكاية بشريكهم 

في الوطن المختلف مذهبياً عنهم.
االحتالل  لمفاعيل  ورض��خ��وا  ال���رؤوس  ط��أط��أوا  وه��م  بامتياز،  األول  ال��وح��دوي  كنت 
وتداعياته. استشرفت أهمية وحدة األمة من حيث هي واقع اجتماعي، اقتصادي، تاريخي، 
جمر  على  فنفخوا  وقّسم،  خّطط  بما  وقبلوا  لالستعمار  استزلموا  وهم  وحضاري،  جغرافي 
مبدؤك  مصالحهم.  على  وأبقت  واليابسة  األخضر  نيرانها  فأكلت  زرع،  ال��ذي  الطائفية 
المصلحة  على  المذهبية  المصلحة  فكّرسوا  الدولة  عن  الدين  فصل  هو  األول  اإلصالحي 
فطالبت  الثاني  اإلصالحي  المبدأ  خالل  من  العصرية  المدنية  الدولة  إلى  سعيت  الوطنية. 
شارف  وقد  هم،  وها  والقضاء،  السياسة  شؤون  في  التدّخل  من  الدين  رجال  منع  بضرورة 
الربع األول من القرن الحادي والعشرين على االنتهاء، يرّكزون في كّل خطبهم على الوضع 
القيم  تنهار،  أجيالنا  أخالق  الروحية.  الدينية  رعاياهم  شؤون  إلى  ينظرون  وال  السياسي 
أماكن  بزخرفة  إالّ  يأبهون  ال  وهم  فكرياً،  ترفاً  أصبحت  االجتماعية  المثل  تداس،  العائلية 
إالّ  الله ال يمكن سلوكها  إلى  الطريق  الفارهة، فهل  المرافقين والسيارات  العبادة، وبطوابير 

بهذه المظاهر الزائفة الزائلة؟
السياسي  المظهر  تشّكل  التي  لدولته  انتماؤه  يكون  أن  على  الجديد  اإلنسان  بناء  أردت 
لألّمة، وهم أرادوه إنساناً مسلوب اإلرادة يمشي مع القطيع، ليس عليه أن ُيعمل عقله بما هو 
صالحه، ألّن »زعيمه« يفّكر عنه، وهو العالم العارف كيف يكون استغالل الزعماء لألغبياء. 
للوطن  ليكون  مجال  من  يبق  ولم  وللقطيع،  للعائلة  للمذهب،  للطائفة،  الوالء  ّكرسوا  لقد 
مكان إالّ بالشعارات الطّنانة التي تتبّخر في الهواء بعد إطالقها بثواٍن. لقد أعادوا اإلنسان 
إلى القمقم بعدما حاولت جاهداً إلخراجه كي يتنّسم هواء الحرّية النقي، ولم يفهموا قولك: 
أّمة حّرة، فحرّيات األمم عار عليكم«. هي مقولة نهضوية لو  »إن لم تكونوا أنتم أحراراً من 
فهموها لما غرقوا وأغرقوا كيانات األمة بالذّل والهوان، ولكن من أين للعبد الذليل أن يفهم 
معنى الحرية الحقيقي وبالتالي كيف ُيمكنه أن يمّثل ويعّبر عن تطلعات أمته للحرية وهو 

قد اعتاد حياة الُحفر.
مدرستين:  إلى  ينتمون  اقتصاديون  وضعها  معلّبة  اقتصادية  بنظريات  تستعن  لم 
النفس السورية كّل  آمنت بأّن في  رأسمالية واشتراكية، بل وضعت نظريتك الخاصة ألّنك 
في  يصّح  أن  الضروري  من  ليس  األخرى  األمم  لدى  صّح  ما  وبأن  والجمال،  والخير  الحق 
ودرست  اإلقطاعية،  نير  تحت  يرزح  يزل  لم  فرأيته  مجتمعك  واقع  درست  وبالتالي  أّمتك، 
ودرست  ترحم،  ال  قلة  بيد  الثروة  وتحصر  الشعب  تنهب  جشعة  فوجدتها  الرأسمالية 
اإلشتراكية فوجدتها تعمل على ترسيخ الطبقية وزيادة الفوارق بين أبناء المجتمع الواحد 
االجتماعية  القومية  نظرتك  من  وانطالقاً  األخرى،  الشعب  طبقات  بكّل  العّمال  طبقة  وتحّكم 
التي رّكزت فيها على وحدة الحياة ألبناء المجتمع الواحد وضعت المبدأ اإلصالحي الرابع 
على  يجب  أي  اإلنتاج،  أساس  على  القومي  االقتصاد  وتنظيم  اإلقطاع  بإلغاء  يقضي  الذي 
الدولة القومية االجتماعية أن تكون لها خطة اقتصادية واضحة تعتمد على اإلنتاج، وهذا 
يعني أّنه من واجبها خلق فرص العمل لكي يكون كّل مواطن منتجاً بطريقة أو بأخرى، وعلى 
مواطنيها  جهود  مجموع  عن  الناتجة  الثروة  توزيع  يتّم  بحيث  عادلة  تكون  أن  الدولة  هذه 
من  والدولة  األمة  مصلحة  وصيانة  جهة  من  العمل  إنصاف  بذلك  فيتّم  إنتاجه  حسب  كّل 
من  وبدالً  التي  »إنجازاتهم«  ذكر  من  أخجل  غيابك؟  بعد  »الزعماء«  فعل  فماذا  ثانية.  جهة 

تشجيع االستثمار لزيادة اإلنتاج، فرضوا خوة على كّل المستثمرين بحيث ال يمكن أن يمّر 
وترّبعوا  المال  رأس  فهرب  مضارباً،  شريكاً  »الزعيم«  يدخل  لم  إن  استثماري  مشروع  أّي 
المواطنين من خالل الحصرية  العاملة يمعنون من خاللها بسرقة  الشركات  هم على رأس 
بحاٍل  ليست  فهي  األخرى  الكيانات  أّما  الهاوية،  إلى  اللبناني  الكيان  فأوصلوا  واالحتكار 

أفضل.
كنت أول من استشرف خطر الهجرة اليهودية إلى فلسطين وحّذرت منها ومن مخططات 
ألّنهم  بسماعك  يرغبوا  فلم  جميعها،  األمة  كيانات  لتطال  فلسطين  ستتجاوز  التي  اليهود 
كانوا غارقين بعمالتهم، موافقين على بيع األرض وإقامة دولة العدو. حاربوا رفعاً للعتب 
ومنعوا حزبك من المشاركة في القتال ألّنهم كانوا يدركون صدقك، وبأّنك نّشأت من انتمى 
هي  االجتماعية«  القومية  »الحركة  بأّن  علّمتهم  معناها.  يفقهوا  لم  قَيم  على  حزبك  إلى 
لالنتصار.  بل  للتنازل  مستعّدة  ليست  إّنها  وقناعة.  استسالم  حركة  ال  وتقّدم  صراع  حركة 
لها  فأّمنوا  مصالحهم  لهم  أّمنت  ألّنها  الخارجية  لإلرادات  واستسلموا  فتنازلوا  قنعوا  وهم 
بمصلحة  يتعلق  األمر  كان  متى  تستسلم  لن  أنك  أدركوا  هم  أّمتهم،  مصلحة  ال  مصالحها 
العهر  فمارسوا  واالنبطاح  االنصياع  استسهلوا  إدراكهم  وبعد  الصعاب،  كانت  مهما  األمة 
ما ال ُيبطنون، تاجروا وفجروا وأظهروا العفة فكانوا أوقح من  السياسي جهاراً وقالوا علناً 

القحباء.
توّجهاً  اإلصالحية  مبادئك  ضّمنت  فقد  وكرامتها  وعّزتها  أمّتك  رفعة  هدفك  كان  ولما 
والوطن«،  األمة  مصير  تقرير  في  فعلية  قيمة  ذا  »يكون  قوي  جيش  بإنشاء  يقضي  جديداً 
األعداء،  أطماع  بوجه  سداً  ليكون  بل  اآلخرين،  على  لالعتداء  الجيش  هذا  يستخدم  لكي  ال 
إذ متى عرف أّي عدو قدرات الجيش لحسب ألف حساب قبل أن ُيقدم على أّي عمل متهّور. 
فأصبح  ضعفه«  في  لبنان  »قّوة  شعار  ُرفع  اللبناني  الكيان  في  النتيجة؟  كانت  فماذا 
كان  وهذا  أجمع.  العالم  دول  لمخابرات  حاضنة  وبيئة  اإلسرائيلية،  للعربدة  مسرحاً 
إعادة  عن  وردعه  العدو  جيش  قهر  وحيدة  استطاعت  التي  المقاومة  لنشوء  مباشراً  سبباً 
إليه،  أعادت  ألّنها  المقاومة  حول  الشعب  كّل  يلتّف  أن  من  وبدالً  لبنان.  مهاجمة  محاولة 
ليس فقط األرض المحتلة، وإّنما أيضاً الكرامة الوطنية، تحّرك المتزّعمون طائفياً وحّركوا 
الغربي.  وراعيه  العدو  عنهم  يرضى  لكي  المقاومة  سالح  بتسليم  مطالبين  أغبياءهم 
أمم  من  واحدة  عربية  جبهة  قيام  إلى  دعوَت  الذّل.  وتفّضل  االرتقاء  تأبى  الذليلة  نفوسهم 
الطبيعية  العالقات  وإقامة  العدو  بدولة  لالعتراف  األمم  هذه  فتسابقت  العربي،  العالم 
وتهجيراً  وتدميراً  قتالً  أّمتك  أبناء  من  بجزء  العدو  هذا  يفعل  ماذا  يوم  كّل  يرون  وهم  معها 

احتالله. لرقعة  وتوسيعاً 
لعقود،  عليهم  تسلّط  من  لمواجهة  اللبناني  الكيان  في  المواطنون  هّب  القريب  باألمس 
ونهب مقّدرات الدولة وأفقر المواطن، فكانت وقفتهم عزيزة كريمة أعادت األمل إلى النفوس، 
ولكن إلى حين. كّل ما طالبوا به لم يتجاوز مطالباتك وعملك الدؤوب لتحقيقها منذ ما يقارب 
القرن. تجاهلوا حزبك بل وضعوه في الخانة ذاتها مع األحزاب الطائفية واإلقطاعية ألّنهم 
أّنها ال  العلم  التي علمت حّق  الثائر األول على هذه األنظمة  أّنك كنت  ال يقرأون، وال يعلمون 
يمكن أن تحّقق مصلحة األمة وبالتالي مصلحة المواطن. خذلتَك أّمتك سعاده مّرات ومّرات 
الخطأ.  الزمن  في  أتيت  رّبما  تستأهلك.  ال  أّمتك  بأّن  ضمير  براحة  القول  أستطيع  تزل.  ولم 
طريق  إلى  تقوده  عقالنية  برؤية  للمواطن  اآلن  لغاية  يسمح  لم  الذي  الرديء  الزمن  هذا 
االجتماعية،  القومية  نظريتك  صحة  على  يؤكد  أّمتنا  في  يحدث  ما  كّل  الحقيقي.  الخالص 
وعلى صوابية أفكارك ومبادئك التي وصفتها ورأيت فيها، لو ُطّبقت، خالصاً لألمة يقودها 
مجّدداً إلى ما كانت عليه من مجد وعّزة وكرامة. ولكن أّنى لهذا الشعب أن يدرك ذلك وهو ال 

يقرأ، بل ما زال يتحرك غرائزياً، ويتصّرف غرائزياً دون وعي أو تفكير.
والحّرية  للسيادة  ضمانة  أنفسهم  ويعتبرون  ويتشّدقون  ينّظرون  الذين  هم  ُكُثر 
والشامي  اللبناني  الكيان  يهّدد  الذي  اإلسرائيلي  بالعدو  األمر  تعلّق  ومتى  واالستقالل، 
نسمع  ال  شعبنا،  أبناء  وتقصف  سمائنا  في  بحرّية  طائراته  وتجول  يوم،  كّل  والفلسطيني 
على  مساء  صباح  ويطالبون  المقاومة  مهاجمة  على  ويصّرون  استنكار،  كلمة  حتى  منهم 
ضرورة تسليم سالحها ألّنها برأيهم تشّكل دولة ضمن دولة. فهل تساءل هؤالء مّرة واحدة 
لماذا ُوجدت المقاومة؟ ألم يدركوا بعُد أّن غياب الدولة والجيش القادر على المواجهة كانا 
األرض؟  وتحرير  ودحره  العدو  مواجهة  مهمة  األحزاب  بعض  لتنّكب  األساسيين  السببين 
على  المقاومة  خطر  عن  والسياسيين  العسكريين  العدو  قادة  بعض  تعليقات  يسمعون  أال 
ل�  المطلق  الدعم  لوال  أّنه  العالميين  المحللين  كبار  يكتبه  ما  يقرأون  أال  ووجودهم؟  كيانهم 
اليهودية  العصابات  كانت  لما  خاصة  المتحدة  والواليات  عامة  الغرب  قبل  من  »إسرائيل« 
موجودة فوق جزء من تراب وطننا، ولما تمكّنت من االستمرار لما يقارب ثالثة أرباع القرن؟ 
في  يروها  أن  أمل  من  هناك  فهل  الحاضر،  في  وال  الماضي  في  ال  الحقيقة  يروا  لم  هم  وإذا 
من  هؤالء  عند  مانع  ال  مصّرون؟  عهرهم  وعلى  قابعون،  جهلهم  في  أنهم  طالما  المستقبل 
االعتراف  إلى  الماضي  في  سعوا  ان  بعد  الفكرة،  لهذه  يرّوجون  هم  بل  العدو،  مع  التطبيع 
بكيان العدو المغتصب بدفع من الواليات المتحدة، خالل ما ُعرف بالحرب األهلية، عبر ما 
أصحاب  أركان  أحد  يجاهر  واليوم   .1983 عام  أيار   17 باتفاق  تسميته  على  التعارف  تّم 
الرئيس  أّن  وهي  الجميع،  يعرفها  والحقيقة  االتفاق،  هذا  إسقاط  وراء  كان  بأّنه  »السيادة« 
والمجلس النيابي كانا موافقين على بنود االتفاقية ما عدا نائبين اثنين هما: زاهر الخطيب 
ونجاح واكيم، وأّن من أسقط هذه االتفاقية هو الغضب الشعبي الذي أجبر المجلس النيابي 
على التراجع وعدم توقيع المعاهدة. فإن تّم ذلك في عهد الرئيس أمين الجمّيل فهذا ال يعني 

أّنه هو من أسقط االتفاقية كما اّدعى منذ فترة.
عذراً سعاده، فمفهومك للسياسة يختلف عن مفهومهم. هم يقولون بأّن السياسة هي فن 
الممكن، والممكن بالنسبة لهم يكمن بتحقيق مصالحهم على حساب مصلحة األمة والوطن، 
المصالح الخاصة.  السياسة هي فن تحقيق مصلحة األمة والوطن وليس  أّن  أدركت  وأنت 
إلى سابق  أّمتك  أن تعود  أردت  الشريفة، فحرموك من تحقيقها.  الغاية  لهذه  فنذرت نفسك 
عهدها قوة حضارية إنسانية ممّيزة، تستعيد حّقها بالحياة الحرة الكريمة من الذين سلبوها 
بمقدار  إالّ  األمم  في معترك  القومي« ال يكون حقاً  بأّن »الحق  من قناعتك  انطالقاً  الحق،  هذا 
ما يدعمه من قوة األمة. فالقّوة هي القول الفصل في إثبات الحق القومي أو إنكاره. وأكّدت 
أن  ورفضت  األخرى«.  لألمم  طعاماً  نكون  أن  نأبى  ولكنّنا  أحد،  على  االعتداء  نريد  »ال  بأنّنا 
كاملة  حقوقنا  نريد  »إنّنا  فقلت:  استسالماً،  يكون  عندها  ألنه  بالقوة  السالم  علينا  ُيفرض 
معظم  هي  وها  به«.  نرضى  الذي  السالم  إقامة  في  لنشترك  المصارعين  مع  الصراع  ونريد 
المهّم  ألّن  حياء،  دون  مقهورة  ذليلة  فتستسلم  العدو  إلمالءات  تخضع  العربي  العالم  دول 
أن يبقى السلطان مترّبعاً على العرش. وفي الوقت ذاته جزء كبير من شعبك بات مستعّداً 

للتطبيع واالعتراف نكاية باآلخر المختلف.
على  إليه  وصلنا  ما  استعراض  أردت  لو  أنني  علماً  الكالم،  أطلت  ربما  سعاده،  ع��ذراً 
مختلف الصعد، والذي حّذرت منه منذ ثالثينات القرن الماضي، الستدعى ذلك مّني عشرات 

بل مئات الصفحات.
عذراً سعادة وألف عذر، وأعلم علم اليقين أّن االعتذار لن يقّدم ولن يؤخر، ولن يغّير شيئاً 
المثير  السياسي  الخطاب  في  اإلسفاف  ومن  الخطير،  االنحطاط  ومن  المرير،  واقعنا  من 
فعلها،  ومن  سحرها،  من  الكلمة  جّردوا  بل  ال  الكلمة،  سوى  لنا  يبق  لم   . واالشمئزاز  للقرف 

ومن رشاقتها، ومن إمكانية تغلغلها إلى العقول والقلوب.
متشائم أنا حتى الموت، وحتى القهر، وحتى اليأس، وحتى من األمل.

هم  فقلّة  جدوى،  دون  الورق  على  استنزفه  الذي  الحبر  أستكثر  بّت  ألنني  قلمي  وعذراً 
الذين يقرأون، وقلّة أقّل هم الذين يقبلون وجهة نظر األخر، وإْن قرأوا يحاورون.

من  أحميك  بذلك  علّني  مسّمى،  غير  أجل  إلى  حجرك  على  نفسي  سأرغم  قلمي  ع��ذراً 
معنى،  للكلمة  يصبح  الذي  الوقت  وإلى  الفكري،  والَحَول  العقلي  الخلل  اثنين:  فيروسين 
الكالم  من  المبتذل  على  ترّكز  الكرامات،  رخص  رخيصة  باتت  التي  إعالمنا  كلمات  خاصة 

وتجتّر نفسها، وتستبعد كّل آخر ال يشاركها الرؤية والرؤيا.
ُيقال على مدى ما يزيد عن  عذراً قلمي... آن لك أن تستريح وُتريح، لقد قلت ما يجب أن 
نصف قرن. أعرف أّنك لن تنام قرير العين، ففي عينك قذًى يستقطر الدموع الكريمة العزيزة 
النّيرة،  العقول  تدركه  معنًى  تموز  من  للثامن  ُيصبح  أن  وإلى  الكرامة.  فيه  عزت  زمن  في 

استودعك ضمير األمة الذي غفا منذ إعدام سعاده ولم يصُح بعد.

الخلق  إلى  الطامحة  ونفسيتنا  تفكيرنا  سمو  عن  المعّبرة  الميتولوجية  أساطيرنا  في 
من  وغيرها  والجمال،  الحب  ربة  وإنانا،  وقدموس  البعل  كأسطورة  واإلب��داع  والتفّوق 
ألنهم  واالستشهاد  الصراع  قيم  إلى  ترمز  آلهة  إلى  أبطالها  تحّوَل  التي  الرائعة  األساطير 
تصارعوا مع قوى الشّر والظلم والغضب وضّحوا  بحياتهم من أجل خير اإلنسان واستمرار 
والشباب،  الحب  إله  أسطورة  على  نقع  الخالدة  التاريخية  األساطير  هذه  في  الحياة... 
خطر  تهّددها  عندما  بحياته  وافتداها  األرض  رمز  عشتروت  عشق  الذي  تموز  أو  أدونيس 
الخنزير  أدونيس  صارع  إذ  االجتياحي،  والعدوان  والموت  الرعب  البري،  رمز  الخنزير 

واستشهد في معركة بطولية من أجل ان تنتصر  الحياة وقَيمها السامية. 
وبعد أن دار دورته حول الشمس آالف المرات، عاد شهر تموز الذي أطلق عليه السوريون 
هذا اإلسم إحياًء لذكرى إلههم الذي استشهد من أجلهم.. عاد ليذّكرنا بأسطورته الجميلة، 
بإله الحياة والخصب الذي غدَر به الخنزير البري... عاد ليجّسَد أسطورة الفداء في أبهى 
بين  والباطل،  الحق  بين  بطولية  مواجهة  في  ظلماء..  ليلة  في  معانيها  وأكمل  مظاهرها 
قّوتين: واحدة تعّبر عن إرادة األمة الناهضة إلى حياتها الجديدة - حياة الحرية والسيادة 
والطائفية  والعبودية  الظلمة  إلى  ترمز  واألخ��رى  والعنفوان  والعز  والكرامة  والشرف 

والعمالة والذّل والعار واالستسالم.
القضية  صاحب  سعاده  أنطون  تقّدَم  تموز،  من  الثامن  صبيحة  في  المواجهة  تلك  في 
تعكُس  ظافرة  وابتسامة  ثابتة  بخطى  الشجاع  القائد  تقّدَم  وفيلسوفها..  األمة  ومعلم 
تقّدَم  نهضته...  بها  تنهض  التي  العّز  معاني  كّل  وتحمُل  إذالله  أرادوا  الذين  على  إشفاقة 
وقفة  نظيرها،  عّز  بطولية  بوقفة  الموت  ليواجه  اإلعدام  خشبة  إلى  القدوة   - الرجل  هذا 

اختصرت كّل البطوالت.
وفي الساعة الثالثة والثلث من فجر ذلك الثامن من تموز، تجّسَد فعل التضحية الذي 
ال يضاهيه فعل آخر... تجّسدت عقيدة الفداء الفردي افتداء لخير المجتمع ولحياة األمة، 
الرصاص  ألرى  مفتوحتين  عيني  »دعوا  للجالدين:  بالقول  النادرة  البطولة  وتجّسدت 
ليكوَن  النظِر  طليَق  ُيبُقوُه  أن  جالديه  سائالً  بالموِت  سعاده  رحَب  ص��دري«...  يخترق 
كلمة  يردِّد  وهو  صدره  الرصاص  اخترق  وعندما  استشهاده...  قبل  يراه  ما  آخر  وَطنُه 
شكراً لجالديه، تفّجرت الدماء الزكية انتصاراً للحّق وصيانة للقضية وافتدت األمة ذاتها 
بشهادة رجل المبادئ الجامعة التي شّعت على األمة نوراً، بعظيم عظمائها ومعلم أجيالها 

الهادي: شهيد األمة الزعيم الخالد. 
تسجيل  من  بّد  ال  واألرقى،  األزكى  الشهادُة  فيها  سطعت  التي  الظلماء  الليلة  تلك  وعن 

النقاط التالية:
أوالً، كم هم أقزاٌم أولئك المتآمروَن الذين اغتالوا سعاده بمحاكمة بربرية ليترّبعوا على 
وضمائرهم  عقولهم  في  المشوَّهوَن  المأجوروَن  الحّكاُم  أولئك  والخيانِة...  الذّل  عروِش 
القائل  سعاده  ألّن  فألهم  خاب  قد  ولكن  جسده  بقتل  سعاده  من  سيتخلصون  أنهم  ظنوا 
»قد تسقط أجسادنا أما نفوسنا فقد فرضت حقيقتها على هذا الوجود وال يمكن ان تزول«، 
بقي حياً بحزبه وتعاليمه وبالحقائق التي كشفها لنا ولألمة وللعالم والتي أّكدت وما زالت 
الحّكاُم الخونُة القوا حسابهم  ُد عليها أزكى الشهاداِت: دماء الشهداِء األبرار... أولئك  تؤكِّ
وسقطوا في مزبلة التاريخ، أما سعاده فأمسى بعقيدته منارٌة ال تنطفئ وروحاً متأججٌة 
وأغنيٌة  وقلوبهم،  السوريين  وجدان  في  راسخٌة  وحقيقٌة  به  المؤمنين  عروق  في  تسري 

قوميٌة تردِّدها األجياُل من بعده وتعلُن والءها له زعيماً خالداً خلود الحياِة.
التي سالت على رمال بيروت، تنبت في كّل يوم  الطاهرة  أّن دماء سعاده  ثانياً، نؤكد 
ومواسم  والخيرات  الخصب  ربيِع  والزهور،  األمل  ربيِع  إلى  وطننا  لتحّول  نعمان  شقائق 

الحصاد، وربيِع الشمس الدافئة الواعدة بكّل الخير والحب ودفق العطاء... 
دماء سعاده أينعت أشباالً وزهرات ومقاومين وكلماته أمست نوراً ينير ظالم األمة ويمأل 

العالم جماالً وتألقاً وضياء. 
تعاليمه أمست وجداناً حياً منتشراً في األمة وساكناً في نفوس مناضليها وشرفائها... 
وأمست روحاً ثائرة تواجه الطغاة أحفاد الخنزير البري وتتصّدى للتنين الصهيوني الذي 
األمة  بشهداء  تجلّت  الثائرة  الروح  هذه  وتموز...  أدونيس  بكّل  والفتك  بنا  للغدر  يترّبص 
سكاف  وبيحيى  وابتسام،  وفدوى  بنورما  وعلي،  ووجدي  بسناء  المقاومين،  وأبطالها 
التي نفتخر بانتصاراتها وإنجازاتها  المقاومة  وفادي الشيخ وخالد علوان، وبكّل شهداء 

والتي أكدت ما قاله شهيد الثامن من تموز: »اّن فينا قّوة لو فعلت لغّيرت وجه التاريخ«.
ثالثاً، في شهر الفداء، نتوجه إليك يا زعيمنا الخالد ونقوُل: 

ما أحوج شعبنا إليك لتنقله من ذّل العيش والخنوع واالستكانة إلى عّز الحياة وحسنها 
وجمالها... 

ما أحوج شعبنا إلى مبادئك اإلصالحيِة لتنقذه من البؤِر الطائفيِة واألزماِت المعيشيِة 
والحالِة االقتصاديِة التي يرزح تحت ثقلها، متحّمالً الفقر والجوع واآلالم، وترتفع به إلى 
االجتماعي  القومي  ونظامها  الحّرة  الجميلة،  الحياة  إلى  واالنتصار،  العّز  نهضة  رحاب 

األمثل.
وروح  واإليمان  والقوة  العزم  منها  ليستلهم  السامية  تعاليمك  إلى  شعبنا  أحوج  ما 

الصراع والبطولة واإلقدام. 
الفاسدين  وجه  في  ليقف  ورجولتك  وجرأتك  أخالقك  إلى  ماّسة  بحاجة  اليوم  شعبنا 
األمة  مصلحة  على  والمتطاولين  المخّربين  وك��ّل  واألنانيين  والمنافقين  والمتآمرين 
شهواتهم  إشباع  أجل  من  الصراع  حق  عن  المتنازلين  والساقطين  بقدرتها  والمشّككين 

الحقيرة وبناء »عَظمات« أنانية وهمية.
نعاهدك يا زعيمي، أيها الحاضُر دائماً فينا وفي قلوب المؤمنين في الحياة.. أيها الحاضُر 
في  ترفرف  النصر  رايات  في  الثوار،  وسواعِد  المقاتلين  قبضاِت  في  المعطاء،  شعبنا  في 
نعمان  شقائَق  نبتت  وقد  أرضنا  على  المتناثرة  الشهداء  كّل  أجساد  وفي  الياسمين،  شام 
ورياحين، نعاهدك بأننا لن نتخلى عن عقيدتنا وإيماننا بل سنستمّر في مواجهِة التنيِن 
المتعّدد الرؤوس وكّل أعداِء األمِة الطامعيَن بثرواتها وسنبقى حماَة حّق األمِة والمدافعين 
عن سيادتها وكرامتها... نعاهدك بأننا سنبقى في ساح الصراع إلنقاذ األمِة من انقساماتها 
الفاسدة ولتحريرها من كّل المشعوذيَن والّدجاليَن تجاِر السياسِة والطائفيِة  وأوضاعها 
إن  ومصالحه..  الشعب  على  والمتآمرين  األجنبية  اإلرادات  مع  المتحالفين  والوطنيِة 
الحرب ستبقى قائمٌة بيننا وبين هؤالِء إلى أن يتحقَق مطلُبنا األعلى ويكوَن لنا االنتصاُر 

الذي نسيُر إليه لتحي سورية كلها حياَة العز والمجد والخلود.
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يوم  بعد  يوماً  يتكاثرون  والمنّظرون  والحريات،  الحرية  عن  الحديث  كثر 
أنهم يملكون ناصية الحق والصواب،  المنّظرين يرون  والغالبية الساحقة من 
أعمق  إلى معرفة  النادرة منهم تعترف بحدودها وتقف عندها وتسعى  والقلّة 

وأوسع وأبعد مدى.
وبما أّن مفهوم أّية قضية من قضايا الفكر يخضع إلى النظرية التي تنطلق 
الوجود  في  اإلنسان  ودور  والكون،  والحياة  الوجود  إلى  نظرة  من  أي  منها 
والحياة  الوجود  مستقبل  إلى  النظرة  من  المنبثق  وتصّوره  والكون،  والحياة 
أغوار  وسبر  بالحياة  والنهوض  الوجود  فهم  في  ومهمته  ورسالته  والكون، 
وأحسن  أجود  هو  ما  إلى  للوصول  إبداعه  من  مواهبه  تمّكنه  ما  وإبداع  الكون 
التي  األساسّية  الفلسفّية  بالنظرة  مقّيداً  يظل  مفهوم  أي  فإن  وأجمل،  وأصلح 
انطلق منها، وهي أن الوعي السليم شرط ضروري للمعرفة والفهم، فاالنطالق 
من نظرة غيبّية غير االنطالق من نظرة وجودية، واالرتكاز إلى فلسفة جزئّية غير 
االرتكاز إلى فلسفة شاملة. واالعتماد على فلسفة فردية غير االعتماد على فلسفة 
اجتماعية، واألخذ بنظرّية افتراضّية غير األخذ برؤية واضحة للواقع اإلنساني 
األسري  إلى  الفردي  الفهم  من  يتدرج  قضية  أية  مفهوم  فإن  ولذلك  الطبيعي. 
فالديني  فالملّي  فالطائفي  الغيبي  فالتكّهني  فاإلثني  فالمكاني  العشائري  إلى 
الماورائي إلى االجتماعي اإلنساني، إلى غير ذلك من التجمهرات والتجمعات... 
ولذلك فإن مفاهيم الحرية ليست واحدة ووحيدة المعنى واالصطالح والقصد 

عند الجميع.

دعائم وقواعد وقَيم 
القومي  السوري  الحزب  »رم��وز  هي  والقوة،  والنظام  والواجب  الحرية 
االجتماعي األربعة التي تعبر عن تاريخ الحزب وتاريخ األمة السورية الحقيقي 
الرموز  وهذه  سعاده.  قال  كما  النهضة«  لقيام  األساسّية  الدعائم  هي  والتي 
تحت  تجزئتها  تجوز  ال  متماسكة  متينة  وحدة  تشكل  حقيقية  أساسية  دعائم 
أي ظرف كان، حتى ال تتشّوه وتتعّرض لبلبلة المفاهيم واستنسابية األذواق 
وُتفرَّغ من جوهرها القيمي. وعن القيم يقول سعاده: »الحق والخير والجمال، 
قَيم اجتماعية. الحق انتصار على الباطل في معركة إنسانية، وليس في معركة 

غيبية تجري وراء هذا العالم، وال يشترك فيها اإلنسان - المجتمع اإلنساني«.

الحرّية مفهوم نهضوّي
تعددت مفاهيم الحرية بتعدد الدارسين والباحثين، وتنّوعت وتتنّوع بتمايز 
وتنّوع الجماعات والبيئات واألزمنة ومستويات حضارات الشعوب واختلفت 

مفاهيمها وتختلف باختالف ُمعّرفيها ومنطلقاتها.
إال أن الجديد عندنا هو الرؤية الجديدة لإلنسان والحرية التي حّددها أنطون 
مظاهر  كل  شاملة  نظرة  وهي  والفن.  والكون  الحياة  إلى  نظرته  في  سعاده 
الحياة المادّية – الروحّية، بمعنى أنها نظرة العقل المجتمعي اإلنساني... وقد 
قال سعاده: »العقل في اإلنسان هو نفسه الشرع األعلى والشرع األساسي. هو 
موهبة اإلنسان العليا، هو التمييز في الحياة. فإذا ُوضعت قواعد تبطل التمييز 
يكون  أن  وبطل  األساسية  اإلنسان  ميزة  تالشت  فقد  العقل  تبطل  واإلدراك، 

اإلنسان إنساناً«. 
الحقيقية  الحرية  ألن  بذاتها،  مستقلة  حرية  بوجود  نقول  ال  نحن  لذلك، 
الكامل،  اإلنساني  الوجود  الوجود،  حرية  بل  العدم  حرية  ليست  نفهمها  كما 

اإلنسان- المجتمع الذي هو مقياس كل األشياء، وُمتَجه كل القيم.

اإلنسان في المفهوم القومّي االجتماعّي 
الذي  لإلنسان  مفهومنا  نوضح  أن  علينا  للحرية،  مفهومنا  نوضح  أن  قبل 
خارج  لحرية  وج��ود  ال  استمرارها.  وضمان  وغايتها  وج��وده��ا  مصدر  هو 
اإلنسان، وال معنى لحرية افتراضّية وهمّية في رؤوس كّتاب القصص، ورواة 
الحكايات، وفكاهات المهّرجين. الحرية هي ميزة يتفّرد بها اإلنسان دون سائر 
المخلوقات، واإلنسان بدون الحرية هو مخلوق آخر غير إنساني، وحيث يكون 
اإلنسان تكون الحرية. وحيث ال يوجد اإلنسان ال توجد الحرية، ومن يبحث عن 
الحرية خارج الوجود اإلنساني المجتمعي ال يمكن أن نسّميها إنسانية. والفرد 
اإلنساني الذي ال يمارس حريته كإنسان اجتماعي ليس إنساناً حتى ولو كان 
المنحوتات  وسائر  والمجّسمات  والتماثيل  والصور  فالرسوم  إنسان.  شكل  له 
ولن  حّرة  تكون  ولن  حّرة  ليست  ولكنها  اإلنساني  الفرد  هيئة  تشبه  واأللعاب 
تصبح حّرة حتى ولو نفخت فيها أنفاس ماليين البشر، وُضّخت فيها أعاصير 
هي  العقل  وميزة  العقل  هي  الكبرى  اإلنسانية  وميزة  إنسانية،  الحرية  الكون. 
األجود واألفضل لإلنسان وهذه  الصراع في سبيل  الحرية هي  الحرية، وميزة 

بداية الوعي والنهضة.
فإذا لم ننطلق من الوضوح ونفهم اإلنسان فهماً صحيحاً ال التباس فيه فلن 
نصل أبداً إلى توضيح مصطلح الحرية وفهمه الفهم الصحيح وسنبقى نتخّبط 

في عالم فرضي وافتراضي هائج باألوهام والظنون والمبهمات والخرافات. 
عصر  في  ولدوا  »الذين  سعاده:  أنطون  والفيلسوف  االجتماعي  العالم  قال 
مظلم ولم تَر أنفسهم النور قط ال ُيرجى منهم أن يروا ببصائرهم العمياء األلوان 
والمثل  ومعانيها  الحياة  وأشكال  والطرق  والقيم  واألشياء  والخطوط  والظالل 
النور«. هذا هو  النور وسارت في  العليا التي اعتنقتها النفوس التي ُولدت في 
الواقع الطبيعي، وهذه هي الحقيقة التي تعني أول شعاع الحرية الذي يحّرر 
البصائر  بتفعيل  وذلك  المبهمات  خرافات  ومن  العمياء  البصائر  من  النفوس 
والفعل  والسير  والنضوج  والنمّو  والحياة  والعيش  الوالدة  المبصرة  البصيرة 
الذي  النور  في  إال  حراً  يكون  ولن  ال  اإلنسان  ألن  النور،  في  واإلب��داع  واإلنتاج 
الظلمة فهي جحيم  أّما  الحرية،  الظلمات. فالنور هو بيئة  أنواع  يحّرره من كل 

العبودية ُتعمي النفوس ولن تكون فيها البصائر إال عمياء. 
إن العقل البشري هو البداية وال يظنّن أحد أنه بغير العقل اإلنساني الواعي 

السليم يمكن أن تكون هناك قيمة إنسانية يمكن تسميتها بالحرية.

الوضوح في فهم اإلنسان  هو األساس 
إن الواجب األول في عملية التثقيف الذي قال به سعاده عّينه بوضوح هو 
»يجب علينا أن نفهم هدفنا فهماً صحيحاً لنكون قوة فاعلة محققة، ولكي نتمكن 
من العمل المنتج، يجب أن نكون مجتمعاً واعياً مدركاً؛ وهذا ال يتم إالّ بالدرس 

المنظم والوعي الصحيح«. 
واستناداً إلى هذا الواجب الذي يرّكز على الوعي والفهم الصحيحين والدرس 
المنّظم شّدد سعاده على الوضوح كل التشديد، فالوضوح هو النور الذي ُيولد 
فيه المتنّورون ويسيرون على الُهدى إلى تحقيق المقاصد الراقية والُمُثل العليا. 
 ، الوضوح شرط أساسي لالنتقال من حالة مظلمة ال نور فيها وال تقّدم وال رقيَّ
أي ال حرية فيها، إلى حالة جلّية يعّمها الجالء وتتجه فيها البصيرة إلى األهداف 

السامية والُمُثل، وهذا ما قاله في هذا الشأن المعلم انطون سعاده:
ال  وضوح  ال  وكل  صحيح،  إليمان  أساساً  يكون  أن  يمكن  ال  وضوح  ال  »كل 
معرفة  فالوضوح  خير.  أو  حق  أو  جمال  من  حقيقة  ألي  قاعدة  يكون  أن  يمكن 
األمور واألشياء معرفة صحيحة، هو قاعدة ال بّد من اتباعها في أي قضية للفكر 

اإلنساني والحياة اإلنسانية«.
هو  والحرُّ  عبودية،  هو  ال��ذي  المبهم  من  المتحّرر  الوضوح  بنت  الحرية 

المتحّرر من فوضى المبهمات وبلبالت الغموض.

 نظرة سعاده لإلنسان..
 والنظرّيات األخرى

إن توضيح مفهومنا لإلنسان يتطلّب بالضرورة، إيضاح نظرتنا إلى الحياة 
نظرة  هي  النظرة  وهذه  وارتقائها،  وتطورها  ونمّوها  نشوئها  في  اإلنسانية 
أنطون سعاده التي انبثقت منها فلسفته المدرحية القومية االجتماعية التي لها 
ومعنى  اإلنسانية  الحرية  ومعنى  اإلنسان  معنى  تفسير  في  الخاص  مفهومها 

قيمة الحرية العليا وغيرها من القَيم. 
وبما أن هذه الدراسة ال تّتسع لبحث اجتماعي وفلسفي كامل يفي الموضوع 
حقه من جميع جوانبه، فإننا نكتفي باإلشارة إلى نظريات استند إليها أو التزم 
بها النوع اإلنساني وجماعاته الثقافية في خطوط وِخطط تفكيرها التاريخية 
التطورية، لنشير بعدها إلى نظرتنا الجديدة إلى اإلنسان التي يمكن تسميُتها 
أي  )المدرحّية(  الروحية   - المادية  العقلية  اإلنسانّية  المجتمعّية  بالنظرة 
النظرة القومية االجتماعية التي ينبثق عنها مفهوم الحرية القومية االجتماعية 
اإلنسانية العقلية وغيره من المفاهيم. فاإلنسان االجتماعي العاقل هو الحّر وال 

وجود للحرية إال بالعقل والوعي، والوجدان االجتماعي التام.
تقرر  تصّورية  تكهنية  نظرة  هي  الغيبّية:  التكهنّية  الروحّية  النظرة  أوالً: 
انبثاق »الوجود من العدم« ويرى أصحابها ودعاتها اإلنسان في كمال وجوده 
فرداً، ويرون أيضاً البشر في كل بيئاتهم ومجتمعاتهم عائلة واحدة، وأن أصل 

في  اإلنسانية  للقيم  األعلى  المثال  أساس  بنظرهم  ويتركز  واحد،  فرد  البشر 
بحسب  تعكس  اإلنسانية  القيم  جاءت  والذي  نوه  تكهَّ الذي  الغيبي  األساس 
التي  وقوانينه  لنواميسه  تبعاً  بأوامره  وتتحرك  إرادت��ه،  من  بعضاً  تكّهنهم 
أرقى  هي  النظرة  وهذه  يشاء.  ومتى  حين  سيرها  ويعّطل  بمعجزاته،  يخرقها 
الرغم  على  ووحشيته  بدائيته  على  ثورته  في  قديماً  اإلنسان  إليه  توصل  ما 
من كونها نظرة ماورائية افتراضية تكهنية جزئية أدت إلى مفهوم فردية القَيم 
وماورائيتها، بحيث تكّهنت ورأت الحرية، مثالً، حرية فردية، ورتبت على الفرد 
اإلنساني مسؤولية تجاه قيم ماورائّية مجردة تهيمن على كل تفكيره، وتسيطر 
عليه سيطرة تامة. وهذه النظرة تتعلق بمسألة نشوء النوع البشري التي كما 
اإلنسان  عقل  شغلت  التي  المسائل  »من  األمم«  »نشوء  سعاده  كتاب  في  ورد 
منذ ابتدأ اإلنسان يشعر بوجوده ويعقل نسبته إلى مظاهر الكون ونسبة هذه 
بعد  إليه  يعود  الدنيا  هذه  غير  عالم  عن  صدوره  يتكّهن  فأخذ  إليه.  المظاهر 
كما  اإلنسان  له  تنّبه  مما  التصّور  في  الراقي  التكّهن  هذا  يكن  ولم  جسده،  فناء 
يتنّبه للموجودات الواقعّية، بل كان درجة بارزة في سلّم ارتقاء الفكر سبقتها 
لله رب  القائل: »كلنا مسلمون  الغريبة«. وسعاده هو  التخّرصات  درجات من 
الله  بوجود  واإلحساس  الشعور  إلى  اإليمان  سقف  تجاوز  وقد  العالمين...« 
اإلله  أّيها  فيا  االنتهاء،  إلى  وستالزمانها  حياتي  ابتدأتا  وبالدي  »أمي  وقدرته: 

أعني ألكون باّراً بهما«.
قليلون هم الذين ارتفع إيمانهم إلى اإلحساس بالخالق الذي هم في قلبه قبل 
بالتلقين  يبدأ  بالله  اإليمان   .)...( بعنايته  ويحيطهم  قلوبهم  في  هو  يكون  أن 
واإلقناع واالقتناع والشك والترغيب واإلكراه ويمكن أن يتراجع ويتقهقر اإليمان 
إلى الريبة والشك بالتضليل والتشويه والجبر والترغيب والقهر. أما اإلحساس 
المادي - الروحي )المدرحي( الصحيح فال يتراجع وال يتقهقر بل يعمق ويتسع 
فقّمة  بالله،  واإليمان  التكُهن  بين  أحد  يخلطّن  فال  سقوف.  أو  حدود  بال  ويمتد 
ال  مطلقاً  اإليمان  يجعل  الذي  بالله  اإلحساس  هو  الذي  بالله  الصحيح  اإليمان 

تقهقَر بعده.
افتراضّية  تصّورية  نظرة  هي  االفتراضّية:  التكهنّية  المادّية  النظرة  ثانياً: 
تكهنّية أيضاً تقّرر انبثاق الوجود من »تطور مادي تلقائي«. وقد رأى أصحابها 
فرداً،  وج��وداً  أيضاً  وج��وده  تمام  في  اإلنسان  المادّيون  وفالسفتها  ودعاتها 
واعتقدوا  واحداً،  مجتمعاً  ومجتمعاتهم  بيئاتهم  وتمّيز  تمايز  رغم  البشر  ورأوا 
المادي  ز في األساس  المثال األعلى للقَيم اإلنسانية بحسب مفهومهم، يتركَّ أن 
جدلّيته  من  بعضاً  تعكس  اإلنسانية  القيم  جاءت  الذي  الجدلي  الديالكتيكي 
ن وافتراض حتميته الذي ال يخضع لتغيير إال تغيير  وتتحرك تبعاً لناموس تَكهُّ

القانون الجدلّي. 
وهذه النظرة كانت رد فعل على النظرة الروحية الغيبّية االفتراضية التكهنّية. 
نيتان،  التكهُّ النظرتان  وانسجمت  األخيرة،  النتائج  حيث  من  معها  فتناقضت 
وموقفهما  المواجهة،  وأسلوب  التكهني  التصّور  حيث  من  والمادية،  الروحية 
محل  الماديين  الفالسفة  عند  التلقائي«  »التطور  افتراض  فحّل  الكون،  علّة  من 
افتراض »واجب الوجود« عند الفالسفة الروحيين، وكال االفتراضين تكّهن، مما 
أدى إلى مادية القيم اإلنسانية بدالً من ماورائيتها، وثنائّية التناقض في المثال 

األعلى المادي بدالً من الوحدانية الغيبّية في المثال األعلى الروحي.
وعن هاتين النظرتين الجزئّيتين، نشأ مفهوم اإلنسان الجزئي فرداً ومجموعة، 
فاختلط مفهوم الحرّية بالحقوق، واختلط الحابل بالنابل وحّل التنابذ والتباعد 
الجماعات  بين  والتكفير  اإللغاء  حروب  هاجت  وكذلك  والمفاهيم.  اآلراء  في 
اإلنسانية مهددة البشرّية بمصير الفناء والتالشي باسم مفهوم الحرية الجزئي 
و«االنفالش«،  االنكماش  حالتي  بين  وتناثر  وت��راوح  تأرجح  الذي  التفتيتّي 
اإلثنية والطائفية والفئوية،  األقليات  إلى تعّقد وتقوقع واختناق نفسّيات  أّدتا 

وتغطرس وانتفاخ وتوّرم نفسيات األكثريات الملّية والطائفية....الخ.
النظرة هي عنوان نظرتنا  اإلنسانّية: وهذه  الحياة  إلى  ثالثاً: نظرة سعاده 
النظرة  رّد فعل على  التي هي ليست  الطبيعّية  الواقعّية  المجتمعّية اإلنسانّية 
وإنما هي نظرة عملّية واقعّية  المادية.  النظرة  رد فعل على  الروحية، وليست 
المجتمعات  ونشوء  ونمّوه،  نشوئه  في  اإلنساني  الواقع  إلى  شاملة  علمّية 
وتطّورها، ونشوء األمم وتمّدنها وارتقائها، ونشوء التاريخ والحضارة، ومعنى 
وممارسة  العليا  اإلنسانّية  القيم  واستيعاب  وفهم  مضامينها  ووعي  القومّية 
التي  المحسوس  الطبيعي  الواقع  قاعدة  من  انطالقاً  وذلك  لتحقيقها.  الصراع 
اكتشفها سعاده وأشار إليها في »نشوء األمم« بعد بحث ودرس وتحقيق: »ال 

بشَر حيث ال أرض، وال جماعة حيث ال بيئة، وال تاريخ حيث ال جماعة«.
هذه النظرة ال تبدأ مما قبل اإلنسان، وال تهتم بما هو خارجه أو بعده، بل تهتّم 
بكّل ما له عالقة به وبتحسين مستوى حياته. إن هذه النظرة تبدأ من اإلنسان 
وبه، وتهتم به، وبكّل ما من شأنه تحسين حياة اإلنسان وتجويدها وتشريفها 
وتوسيع آفاق تقدمها وترقيتها، وهي تنتهي فيه وفي ترقية حياته باستمرار. 
وهي ترى أن االجتماع كما ذكر المعلم أنطون سعاده في مؤلفه العلمي نشوء 
انتفى  االجتماع  انتفى  فإذا  لبقائه«.  ضروري  اإلنسان،  لوجود  »حتمي  األمم 

المجتمع ولم يُعد لإلنسان وجود وال حياة إنسانية وال بقاء.
إنسان  هو  وجوده  كمال  في  اإلنسان  أن  النظرة  هذه  قّررت  فقد  هذا،  وعلى 
مجتمع وليس إنسان فرد، وأدركت من البداية أن أساس االرتقاء اإلنساني ليس 
أساساً روحّياً وحسب، وال هو أساس مادّي خالص، بل هو أساس مادي روحي، 

أي مدرحي من دون ثنائية. أي إنساني اجتماعي. 
وهذه النظرة تنطلق من نظرة المعلّم أنطون سعاده وتعمل بقوله الشهير: 
المكابرون  وليس  وفلسفتها  المادة  عن  بمستغنين  بالروح  المكابرون  »ليس 
بالمادة بمستغنين عن الروح وفلسفتها. إن أساس االرتقاء اإلنساني هو أساس 
مادي روحي وإن اإلنسانية المتفّوقة هي التي تدرك هذا األساس وتشيد صرح 

مستقبلها عليه«.
اإلنسان  مجتمعّية  والعلم  واليقين  الوضوح  بعين  ت��رى  النظرة  وه��ذه 
الواقع  بعين  أيضاً  وترى  الروحّية،  فردّيته  وال  المادّية  فردّيته  ال  ومدرحّيته 
متعددة  جغرافّية  أرضّية  بيئات  واقع  هي  الكروّية  األرضّية  الكرة  أن  والعلم 
متمايزة  قومّية  ومجتمعات  شعوب  واقع  هو  اإلنساني  العالم  وأن  ومتنوعة 
طبيعّية وليست اصطناعّية. وهذا ما يتفق مع ما ورد في القرآن: »يا أّيها الناس 
ا خلقناكم من ذكٍر وأنثى، وجعلناكم قبائل وشعوباً لتعارفوا. إنَّ أكرمكم عند  إنَّ

الله أتقاكم«. 
إن الواقع الطبيعي هو واقع أمم، واقع مجتمعات إنسانّية ثقافّية حضارّية 
متعايشة متعاونة وال يمكنها أن تعيش وتتطّور وترتقي وهي معتزلة الواحدة 

منها عن األخرى، بل عليها أن تكون على اتصال بعضها ببعض. 
قيماً  كونها  في  هي  اإلنسانّية  القَيم  مطلقّية  أن  أيضاً  ترى  النظرة  وه��ذه 
تناغم،  في  ومتعددة  انسجام،  في  متنّوعة  إنسانية  مدرحّية  قومّية  مجتمعّية 

ومتمايزة في تفاهم. 

مسؤولّية الفرد تجاه المجتمع

 

 ومثله العليا 
يمكن  وال  ليست  النهائّية  اإلنساني  الفرد  مسؤولية  فإن  تقّدم  ما  على  وبناء 
في  المادي  المثال  تجاه  وال  المجردة،  الغيبية  الماورائية  القيم  تجاه  تكون  أن 
الحياة، وإنما هي مسؤولّية تجاه المجتمع ومثله العليا التي ينتمي إليها الفرد، 
أنطون  ذلك  عن  عبَّر  كما  والديه«،  يختار  ما  بقدر  إال  اختيارها  يستطيع  »وال 

سعاده.
 فالمجتمع هو مصدر األفراد، وهو بالتالي مصدر القيم وغايتها، وهو أيضاً 
المدى الصالح والحيوي الذي ُيفسح المجال لبروز الشخصّية الفردية ونمّوها 

ورقّيها وإطالقها إلى أبعد مدى.
أو  المذهبّية  أو  الفئوّية  أو  الفردّية  القَيم  أن  نجد  فإننا  األساس  هذا  وعلى 
الطبقّية ال تستطيع مهما ارتقت أن تصل إلى مستوى القيم الحقيقية اإلنسانية، 
ألنها ال تقدر أن تتعّدى في اهتماماتها نطاق الفرد أو الفئة أو الملّة أو المذهب أو 

الطبقة أو األقلّية أو األكثرّية. 
واألقلّية  والطبقة  والمذهب  والملّة  والفئة  الفرد  يحضن  المجتمع  أن  وبما 
القومية االجتماعية اإلنسانّية هي خالصة  القيم  واألكثرية وكل الشرائح، فإن 
واألقلّيات  والطبقات  والمذاهب  والملل  والفئات  األف��راد  جميع  قيم  فضائل 

واألكثرّيات وكل الشرائح االجتماعّية.

عالمّية النظرة المدرحّية 

 

القومّية االجتماعّية 
الذي  العالم  ��ب  ُم��َركَّ في  أساسّي  عنصر  هو  القومي  المجتمع  إن  وحيث 
نسمّيه اإلنسانّية المترابطة فيما بين أممه بواسطة ثقافاتها وعالقاتها وآدابها 
وإبداعاتها، فإن اتجاه القيم االجتماعّية القومّية هو اتجاه قيم إنسانّية عالمّية 

عامة لجميع بني البشر. 
وكلما ارتقى الفكر في أّمة، وارتقت مفاهيمها، وتوّسعت آفاق نظرها وأبعاد 
وقيمها  أرق��ى،  تصبح  األمم  من  غيرها  مع  تفاهمها  وسائل  فإن  العليا،  مثلها 
تصبح أكثر إنسانية وأكثر قبوالً وتبنياً لدى جميع الشعوب واألمم ألنها تقوم 
االجتماعي  للوجود  األساسي  والقانون  األعلى  الشرع  هو  الذي  العقل  على 
اإلنساني، والذي وصفه المعلّم انطون سعاده بأنه البشرية كما جاء في مجلة 
البشرية  البشري هو  »العقل  1925 بعنوان  ابريل  البرازيل عدد  »المجلة« في 
عن  منها  الواحدة  منعزلة  أّي  منفردة،  كانت  متى  والشعوب  األمم  »إنَّ  قائالً: 
على  »اإلنسانية«  أو  »البشرية«  ُتسّمى  وحدة  منها  تتألف  أن  يمكن  ال  األخرى، 
اإلطالق. فالبشرية أو اإلنسانية وتطورها باعتبار أنها تركيب كامل ال يتم إال إذا 
كانت أجزاؤها مترابطة ترابطاً تاماً بتلك الواسطة اإلنسانية التي ُتسمى »العقل 
أقسامه  كانت  متى  كلها  اإلنسانية  أو  البشرية  هو  البشري  فالعقل  البشري«. 
تسير  »خواطر«  أو  »أفكار«  اسم:  عليه  ُيطلق  بما  ببعض  بعضها  اتصال  على 
بين األمم كلها. فإذا لم يكن ذلك، بُطل أن يكون هناك إنسانية بمعناها العصري، 
واقتصرت لفظة اإلنسانّية على التعبير عن اإلنسان تمييزاً له عن الحيوان، وال 
يتسنى ألجزاء العقل البشري أن تكون على اتصال بعضها ببعض إالّ إذا توّفرت 

لها وسائل التفاهم التي تحمل إلى العقل السوري أو العقل المصري فكر العقل 
االنكليزي أو األلماني مثالً.

إذا  أّمة ترضى اعتزال العالم لو ُخيِّرت، أم تتمكن من ذلك  ال نظن انه يوجد 
عقدت النيَّة عليه. 

األمم  وبين  بينها  التفاهم  وسائل  ُتسهِّل  أن  أمة  كل  واجب  كان  عليه  بناء 
األخرى الغريبة عنها، وبناء على هذه النظرية كان واجب األمم الناطقة بالضاد 

ر في التفاهم مع األمم األخرى«.  أن ال ُتقصِّ

واجب الفرد اإلنسانّي 
يكون  أن  هي  إنساني  فرد  كل  مسؤولية  فإن  ذك��ره،  ورد  ما  كل  على  وبناء 
في  وال  المذهب  في  وال  الفئة،  في  وليس  المجتمع  في  منتجاً  صالحاً  مواطناً 
البشرية  التجّمعات  أشكال  من  آخر  شكل  أي  في  وال  الطائفة  في  وال  الطبقة 

المنغلقة أو المنفلشة. 
وحين يتحّول أبناء المجتمع إلى مواطنين صالحين منتجين فإن مجتمعهم 
د واالرتقاء اإلنسانّيين،  يصبح، بال شك، عضواً سليماً فاعالً في حركة إغناء التجدُّ

وتكوين عالم إنساني جديد بقيم إنسانية أرقى وأسمى.
على ضوء هذا المفهوم الجديد للوجود اإلنساني يتضح أن الوجود الكامل 
السليم الصحيح ليس وجوداً فردياً أو فئوياً أو مجموعّياً بل وجوداً اجتماعياً. 
وليس وجوداً مادياً منفصالً عن الروح، وال وجوداً روحياً مجرداً من المادة، بل 
فقد  تجزأ  إذا  اجتماعي  إنساني  مدرحي  وجود  واحد،  روحي  مادي  وجود  هو 

إنسانيته وتالشى. 
والفلسفّية  العلمّية  الواقعّية  سعاده  انطون  نظرة  في  اإلنسان  مفهوم  إن 
في  وصحته  روح��ي.   - م��ادي  إنسان  أيضاً  وهو  أّم��ة   - مجتمع   - إنسان  هو 
مجتمعّيته وليست في فئويته. وسالمته في مدرحيته وليست في تفسخه بين 
في  وخرابه  متضاربة،  فئويات  إلى  تشلّعه  في  مرضه  أن  أي  وال��روح.  المادة 
تنافر نفسيات أفراده وفئوياته وكياناته. أما ارتقاؤه وأساس ارتقائه ومسيرة 

وديمومة ارتقائه ففي كونه وجوداً قومياً اجتماعياً مدرحياً إنسانياً.

واقع كوكب األرض 
بيئات  واقع  بل  واح��دة،  بيئة  ليس  عليه  نعيش  الذي  الكوكب  واقع  وألن 
متنّوعة  مجتمعات  واق��ع  اإلنساني  العالم  يجعل  مما  ومتمايزة،  متنّوعة 
ومتمايزة، واقع أمم، فإن الوجود المجتمعي األتم الكامل هو وجود األّمة التي ال 
تعني جيالً واحداً في حقبة من الزمن، وال تعني أجياالً عدة في حقب زمنّية عدة 
بل تعني وحدة حياة الجماعة اإلنسانية وحركتها المستمّرة على بقعة أو بيئة 
معينة من األرض تفاعلت معها وتتفاعل وسوف يستمّر هذا التفاعل منذ كانت 
الحياة  ستكون  وما  األرض  تكون  سوف  ما  إلى  األرض  على  اإلنسانية  الحياة 

اإلنسانّية.
فالبيئة الطبيعية من الثوابت، والجماعة اإلنسانية المتطّورة المتعاقبة هي 

أيضاً ثابتة الوجود بثبات بيئتها وتطّور الجماعة بتطور ثقافتها ورقّيها.
ويتضح أيضاً أنه يجب اعتبار اإلنسانية تركيباً كامالً استناداً إلى هذه النظرة 
وفعاليات  إمكانيات  هم  األفراد  أن  ترى  والتي  المجتمع،  باإلنسان  تقول  التي 
المجتمعي  األساس  على  يترّكز  اإلنسانية  للقيم  األعلى  المثال  فإن  اجتماعية، 
القَيم وحضنها ومآلها،  اإلنساني المدرحي حيث يكون المجتمع هو مصدر كل 
وحيث يكون ارتقاؤه المستمر الشرط األساسي على أهليته وجدارته في النمّو 
واالبتكار واإلبداع والخلق، وحيث يدّل على مبلغ السمّو في رسالته الحضارّية 
إلى الشعوب األخرى، ويشير إلى جّدية مشاركته في الصراع اإلنساني من أجل 
تحقيق »حياة أجود، في عالم أجمل، وقيم أعلى«، كما عبَّر عن ذلك الفيلسوف 

أنطون سعاده في كتابه »الصراع الفكري في األدب السوري«.
القيم الحقيقّية 

الغيبّية  الروحية  النظرة  في  تقّرر  كما  وماورائّيتها  القيم  فردّية  من  فبدالً 
التكهنّية، وبدالً من فردّية القيم ومادّيتها وخضوعها لبعض القوانين الحتمّية 
في  اإلنساني  العقل  تقريرها  أو  اكتشافها  إلى  توّصل  التي  القوانين  بعض  أو 
زمن معين، ومكان معين، ومستوى ثقافّي معين، فإن القيم تصبح في المفهوم 
وتنمو  وبالمجتمع،  المجتمع  من  تبدأ  إنسانية  اجتماعّية  قومّية  قَيماً  الجديد 
االرتقاء  على  طاقة  من  المجتمع  في  ما  بقدر  وتسمو  وترتقي  المجتمع،  بنمّو 
والسمّو، وتصبح مسؤولّية األفراد ليست تجاه قيم ماورائية تكهنّية مجّردة، وال 
تجاه قَيم مادّية خانقة، بل تجاه قضّية ُعظمى تساوي كل وجودهم، ويتوّقف 
وغناه  العالم  وانتصار  انهيارها،  أو  األمة  انتصار  انهيارها  أو  انتصارها  على 

اإلنساني أو انهيار العالم وشيوع همجّيته وتالشي إنسانيته.
عباقرة  أبرز  بأحد  لنا  تكشفت  التي  الجديدة  النظرة  مالمح  بعض  هي  هذه 
أّمتنا المعلم أنطون سعاده الذي دفع دمه ثمناً لتكريس هذا الوعي وانتصاره 
في جميع أبناء أمتنا، ليتنبهوا إلى حقيقة وجودهم، وليعملوا من أجل تحقيق 
مكانها  وتحتّل  واإلبداع،  الحياة  على  قدرتها  األمة  فتستعيد  حقيقتهم،  انتصار 

الالئق بها تحت الشمس بين األمم. 

مفهوم الحرّية المجتمعّية الجديد
باإلنسان  تهتم  التي  العقلّية  العلمّية  االجتماعية  النظرة  هذه  ضوء  وعلى 
الحرّية  مفهوم  للحرية،  الجديد  المفهوم  تفسير  سنحاول  وتقّدماً،  ورقّياً  نمّواً 
المجتمعّية اإلنسانّية عند سعاده التي قال عنها إنها رسالة األّمة السورية إلى 

سورية وإلى العالم العربي وإلى اإلنسانية جمعاء.
في  سعاده  يقول  ولذلك  لإلنسان،  الطبيعّيان  والمكان  الحالة  هو  المجتمع 
الفصل الرابع من مؤلفه العلمي نشوء األمم في الصفحات 51-52: »إننا حيثما 
حالة  في  وجدناه  االرتقاء،  أو  االنحطاط  من  درجة  أّية  وفي  اإلنسان  وجدنا 
لإلنسان،  الطبيعّيان  والمكان  الحالة  هو  المجتمع  أن  نرى  وهكذا  اجتماعّية. 
الضرورّيان لحياته وارتقائه. ولما كّنا لم نجد اإلنسان إال مجتمعاً ووجدنا بقايا 
إلى  الذهاب  على  محمولون  فنحن  أيضاً،  الجيولوجية  الطبقات  في  اجتماعه 
أن االجتماع اإلنساني قديم قدم اإلنسانية، بل نرّجح أنه أقدم منها وأنه صفة 

موروثة فيها«. 
وبناء على دراسة نشوء المجتمعات واألمم والقومّيات دراسة واقعّية علمّية 
اإلنسانية  وللحياة  للطبيعة،  الجديدة  الواقعّية  نظرته  يكّون  ومتأنّية  وجدّية 
الكون  وتجاه  نفسه  تجاه  اإلنسان  ولمسؤولية  الكون،  هذا  في  الطبيعّية 
ومواجهته، ورسالة اإلنسان ودوره في فعل الكشف واإلنتاج والخلق واإلبداع، 
مجتمعه،  في  اإلنسان  لحياة  الطبيعي  الواقع  قواعد  على  فلسفته  فيؤسس 
ونهجاً  مبادئ  الفلسفة  لهذه  ويعّين  المجتمعات،  من  غيره  مع  ولعالقاته 
إمكانيات وما توّفر  لديه من مواهب وما يملك من  بكل ما  وغاية عامالً مجاهداً 
له من قدرات ليحقق مضامين ومفاهيم هذه الفلسفة، التي أطلق عليها الفلسفة 
النموذج  الفلسفة  بهذه  أّمته  لتكون  أّمته،  في  االجتماعية  القومّية  المدرحّية 
المثال لجميع األمم والمتحدات اإلنسانية االجتماعّية بحيث تتحول إلى عقيدة 
حياة إنسانية صالحة جديدة إلنسان مجتمعي صالح جديد يمكنها النهوض أو 

هي الفلسفة الصالحة لتحقيق نهضة أي مجتمع - أمة في هذا العالم.
قومّية  بأنها  العقيدة  »نعّرف  ق��ال:  عندما  تعريفها  في  واضحاً  كان  وقد 
ألن  اجتماعّية  وهي  القومي،  والوالء  باألّمة  تقول  ألنها  قومّية  فهي  اجتماعّية. 
غايتها االجتماع اإلنساني - المجتمع وحقيقته ونمّوه وحياته المثلى. والمجتمع 
األكبر واألمثل هو األّمة. وقد جاء في التعاليم، »أّمة واحدة - مجتمع واحد«. من 
هذا اإليضاح األّولي ندرك أّن عقيدتنا تقول بحقيقة إنسانية، كلّية، أساسّية هي 
حتمي  لإلنسان  فاالجتماع  الواحد،  المجتمع  الجماعة،  االجتماعّية:  الحقيقة 
الكامل  اإلنساني  الوجود  هو  والمجتمع  واستمراره.  لبقائه  ضرورّي  لوجوده، 
والحقيقة اإلنسانية الكلّية. والقيم اإلنسانية العليا ال يمكن أن يكون لها وجود 
وفعل إال في المجتمع. فمّتجه القيم كلها هو المجتمع -هو مصدرها وهو غايتها« 

والحرية ليست إال قيمة اجتماعّية إنسانية من هذه القَيم.

المجتمع والقومّية

 

 وحدة وجود وفعل حضور
فما هو معنى المجتمع وما هو معنى القومية في نظر انطون سعاده العالم 
معنى  لتسهيل  االجتماعية  القومّية  معنى  هو  وما  والفيلسوف؟  االجتماعي 

ومفهوم الحرية القومية االجتماعية؟
باالستناد إلى كتاب »نشوء األمم« الذي تناول فيه دراسة االجتماع اإلنساني 
ابتداًء من عهد نشوئه، ومروراً بكل المراحل التطورّية منذ بداية التاريخ الجلي 

وحتى عهدنا الحالي. 
متحد  »األّمة   :165 الصفحة  في  الكنعاني«  »اإلثم  فصل:  في  سعاده  يقول 
ويستخلص  آخ��ر«،  ش��يء  كل  قبل  الناس  من  طبيعي  مجتمع  أو  اجتماعي 
أو  أدب  أو  تاريخ  من  معّين  واحد  لتأثير  خاضع  غير  لألّمة  تعريفاً  بحثه  بعد 
موحدة  حياة  تحيا  البشر  من  جماعة  »األّمة  فيقول:  آخر  شيء  أي  أو  سياسة 
معّين  قطر  في  والمادّية  النفسية  العوامل  موحدة  المصير،  موحدة  المصالح، 
غيرها  عن  ُتمّيزها  ومزايا  خصائص  التطور،  مجرى  في  معه،  تفاعلها  ُيكسبها 

من الجماعات«.
األّمة،  الطبيعي أي مجتمع  المجتمع  المجتمع عند سعاده هو  المقصود من 
هذه  مع  وتتفاعل  معّينة  بيئة  في  تحيا  التي  القوم  جماعة  هو  األّمة  ومجتمع 
البيئة وتصنع تاريخها عليها. والقوم لغوياً كلمة مشتقة من اإلقامة أي إقامة 
الجماعة اإلنسانية في المكان أو البيئة. وجمع الكلمة أقوام، وإلقامة القوم في 
المكان ُسمِّي المكان بيئة القوم الطبيعية أو وطن جماعة القوم المستوطنة فيه، 
والمتفاعلة معه. فالبقعة الجغرافّية ال يمكن تسميتها وطناً إال إذا أقام واستوطن 
فيها قوم. وكذلك ال يمكن أن نسّمي القوم قوماً إال إذا كانوا مقيمين في بيئة معينة، 
المقيمة  الجماعة اإلنسانية  األّمة أي وحدة  القوم تعني  في وطن معيَّن. فكلمة 
والمستوطنة في بيئة أرضية معّينة منحدرة من تاريخ طويل يعود إلى ما قبل 

الزمن التاريخي الجلي، صانعًة ثقافتها وحضارتها وتاريخها في بيئتها.
فإذا وصلت جماعة القوم أي جماعة مجتمع األّمة إلى طور ومرحلة النضوج 

والرشد وأخذت تتنّبه لوحدة وجودها ووحدة حياتها ووحدة مصيرها وبدأت 
تدرك مصالحها في الحياة يمكننا أن نقول إنها بلغت درجة الوعي المجتمعي 
يقظة  إذاً  فالقومّية  ومصيرها.  حياتها  وحدة  األمة  وعي  أي  القومي  الوعي  أي 

وتنّبه أي حالة نضوج مجتمع األّمة ورشده.
أصبح  إنه  عنه  ُيقال  الرشد  سن  إلى  يصل  عندما  اإلنساني  الفرد  كان  فإذا 
راشداً وبرزت شخصيته الفردية الراشدة وأصبح بإمكانه أن يتحمل مسؤولية 
واجتماعية  مدنية  وحقوق  وصوت  رأي  له  ويصبح  أسرة  وبناء  بنفسه  نفسه 
الحياة  في  لمصالحه  ويتنّبه  ينضج  الذي  اإلنساني  المجتمع  فإن  وسياسية. 
واعياً  ناضجاً  أصبح  إنه  يقال  االجتماعّية  شخصيته  وتبرز  مصيره  وتقرير 

راشداً نابهاً، أي أنه بلغ مرحلة وحالة الوعي المجتمعي القومي. 
أبلغ  سعاده  أنطون  عبَّر  وقد  األّم��ة  وتنّبه  ووع��ي  يقظة  هي  إذاً  فالقومّية 
وأحسن تعبير عن هذا المعنى في كتابه العلمي »نشوء األمم« في الصفحة 167 
ولشخصيتها  حياتها  لوحدة  وتنبهها  األمة  يقظة  هي  »القومّية،  المقطع:  بهذا 
محبة  هي  التي  بالوطنّية  أحياناً  تلتبس  وقد  مصيرها.  ولوحدة  ومميزاتها 
الوطن، ألن الوطنية من القومية، وألن الوطن أقوى عامل من عوامل نشوء األمة 
العام،  الخير  الفاهم  الحّي  العميق  الوجدان  إنها  عناصرها.  من  عنصر  وأهم 
تحدق  قد  التي  األخطار  لدفع  بالنظر  الداخلي  والتعاون  الوطن  محّبة  الموّلد 
باألّمة ولتوسيع مواردها، الموجد الشعور بوحدة المصالح الحيوية والنفسية، 
المريد استمرار الحياة واستجادة الحياة بالتعصب لهذه الحياة الجامعة التي 

يعني فالحها فالح المجموع وخذالنها خذالنه«.
وتمام  ورشده  ونضوجه  المجتمع  يقظة  حالة  إنها  القومّية،  معنى  هو  هذا 

أهليته وكفاءته.

القومّية االجتماعّية

 

وعي المجتمع حقيقته 
مصطلح  فهم  في  التباس  ألي  مبرر  أي  يوجد  يُعد  لم  التوضيح  هذا  بعد 
 - اإلنسان  أي  واالجتماع،«  »القوم  كلمتي:  من  المرّكب  االجتماعّية«  »القومّية 
اإلنسان  ونضوج  األّمة   - اإلنسان  الفاهم.  الحّي  المجتمع  ووجدان  المجتمع 
التام الذي ال يحتاج إلى وصّي وال إلى وكيل وال إلى مربٍّ وال إلى راٍع أو مشرف. 
ولم يعد االجتماع اجتماع عصبة أو عصابة من األفراد أو فئة أو عشيرة أو ملّة 
ووحدة  حياة  ووحدة  وجود  وحدة  تعني  األّمة  صارت  بل  مذهب.  أو  طائفة  أو 
األّمة  ذاتّية  تعني  القومّية  وأصبحت  مصير،  ووحدة  حضارة  ووحدة  تاريخ 
العميقة ووجدانها الحّي ويقظتها المنعشة ووعيها المنفتح المتوّسع باستمرار 

على أبعاد الكون وآفاق األزمنة وآتيات العصور.

الحرّية القومّية االجتماعّية 
المنبثقة  الصراعّية  الروحّية  هو  االجتماعية  القومية  الحرية  مفهوم  إّن 
الوجود  حرية  هي  الواعي.  األّمة   - المجتمع   - اإلنسان  أعماق  من  والمتوّلدة 
اإلنساني الواقعي أي اإلنسان - المجتمع التام. وتعني أيضاً وعي وتنبه هذا 
الوجود اإلنساني لذاته ومكانته ودوره في الوجود. فهي انبثاق فعل من داخل 
اإلنسان - المجتمع ال ُتعطى وال ُتؤخذ، وال ُتمنح وال ُتسترّد. وال ُيتساَهل بها وال 
ُتغتَصب بل هي حركة تفعل، وحياة تنهض، ووعي يرتقي ويّتسع، وقّوة صراع 

ال تكتفي بنجاح ألّنها أّم كل نجاح وفالح وانتصار. 

الحرّية المجتمعّية النامية 
وبما أن الوجود المجتمعّي اإلنسانّي هو وجود نمّو والنمّو حركة، فإّن حرية 
حرية  وهي  ديناميكّية،  متحّركة  نامية  اجتماعّية  إنسانّية  حرية  هي  اإلنسان 
بأفكار،  وتمتد  بأفكار،  وتتوّسع  بأفكار،  تتعمق  أفكار  صراع  والتقدم.  الصراع 
في  عقائد  صراع  ورؤى،  بصائر  صراع  إنها  بأفكار.  وترتقي  بأفكار،  وتتحّسن 
مستوى  وتحسين  ترقية  بهدف  للمتصارعين  أفضل  مجتمع  تحقيق  سبيل 

الحياة. 
جانب  إلى  وهي  ينهض،  أن  يريد  مجتمع  كل  نهضة  قواعد  من  قاعدة  إنها 
كونها قاعدة هي أيضاً وسيلة من وسائل تقدمه وازدهاره. وهي فوق ذلك منقبة 

قيمّية عليا من مناقب وقيم اإلنسان - المجتمع - األمة.
من  إال  فاعليتها  ُتكتسب  أو  وفاعلة  سليمة  تكون  ال  القاعدة  أن  الطبيعي  من 

ب، لها مكانها ولها دورها ولها وظيفتها.  حيث هي جزء في كل ُمَركَّ
ال  وهي  والدعائم  القواعد  من  عداها  عما  منعزلة  ليست  الحرية  فإن  ولهذا 
تكون بالضعف بل تكون مع القوة. وال تكون بالفوضى بل تكون مع النظام. وال 
تكون بالتخاذل بل تكون مع الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب. ونحن ال 
نستطيع أن نتصور مجتمعاً حراً راقياً يرضى بالجهل ويعيش بالتخلُّف ويسير 

بالرذائل مبتعداً عن الفضائل والمحامد والمكارم.

الحرّية ال تنشأ إال في مناخ الحرية 
يتبيَّن من كل ما تقّدم أن للحرية في مفهومها الجديد مناخاً خاصاً ال تنشأ 
الحرية من دونه وال تنمو وتستمر بغير توفره، وال ترتقي إال بارتقاء اإلنسان – 

المجتمع، وهذا المناخ ال يقوم من دون مقّومات أصلّية جلّية ومتينة.
اإلنسان  مزايا  أرقى  من  وهي  العاقل،  اإلنسان  ميزة  هي  الحرية  أن  وبما 
المجتمع فإن مقّومات نشوء مناخها هي مقّومات اجتماعية إنسانّية نهضوية. 
في  ذلك  كان  سواء  المجتمع  نهضة  خارج  األح��رار  عن  نبحث  أن  العبث  ومن 
مناخ االستسالم لقوى »الماوراء« أو في مناخ االستسالم للقوانين »الوضعية 
االفتراضية« التي وضعها اإلنسان أو قّررها في تعاقب أجياله. وكذلك ال تفيد 
في شيء كل محاوالت التوفيق والتسويات التي تجري لتقريب وجهات النظر 
المتناقضة والمتضاربة في المنطلقات واألساليب واألهداف القريبة والمتوسطة 

والبعيدة. 
اإلنسان  يستطيع  التي  األسباب  وأفعل  الوسائل  أهم  من  هي  الحّرية  إن 
مهيأة  وغير  كافية  غير  اإلنسانّية  قدرته  تزال  ما  التي  العوالم  غزو  بواسطتها 
الكتشاف خبايا وأسرار تلك العوالم. والتي تسفِّه، في حال اكتشافها، الكثير من 

المفاهيم »الماورائية« والتعليالت التكهنية، والروايات الخرافية.
الة في اكتشاف نواميس  والحّرية في الوقت نفسه هي من أقوى األسلحة الفعَّ
كونّية وحياتية أعم، وقوانين طبيعية أشمل تساعد اإلنسان على التخلّص من 
عبودّية النظريات الحتمية، واألحكام المسبقة، والتنظير الخرافي، ألن الحقيقة 
البديهّية التي يجب أن تبقى ماثلة أمامنا هي: »أننا كلّما صعدنا قّمة تراءت لنا 

قمم أخرى نحن جديرون ببلوغها«.
 - اإلنسان  تحرير  في  فّعالين  وسالحاً  وسيلة  الحرية  كون  جانب  وإل��ى 
واهترأت  رثَّت  التي  الماضي  وأفكار  وأعراف  وتقاليد  عادات  قيود  من  المجتمع 
فإنها قيمة من أهم القَيم التي تدفع اإلنسان وتحّرك طاقاته لينطلق إلى األمام، 

إلى األنفع واألحسن واألفضل. 
نشوء  تعليل  في  فاصل  نهائي  قول  كل  فإن  الحقيقة،  هذه  من  وانطالقاً 
الكون أو تفسير نهايته، هو قول باطل مهما ارتقى أسلوب منطقه، ومهما بدت 
تحتاج  الفردّية  فالعقول  الجزئية.  الفردّية  للعقول  واقعّية  حدوثه  تعليالت 
دائماً وباستمرار إلى مزيد من التعّقل والتبّصر، ومزيد من النمّو والنضج وسمّو 

اإلدراك.
في  ُيوجد  ال  »أنه  سعاده:  أنطون  المعلم  قال  كما  هي  نظري  في  والحقيقة 
ال  ما  إلى  سبقه  بما  متعلّق  شيء  فكل  ابتدائية،  حقيقة  ُيسمى  شيء  العالم 

نستطيع إدراكه«.
واستناداً إلى هذا الفهم االجتماعي لإلنسان، فنحن نقرر أن القَيم اإلنسانية 

هي قيم اجتماعية إنسانية، قَيم قومية اجتماعية.
وألن المجتمعات هي كائنات طبيعية حيَّة نامية، فإن مفاهيم القيم الحقيقية 
وارتقائها،  المجتمعات  بنمّو  وترتقي  تنمو  التي  الحياتّية  القيم  مفاهيم  هي 

وتضعف وتتخلّف وتزول بضعف وتخلّف وزوال المجتمعات.

تحديد الحّرية كقيمة عليا من قيم اإلنسان - المجتمع
المجتمع. وإذا  اإلنسان  الحرية، قيمة عليا من قيم  فإّن  وبناء على ما تقدم، 
كان ال بد من تعريفها لتقريبها من اإلفهام، فإن الحرية تكمن في طاقة المجتمع 

على النُمّو الدائم، وقدرته التطور. 
إّن الحرية هي القدرة اإلنسانية على التصحيح والتصويب لنهوض المجتمع 
ر مناخ النهضة الذي هو: »خروج من  وتقّدمه وارتقائه. ومن هنا كانت أهمية توفُّ
البلبلة إلى التعيين«، على حد تعبير المعلم سعاده. ومن هنا كانت أهمّية والدة 
األصلح  إلى  باستمرار  يسعى  الذي  الناهض  الصالح  الجيِّد  الجديد  اإلنسان 
اإلنسان  ووالدة  النهضة،  أو  النهوض  مناخ  ر  وتوفُّ نهوضاً.  واألرقى  واألجود 
المقّومات  بتوفر  إال  يحصال  أن  يمكن  وال  أساسّيان  مهمان  أمران  هما  الجديد 

األساسية التالية: 
اإلنساني  االجتماعي  الوعي  إن  اإلنساني:  االجتماعي  الوعي  األول:  المقّوم 
السليم هو شرط أساسي وجوهري لقيام ونشوء الحّرية، ألن »المجتمع معرفة 
والمعرفة قّوة« كما قال أنطون سعاده. والقّوة هي حركة ديناميكية حيَّة نامية، 
مستوياتها  وبكل  أبعادها،  بكل  اإلنسانية  المعرفة  هي  نقصد  التي  والمعرفة 
ومقاييسها المنبثقة من يقظة المجتمع، وتنّبهه لوجوده ومعنى وجوده وحياته 

ومصالحه في الحياة ومصيره وكيفية تحسين وتجويد وترقية هذا المصير.
إن الحّرية هي وليدة تنبه اإلنسان الخارج من الظلمة إلى النور ومن الشك 
إلى اليقين ومن الجهل إلى العلم ومن الضالل إلى الُهدى. فالجاهلون المتخلفون 
ليسوا أحراراً وال يمارسون إال جهلهم وتخلّفهم وانحطاطهم، إنهم عبيد جهلهم 
وتخبطهم وبلبلتهم وعقدهم وأمراضهم النفسية التي ال تسمح لهم بأن يكونوا 

أحراراً. 
من  تحّرر  الحرية  وعي،  بال  يكون  ال  والحّر  يقظة  غير  من  تكون  ال  الحّرية 

الغفوة والخمول والجهل والخرافة والوهم والتكّهن.
العاقلون  العارفون  الواعون  يكون  الخرافيين  الجاهليين  عكس  وعلى 

ل قيمة للحياة اإل بالحّرية، ول حّرية اإل بالحّق، ول انت�سار اإل بالحّق والحّرية، ول معنى للحّق والحّرية اإل اإذا كانتا قيمتين اإن�سانيتين من قيم الإن�سان – المجتمع

مفهوم الحرّية في فل�سفة اأنطون �سعاده: امتياز اإن�سانّية الإن�سان ـ المجتمع في اإبداع عّزه وقيم حياته

{ يوسف المسمار*
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وُتؤكد  تنّبههم،  ُيؤكد  حيث  وصراعاتهم،  رهم  وتبصُّ ومعرفتهم  بوعّيهم  أحراراً 
ممارستهم لوعيهم وبطولتهم على أصالتهم وعلى صفاء حريتهم وسمّوهم في 

حريتهم.
الحّرية ال تكون من غير يقظة ونهضة، واألحرار ال يكونون بال وعي وإدراك. 
الغفوة عبودّية والخاملون عبيد، الوعي حرية والواعون أحرار، النهضة حّرية 

والناهضون أحرار. 
النامية  المتطّورة  بالمعرفة  إال  تكون  ال  ألنها  تَحّد  ال  اإلنسانية  الحّرية  إن 
بغير حدود كتطور المجتمع ونمّوه وتساميه الذي ليس له حدود. أما العبودية 
فوحدها هي المحدودة بالغفوة والغباء والخمول والجهل واالتكالّية والتخلّف 

واالنحطاط.
هي  اإلنسانية  االجتماعية  المناقب  إن  االجتماعّية:  المناقب  الثاني:  المقّوم 
الشرط الثاني من شروط توفر مناخ الحّرية التي يستحيل أن تكون وتقوم مع 

الرذائل والمساوئ والمفاسد.
بالمناقب  المقترنة  وغير  منقبة  تكون  ال  التي  والحرية  منقبة  الحّرية  إن 
االجتماعية اإلنسانية الراقية ال تكفي وال تسمح أبداً أن يكون المجتمع حراً، وأن 

يكون أبناؤه أحراراً. 
ولذلك ال بّد من توفر عقلّية أخالقّية فاعلة يمارسها اإلنسان وعياً، وتحقيقاً، 
وعدالً،  محبًة،  السليمة  الصحيحة  حّريته  عن  بذلك  فيعبِّر  ممارسة،  واستمرار 
فترتفع  وتضحية،  وعطاًء،  ومسؤولّيًة،  وقّوة،  ونظاماً،  وجماالً،  وخيراً،  وحقاً، 
كونها  إلى  باإلضافة  وُتصبح،  جديد  راٍق  ومناقبي  قَيمي  مستوى  إلى  الحّرية 
قاعدة من قواعد النهضة القومية االجتماعية، فضيلًة من فضائل هذه النهضة. 

ويبدعون  ويعطون  ويعملون  باستمرار  الفضائل  يمارسون  الذين  إن 
هم  ألّمتهم،  العظيمة  ِالعليا  الُمُثل  تحقيق  سبيل  في  ويضحون  ويصارعون 

وحدهم األحياء األحرار بوعيهم ومعرفتهم ومناقبهم وفضائلهم.
الحّر  اإلنساني  المجتمع  بالذات  هو  الفضائلي  المناقبي  الواعي  والمجتمع 
الذي يستطيع أن يكون قدوة حسنة لغيره من المجتمعات، ويستطيع أن يكون 

معلماً وهادياً لألمم. 
المتأتية من جهلهم وتخلّفهم وسوء طبائعهم،  الذين يعيشون بالرذائل  أما 
فليسوا من األحرار في شيء وال يستحقون أن يكونوا أحراراً، فهم ال ينتمون إلى 
لها  ليس  التي  والقطعان  القطعان،  تجّمعات  إلى  ينتمون  بل  المعرفة  مجتمع 

رعاة تمّزقها وتفترسها الوحوش.

المقّوم الثالث: التقّدم االجتماعّي اإلنسانّي: إن التقّدم االجتماعي اإلنساني، 
فضالً عن كونه ميزة من مزايا نمّو اإلنسان المجتمع ونمّو وعيه وسمّو مناقبه، 
فإنه أيضاً شرط ثالث من شروط مناخ وجود ونمّو وسمّو الحّرية ألن المعرفة 
بتحجرها  فاضلة  معرفة  ليست  ترتقي  وال  تتقدم  وال  تتطور  وال  تنمو  ال  التي 

وانغالقها وتقوقعها. 
اإلنساني  العقل  وتخنق  تعطل  تحّجر  حالة  هي  بل  معرفة،  ليست  هذه 
أدراك  من  رديء  درك  إل��ى  وتتحول  القاتلة  وقوالبها  الجامدة  بمفاهيمها 

العبودّية. 
إن قدرة العقل اإلنساني المجتمعي ال تحّد، والعقل السليم النامي هو وحده 
عاٍص.  كل  ويذلِّل  النواميس  ويكتشف  المفاهيم،  ويقرر  القواعد،  يضع  الذي 
التقاليد  بعفن  وُقيِّد  والتنظير  بالنظرّيات  وُحوِصر  بالقوانين  العقل  قوِلَب  فإذا 
والعادات واألعراف والخرافات واألوهام فقد َبطَل أن يكون عقالً، لقد »ُوجَد العقل 
ليعرف، ليدرك، ليتبصر، ليميز، ليعين األهداف، وليفعل في الوجود،« على حد 

تعبير المعلم أنطون سعاده.
حدود.  بغير  ويتسامى  يسمو  العقل  ألن  ح��دود،  للحرية  ليس  وبالعقل 
وُمتفّوقين  وسّباقين  ُمتقّدمين  نحن  نكون  ما  بقدر  مثالً،  تقاس،  فحريتنا 
متخلّفين  نكون  ما  بنسبة  وليس  الحضارة،  مضمار  في  وخالّقين  وُمبدعين 
ومتأخرين وخاملين ومتخاذلين. وحّريتنا يجب أن تقاس بالنسبة لما حققته 
أرقى المجتمعات الحضارية، بل يجب أن ُتقاس حريات األمم الراقية بالنسبة 
تجاوز  الذي  للحرية  الجديد  الراقي  المدرحي  المجتمعي  القومي  لمفهومنا 
للمجتمعات  بالنسبة  حريتنا  نقيس  أن  أبداً  يجوز  وال  المفاهيم،  أرقى  وتخطى 

المتخلّفة الغبّية الظالمة.

ُمقّومات الوعي والمناقب والتقّدم وشروطه لتوليد 
عقلّية أخالقّية جديدة 

ضرورّية  مهمة  وشروط  أساسية  مقّومات  هي  والتقّدم  والمناقب  الوعي  إن 
»وعي  وهي:  دونها  من  اإلنسانّية  المجتمعّية  الحرية  مناخ  يتوفر  أن  يمكن  ال 
وهي  العليا«.  ومثله  أهدافه  وتعيين  حياته  ومصالح  وجوده  حقيقة  المجتمع 
جديدة  أخالقّية  عقلّية  لتوليد  االجتماعية  القومية  والمناقب  الفضائل  ممارسة 
جيدة. وهي صراع بالوعي والمناقب وتقّدم بطولي لتحقيق أسمى المثل وأبعد 

المرامي التي تليق بأصحاب النفوس الحّرة الجميلة العظيمة.
الجزئّية  المفاهيم  جميع  يستوعب  أن  قادر  للحّرية  الجديد  المفهوم  هذا 
للحّرية في العالم، ألنه يقول بحّرية المجتمع، كّل المجتمع، وليس بحّرية فرد 

أو أفراد وال بحّرية فئة أو حّرية طائفة أو طبقة.
من  يمارس  ما  وبقدر  ومعرفة،  وعي  من  فيه  ما  بقدر  حّر  هو  المجتمع  إن 

المناقب والفضائل، وبقدر ما يحقق من التقدم واالرتقاء. 
أبنائه  كل  أبناؤه  فيه  يتمتع  ال��ذي  وح��ده  هو  الحّر  المجتمع  فإن  ولذلك 
يقولون  الذين  أما  ح��ّر.  مجتمع  وفي  مجتمع  من  ألنهم  أح��رار  فهم  بالحّرية. 
بحريات سياسية أو اجتماعية أو أدبية أو اقتصادية أو دينية أو جزئية وعلى 
السليم  الحرية  أو فئوي، فإن مفاهيمهم تبقى قاصرة عن مفهوم  أساس فردي 
الشامل كل هذه الشؤون، وحبذا لو استبدلوا كلمة الحّريات بكلمة حقوق لكان 

أصح وأصوب. 

المفهوم الجزئّي ال يرتقي إلى المفهوم التام 
إننا نقبل مفاهيمهم من حيث هي مفاهيم جزئّية وليس من حيث هي مفاهيم 
شاملة، فالحّرية التي تقول بها الرأسمالية الفردية مثالً، والتي تبيح للفرد في 
المجتمع أن يعتقد بما يريد ويقول ما يريد ويعمل ما يريد، ليست حّرية حقيقّية 
السيئ  الجاهلي  الفرد  عمل  أو  قول  أو  اعتقاد  قيمة  هي  فما  شاملة.  صحيحة 
المتخلف الشرير المجرم في ظل األنظمة الجائرة الفاسدة المستبدة المستغلة 
نشاط وجهود ونتاج الماليين لمصلحة فئة ظالمة جشعة خائنة متآمرة على 

أبناء مجتمعها؟! 
إننا نقول أوالً بتحرير الفرد من عقد المخاوف واألوهام والمفاسد والحاجات 
والكيانية  والمذهبية  والطائفية  والفئوية  األنانية  وأمراض  والروحية  المادية 
الضيقة، وتحريره أيضاً من العادات والتقاليد واألعراف البالية النتنة العفنة، 
ونعمل إليجاد النظام النهضوي الجديد وتوفير المناخ الصحيح المالئم ليصبح 
العتقاد الفرد وقوله وعمله وممارسته قيمة الحّرية بتربيته على الوعي، وتدريبه 
على حياة المناقب، وتأهيله وتشجيعه على التقدم والصراع، وإطالق مواهبه 
وقدراته ليبتكر ويبدع أرقى ما تستطيعه النفس اإلنسانية الحّرة المبدعة من 

ابتكار وإبداع.

النظرّيات تتطّور وتتغّير بحركات الشعوب 
إن تطّورات المجتمعات وحركات الشعوب كانت أقوى من أن تسير بحسب 
نظرات ونظريات وضعها مدَّعو الفلسفة والعلم، وتقّبلها الكثيرون غباًء وجهالً 

من دون أن تستيقظ فيهم روح المبادرة والعّزة واإلبداع. 
إن النظريات والقوانين والمبادئ والدساتير واألنظمة وكل ما يمكن تصّوره 
وترقية  حياتها  تحسين  على  الشعوب  لمساعدة  هي  واألفكار  الشرائع  من 

مصيرها وليس الستعباد الشعوب وقتل طموحاتها. 
كانت  اإلصالحية  أو  التوافقّية  أو  المادية  أو  الروحية  النظريات  جميع  إّن 
وتبقى وسوف تستمر على مشرحة تطّور الشعوب ونهضاتها وثوراتها، وحتى 

األديان نفسها هي خاضعة لحالة النمّو والتطّور والتغيير. 
وتكفي نظرة بسيطة إلى التاريخ لنجد كيف »ترومنت« المسيحية في روما، 
و«تسكسنت« في انكلترا، وكيف »تتركنت وتعثمنت« المحمدّية في تركيا الخ... 
وتدّرج تأقلمها صعوداً أو هبوطاً في الشعوب النامية التي ما تزال تعاني من 

استغالل الدول القوية االستعمارية.
تقوم  أن  يمكنها  ال  المغرضة  والدعايات  الكالمّية  اللفظّية  المزايدات  كّل  إّن 
الرأسمالية  األنظمة  ظل  في  مثالً،  فالفرد،  واألرق��ام.  والوقائع  الحقائق  مكان 
في  ولكنه  يعمل  ال  أو  يعمل  أن  في  الظاهر  في  حٌر  هو  االستعمارية،  الفردية 
الحقيقة والواقع والمحسوس هو ُمجبٌر وُمكَره كي يعيش أن يعمل تحت أقسى 
الشروط التي يفرضها عليه أرباب العمل وأصحاب الشركات وجميع المهيمنين 
على أرزاق الناس. ولذلك فإن حّريته هي حّرية العبودّية والذل وليست حرية 
الكرامة والعّز. واألفضل أن نستبدل كلمة حّريته بحقوقه المهضومة والمسلوبة 
التي جعلته فريسة للخنوع واالستعباد. والفرد، أيضاً، في األنظمة الماركسية 
االشتراكية حٌر في ممارسة الدعاية والتبشير والدعوة إلى اعتناق عقيدة مادية 
والعمل على تقوية وتعزيز سلطة الدولة التي تشكل في حد ذاتها شركة كبرى 
يديرها ويسيطر عليها حفنة من الذين برعوا في تزوير الحقائق وتضليل الناس 
متذّرعين  وفئوّية  جزئّية  خاصة  مآرب  أجل  من  طوعاً  أو  كرهاً  واستخدامهم 
النظريات  ونظرّية  العقائد،  عقيدة  أّنها  على  للناس  يقدمونها  مادّية  بفلسفة 
التي ال نظرّية قبلها وال نظرّية بعدها أو فوقها أو مثلها مع أن الدولة هي المظهر 
وطغيان.  استبداد  وسوط  سلطة  وليست  لألّمة  السياسي  التنظيمي  الثقافي 
وهي في الحقيقة نظرّية دعاية خادعة ال تخدم سوى المسيطرين والمهيمنين 
العسكرّية  األنظمة  ظ��ّل  في  الفرد  المواطن  ح��ال  وكذلك  ال��ق��رار.  مراكز  على 
جائرة،  مستبدة  حكومة  خدمة  في  العيش  لقمة  له  تأّمنت  الذي  التوتاليتارّية 
فأصبح  شركاتها  ومكاتب  ومزارعها  ومصانعها  حقولها  في  العمل  له  وتؤمن 
ويقول  حقوقه  يمارس  أن  وسيئاً  ومجحفاً  ظالماً  النظام  وجد  مهما  قادر  غير 
له  المرسوم  الخط  غير  في  مواهبه  يبرز  أو  يرفض  أو  يحتج  أو  بصراحة  رأيه 
المقررة لنشاطه واستخدامه من قبل الطغاة المستبدين  إال الوظيفة  وليس له 

والمسيطرين على مرافق الدولة في حكومتها الجائرة.

الحّرية المجتمعّية هي حّرية الصراع والتقّدم
 - باإلنسان  تقول  االجتماعية  القومية  المدرحية  سعاده  انطون  فلسفة  إن 
والضامن  الفرد  شخصية  وتحقق  بروز  ونطاق  الفرد  مصدر  هو  الذي  المجتمع 

الستمرار وجود وخلود الفرد.
الفرد  شخصّية  ب��روز  المجتمع  وفي  ومصدره  الفرد  أصل  المجتمع  ففي 
الفرد وخلوده حراً.  الحّر يكون بقاء  المجتمع  وتحقق كيانه وشخصيته. وفي 

والفرد الحر هو ابن المجتمع الحر. ودرجة حرية الفرد ترتقي وترتفع سوّيتها 
بنسبة ما يتوحدن بقضية مجتمعه وبقدر ما يعمل الفرد من اجل عزة مجتمعه 

ورقيه. وليس بنسبة ما ينعزل ويغترب عن قضية مجتمعه.
من طبيعة اإلنسان النمّو. والنمو هو نمّو الوعي والفكر فإذا توّقف اإلنسان 
عن النمّو سقط وتالشى ومات. والحرية ال تكون بالسقوط والتالشي والموت 

بل تكون بالحياة، الحياة حرية، والحرية حياة، واألحياء هم األحرار. 
الحّرية مظهر نمّو الفكر الذي يوجه اإلرادة فتسمو اإلرادة بحرية الفكر وتزيده 
ويصبح  وحّرية  تقّدماً  المجتمع  ويزداد  تألقاً  فيزداد  وفاعلّية  وقّوًة  وضوحاً 
عّبر  كما  أعلى«،   ٍ وقيم  أجمل  عالم  في  األجود  »الحياة  لتحقيق  مؤهالً  اإلنسان 
عن ذلك عالم القومية االجتماعية وفيلسوفها أنطون سعاده في كتابه »الصراع 
إلى  الفكري في األدب السوري« حيث يصبح لقاء األمم الحرة الناهضة سبيالً 
االرتقاء اإلنساني الصحيح وبلوغ عالم موّحد وعولمة مناقبية راقية تقوم على 

قيم الحق والخير والجمال.

المجتمع الحر مجتمع نهضة شاملة
إننا ننطلق في فهمنا من وحدة حياة المجتمع وليس من تجزئته إلى فتات. 
ننطلق من المجتمع وتمامه وشموليته وليس من الفرد وجزئيته ومحدوديته، 
نشوء  في  سعاده  انطون  االجتماعي  العالم  إليه  توصل  ما  على  اعتماداً  وذلك 
األمم في الفصل السادس الصفحة 91، حيث قال: »وفي أحط درجات االجتماع 
البشري وأبسطها نجد الجماعة أو العشيرة وعبثاً نحاول أن نجد الفرد، فهو ال 
وجود له اقتصادياً وال حقوقّياً ولذلك فهو ليس »بداءة« االجتماع وال شأن له في 

تعيين االجتماع وكيفّيته«.
الكامل  وجودنا  وتمامه  أمتنا  وجود  كمال  في  نرى  تقدم  ما  أساس  وعلى 
وشعباً  أرض��اً  وتفسخنا  تجزئتنا  شأنه  من  ما  كل  فنرفض  كأفراد،  الفاعل 

وحضارة وتاريخاً.
نحن وحدة حياة، شعب متفاعل مع أرضه وارض متفاعلة مع شعب متناٍم 
شعبنا  بدون  ألرضنا  قيمة  ال  حياته،  أساس  هي  األجيال  ومتتابع  متسلسل 
وحضارته، وال وجود وال قيمة لشعبنا وحضارتنا من دون أرضنا، وال معنى وال 

جدوى لألرض والحضارة من دون شعبنا.
ويجب  ينمو  أفرادنا  من  فرد  كل  فإن  المستوى،  هذا  على  حياة  وحدة  وألننا 
أن ينمو بنمّو مجتمعه، ومن حقه أن ينمو وال معنى لوجوده وشخصيته بغير 

نمّو.
وعلى كل حكومة في دولته أن تسهر وتحافظ وتعمل على نمّو وتقّدم وارتقاء 
تضليلّية  ذرائع  أو  تبرير  دون  ومن  تحّفظ  دون  ومن  تمييز،  دون  من  فرد  كل 
خادعة كعملها ومحافظتها على سالمة وتقّدم وارتقاء األّمة والدولة. كما عليها 
أن تحافظ على كل شبر من أرض الوطن لتبقى سالمة الوطن واألمة مصونة. 
تنمية  ووسائل  أسباب  كل  للشعب  توفر  أن  أيضاً  الحكومات  على  وينبغي 

الحضارة وتوسيع آفاقها. 
معنى  وال  أح��راراً،  أبناؤها  ويكون  حّرة  األّم��ة  تكون  المتقّدمة  األم��ور  بهذه 
فعل  وممارسة  المسؤولية  وتحمل  اإلبداع  على  وبالقدرة  بالنهضة  إال  للحّرية 
أعدائنا  باطل  وسحق  حقنا  انتصار  للحق،  وانتصاراً  للباطل  سحقاً  الصراع 

ليعودوا إلى جادة العدل والصواب.
واإلنتاج  إنتاج،  بغير  يستقيم  وال  أبداً  يكون  ال  إليه  أشرنا  الذي  النمّو  أن  إال 
بدوره متنّوع يشمل العلم والفكر والفّن والصناعة والزراعة واإلبداع والتضحية 

والصراع.
يكون  أن  مواطن  كل  على  »يجب  أنه:  مفهومنا  في  اإلنتاج  مبدأ  كان  ولهذا 
العبودية،  أّم  البطالة  ألّن  حّراً  ليس  ينتج  ال  فمن  الطرق«.  من  بطريقة  منتجاً 

ليصح أن يكون مبدأ الحّق في المجتمع الحّر هو أّن:
توضح  كما  المجتمع  في  العام«  اإلنتاج  من  العادل  نصيبه  مواطن  »لكل 
مبادئ الفلسفة القومّية االجتماعية، ألّن في تحقيق هذا المبدأ تحقيق لمستقبل 

زاهر لألّمة وأبنائها واألجيال اآلتية.
ومبدأ اإلنتاج ال يتفق وال يتوافق أبداً مع هدر طاقات المجتمع وفعالّياته ألّن 
واستسالم  للحّرية  وتشويه  تعطيل  موارده  وبعثرة  المجتمع  طاقات  هدر  في 

للعبودية.
المواطنين  جهود  كل  واستهالك  باستنفاد  ويرتقي  يتقّدم  ال  المجتمع 
الزراعي  الصناعي  العلمي  الفكرّي  اإلنتاج  مناخ  بتهيئة  يتقّدم  بل  وإرهاقهم، 
األّمة  مصلحة  فيه  لما  وتأمينه  ورعايته  وتنظيمه  البطولّي  اإلبداعّي  الفني 
وسالمة الدولة الجديرة والمؤّهلة لخدمة مصالح األمة وأهدافها، بحيث تؤمن 
مصلحة كّل مواطن وسالمته في الحياة الجيدة المتنامية العزيزة الحّرة، ليكون 
الفرد اإلنساني حّراً بوعيه ومناقبه وإنتاجه وصراعه وإبداعاته وتضحياته في 
عن  وتعّبر  وقضّيتها،  الشريفة،  وغاياتها  العليا  أمته  مقاصد  انتصار  سبيل 
 - اإلنسان  في  القيمّية  فالحّرية  حّريته.  وسالمة  إرادته  وصحة  فكره  استقالل 

المجتمع ووجدانه االجتماعي، هي مستيقظة فيه، وال ُتنتزع منه.

عقيدة الوعي المدرحّي القومّية االجتماعّية

 

في المجتمع كله
بناء على كّل ما تقّدم بالضبط كانت الضرورة لتوليد عقيدة الوعي القومّي 
االجتماعّي في كّل أبناء المجتمع، وإيقاظ وجدانهم المجتمعي العام، وتنبيههم 
المناخ  توفير  أهمّية  بالتالي  وكانت  ومصيرهم،  وحياتهم  وجودهم  قضّية  إلى 
الصحيح المالئم لتأمين سالمة نمّوهم في توليد نظام جديد تتحقق بواسطته 
مبادئ عقيدة الحّرية الجامعة لمختلف العقائد الصالحة وغاياتها الراقية التي 
الحّق  ارتقاء  واستمرار  والجمال،  والخير  والحّق  الصالح  تحقيق  من  مزيد  هي 
والخير والجمال باستمرار ارتقاء األّمة الحّرة المتحرّرة بالمعرفة والفضيلة من 

كل المثالب والرذائل والجهاالت. 
من األمور البديهّية أن يضّحي المواطن الفرد بنفسه من أجل حياة مجتمعه 
ألن في حياة المجتمع وسعادته تكمن حياة الفرد وسعادة الفرد. أّما التضحية 
األّمة  مصالح  يخدم  ال  بشكل  رئيس  أو  حكومة  أو  نظرّية  أو  فكرة  سبيل  في 
وأهدافها في الحياة، وممارسة االستقالل الروحي، وسيادة ذاتية األّمة العامة، 
واألخطاء  األضاليل  كّل  أمامها  تصغر  خرقاء  تضحية  فإّنها  العزيز  والمصير 

والجرائم. 
من  التضحية  تكون  أن  يجب  بل  التضحية،  أجل  من  ليست  التضحية  إن 
أجل قضية عظمى تساوي وجود األفراد في بقاء مجتمعهم حّراً ونمّوه متقدماً 

واستمراره راقياً ليحيوا في هذا الوجود أحراراً.
هي  التي  االجتماعّية  القومّية  الحّرية  عقيدة  في  التضحية  مفهوم  هو  هذا 

حركة صراع في سبيل األرقى.
يتم  أن  يستحيل  الفرد  وبقاء  المجتمع،  عن  باالنفصال  كان  ما  الفرد  فوجود 
خارج بيئة حركة المجتمع، وال حّرية للفرد إال اذا كان مجتمعه حراً، والمجتمع 
أجياله  واستمرت  أح��راراً،  أبنائه  جميع  كان  إذا  إال  حراً  يكون  أن  يمكن  ال  الحّر 

تمارس الحّرية وعياً ومناقباً، ونمواً وإنتاجاً، وصراعاً ورقياً.
بهذا المفهوم للحّرية، يصبح أي اعتداء على أي فرد من أفراد المجتمع أو أي 
شبر من أرض الوطن هو اعتداء على الشعب كلّه، واعتداء على الحرية ذاتها، 
مصيره.  وعّزة  وصالحه  المجتمع  ووحدة  وسالمته،  الوطن  لوحدة  وتهديداً 
واالعتداء هو الباطل الذي ترفضه الحّرية ويقاومه ويحاربه األحرار، ويصبح 
واحد  شبر  عن  تنازل  أي  أو  مواطن  أي  بحقوق  تساهل  أي  أيضاً  المقابل  في 
وتنازل  كله  الشعب  بحقوق  تساهل  هو  معتٍد  عدو  لمصلحة  الوطن  أرض  من 
عن أرض الوطن كلها، كما أن أي ويل أو كارثة أو نكبة تنزل بأي فرد من أبناء 
األّمة وال ترّد األّمة كما ينبغي أن ترد وتحمي أبناءها، فإنها تعرض شخصيتها 

لالنهيار وسيادتها للضياع وحّريتها للسقوط.
تحمي  وال  ووطنها،  نفسها  على  سيادتها  وتفقد  شخصيتها  تنهار  أّمة  وكّل 
نفسها بحماية أبنائها وحماية وطنها تسقط ألّنها غير جديرة بالحياة والحّرية، 
وغير مؤهلة للتنّعم بالعّز والرقي. ومن المحال أن يعيش أبناء المجتمع الحّر 

في ظّل التخلف والجهل والمثالب واالنحطاط والذّل والعبودية.
في  الطبيعّية  المجتمعات  حقوق  احترام  هو  الطبيعّي،  اإلنساني  فالحّق 
وجودها، وممارسة حياتها بكرامة، وتقرير مصيرها بعّز. والباطل هو العدوان 
المدرحي  مفهومها  في  والحّرية  الشعوب.  وإنسانية  الشعوب  حقوق  على 
مهاجمة  وفي  ونصرته،  الحّق  مع  إال  تكون  ال  اإلنساني،  االجتماعي  القومي 

الباطل وسحقه.
الحّرية ممارسة يمارسها أبناء الحّق تفّوقاً في الوعي، وتفوقاً في المناقبّية 
األخالقية، وتفّوقاً في الصراع البطولي المؤيد بصحة النظرة والرؤية والمبادئ 
والغاية والُمُثل العليا، وهي هي النقيض للعبودّية التي هي انحطاط في الطبع 
واالستسالم  والخنوع  واالتكالّية  التخاذل  وسيطرة  اإلنسانيين،  والطبيعة 
لتراكم ما أفسده الدهر وما اهترأ وتعّفن عبر القرون، وما تقيأ به مجرمو األمم 

من جور وطغيان وإجرام.

 الحرية هي األحرار
في إنسان - مجتمع حّر مسؤول

إّن الحّرية هي األحرار، وإن األحرار هم األّمة الحرة، واألّمة الحّرة هي األّمة 
بنظامّيتها،  الحّرة  بحّريتها،  النظامّية  بوعيها،  القّوية  مسؤوليتها،  الواعية 
بخير  والجميلة  نفسّيتها،  بجمال  الخيرة  بعدالتها،  المحّقة  بحّقها،  العادلة 

إنتاجها وإبداعها. 
عن  فتدافع  األمم  من  غيرها  وحقوق  حقوقها  تعرف  التي  هي  الحّرة  األّمة 
حقوقها وتحترم حقوق غيرها وتحترم هذه الحقوق وتناضل من اجل الحفاظ 

عليها، فال تتنازل عن حقوقها لغيرها، وال تعتدي على حقوق غيرها.
إنها األّمة التي تعرف واجباتها ومسؤولياتها، وتمارس مسؤولياتها وتقوم 
تتطلّبه  ما  بكّل  تقوم  بل  وغشاً،  خداعاً  وال  طمعاً  وال  إكراهاً  ليس  بواجباتها 

الحّرية العصّية على القهر.
ومثلها  ومقاصدها  وأغراضها  ومصالحها  حياتها  وحدة  تدرك  الحّرة  األّمة 
وعزم  وعي  من  الحّرية  تستلزمه  ما  بكل  تحقيقها  سبيل  في  وتجاهد  العليا 
تقبل  ال  وهي  الباطل،  هو  االعتداء  ألن  غيرها  على  االعتداء  دون  وجهاد  وإرادة 
اعتداء غيرها عليها ألّن قبول االعتداء والخنوع له هو أشّد أنواع الباطل فظاعة 

وعبودّية.

الحرية حركة إنقاذ من التعّدي والخنوع

 

 لعبودّية الباطل
هذا هو مفهوم الحّرية في فلسفة انطون سعاده المدرحّية القومّية االجتماعّية 

اإلنسانية، ألّن الحّرية اجتماعّية إنسانية وال وجود لها بالنسبة لنا كبشر خارج 
نطاق االجتماع اإلنساني. 

إلى  والحّرية  والحياة  الهدى  رسالة  تحمل  االجتماعّية  القومّية  الحّرية  إن 
المتوحّشة،  الهمجّية  الجماعات  ألطماع  حداً  واضعة  والشعوب،  األمم  جميع 
ومبتكرًة   ً مبدعة  وترقيتها،  وبنائها  اإلنسانّية  المدنّية  إنشاء  في  مساهمًة 
التفوق  إبداعه من ِخطط  العظيمة البتكار هو  ُتؤهلها نفسيتها  ما  أروع وأجمل 

اإلنساني.
شعبنا  وفي  بالحّرية  ننعم  أن  نستطيع  ولن  أحراراً،  نكون  أن  نستطيع  لن 
مواطن فرد واحد جائع أو جاهل أو ُمهان، ومن أرضنا شبر واحد ُمغَتَصب، ولن 
المساهمة  أو  صناعة  في  دور  لها  ليس  وأّمتنا  أيضاً  أحراراً  نكون  أن  نستطيع 
هذا  أغوار  لسبر  الكوكب  هذا  على  اإلنسان  مدنّية  تاريخ  وكتابة  صناعة  في 
الكون الالمتناهي الماثل أمامنا، واكتشاف ما يمكن اكتشافه من أسرار الوجود 

ومخبآت اآلفاق. 

الحرية القومّية االجتماعّية:

 

الحياة الجّيدة ألبناء األمة كافة 
الحّرية تعني الحياة الجيدة لكّل مواطن، وتعني أيضاً سيادة األمة الكاملة 
الضالل  ومن  النور،  إلى  الظلمة  من  الخروج  وتعني  وطنها،  وعلى  نفسها  على 
البشري  اإلنسان  لخلق  بينها  فيما  وتعاونها  األمم  نهوض  وتعني  الُهدى،  إلى 
وسيِّداً  متميزاً  الخالقة  العناية  شاءته  الذي  النوعي  النوع  اإلنسان  اإلنساني، 

وممثالً لها على األرض في هذا الوجود وليس في غير هذا الوجود.
يكون  التي  الحّرة  العزيزة  الحّق  حياة  إرادة  وتحّقق  تحقيق  تعني  الحّرية 
صراع،  فالحّرية  بالحّرية،  إال  يكون  ال  »االنتصار  سعاده:  قال  كما  انتصارها، 
الصراع،  حّرية  هي  حركة.  والوجود  الوجود،  حّرية  بل  العدم،  حّرية  ليست 
صراع العقائد في سبيل تحقيق مجتمع أفضل وال معنى للحّرية وراء ذلك. ويل 
للعقائد الباطلة من الحّرية، ألّن الحّرية صراع! الصراع امتحان العقائد والقَيم، 

وهو امتحان النفوس! ونهايته دائماً غالب ومغلوب!
كّل  المجتمع!   - اإلنسان  قَيم  من  إنسانيتان  قيمتان  هما  والحّرية  الحّق 
مجتمع يفقد هاتين القيمتين، يفقد معنى الحياة السامي! الحياة بدون هاتين 

القيمتين عدم!«. 
والجمال  والخير  الحقيقة  قيمة  وال  الحّق  قيمة  »ليست  أيضاً:  القائل  وهو 
مادية، فهي ال تقاس بالسنتيمترات وال باألمتار المربعة أو المكعبة، وال توزن 
باألواقي واألرطال، وال ُتحّد بمكان وزمان معّين، إنها ِقَيٌم إنسانّية - نفسّية، إنها 

قيم مجتمعية.
أوهام  من  النفوس  يحّرر  ونغماً  وممارسًة  نّيًة  الحّق،  نور  هي  الحّرية  إّن 
وسموم  األح��الم،  بأضغاث  التشّبث  وضالل  الجهالة،  تيه  وعبودّية  الباطل، 
االرتماء في مقابر االتكالّية وسراب المنى. الحّرية ال تنتصر إال بالحّق، والحّق 

ال يثبت وينتصر إال بالحّرية.
فمجتمع الحّق هو مجتمع الحّرية، والمجتمع الحّر هو مجتمع الحق، وكالم 
السيد المسيح إلى أتباعه هو الحكمة الخالدة: »أعرفوا الحّق والحّق يحرركم« 

)يوحنا 8: 32(. 
هذا هو مفهوم الحّرية كما أراه في فلسفة أنطون سعاده المدرحّية القومّية 
وفي  المجتمعّية  النفسّية  اإلنسانية  القيم  إحدى  هي  الحّرية  إن  االجتماعّية. 
إال  انتصار  وال  بالحّق،  إال  حّرية  وال  بالحّرية،  إال  للحياة  قيمة  ال  الِقَيم.  مقّدمة 
من  إنسانيتين  قيمتين  كانتا  إذا  إال  والحّرية  للحّق  معنى  وال  والحّرية،  بالحّق 
قيم اإلنسان-المجتمع اللتين تجعالن حياة اإلنسان حياة ُهدى متصاعد، وُرقّي 

متناٍم، وُسموٍّ متأّلق. 

الحّرية جدارة القوّي

 

 على فعل األجدر واألحسن الخّير
 الحّرية من حيث هي كلمة مؤلفة من حروف هي كلمة مبهمة وليست شيئاً 
على اإلطالق، أما إذا اقترنت بصفة »الحرّي«، فإّن المعنى يتجه نحو الوضوح 
ويقترب من التعريف والمعرفة ألن المقصود بالحرّي هو الجدير وجدارة الجدير 
تعني أنه مستعد وقادر على فعل األجدر، وفعل األجدر ال يقوم به إنسان جزئي 
جاهل أو غبي أبله أو خامل أو متخاذل أو مجنون أو شرير أو مخّرب يائس من 
الحياة، بل يفعل الفعل األجدر واألحسن هو اإلنسان التام الكامل الواعي النبيه 
نفسه،  من  الواثق  الخيِّر  والعاقل  الشجاع،  المبادر  والعامل  المتزن  الفهيم 
وترقية  بالحياة،  النهوض  أجل  من  ال��دوام  على  والمصارع  للحياة  والمحب 

الحياة وتسامي الحياة مع األيام والسنين والعقود والقرون والعصور. 

اإلنسان - المجتمع الحّر أدرك حقيقة الحياة 

 

أنها تفاعل قواه المادّية الروحّية
بتحرير اإلنسان نفسه من حالة االنفعال باألرض وتحرير األرض بفعله فيها 
وتكييفها لتؤمن مصالحه الحياتّية تحّرر وحّرر أرضه بالتفاعل المنتج فعرف 
الوجود،  مع  والجوهر  ال��روح،  مع  المادة  قوى  بتفاعل  الحياة  نشوء  حقيقة 
أساس  أّن  المجتمعّية  بإنسانيته  فأدرك  األزل،  مع  واألبد  المكان،  مع  والزمان 
اإلدراك  بهذا  واكتشف  المدرحي،  أي  الروحي   - المادي  األساس  هو  االرتقاء 
والجدير  الحرّي  اإلنسان  هو  أنه  اإلنساني  -القومي  االجتماعي   - المدرحي 
األحرى  فعل  باستمرار  وانه  وأجود،  وأجدر  »أحرى«  هو  ما  كل  لتحقيق  والحّر 
واألجدر واألجود عبر أجياله هو الحر القادر المنطلق من قوة المعرفة ومعرفة 
القّوة الحقيقية الملتزمة دائماً وأبداً بانتظام نظام فكٍر ونهج كلما ارتقى وتعّمق 
الحرية،  مفهوم  ارتقى  وكلما  أرقى،  فيه  الحرية  مفهوم  كان  الفكر،  فيه  واتسع 
وأصح،  أصوب  النهج  مفهوم  صار  وكلّما  وأص��ح،  أصوب  النهج  مفهوم  كان 
حتى  بالقّوة  النظام  واقترن  بالنظام  الواجب  واتحد  بالواجب  الحّرية  اتحدت 
مدار  في  والواجب  والقوة  والنظام  الحّرية  بين  والفواصل  الحواجز  انعدمت 
من  المجتمع   - اإلنسان  بها  يصعد  أو  تصعد  التي  العليا  اإلنسانية  القَيم  فلك 
األرض باتجاه السماء قّمة بعد قّمة بعد تحقيق انتصاره على األرض المنتصرة 

بانتصاره الحّر. 
ال أحد يستطيع أن يكون حّراً إال إذا كان مجتمعه حّراً، والمجتمع الحّر ال يمكن 
تعميق  بواجب  وقام  بالمعرفة،  ونهض  بالمعرفة،  تحّرر  إذا  إال  حّراً  يكون  أن 
بحّرية  فاكتسب  بالمعرفة،  نفسه  وق��ّوى  المعرفة،  نظام  وم��ارس  المعرفة، 
وقيم  مناقب  حياة  المعرفة،  وقّوة  المعرفة،  ونظام  المعرفة،  وواجب  المعرفة، 
والعالم  األجود  الحياة  إلى  بها  يرتفع  التي  والجمال  والخير  الحّق  وفضائل 

األجمل والقَيم اإلنسانية األعلى واألسمى. 
لقد ركزت فلسفة انطون سعاده المدرحّية القومّية االجتماعّية على تحقيق 
نهضة األّمة وعلى حّريتها في نهضتها لتشمل نهضة المجتمع جميع أبناء األّمة 
وحّرية  التقدم  وحّرية  النهوض  بحّرية  جميعهم  ليتمّتعوا  أجيالها،  جميع  في 
الرقي، كي ال يخجل اآلباء من أجدادهم وال األبناء من آبائهم وال األجيال القادمة 

من جيلنا، ولكي ال تكون حّريات األمم عاراً عليهم. 
إذا  إال  حّرية  تكون  ال  الحّرية  والقّوة.  والنظام  بالواجب  إال  تكون  ال  الحّرية 
لتكون  الحّرية  إن  بل  تكون،  ال  أو  تكون  أن  في  حّرة  ليست  وهي  واجبة،  كانت 

حّرية حّرة يجب أن تكون، والحّرية الحّرة هي الحّرية الواجبة. 
نظام،  غير  من  يكون  ال  الواجب  والواجب  بالنظام،  تكون  الواجبة  الحّرية 
أّما الحّرية غير الواجبة فإنها ليست حرية بل هي الفوضى، والفوضى نقيض 
وتأدية  الحرية،  رسالة  يؤدي  واجباً  يكن  لم  إن  نظاماً  ليس  والنظام  النظام، 
التي  العقيدة  في  النظام،  تحرِّك  التي  القّوة  في  إال  تكون  ال  ونجاحها  الرسالة 

وراءه وفي الهدف الذي أمامه. 
من  بل  الخارج  من  تكون  ال  والقوة  العقيدة  بقّوة  تكون  النظامية  الحّرية 
الداخل ألّن الخطر من الداخل وليس من الخارج، القّوة الحقيقّية هي قّوة الحياة 
التي تنبع من داخل النفس وليست قّوة التراكم المتراكم من خارج النفس. القّوة 
اندفاع مهاجم وليس مقاوماً، والحرية انبثاق شعاع يمزِّق الظالم وال يبقي من 

الظالم إال ما اختبأ في الدهاليز والكهوف والسراديب. 

الحّرية القومّية االجتماعّية

 

عقيدة انطالق لألجمل واألفضل
هو  وهذا  تكون،  أن  يجب  التي  االجتماعّية  القومّية  الحّرة  الحّرية  هي  هذه 
يحقق  ال  الذي  الحّر  النظام  هو  وهذا  بالنظام،  إال  يكون  ال  الذي  الحّر  الواجب 
النجاح إال في القّوة الحّرة التي تحّركه، وهذه هي القّوة الحّرة التي تنطلق من 
أنبل  وأهداف  أفضل  حياة  سبيل  في  حّراً،  هادفاً  واعياً  صراعاً  اإلنسان  داخل 

وُمُثل أجمل وعالم أمثل. 
ال معنى للحّرية إال إذا كانت واجبة، وال مغزى للواجب إذا لم يكن في النظام، 
على  قامت  إذا  إال  للقّوة  قيمة  وال  القّوة،  تحّركه  لم  إذا  النظام  من  جدوى  وال 
المعرفة، وال فائدة من المعرفة إذا لم تتحول إلى عقيدة، وال نفع من عقيدة إذا 
لم تنبثق من نظرّية أصلّية أصيلة جلّية واضحة للوجود، تحّرك مكامن اإلبداع 
في نفوس أبناء األّمة، فينطلقون بثقة ويقين وإيمان لتحقيق حياة أجود، ونشر 

فضائل أنبل، وترسيخ قيم أعلى وبلوغ عالم أجمل.
الحّرية في مفهومها الماّدي - الروحي القومّي االجتماعّي في فلسفة أنطون 
وعدالة  وجمال  وخير  حّق  كّل  على  منفتٌح  وعقٌل  عاقلة،  بطولة  هي  سعاده 

ومحّبة.

مسؤولية الفرد اإلنساني النهائّية ليست وال يمكن 
أن تكون تجاه القيم الماورائية الغيبية المجردة، 

وال تجاه المثال المادي في الحياة، وإنما هي 
مسؤولّية تجاه المجتمع ومثله العليا التي ينتمي 

إليها الفرد
***

القيم القومية االجتماعية اإلنسانّية هي خالصة 
فضائل قيم جميع األفراد والفئات والملل والمذاهب 

والطبقات واألقلّيات واألكثرّيات وكل الشرائح 
االجتماعّية

***
الحرية انبثاق فعل من داخل اإلنسان - المجتمع ال 

ُتعطى وال ُتؤخذ، وال ُتمنح وال ُتسترّد. وال ُيتساَهل بها وال 
ُتغتَصب بل هي حركة تفعل، وحياة تنهض، ووعي يرتقي 

ويّتسع، وقّوة صراع ال تكتفي بنجاح ألّنها أّم كل نجاح 
وفالح وانتصار

***
الفرد الحر هو ابن المجتمع الحر. ودرجة حرية الفرد  

ترتقي وترتفع سوّيتها بنسبة ما يتوحدن بقضية 
مجتمعه

***
الحّرية مظهر نمّو الفكر الذي يوجه اإلرادة فتسمو 

 اإلرادة بحرية الفكر 
وتزيده وضوحاً وقّوًة وفاعلّية فيزداد تألقاً ويزداد 

المجتمع تقّدماً وحّرية

***
األّمة حّرة ويكون أبناؤها أحراراً، وال معنى 

للحّرية إال بالنهضة وبالقدرة على اإلبداع وتحمل 
المسؤولية وممارسة فعل الصراع سحقاً للباطل 

وانتصاراً للحق، انتصار حقنا وسحق باطل 
أعدائنا

***
من ال ينتج ليس حّراً ألّن البطالة أّم العبودية

***
بقاء الفرد يستحيل أن يتم خارج بيئة حركة 

المجتمع، وال حّرية للفرد إال اذا كان مجتمعه حراً،

 

والمجتمع الحّر ال يمكن أن يكون حراً إال إذا كان 
جميع أبنائه أحراراً

***
لن نستطيع أن نكون أحراراً، ولن نستطيع أن ننعم 

بالحّرية

 

وفي شعبنا مواطن فرد واحد جائع أو جاهل أو 
ُمهان، ومن أرضنا شبر واحد ُمغَتَصب
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تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة األولى في جبل لبنان 
القاضي  برئاسة  الرابعة  الغرفة  بعبدا 
لبيب سلهب تقدم المستدعي ميشال أنيس 
يطلب   2020/9272 باإلستدعاء  الفغالي 
172 و272 تاريخ  فيه شطب إشارة يومي 
رقم   دع��وى  إستحضار    1989/12/11
المدني  المنفرد  للحاكم  مقدم   989/11
وجانيت  سامية  المدعيتين  من  بعبدا  في 
عبده الفغالي )وعبده( ضد حارس وخليل 
الفغالي  عبده  أنيس  وورثة  الفغالي  عبده 
بموضوع بطالن عقد بيع بملف 289 حارة 
و457  و478   496 العقارات  عن  الست 
والعقارات  العليا  شحرور  و510/وادي 
وشطب  الست  و289/حارة  و570   586
 1951/3/17 تاريخ   683 يومي  اش��ارة 
المستأنف  من  مقامة  استئنافية  دع��وى 
المستأنف  ض��د  ال��ف��غ��ال��ي  ع��ب��ده  أن��ي��س 
استحضار  بموجب  وذلك  رزق  فريد  عليه 
تاريخ  لبنان  جبل  استئناف  محكمة  إلى 
تاريخ   2038 يومي  واشارة   953/3/15
من  للتنفيذ  حكم  ورد  حكم:   1953/7/31
محكمة استئناف جبل لبنان يتضمن فسخ 
باعتبار  مجدداً  والحكم  المستأنف  الحكم 
على  المياه  تمرير  حق   382 رقم  للعقار  أن 
من  الري  استعمال  ألجل   283 رقم  العقار 
المعاون  للمكتب  أعيد  وقد  الشومرية  مياه 
عقد  لتنظيم  العالقة  ذي  لتكليف  بعبدا  في 

عن العقار B/4/382 حارة الست .
به  التقدم  يستطيع  إعتراض  له  من  كل   

عشرين  مهلة  خالل  المحكمة  هذه  قلم  أمام 
يوماً من تاريخ النشر.

رئيس القلم جمانة المصري عويدات

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب مخايل يعقوب ابي يونس بصفته 
ابي  بطرس  يعقوب  المرحوم  ورث��ة  اح��د 
العقار  في  ضائع  عن  بدل  تمليك  سند  رميا 
رقم 3254 من منطقة اهمج العقارية قضاء 

جبيل.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
عن  بوكالتها  منذر  فريد  ريما  طلبت 
الدنف  دن��ف  وعلي  ح��م��ادة  ري��اض  نديم 
عن  باالتحاد  بالتوقيع  مفوضين  بصفتهما 
بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل اصدار 
شهادة تأمين بدل عن ضائع للتأمين الوارد 
على العقار 2159  من منطقة بالط والعقار 
قضاء  العقارية  فرحت  منطقة  من   582
جبيل والعقارين 652 و765 من منطقة نهر 

الذهب العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
تمليك  سند  البعيني  يوسف  البر  طلب 
بدل عن ضائع في العقار رقم 60 من منطقة 

يانوح العقارية قضاء جبيل.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان

ايران  وكيل  عاد  ابي  عبدالله  نبيل  طلب 
المرحوم  ورثة  احد  بصفتها  دريان  انطوان 
عن  بدل  تمليك  سند  مصري  الياس  ريمون 
ضائع في العقار رقم 554 من منطقة ريفون 

العقارية قضاء كسروان.
 15 خ��الل  األمانة  مراجعة  للمعترض 

يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان
راني حيدر

 إعالن من أمانة السجل العقاري
في كسروان
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وكيفية  الفساد  مكافحة  في  ومفرداتها  االقتصادّية  األزمــة 
الحزب  بيان  فــي  حضرت  الــصــمــود،  على  قــادر  اقتصاد  بناء 
يوم  تموز،  من  الثامن  ذكرى  في  االجتماعي  القومي  السوري 
مثل  في  شهيداً  ارتقى  الــذي  وزعيمه  الحزب  مؤسس  اغتيال 
الطريق  مواصلة  على  سعاده  القوميون  عاهد  حيث  اليوم،  هذا 
البيان  ودعــا  أســاســه،  المقاومة  بخيار  التمسك  يشكل  ــذي  ال
والجهد  الــوقــت  إضــاعــة  عــدم  إلــى  المنشود  اإلصـــاح  لتحقيق 
وعجزه  عقمه  ثبت  الـــذي  الطائفي  الــنــظــام  ترميم  بــمــحــاوالت 
بمشروع  السير  معتبراً  للفساد،  ورعايته  باألزمات  وتسببه 
المدنية وصفة وحيدة للخروج من األزمة، بينما يشكل  الدولة 
لبنان  بين  اقتصادي  تكامل  فرصة  المشرقي  التنسيق  مجلس 
المصالح  بتبادل  تتكفل  بصورة  واألردن  والــعــراق  وسورية 

وتكامل األسواق.
االقتصادية  األزمة  أّن  االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  ورأى 
فالنظام  أكبر وأخطر.  أزمة بنيوية  لبنان، هي جزء من  والمعيشية في 
الطائفي لم يذهب باتجاه بناء الدولة، بل عّزز ورسخ الوالءات الطائفية 
التدخل  أشكال  كّل  على  مفتوحاً  مشلّعاً  واقعاً  أنتج  ما  والمذهبية، 

والتأثير الخارجيين على حساب مصالح لبنان واللبنانيين العليا.
وشّدد في بيان في ذكرى استشهاد مؤسسه انطون سعاده، على أّن 
طريق  سلوك  خالل  من  يتّم  بلبنان،  تعصف  التي  األزمات  من  الخروج 
القوة  عناصر  أساس  وعلى  واضحة،  بخيارات  المدنية،  الدولة  بناء 
التي يمتلكها لبنان، والتي شكلت معادلة ردع بوجه العدو الصهيوني 

وأطماعه.
بالهبات  ليس  وازده�����اره،  لبنان  ن��ه��وض  ب��اء  أل��ف  ب���أّن  ورأى 
بل  والمذهبية،  الطائفية  بالتسويات  وال  المشروطة،  والمساعدات 
بتطبيق الدستور الذي ُحِسم في هوية البلد وفي انتمائه، وحّدد العدو 
التي  الحقيقّية  المدنّية  الوطنّية  التربية  اعتماد  وبقي  الصديق،  من 

تؤّسس عملياً لدولة المواَطنة.
وقال »القومي« في بيانه: ليس مقبوالً أن نرى في لبنان من يصطّف 
إلى جانب قرار الفتنة 1559، أو من يطالب بنزع سالح المقاومة، أو من 
ضعفه«،  في  لبنان  »قوة  مقولة  إلى  مجّدداً  ليعيدنا  الحياد،  إلى  يدعو 
معاهدة  بلبنان  تجمعها  التي  الشام   – سورية  على  يحّرض  من  أو 
أخّوة وتعاون وتنسيق، وهي الرئة الطبيعّية التي يتنفس منها لبنان. 
إنما  يتبناها  ومن  بالمطلق،  مرفوضة  العناوين  تلك  ان  الى  واش��ار 
سبيل  في  الدماء  بذلوا  الذين  اللبنانيين  المقاومين  بتضحيات  يطعن 
بالدستور،  الجميع  يلتزم  أن  إلى  ودعا  والكرامة.  والسيادة  التحرير 
لتثبيت  األوان  آن  لقد  البوصلة.  يضلّوا  فال  أخطاءهم  يصّححوا  وأن 
الجميع  ينخرط  وأن  العليا،  المصلحة  قاعدة  على  الوطنية،  الخيارات 
اّن  الخاسرة.  رهاناته  في  البعض  يتلّهى  أن  من  بدالً  البلد،  إنقاذ  في 
القوة  الرهان الصحيح هو على عناصر قوة لبنان، فلنستعن بعناصر 

إلنقاذ لبنان من أزماته.
يحقق  مشرقّي  تعاون  مجلس  لقيام  الدعوة  القومي  الحزب  وجّدد 
أجل  من  االقتصادي  الصعيد  على  القومي  والتآزر  والتكاتف  التساند 

إسقاط الحصار والعقوبات المفروضة على شعبنا وكيانات أمتنا.
اجتماع  بعد  الغذائية  السلة  أمس،  أطلقت  الحكومية  السراي  ومن 
رئيس الحكومة حسان دياب مع وزراء المالية غازي وزني واالقتصاد 
مرتضى  عباس  وال��زراع��ة  الله  حب  عماد  والصناعة  نعمة  راؤول 
المركزي  البنك  يجتمع  ان  على  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  وحاكم 
أبدى  حاكمه  وأن  سيما  ال  الشأن،  بهذا  المتصلة  القرارات  التخاذ  اليوم 
النيابي. وأعلن سالمة أمس،  للتنسيق مع الحكومة والمجلس  اهتماماً 
أن »سعر ال�1500 ليرة يبقى سارًيا للمحروقات والقمح والمستلزمات 
الطبية فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائّية، ألنه يستخدم في 

تسديد القروض«.
القرارات  التخاذ  غ��ًدا  المركزي  للمجلس  »اجتماع  سالمة:  وق��ال 
ومجلس  الحكومة  مع  الكلي  والتنسيق  لبنان  مصلحة  تهمه  والمركزي 

النواب«.
 3900 على  األسعار  توحيد  سيحاول  المركزي  »المصرف  وتابع 
لبنان  ومصرف  واالستيراد.  الصرافين  على  يطبق  وهذا  لبنانية.  ليرة 
ال عالقة له بالسوق السوداء والترويج بأن سعر الصرف وصل الى 10 

آالف ليرة له مرّدات أخرى«.

العملة  من  متاحة  دوالر  مليار   20 لديه  المركزي  »البنك  أن  وكشف 
الصعبة«.

300 سلعة أساسية  المواد تشمل  أن »دعم  االقتصاد  وأوضح وزير 
ومكّسرات  وبذور  وخضار  دهنية  ومنتجات  ومشتقاتها  اللحوم  ومنها 
وحليب وشاي وقهوة ودواجن وغيرها، وسعر الدعم سيكون على سعر 
ونحن  المئة،  في   100 مدعومة  السلع  ستكون  ولكن   ،3900 صرف 
والمالحقة  بالمراقبة  وسنقوم  الدعم  بعد  األسعار  انخفاض  ننتظر 

القضائية للتجار أو الموزعين في حال التالعب«.
تعيينات  أبصرت  بعبدا  قصر  في  ال���وزراء  مجلس  طاولة  وعلى 
التأجيل،  من  عاماً   18 بعد  النور  لبنان  كهرباء  مؤسسة  إدارة  مجلس 
وضعت  التي  التعيينات  آلية  عن  بعيداً  أنجزت  التعيينات  هذه  لكن 
أعضاء  المجلس  فعّين  الطائفية  المحاصصة  بفعل  مجدداً  جانباً 
)سني(،  الله  عبد  طارق  وهم:  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  ادارة  مجلس 
حسين سلوم )شيعي(، سامر سليم )درزي(، كريم سابا )أرثوذكس(، 
كمال  أن  حين  في  )ماروني(،  كريدي  شادي  )كاثوليك(،  سرور  حبيب 
حايك سيبقى راهناً رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان. وأعلن 
أن نقاشاً حاداً حصل حين ُطرح اسم شخص من آل »أبو غنام« ضمن 
التعيينات، واعتبرت وزيرة االعالم منال عبد الصمد أن »هذا الشخص 
تم استجالبه بالباراشوت قبل أيام عدة وخالفاً لآللية التي تّم االتفاق 
الوزيرة  يأتي ضمن محاصصة سياسية«. وسّجلت  وهو  عليها مسبقاً 
تجري  حيث  سياسية  تمثيلية  »نشهد  قائلة:  ذل��ك،  على  اعتراضها 
تعيينات بعيدة عن الموضوعّية ويظهر فيها انحياز غير مبرر، والقرار 

انحيازي سياسي بامتياز«.
المجال،  هذا  في  التدّخل  الحكومة  رئيس  من  اإلعالم  وزيرة  وطلبت 
اتباعها  الواجب  اآللية  تطبيق  ضرورة  حول  الرأي  وافقها  أنه  خاصة 
واستمر  بهما«.  االكتفاء  فيجب  مرشحين  في  الشروط  تتوفر  حال  وفي 
مزايا  الطاقة  وزير  عّدد  حين  ففي  الوزراء،  مجلس  طاولة  على  الجدال 
أبو غنام حول خبراته وكفاءته، رّدت وزيرة االعالم أن »األخير يأتي من 
خارج اإلطار ويجب أن تنطبق الشروط والمواصفات عليه، والشخص 
شركة  في  عمله  وترك  الكهرباء  في  اختصاص  شهادة  يملك  ال  المذكور 
قد  يكون  أن  تقتضي  اآللية  أن  حين  في  طويلة  فترة  من  ليس  خاصة 
بحسب  وتعيينه  قبوله  شروط  ان  كما  سنتين،  من  أكثر  منذ  عمله  ترك 
خبرته تحسب في الفترة السابقة وليس الالحقة«، مضيفة: »يجب أن 
تأخذ اثنين من المرشحين في حال استيفائهما لشروط وآلية التعيين 

واستبعاد ثالث ال يملكها«.
وفي ختام النقاش تم استبعاد اسم »ابو غنام« ليتم استبداله بآخر 

هو سامر سليم تنطبق عليه شروط التعيين.
لقطاع  الناظمة  الهيئة  قانون  لتعديل  أيضاً  الوزراء  مجلس  وعرض 
وسجل  الطاقة  وزي��ر  عرضه  أن  بعد  فيه  البت  إرج��اء  وتم  الكهرباء 
ثالثة  تعيين  المجلس  أرج��أ  ذل��ك،  الى  عليه...  مالحظاتهم  ال��وزراء 
مفتشين قضائيين اقترحتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم الى الجلسة 

المقبلة.
المال  وزارة  عام  مدير  استقالة  قبول  بملف  البّت  المجلس  أرجأ  كما 
أالن بيفاني وأفيد أن المجلس سيطلب منه الحضور إلى مجلس الوزراء 
مجلس  ولدى  بها  البت  قبل  االستقالة  أسباب  لشرح  المقبل  األسبوع 

الوزراء مهلة شهرين لقبولها. 
وقال الرئيس دياب إنه سيتصل به ويطلب منه حضور االجتماعات، 
ألن هذا األمر سيسمح بتحسين المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

أما وزير المال فأعلن أنه قال لبيفاني إنه إذا رغب يستطيع أن يحضر 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولّي.

المالي  الجنائي  التدقيق  شركة  مع  التعاقد  في  البّت  ايضاً  وأرجأ 
وقرر الطلب من األجهزة األمنية درس ووضع تقرير عن شركتي كرول و
FTI لمعرفة إذا كانت لهما عالقات مع »إسرائيل« وعلى ضوء التقارير 

سيتم اختيار الشركة األنسب. 
وكان الرئيس العماد ميشال عون شّدد على ضرورة السير بالتدقيق 
المالي المركز ألنه يشكل عامالً أساسياً لدراسة الوضع المالي والنقدي 
في مصرف لبنان، وأيضاً لما له من أهمية في المفاوضات مع صندوق 
أنا مع إجراء تدقيق مالي تشريحي  العدل  الدولي. وقالت وزيرة  النقد 
في مصرف لبنان وفي جميع إدارات الدولة ومن حق اللبنانيين االطالع 

على نتائج هذا التدقيق.
وفي وقت بحثت الجلسة أيضاً في الوضعين المالي والنقدي عرض 
أنه  معتبراً  الدولّي.  النقد  صندوق  مع  المشاورات  حصيلة  المال  وزير 
هيئة  بتشكيل  يسمح  الذي   462 القانون  تعديل  هما  إنجازان،  تحقق 

ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس اإلدارة.
عماد  الصناعة  وزير  فطلب  الخبز،  ربطة  سعر  في  البحث  أثناء  أما 
نعمة  راؤول  االقتصاد  وزير  أن  بيد  الخبز  ربطة  سعر  تجميد  الله  حب 
سعر  ويستقّر  يتراجع  أن  متوقعاً  الموضوع،  الجديد  السعر  على  أصّر 

الصرف مع مجيء المغتربين.
هي  الغذائّية  السلة  دعم  »خطة  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  وقال 
أن تكون نتائجها  ارتفاع األسعار، ويجب  أزمة  الزاوية بمعالجة  حجر 
إفشالها  لعدم  الساعة،  مدار  وعلى  دقيقة  المتابعة  تكون  وأن  سريعة، 
إرادة  ق��وة  على  »رهاننا  وتابع  هدفها«.  تشويه  من  التجار  ومنع 
من  إخوة  ومؤازرة  دعم  وعلى  الحكومة  خطة  نجاح  وعلى  اللبنانيين 
العراق  من  كانت  البداية  لبنان..  عن  التخلي  رفضوا  العربية  الدول 
الذي استقبلنا وفداً وزارياً من حكومته، وستكون هناك متابعة سريعة 
وقت«.  بأسرع  المطلوبة  النتائج  إلى  للوصول  العراق  في  اإلخوة  مع 
أنه  وأعتقد  يكبر،  أمل  بصيص  هناك  إن  اليوم  القول  »أستطيع  وأردف 
خالل  به  قمنا  الذي  الجهد  نتائج  اللبنانيون  سيلمس  أسابيع  خالل 

الماضية«. الفترة 
وزر  تحميل  إن  زواره  أمام  بري  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  وقال 
وهي  الحقيقة  من  هروباً  يمثل  اللبنانيين  للمودعين  المالية  األزم��ة 
جريمة لن نسمح ألحد بارتكابها وأولى واجبات أي حكومة العمل من 

أجل اإلنقاذ.
أن »تحرك  الحقائق شّدد بري على  وفي موضوع عمل لجنة تقصي 
رئيساً  اللجنة  أنجزته  وما  الحقائق  تقصي  لجنة  خالل  من  البرلمان 
يكن  لم  المختصة  المالية  والجهات  السلطات  مع  بالتنسيق  وأعضاء 
باالتجاه  البوصلة  تصويب  أجل  من  كان  انما  أحد،  دور  من  انتقاصاً 
الدولي  المجتمع  تجاه  لبنان  وجه  ماء  من  تبقى  ما  ولحفظ  الصحيح 

والجهات المانحة ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة«.
السيد حسن نصرالله  الله  أمين عام حزب  أطّل  األجواء،  وسط هذه 
العالقات  قطع  يعني  ال  شرقاً  التوّجه  عن  الحديث  أن  إلى  ونّوه  مساء 
تضع  وأن  لبنان  تساعد  أن  استعداد  لديها  دول��ة  وأي  الغرب،  مع 
هذا  أن  مضيفاً  عليه،  منفتحون  أمر  فإنه  وغيره  قروضاً  وتقّدم  ودائع 
التوجه ال يعني االنقطاع عن العالم بما فيه الغرب والواليات المتحدة 
ُيظهر  بدأ  لألسف  البعض  أن  إلى  ولفت  الغاصب،  الكيان  باستثناء 
قطع  نريد  »ال  وقال  محاور،  في  لبنان  ُندخل  أن  نريد  وكأننا  الموضوع 
هذه  لبنان  ليعبر  جانباً  اعتباراتنا  كل  ونضع  أحد  عن  أوكسيجين  أي 
تقول  الشخصيات  بعض  من  سمع  أنه  إلى  مشيراً  الصعبة«،  المرحلة 
»نحن  قائالً  وتابع  اإليراني«،  النموذج  الى  لبنان  تحويل  يريدون  »هم 
للعملة  محتاجون  فهم  وإال  مساعدتنا  منهم  نطلب  نحن  ذلك  نقل  لم 

الصعبة«.
قمراً  أرسل  اإليراني  »النموذج  أن  الله  لحزب  العام  األمين  وتحدث 
والكهرباء  والمازوت  بالبنزين  ذاتي  اكتفاء  ولديه  السماء  إلى  صناعياً 
نموذج  ومؤهالت  عناصر  يملك  ال  ولبنان  الخارج  إلى  ال��دواء  ويبيع 
النموذج  تطبيق  يريد  ال  أحداً  أن  إلى  وطمأن  مطمئنين«.  فكونوا  إيران 
لديها  العالم  في  دولة  أي  أن  معتبراً  لبنان،  وجه  تغيير  وال  االيراني 
استعداد لمساعدة لبنان يجب االنفتاح عليها وطرق بابها والبحث عن 

فرص لديها.
بالجوع  تهديد  من  اليوم  لبنان  يعيشه  ما  أن  نصرالله  السيد  ورأى 
أن كيفية  أي دولة، معتبراً  أن تواجهه  واالنهيار هو أخطر تهديد يمكن 
منع االنهيار والجوع عنوان يجب أن نضعه هدًفا ونبحث في تحقيقه، 
متحدثاً عن ضرورة فتح كل المسارات الممكنة الذي ُيوصل إلى الهدف 

في كيفية منع الجوع.
واعتبر األمين العام لحزب الله أن فعالية طرح االنفتاح على الصين 
إلى  الفتاً  الخيار،  هذا  على  والحملة  األميركي  العنف  خالل  من  ظهرت 
لتخويف  الصيني  الخيار  على  شعواء  حملة  شّنوا  األميركيين  أن 
الغضب  أن  يؤكد  وهذا  الصين.  على  االنفتاح  من  ومنعهم  اللبنانيين 
االميركي من الخيار الصيني إلخراج لبنان من أزمته االقتصادية دليل 

على أنه مفيد.
عظيمة  فرصة  ق��ّدم  العراق  أن  على  نصرالله  حسن  السيد  وش��ّدد 
البلدين. واعتبر  الطيبة بين  العالقات  أزمته بحكم  لبنان في  لمساعدة 
أن المطلوب إرسال وفد للعراق كما فعلت بغداد ال االستسالم للحديث 

عن الضغط األميركي على الحكومة العراقّية.
وذّكر األمين العام لحزب الله أن المصرف المركزي مضطر أن يدفع 
فإذا  النفطية  المشتقات  من  لبنان  حاجة  لتغطية  ال��دوالرات  مليارات 
اللبنانية  بالليرة  نفطية  مشتقات  يبيعونا  أن  إيران  في  لألخوان  قلنا 

كم يوفر هذا على البنك المركزي؟ معلقا على االستعداد اإليراني حيال 
أريد  »ال  بالقول  اللبنانية  بالليرة  النفطية  المشتقات  لبنان  بيع  خيار 
أمر له بركات  أنا أضمن لكم هذا. وهو  إيران، لكن  أن أسبق األخوة في 

كبيرة«.
ورأى السيد حسن نصرالله أن »هذه المنهجية في العمل تعطي أمالً 
يحاصر  أن  يريد  وَمن  لألميركي  قوية  برسالة  وتبعث  اللبنانيين  إلى 
ولن  أخرى  وبوابات  ومسارات  خيارات  لديه  لبنان  أن  ويخنقه  لبنان 
تستطيعوا أن تجّوعوه وتسقطوه«، وأكد على وجوب أن نحول التهديد 
إلى فرصة عبر تحويل لبنان إلى بلد منتج بعد أن ظل لسنوات طويلة 

مستهلكاً. بلداً 
الصناعي  القطاعين  إحياء  معركة  »خوض  الى  اللبنانيين  ودعا 
معلناً  بكرامة«،  الحياة  قيد  على  للبقاء  أساسي  كشرط  وال��زراع��ي 
وصناعًيا  زراعًيا  التقدم  معركة  بخوض  ق��راراً  اتخذ  الله  حزب  أن 
أخذنا  الله  ح��زب  في  »أننا  مضيفاً  وال��ج��وع،  االنهيار  مواجهة  في 
لديه  ما  بكل  الله  حزب  وكل  والجوع.  االنهيار  معركة  بمواجهة  قراراً 
هذه  قلب  في  سيكون  وتحالفات  وص��داق��ات  وق��درات  إمكانيات  من 

المواجهة«.
أن  يجب  »حيث  معادلة  على  التأكيد  الله  لحزب  العام  األمين  وأعاد 
وكنا  وحققنا  وانتصرنا  أنجزنا  كنا  »حيث  بأن  وذّكر  سنكون«،  نكون 
التكفيريين  وجه  وفي  التحرير،  معركة  في  انتصرنا  وقال  األعلى«. 
معركة  سنخوض  واليوم  انتصرنا،  المؤامرات  وجه  وفي  انتصرنا، 
الميدان الجديد يجب أن نحضر فيه. وأضاف  الزراعة والصناعة وهذا 
حتى  أو  القرى  في  سواء  مكان  أي  في  للزراعة  صالحة  أرض  أي  أن 
المدن سنزرعها، وأضاف »يجب أن نعود جميًعا لنكون مزارعين حتى 
ننقذ لبنان كله«، وتابع قائالً »عندما نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع 

سنصبح شعباً ذا سيادة«.
حركة  مع  ومكشوفة  فاضحة  األميركية  »التدخالت  نصرالله:  قال 
تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض«، وسأل: »ما عالقة السفيرة 
الحكومة  وهوّية  الحكومة  وبمصير  المالية  بالتعيينات  األميركية 

المقبلة المفترضة؟ وماذا عن مهاجمة السفيرة لفريق لبناني وازن؟«.
»التنظير  عدم  »أتمّنى  بالقول:  األميركية  للسفيرة  نصرالله  وتوّجه 
تقوم  دولة  تمثلين  ألنك  اإلنسان  وحقوق  والسيادة  بالحرية  علينا« 
بالحروب وتهجير الشعوب وارتكاب القتل والنهب ودعم اإلرهاب لذلك 

»احترمي حالك« وتوقفي عند هذا الحّد«.
الذي كان  الدين  اللبناني قاسم تاج  المتحدة  الواليات  أطلقت  وفيما 
يصل  أن  يتوقع  حيث  الله«،  »حزب  بتمويل  صلة  ذات  بتهم  موقوفاً 
الجيش  في  الوسطى  المنطقة  قائد  يحّط  المقبلة،  الساعات  في  بيروت 
المقبلة  الساعات  في  بيروت  في  ماكينزي  فرانكلين  كينث  األميركية 
الستذكار قتلى قواته عام ثالثة وثمانين، ولقاء رئيس الحكومة حسان 

دياب.
إلى ذلك برزت زيارة إشادة سعودية الى البطريرك الماروني بشارة 
معه  وع��رض  بخاري  وليد  السعودي  السفير  استقبل  ال��ذي  الراعي 
والعالقة  والسعودية،  لبنان  بين  الثنائية  والعالقة  العامة  األوضاع 
البطريرك  بعظة  بخاري  وأشاد  والمملكة.  البطريركية  بين  التاريخية 
يوم األحد، منّوهاً بالنداء الذي اطلقه ومعتبراً ان »غبطته صّوب األمور 
على  مشدداً  بالنفس«،  والنأي  لبنان  حياد  لجهة  وخصوصاً  بكالمه 
بلبنان،  والدولية  العربية  لألسرتين  الثقة  إعادة  لناحية  الراعي  كالم 
واستعداد المملكة العربية السعودية الدائم لدعم لبنان والوقوف الى 

جانبه.
رئيس  نائب  من  هاتفياً  اتصاالً  دياب  حسان  الرئيس  تلقى  وفيما   
في  واألمن  الخارجية  للسياسة  األعلى  والممثل  األوروبية  المفوضية 
والعناية  االهتمام  عن  أعرب  الذي  بوريل،  جوزيب  األوروبي  االتحاد 
اللذين يوليهما االتحاد األوروبي للبنان. وتطّرق البحث خالل االتصال 
إلى األوضاع االجتماعية واالقتصادية الراهنة في لبنان، والمفاوضات 
في  المؤقتة  السالم  حفظ  لقوة  والتجديد  الدولي  النقد  صندوق  مع 
انتباه  لفت  دي��اب  أن  ُعلم  المقبل،  آب  شهر  نهاية  في  لبنان  جنوب 
النفط  عن  بالتنقيب  »إسرائيل«  بدء  خطورة  إلى  األوروب��ي  المسؤول 
على  مشّدًدا  للبنان،  الخالصة  االقتصادية  المنطقة  بمحاذاة  والغاز 

حقوق لبنان المشروعة في مياهه اإلقليمية المعترف بها دولًيا. 
اللبناني  نظيره  استقباله  خالل  الفاتيكان  خارجية  وزير  وأعلن 
النقد  وص��ن��دوق  أميركا  مع  التحاور  لبنان  على  أن  حتي  ناصيف 

والمجتمع الدولي إليجاد مخارج لألزمة.

التعليق ال�سيا�سي

تمادي ال�سفيرة االأميركّية بالدالل الر�سمّي
قياسياً  رقماً  األميركية  السفيرة  لتدخات  الفاقع  المستوى  شغل  الماضيين  األسبوعين  خال 
بالنسبة ألسافها وبالتأكيد قياساً بتدخات سائر السفراء الذين يتصّرفون في لبنان كقناصل في 
مرة  والخارجية  الحكومة  رئيس  بعد  يــزوروا  لم  منهم  سفراء  المقدمة  وفي  المتصرفية  زمن  حكم 

واحدة وحّولوا سفاراتهم غرف عمليات إلدارة المعارضة للحكومة. 
تناول األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تدخات السفيرة األميركية وعرض منها نماذج 
تحّدى نفيها كالضغط لتجديد تعيين محمد بعاصيري نائباً لحاكم المصرف المركزي أو تعيينه رئيساً 
للجنة الرقابة على المصارف أو جمع قيادات سياسية لدعوتها لبدء حملة إلطاحة الحكومة الحالية 
ألن رئيسها ال ينّفذ توجيهات السفيرة. وخص السيد نصرالله القاضي محمد مازح بالتفاتة تنويه 

وتحية، كما دعا مجلس القضاء األعلى للتراجع عن إحالته للتفتيش مطالباً برفض استقالته.
األكيد أن التعامل الحكومي والقضائي مع قضية القاضي مازح هو نموذج عن كيف يكون الدالل 
الرسمّي سبباً للمزيد من استهتار السفيرة بالمعاهدات والمواثيق والتزام حدود السيادة، كما كانت 
مساعي  عن  آخر  نموذجاً  اإلعــام  حرية  عن  الحديث  بذريعة  مــازح  القاضي  بقرار  التشهير  حملة 

تبييض الوجوه وإثبات الوالء للسفيرة باالختباء وراء أكذوبة الدفاع عن حرية اإلعام. 
ال توجد دولة مستباحة بل دولة تسلّم نفسها، وال سفيرة متمادية بل دولة ال تعرف كيف تحمي 
سيادتها، وعندما يكّف المسؤولون عن التسابق على كسب رضا السفراء وعدم إغضابهم، ويضعون 
هيبة الدولة في المقام األول. وعندما يفعل اإلعاميون ومؤسساتهم الشيء نفسه تصير لنا سيادة 

ويلتزم السفراء.

 العتداءات الأخيرة

وفر�سية ال�سعي للحرب

{ رامز مصطفى*
مدحج  محطة  في  الحساسة،  اإليرانية  المنشآت  على  االعتداء 
النووية  لألبحاث  المخصص  ونطنز  لغاز،  إلنتاج  المخصص  زرعان 
السلمية، وموقع مخصص إلنتاج الصواريخ الباليستّية، ليس حدثاً 
عابراً، يمكن النظر إليه أّنه أتى من خلفية الرّد على الهجمات اإليرانية 
اللواء  الغتيال  انتقاماً  العراق،  في  األميركية  األسد  عين  قاعدة  ضد 
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أو رداً على إسقاط درة الطائرات 
الُمسّيرة األميركية واألغلى ثمناً، أو رداً على التجرؤ اإليراني في كسر 
أّنه يقع في  إليه على  النظر  البحري على فنزويال. بل يجب  الحصار 
سياق القرار اإلستراتيجي الذي تسعى وراءه إدارة الرئيس األميركي 
المآزق  من  جملة  في  الغارقين  نتنياهو،  بنيامين  وشريكه  ترامب 
واألزمات، وهي في األصل تعبير عن تحديات كبرى تواجههما. والقرار 
هو في السعي الستدراج إيران بل ومحور المقاومة إلى الحرب، التي 
قرُع  وتسمع  مختلفة،  وبأشكال  صعيد  غير  على  مستعرة  هي  أصالً 

طبولها منذ زمن.
المتحدة  الواليات  من  لكل  اإلتهام  أصابع  تّوجه  أن  المنطقي  من 
والكيان الصهيوني، بأنهما يقفان وراء تلك اإلعتداءات، من خلفية ما 
يضمرانه من عداء وكراهية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وكالهما 
ال يخفي ذلك، بل يجاهران به. وفي هذا السياق لطالما سعى نتنياهو 
من خالل تحريضه المتواصل على إيران، في دفع الواليات المتحدة 
أو  اإليرانية،  النووية  المواقع  تستهدف  هجمات  بشن  القيام  إلى 

السماح للكيان التكفل بالمهمة. 
والكيان  المتحدة  ال��والي��ات  في  اإلدارت��ي��ن  أّن  فرضية  ُيعزز  ما 
التصريحات  الحرب،  تلك  إلى  إيران  الستدراج  تسعيان  الصهيوني، 
: »إّن مسؤوالً كبيراً  التي أدلى بها أفيغدور ليبرمان، والتي قال فيها 
في األجهزة األمنية قد صّرح، بأّن إسرائيل هي المسؤولة عن التفجير 
الذي شهدته إيران في منشأة نطنز النووية«، في تلميٍح إلى أّن القيادة 
األمنّية في الكيان تعرفه. وبحسب تلميح ليبرمان هو يوسي كوهين 
تصريحه،  في  ليبرمان  طالب  وقد  الصهيوني.  الموساد  جهاز  قائد 
رئيس حكومة كيان االحتالل ب� »إسكات ذاك المسؤول االستخباري، 
بهدف  الليكود،  حزب  في  المبكرة  االنتخابات  بخوض  اتهمه  والذي 
في  األميركية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  وبدورها  نتنياهو«.  خالفة 
الصهيوني هو  العدو  بأن كيان  المنطقة،  أمني في  نقلها عن مسؤول 
باإلضافة  اعتداءات.  من  اإليرانية  المنشآت  تعّرضت  عما  المسؤول 
إلى أّن معظم الُمحلّلين في الواليات المتحدة، قد ذهبوا في تحليالتهم 
األمل  فقد  ما  إذا  إيران،  الحرب على  إلى شّن  أّن رئيسهم سيذهب  عن 
في الوصول إلى والية رئاسية ثانية للبيت األبيض، بسبب جملة من 
األخطاء القاتلة، في مواجهة فيروس كورونا، والتظاهرات المتواصلة 

في الواليات األميركية، يأتي لُيعزز تلك الفرضية. 
وهنا تبرز ثالثة أسئلة هامة، على صلة بتلك الفرضية. األول، هل 
هناك طلب أميركي لنتنياهو بضرورة تأجيل خطوة الّضم في الضفة 
الغربية وغور األردن؟ والثاني، هل المناورات العسكرية األميركية في 
أّنها، تقع في خانة  نحر الصين، وإن كانت رسالة موجهة للصين، إالّ 
التمويه على النوايا األميركية اتجاه إيران؟ أما الثالث، هل التطورات التي 
شهدها العراق خالل األيام الماضية من قيام رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي، بإعطاء األوامر لألجهزة األمنية بمداهمة إحدى مقار 
عن  المسؤولية  بتهمة  عناصره،  من  عدد  واعتقال  الشعبي،  الحشد 
إطالق صواريخ بالقرب من السفارة األميركية في بغداد؟ بما يوحي أّن 
القوات األميركية باقية في العراق، والنفوذ اإليراني سيتقلص حضوره 

بوجود الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية؟
ستحدد  والتي  األسئلة،  تلك  على  ستجيب  من  هي  المقبلة  األيام 
صحة فرضية بأّن الحرب التي تسعى ورائها اإلدارة األميركية والكيان 
قد  الحسابات  بأّن  يعني  ال  ذلك  لكّن  منها.  مفّر  وال  واقعة  الصهيوني 
أّن  ونتنياهو،  ترامب  أدرك  ما  إذا  خصوصاً  التطورات،  وفق  تتغير  ال 
في  مفتوحة  حرٍب  إلى  يسعيان  أيضاً  المقاومة،  محور  ومعها  إيران 

عموم المنطقة.
*كاتب فلسطيني

متى ينتف�ض ال�سعب على د�ستور الجزار والقطيع؟

{ علي بدر الدين
بألناس  )الناس  القائل:  المثل  األول  أمس  عقدت  التي  الوزراء  مجلس  جلسة  على  ينطبق 
والقطة بأالنفاس ( خاصة لجهة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتأجيل 
تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وفي الحالتين لن تكون لهما اية صالحيات أو فعل أو 
األمر  ما في  إذا ما حصلت، وكل  العملية االصالحية  اكتمال  أي بعد  إال بعد سنوات  نافذ  قرار 
واالستعجال على هذا التعيين أنه يأتي استجابة وتلبية ألحد شروط صندوق النقد الدولي 
الحقيقي  اإلص��الح  اجل  من  وليس  الكهرباء  في  تكون  والبداية  باإلصالحات،  بالمباشرة 
أقصاه  من  بالعتمة  ويغرق  ينهار  والبلد  التعيين  هذا  من  جدوى  وال  معنى  ال  ألنه  المطلوب 
الخالف  بسبب  والمازوت  الفيول  تأمين  عن  عاجزة  المعنية  والجهات  والدولة  أقصاه  إلى 
على المحاصصة وتوزيع المغانم! وتكون النتيجة حرمان المواطن من حقوقه في الخدمات 

والتقديمات والعيش بكرامة.
حط  الذي  والفقر  وهمومهم  ومآسيهم  الناس  معاناة  كّل  السياسية  السلطة  تجاوزت  وقد 
رحاله في بيوتهم والمجاعة التي تطرق األبواب واالنهيار غير المسبوق للعملة الوطنية والغالء 
الذي ال يمكن تصّور حصوله حتى ابان الحروب والكارثة الجهنمية التي تحّل بقطاعات اإلنتاج 
على اختالفها، والتي أفرغت من مئات اآلالف من الموظفين والعاملين الذين أصبحوا من دون 
عمل ومدخول، وفي عجز كلي عن تأمين الحّد األدنى من متطلبات العيش في المأكل والطبابة 
والتعليم، وقد بدأت مؤشرات االنعكاس على المجتمع والناس من خالل اإلقدام على االنتحار 
أو إعالن البعض عن بيع أجزاء من أجسادهم أو التفكير بالهجرة الجماعية إلى المجهول الذي 
بالنسبة لهم أخّف وطأة وأهون من البقاء في جهّنم الطبقة السياسية التي تختلف حينا وتتفق 
أحياناً على التعيينات والتحاصص وتمأل الدنيا ضجيجاً وتشغل الناس وتلهيهم بخالفاتها 

الوهمية حول حصة كّل فريق أو مسؤول وهي متفقة دائمآ من تحت الطاولة.
هذه السياسة المعتمدة منذ عقود هي من اختصاص الطبقة الحاكمة ال تعرف سواها وقد 
جّربتها وأثبتت نجاحها بالنسبة إليها، ولكنها كانت وال زالت كرة نار ودمار وانهيار وافالس 
أجل  من  المتعاقبة  الحاكمة  السلطات  فإّن  ذلك  ورغم  للبنانيين،  بالنسبة  وتجويع  وإفقار 
تعيين موظف تتصارع وتختلف وتجّوع شعبها وتكاد تأخذه الى فتن ومعارك، وتبتدع له ما 
يحرك غرائزه ويثير النعرات وإغراقه في وحول الطائفية والمذهبية والزعائمية بطيبة خاطر 
وينسى ما هو فيه من فقر وجوع وذّل وقهر ومن أوصله إلى حال البؤس واليأس ألتي هو فيها 

اليوم وغدا وبعد بعد غد...
وتشبه حال الشعب اليوم حال الجزار وقطيع الخراف ودستوره الذي فيه وصية واحدة 
الجزار  منك  سيغضب  بل  ينفعك  لن  هذا  ألّن  تقاوم  فال  الجزار  اختيار  عليك  يقع  حينما  وهي: 
ويعّرض حياتك وحياة أفراد القطيع للخطر، وفق حكاية ألفالطون عن الجزار والخراف وفيها: 
واحداً  الجزار  أمسك  وقد  محالة،  ال  إليها  آٍت  الموت  أّن  الخراف  فأدركت  زريبة  دخل  جزاراً  أّن 
وقّرر  وقوياً  فتياً  االختيار  عليه  وقع  الذي  الخروف  وكان  الخارج،  الى  بقرنيه  وسحبه  منها 
رفض الوصية واعتبرها باطلة وقال في نفسه إذا كانت مقاومتي للجزار ال تنفعني فال أعتقد 
القطيع ولم يكترث لهروبه  الجزار ودخل وسط  أنها ستضّرني وانتفض وهرب من بين يدي 
ودع  وقد  لقدره  ومستسلماً  مسالماً  وكان  به  وخرج  بآخر  وأمسك  بالخراف  مكتظة  والزريبة 
بالنظر  األخرى شغلت نفسها  الخراف  اّن  أمره، في حين  القطيع بصوت خافت وانتهى  بقية 
الى الخروف المتمرد وهو ينطح سياج الزريبة مندهشة من جرأته وتهّوره وقد نجح في كسر 
الحاجز ألنه لم يكن قوياً ألّن الجزار كان يعلم أّن خرافه أجبن من أن تحاول الهرب ولكن الكبش 
الشاب نزع عنه ثوب الجبن وفتح ممراً لهروب الخراف ولكنها لم تفعل رغم دعوته إليهم مراراً 
وتكراراً للهرب قبل وصول الجزار ولكن عبثاً يحاول وقد شتموه ولعنوه وهم يرتعدون خوفاً 
على  حرصه  على  شكره  من  بدالً  الشجاع  الكبش  قتل  وقّرروا  حدث  ما  الجزار  يكشف  أن  من 
سالمتهم عّل الجزار يشفع لهم ويعفو عنهم، وقد تفاجأ عند دخوله الزريبة أّن السياج مكسور 
وجسده  ميتاً  خروفاً  الزريبة  وسط  رأى  عندما  األكبر  والمفاجأة  أحد  منه  يهرب  لم  والقطيع 
فعلته  ما  على  واعتزاز  بفخر  تقف  القاتلة  والخراف  للنطح  تعّرض  وكأنه  بالجراح  مثخن 
بالخروف اإلرهابي الذي حاول أن يفسد عالقة الخراف بالجزار ويعّرض حياتهم للخطر، على 
العكس كان الجزار سعيدا جداً وأثنى على خرافه وأعجب بهم وقال لهم كم أفتخر بكم ويزيد 
احترامي لكم ولدّي خبر سعيد سيسّركم تقديرا مني لتعاونكم وتفانيكم، وابتداءاً من اليوم لن 
أقدم على سحب أّي واحد منكم الى المسلخ بالقوة كما كنت أفعل، واكتشفت أنني كنت قاسياً 
عليكم وجرحت كرامتكم ومنذ اآلن كّل ما عليكم يا أعزائي أن تنظروا الى السكين المعلق على 
كّل واحد  المسلخ وليأت  انتظركم داخل  أنني  لم تروه في مكانه هذا يعني  فإذا  المسلخ  باب 

منكم بعد اآلخر وتجّنبوا الزحام، وال أنسى أن أشيد بدستوركم العظيم ال للرفض والتمرد.
الحرية  يرفضون  ال��ذي��ن  اللبناني  الشعب  معظم  ومنها  الشعوب  ح��ال  لألسف  ه��ذا 
أمامهم  تتاح  التي  الفرص  من  الكثير  أّن  مع  يحاولون  وال  وجزاريهم  ألقدارهم  ويستسلمون 
للمواجهة ولمقاومة الظالمين المستبّدين والمتسلطين والخالص منهم ولكنهم ال يفعلون ألنهم 
خائفون دائماً  ممن يعتقدون أنهم أولياء نعمتهم ومن سطوتهم وسوطه ومن دونهم ال قيمة 

لهم وال معنى لوجودهم.
يحملون  العبيد  بعض  لرأيت  حرية  السماء  أمطرت  لو  ق��ال:  عندما  أفالطون  وص��دق 

المظالت.
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الحالمون بلبنان »نموذج 1920« 

مهلو�سون

{ د. وفيق إبراهيم
لكنها  ف��ق��ط،  ال��ش��ك��ل  لناحية  ال��ت��اري��خ  أح����داث  تتشابه 
والعناصر  واألدوات  المشاريع  لتنّوع  بالنتائج  تختلف 

والتوازنات.
من  نفراً  أن  إال  اإلنسان،  يتعلمها  التي  األحكام  من  هذه 
اللبنانيين يتجاهلها مكرراً األخطاء نفسها التي سبق للخط 
 السياسي الذي ينتمي إليه، أن اقترفها منذ قرن من الزمن.
ه����ذا ي���ق���وُد إل����ى ح����زب ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وري�����ث حزب 
ال���ك���ت���ائ���ب وال���ح���ام���ل ل��ف��ك��ر ان���ع���زال���ي م����ع����اِد ت��اري��خ��ي��اً 
اليمن  أع��ال��ي  ح��ت��ى  س��وري��ة  م��ن  ب����دءاً  ال��ع��رب��ي��ة  للمنطقة 
 وال���ق���ائ���م ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��د ال����غ����رب، ك��ي��ف��م��ا ات���ج���ه واس����ت����دار.
ال بأس في البداية من اإلشارة إلى أن لبنان الحالي هو من 
تأسيس االنتداب الفرنسي الذي تضامن مع مساٍع للكنيسة 
لبناني  كيان  تصنيع  عملية  في  اإلقطاع  وفئات  المارونية 
 جرى تشكيله بمعادلة طوائفية إنما بهيمنة مارونية كاملة.
الغرب  إلى  يميل  أحدهما  لبنانيان،  خطان  سياسياً  فنشأ   
الذي كان فرنسياً وأصبح أميركياً وآخر يجنح نحو المنطقة 

العربية من بوابة سورية.
أت�����ب�����اع ال����خ����ط ال����غ����رب����ي ك�����ان�����وا األك�����ث�����ر ق������وة على 
والتحشيدي  واالق��ت��ص��ادي  ال��ط��ائ��ف��ي  التنظيم  م��س��ت��وى 
السياسي  ال���ك���ي���ان  اس���ت���م���راري���ة  ب��ي��ن  ي���رب���ط���ون  ألن���ه���م 
مناصرين  أن  م��ع��ت��ق��دي��ن  ل���ه،  ال���داع���م  وال���غ���رب  ال��ل��ب��ن��ان��ي 
للمنطقة. ل��ب��ن��ان  اس��ت��ت��ب��اع  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  اآلخ����ر   ال��خ��ط 
والتجارة  والمصارف  باإلدارة  الغرب  لبنانيّو  أمسك  لذلك 
وكانوا  الداخلي،  واألم��ن  الجيش  مستويي  على  والعسكر 
يميلون إلى كل اعتداء غربي على المنطقة مع عالقات سرّية 

للمتطرفين منهم مع »إسرائيل«.
والدليل أنهم في أحداث 1958 أّيدوا االعتداءات األميركية 
على المنطقة واإلنزال األميركي على سواحل لبنان وساندوا 
آنذاك  1982، مواكبين  للبنان في  أوروبياً  أميركياً  احتالالً 
»استحداث  وداعمين  بيروت  إلى  وصل  إسرائيلياً  اجتياحاً 
كانتون« لسعد حداد ووريثه لحد في جنوب لبنان بتغطية 
إسرائيلية ومنّظمين حرباً أهلية في 1975 لتنفيس صعود 
 القوى الوطنية اللبنانية في الدولة وارتباطاتها بالفلسطينية.
هناك تغييرات عميقة تشكلت بعد ذلك الوقت في العالقات 
السياسية الداخلية، استناداً لسلسلة انتصارات سجلها حزب 
اللبنانية في وجه »إسرائيل« من جهة  الله والقوى الوطنية 
 والقيود التي كانت مفروضة عليهم من قبل النظام اللبناني.
ميزات  لها  الوطنية  وال��ق��وى  ال��ح��زب  بين  التحالفات  ه��ذه 
وباإلمكان  طائفي  غير  وطني  مشروعه  أن  أولها  متعددة، 
معاً  آن  في  جابه  ألن��ه  اللبنانية  للمحدودية  عابراً  اعتباره 
اللبناني،  ال��ن��ظ��ام  وط��ائ��ف��ي��ة  المحتل  اإلس��رائ��ي��ل��ي  ال��ك��ي��ان 
الكبيرة بأي مطالب داخلية. أنه لم يربط إنجازاته   والدليل 
أم����ا اإلن���ج���از ال��ث��ان��ي ف��ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��ق��ل��ي��ص أح���ج���ام القوى 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��م��ت��ن��وع��ة ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ل��ب��ن��ان��ي ح��ت��ى أصبح 
ه���ن���اك ن���ظ���ام ط���وائ���ف���ي ف���ي ال��س��ل��ط��ة، وم����ش����روع نظام 
وط��ن��ي ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع، ل��ك��ن ال��م��ش��روع ال��وط��ن��ي ال ي��زال 
الطائفي. ل��ل��ن��ظ��ام  ال��م��س��ت��م��ر  ال���ت���راج���ع  م��ق��اب��ل   ي��ص��ع��د 
واالشتراكي  والمستقبل  القوات  أحزاب  استوعبته  ما  هذا 
يحاولون  ه���ؤالء  ال��ش��ي��ع��يّ��ة،  ال��ق��وى  م��ن  قليل  غ��ي��ر  ون��ف��ر 
اس��ت��غ��الل ج��ن��ون أم��ي��رك��ي ي��ح��ارب ت��راج��ع ن��ف��وذ ب��الده 
بسلسلة آليات اقتصادية وعسكرية تضرب اليمن بقصف 
جوي غير مسبوق وتخنق إيران بكل ما يملك األميركيون 
من  مزيداً  مثيراً  وخارجية،  داخلية  اقتصادية  إمكانات  من 
االضطرابات الدافعة نحو تفتيت العراق، معاوداً دفع األمور 
 إل��ى ص��دام��ات كبرى ف��ي ش��رق ال��ف��رات ال��س��وري وإدل��ب.
بحركتي  ب��ح��ص��اره  اق��ت��ص��ادي��اً  خنقاً  للبنان  اخ��ت��زن  كما 
وفرار  مصارفه  جفاف  إلى  أدى  ما  والتصدير،  االستيراد 
وأقفلت  الكهرباء  واحتجبت  ال��ودائ��ع،  وسرقة  رساميلها 
ال��س��ي��اح��ة م��ا أدى إلى  ال��ت��ف��اع��الت االق��ت��ص��ادي��ة وغ��اب��ت 
اقتصادي  بانفجار  يهّدد  مسبوق  غير  صاعد  فقر  انتشار 

وسياسي.. وكياني أيضاً.
هذه الموجة هي التي يحاول الفريق األميركي في لبنان 
ركوبها لضرب خطوة التوازنات في الداخل، فيعتقد جعجع 
ببساطة أن هذا الضغط األميركي هو السبيل الوحيد لضرب 
األدوار الداخلية واإلقليمية لحزب الله، وخنق التيار الوطني 
الحر، وإبعاد نبيه بري عن رئاسة المجلس النيابي وتدمير 
األحزاب الوطنية اللبنانية وإقفال الحدود مع سورية تمهيداً 
لفتح معبر آخر يربط لبنان بالخليج من خالل الكيان المحتل 
الستعمال  الحاجة  دون  من  مباشرًة  والسعودية  ف��األردن 

الحدود السورية والخدمات االقتصادية للعراق.
مع  – جنبالط  – الحريري  جعجع  حلف  يتماهى  بذلك 
إليه  الخليجي بالتحالف مع »إسرائيل« فينتمون  المشروع 
السعودي  لألميركي  الموالية  سياساتهم  بين  يجمع  بما 

اإلسرائيلي وحاجتهم إلى المعونات االقتصادية.
والءاتهم  تنعكس  أن  الفريق  لهذا  بالنسبة  المهم  لكن 
لبنان، وهذا  السلطة في  الخارجية على مستوى تسليمهم 
أمل  الوطنية وحركة  الله والقوى  على حزب  يتطلب نصراً 
والتيار الوطني الحر وقوات المردة وبعض األرمن والسنة 

المستقلين والدروز عند أرسالن ووهاب.
أكثرية  تشكل  أن��ه��ا  يكشف  ال��ك��ت��ل،  ب��ه��ذه  ال��ت��دق��ي��ق  إن 
س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��م��ع��دالت ك��ب��ي��رة، وقد 
 ي��ح��ت��اج إل��ح��اق ه��زي��م��ة ب��ن��ي��وي��ة ب��ه��ا ل��ح��روب ال��م��ئ��ة ع��ام.
بما يعني أن الفريق الجعجعي ذاهب نحو طلب قوات أميركية 
المعادية  القوى  وضرب  لبنان  لغزو  مباشرة  وإسرائيلية 
ل�«الحكيم«. السلطة  وتسليم  االستعماري  الغربي   للنفوذ 
أليس هذا من باب فقدان الرزانة السياسية وال يندرج إال في 

إطار الثقة ووضع لبنان في مصير سوداوي؟
لبنان  غير  هو   2020 نموذج  لبنان  أن  تأكيده  يجب  ما 
القديم الفرنسي، فالحالي منتصر على إسرائيل واإلرهاب 
الوطنية  والقوى  الله  حزب  في  وق��واه  المتعددة،  والقوات 
وحركة أمل جاهزة للتعامل مع كل أنواع المخاطر، بما فيها 
و2006،  االحتالل اإلسرائيلي الذي فرَّ مذعوراً في 2000 
األوس��ط،  ال��ش��رق  معظم  ف��ي  المتراجعون  واألم��ي��رك��ي��ون 

وفي القريب العاجل.. من لبنان.

خفاياخفايا

قالت مصادر دبلوماسية إن المفاوضات التي 
ُيجريها لبنان حول استيراد المشتقات النفطية 

سواء مع العراق أو مع إيران والشعور األميركي 
بدرجة جّديتها قد رّتبا حصول دول خليجية 

على ضوء أخضر أميركي لمساعدة لبنان بعدما 
كانت هذه الدول قد عبّرت عن رغبتها بالمساعدة 

وتلقت تحذيرات أميركية بالتزام الموقف 
السعودي.
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اأعلن خو�ض معركة الجهاد الزراعي وال�سناعي لمواجهة  التجويع 

ن�سراهلل لل�سفيرة الأميركية: احترمي نف�سك

وتوقفي عند هذه الحدود... والمقاومة لن ت�ست�سلم

أن  الله  نصر  السيد  الله  لحزب  العام  األمين  رأى 
الوضع الحالي وما يعيشه اللبنانيون على المستوى 
وجهود  إخالص  إلى  يحتاج  والمعيشي  االقتصادي 
يجب  االقتصادي  الوضع  مقاربة  أن  معتبراً  الجميع، 
وأيضاً  اللبنانيين  كّل  تشمل  وطنية  مقاربة  تكون  أن 
معركة  الله  حزب  خوض  وأعلن  لبنان.  في  المقيمين 

الزراعة والصناعة لتجاوز مرحلة الجوع. 
لبنان  في  األميركية  السفيرة  تدخالت  إلى  وتطرق 
على  وتحريضها  اللبنانية  الشؤون  في  شيا  دوروثي 
نفسك  »احترمي  بالقول  شيا  إلى  متوجهاً  اإلقتتال 
لن  والمقاومة  الله  حزب  الحدود.  هذه  عند  وتوقفي 
ال  لبنان،  تجاه  تتبعونها  التي  للسياسة  يستسلما 
تعاقبوا الشعب اللبناني بهذه المحنة التي لن تحققوا 

فيها أي إنجاز«.
مواقف السيد نصرالله جاءت في كلمة له بثتها قناة 
»المنار« مساء أمس، أشار في مستهلها إلى أننا »على 
أبواب ذكرى  حرب تموز  نستذكر االنتصارات وهزيمة 
المشروع األميركي في المنطقة من بوابة  لبنان «، الفتاً 
الذي  اليومي  الهم  هو  االقتصادي   » الوضع  أن  إل��ى 
يعيشه المواطنون، ال بد من تصويب األمور فالوضع 
عقول  إل��ى  يحتاج  يعيشه  اللبنانيون   وم��ا  الحالي 
وجهود الجميع، والوضع االقتصادي ال يتهدد منطقة 
تكون  أن  يجب  المقاربة  الجميع،  يعني  بل  واح��دة 
وطنية وهذا األمر ال يمكن تفكيكه أو تبسيطه بل نحن 
بحاجة إلى جهد وطني متواصل ويجب أن نفكر بجميع 

المقيمين على االرض اللبنانية«.

منفتحون على الشرق والغرب
مخاطر  أو  معينة  انهيارات  تحصل  »عندما  وق��ال 
هذا  ومنطلق  الجميع  تلحق  سوف  تداعياتها  معينة 
المقدمة  هذ  على  وبناًء  ووطني  ديني،  أخالقي،  األمر 
نحن نحتاج إلى تصويب بعض األمور. أوالً موضوع 
كنت  الموضوع  ه��ذا  طرحنا  عندما  ش��رق��اً،  التوجه 
واضحاً أن التوجه شرقاً ال يعني أن ندير ظهرنا للغرب 
وكنت واضحاً عندما قلت  أنه يجب أن نكون منفتحين 

على  العالم  باستثناء  إسرائيل «.
وأكد أننا »لسنا عقبة أن تأتي أميركا لتساعد لبنان 
والحديث عن التوجه شرقاً ال يعني االنقطاع عن بقية 
إسرائيل،  باستثناء  العالم  هذا  في  دولة  أي  العالم. 
لديها استعداد أن تأتي إلى لبنان وتستثمر أو تعمل في 
لبنان أمر نرحب به ومنفتحون عليه«. وأضاف حاول 
البعض أن يأخذ الموضوع إلى مكان آخر البعض قال 
إنه بالنسبة لنا الغرب هو أوكسيجين ونحن لم نطلب 
منكم التخلي عن هذا الوكسيجين لكن إذا هم قطعوا عنا 

هذا االوكسيجين ماذا نفعل؟«
وجه  تغيير  هدفه  الطرح  هذا  أن  القول  »أن  واعتبر 
لبنان الحضاري، هذه تعليقات تدفعنا إلى الضحك. إذا 
قلنا أن الصين تاتي إلى لبنان بهدف االستثمار ال يعني 

أننا نريد تحويل نظام لبنان إلى شيوعي«. 
وتابع »وعن موضوع إيران والتوجه شرقاً سمعت 
النموذج  إلى  لبنان  إننا نريد تحويل  البعض يقولون 
إي��ران  من  طلبنا  نحن  ذل��ك،  نقل  لم  لكننا  اإلي��ران��ي، 
نفطية  مشتقات  بيعنا  إيران  تقبل  وعندما  مساعدتنا 
فإن  اطمئنوا  جداً.  كبيرة  تضحية  تقدم  فإنها  بالليرة 
لبنان ال يملك عناصر النموذج اإليراني الذي جعل إيران 
تصمد وتعيش في ظل العقوبات الشاملة. إيران لديها 
شبه اكتفاء ذاتي بالمواد الزراعية وصناعاتها متقدمة 
إلى  صناعياً  قمراً  أرسل  اإليراني  والنموذج  ومتطورة 
وال��م��ازوت  بالبنزين  ذات���ي  اكتفاء  ول��دي��ه  السماء 
والكهرباء ويبيع الدواء إلى الخارج. إال ان لبنان ال يملك 
عناصر ومؤّهالت النموذج اإليراني فكونوا مطمئنين«، 
مشيراً إلى أن »إيران صمدت 40 سنة تحت العقوبات، 
وفي لبنان بعض عقوبات وتهديد وتخويف هناك جزء 
ال  والخضوع.  االستسالم  على  مستعجلة  الناس  من 
أحد يريد تغيير وجه لبنان الحضاري وال نريد تحويل 
النظام إلى نظام شيوعي. أي دولة في الشرق أو الغرب 
وننفتح  معها  نتواصل  ان  يجب  لبنان  مساعدة  تريد 

عليها«.
وأوضح السيد نصرالله في حديثه أنه »عندما نريد 
مستويين،  هناك  والنقدية،  المعيشية  األزمة  مقاربة 
أزمته  من  لبنان  اخ��راج  نريد  عندما  االول  المستوى 
االقتصادية والوصول إلى مرحلة التعافي واالستقرار 
مؤسساتها  بكل  دولة  إلى  بحاجة  كبير  موضوع  هذا 
الثاني  المستوى  ومساعدة خارجية وهذا له مساره. 
هو منع االنهيار والجوع بما لالنهيار المالي والجوع من 
تداعيات على الشعب اللبناني. هذا ما سنتكلم عنه اي 

منع الجوع والتدهور وهو ما يجب وضعه هدفا لنا«.
مقاربة  نريد  »عندما  أنه  نصرالله  السيد  وأوض��ح 
األزمة المعيشية والنقدية، هناك مستويان، المستوى 
االقتصادية  أزمته  من  لبنان  إخراج  نريد  عندما  األول 
والوصول إلى مرحلة التعافي واالستقرار هذا موضوع 
ومساعدة  مؤسساتها  بكل  دول��ة  إل��ى  بحاجة  كبير 
منع  هو  الثاني  المستوى  مساره.  له  وهذا  خارجية 
من  وال��ج��وع  المالي  لإلنهيار  بما  وال��ج��وع  اإلنهيار 
تداعيات على الشعب اللبناني. هذا ما سنتكلم عنه أي 

منع الجوع والتدهور وهو ما يجب وضعه هدفاً لنا«.
أالّ  يجب  أن��ه  هو  إليه  ندعو  ما  أول  »ال��ي��وم  وق��ال 
صندوق  نريد  قالوا  عليه.  ونقف  واحداَ  طريقاَ  نختار 
أن ال مانع لكن هذا ال يعني  الدولي وافقنا وقلنا  النقد 

نفتح  أن  يجب  أخ��رى،  خ��ي��ارات  عن  التفتيش  ع��دم 
االنهيار  منع  إلى  توصل  التي  الممكنة  المسارات  كل 
والسقوط والجوع وعلى هذا األساس تكلمنا عن عدة 
أفكار بينها التوجه شرقاً. ال يجوز أن يحكم األداء العام 
االنتظار السلبي هذا خطأ بل يجب على كل اللبنانيين 
الدولة والشعب أن نكون كلنا فّعالين ونتحرك، يجب 
أن نفتح أي مسار يمكن أن نفتحه وأن نطرق األبواب 

كافة للوصول إلى النتيجة المرجوة«.
اليوم أخطر  واعتبر السيد نصرالله أن »ما نعيشه 
ق��ادرون  نحن  ودول��ة،  شعباً  يواجه  أن  يمكن  تهديد 
إلى  التهديد  نحّول  أن  على  وشعباً،  دولة  كلبنانيين 
قادرة  ج��داً  مهمة  بخطوات  للقيام  ومناسبة  فرصة 
االستقرار  باتجاه  الصحيح  بالطريق  وضعه  على 
االقتصادي«. وتابع »عندما نتكلم عن بعض الخيارات 
العنوان العريض هو تحريك عجلة االقتصاد، قيل لنا 
أن الشركات الصينية حاضرة لالستثمار بلبنان ومن 
ليرى  الصيني  مع  ويتكلم  لبنان  يبادر  أن  الطبيعي 
التكلم  واجباتها  من  هي  الدولة  وشروطه.  امكانياته 
مع الصين وليس حزب الله. وجدنا رد الفعل األميركي 
الخارجية  وزير  من  الصين  عن  التكلم  بعد  الغاضب 
مفيد  خيار  هذا  أن  دليل  وهذا  لبنان  في  السفيرة  إلى 
وجدي، لماذ ستشن أميركا حملة شعواء على الخيار 
الصيني؟ هذا دليل ان هذا باباً ُيخرج لبنان من الحصار 

األميركي«.

حراك لمواجهة التجويع
ولفت إلى أنه »عندما تكلمنا عن الموضوع العراقي، 
أتى وزراء عراقيون وتكلموا مع الحكومة وكانت األجواء 
إيجابية«، مؤكداً أن »العراق فرصة عظيمة جداً للبنان 
والعالقة بين البلدين ممتازة جداً. خرج اليوم من يقول 
إن هذا الموضوع لن ينجح ألّن أميركا قد تضغط على 
العراق«، متسائالً »كم سيوفر شراء المشتقات النفطية 
المركزي؟  المصرف  على  اللبنانية  بالليرة  إيران  من 
المسؤولين  على  وعرضنا  األم��ر  ه��ذا  لكم  أضمن  أن��ا 
اللبنانيين بعيدا عن اإلعالم كي نرى هذا الخيار إلى أين 
سيوصل. ال يجوز أن نتوقف عن المحاولة من أجل أن 
نرى إلى أين نصل، هذا خيار يمكن أن يخفف الكثير عن 

اللبنانيين«. 
وأشار إلى أن »هناك حراكاً باتجاه مواجهة التجويع 
يبعث  نفسه   الوقت  نفس  وفي  للبنانين  أمالً  يعطي 
برسالة قوية لألميركي وغير األميركي أنه من يريد أن 
يحاصر لبنان، فلبنان لديه خيارات ومسارات أخرى 

لن تستطيعوا أن تسقطوه«.

شروط استمرار الصمود
ورأى أن »السياسات االقتصادية التي اتبعت أدت 

الزراعي والصناعي«، وقال »من  القطاعين  انهيار  إلى 
يريد أن يستثمر بالقطاع الزراعي سيرى أن الربح الذي 
دون  من  المصارف  من  عليه  يحصل  عليه  سيحصل 
تعب. أبسط المصنوعات نستوردها من الخارج. اليوم 
هذه  نعالج  أن  اليوم  يمكننا  لكن  الخطأ  بهذا  شعرنا 
المشكلة من خالل التحول إلى بلد منتج. اليوم أياً يكن 
الوضع االقتصادي الدولي والعالمي، من شروط الحياة 
الزراعة  منتجاً.  شعباً  يكون  أن  شعب  ألي  الكريمة 
تغيير  والماء.  كاألوكسيجين  شعب  ألي  والصناعة 
على  والمسوؤلية  االنتاج  إلى  الذهاب  هو  المعادلة 
الدولة والشعب معاً. على الدولة أن تحيي القطاعين 
الزراعي والصناعي كي يقف البلد على رجليه،  لدينا 
أراض شاسعة جداً وطقس لبنان مناسب جداً واألمطار 
ممتازة ومياه األنهر تذهب هدراً واستصالح األراضي 
من أجل الزراعة ليس أمراً صعباً وبالتالي نحن بحاجة 

إلى قرار وإرادة«.
من  كلبنانيين  نتساعد  أن  »علينا  أن   على  وش��ّدد 
أجل الزراعة وتأمين أسواق من أجل سير الحركة وفي 
الصناعة األمر يجب أن نتعاون وهذا المسار المطلوب 
خوض  إلى  اللبنانيين  ندعو  الله  كحزب  نحن  اليوم. 
كشرط  والصناعي  الزراعي  القطاعين  إحياء  معركة 

أساسي لالستمرار والصمود«.
هذه  في  سنحضر  الله  حزب  في  »نحن  أننا  وأك��د 
المعركة بقوة وأعلن أننا قررنا ان كل حزب الله بكل ما 
لديه من قدرات سيكون في قلب هذه المواجهة وبقلب 
هذه المعركة«. أضاف  »حيث يجب أن نكون سنكون 
وكنا  وحققنا  وانتصرنا  كنا  نكون  أن  وج��ب  وحيث 
حزب  في  وأخواتي  إلخواني  أقول  انا  واليوم  األعلى، 
الله نحن في معركة الزراعة والصناعة وهذه مفخرة 
لنا ويجب أن نكون مزارعين لننقذ بلدنا كله ونحن نفكر 
بكل الشعب اللبناني وهمنا كل الشعب اللبناني و«إذا 

فينا نزع عاألسطح سنزرع« ويدنا ممدودة للجميع«.
وأشار إلى أنه »عندما نأكل ما نزرع ونلبس ما نصنع 
والكرامة.  واالستقالل  بالحرية  جدير  شعب  نحن  إذاً 
والصناعي  الزراعي  الجهاد  إلى  نذهب  أن  يجب  نحن 
والمقاومة الصناعية والزراعية ويجب أن نخطط بهذا 
نجتاز  وعندما  البعض  بعضنا  مع  والتعاون  االتجاه 
من  االستراتيجي  للخروج  نخطط  ال��ج��وع  مرحلة 

األزمة«.

تدخالت وتهديدات السفيرة األميركية
السفيرة  ع��الق��ة  »م��ا  نصرالله  السيد  وت��س��اءل 
هذا  المالية؟  بالتعيينات  شيا(   األميركية)دوروثي 
حصل وهّددت الكثير من المسؤولين وطالبت باإلتيان 
بفالن نائب حاكم مصرف لبنان أو رئيس لجنة الرقابة 
على المصارف و«إذا ما بتجيبوا يا ويلكم«. ومثال آخر 

على تدخالتها في لبنان في األيام الماضية، ُنقل عنها 
أنها قالت أن هذه الحكومة انتهت، ما عالقتك؟ الشعب 
هو من يقّرر إذا الحكومة تبقى أو تستقيل وليس السفيرة 
األميركية. وأكثر من ذلك السفيرة اليوم تناقش تركيبة 
السفيرة  تهاجم  وعندما  المفترضة  المقبلة  الحكومة 
فريقاً لبنانياً وازناً وتصفه بأبشع الصفات وهناك دولة 

في لبنان ساكتة عن األمر«. 
وأشار إلى أنها »كل يوم تهاجم وتحكي وتسيء لنا 
واألخطر من هذا كله أنها تذهب إلى زعماء سياسيين 
في لبنان للتحريض على حزب الله، هذا أمر مرفوض 
القوى  اللبناني وكل  بالحقيقة وأضعه برسم الشعب 
هناك  لبنان.  في  والدولة  الحكومة  وكل  السياسية 
سفيرة دولة تحّرض اللبنانيين على بعضهم البعض 

وتحرضهم على االقتتال«.

قضاة وطنيون
مازح  محمد  القاضي  بقرار  نصرالله  السيد  وأشاد 
بحق السفيرة األميركية في بيروت، معتبراً أنه »يعبّرر 
وشجعاناً،  وشرفاء  وطنيين  قضاة  لبنان  في  أن   عن 
وكلنا رأينا انزعاج السفيرة االميركية وطلبت االعتذار«. 
من  وبكل  وبأمثاله  القاضي  اعتزازه«بهذا  عن  وعّبر 
القضاء  على  متمنياً  مواقف«،  هكذا  اتخاذ  على  يجرؤ 
اللبناني أن »يعيد النظر برد فعله وسلوكه تجاه هذه 
نفسها«،  بالوطنية  استقالته  مع  ويتصرف  القاضي 
معلناً أن  »نوابنا في كتلة الوفاء للمقاومة سيقدمون 
عريضة للخارجية باستدعاء السفيرة األميركية  وأن 
تطلب منها االلتزام بالقوانين الدولية لكن هذا ال يكفي 
عن  الدفاع  ليس  مسؤولية  لديهم  لبنان  في  الناس 
حزب الله لكن الدفاع عن لبنان وتجويع لبنان«، وقال 
»أتمنى على السفيرة األميركية أالّ تنّظر علينا بالحرية 
والسيادة وحقوق اإلنسان ألنه ال يحق لك بهذا األمر«. 
ودولتك  أنت  اإلنسان  بحقوق  عالقة  لك  »هل  وسألها 
داعش؟.  أوج��دت  دولتك  أن  يعترف  ترامب  ورئيسك 
التكفيري  واإلرهاب  اإلسرائيلي  اإلرهاب  تدعمون  أنتم 
الحدود. حزب  لذلك احترمي نفسك وتوقفي عند هذه 
الله  والمقاومة لن يستسلما،  للسياسة  التي تتبعونها 
تجاه لبنان اآلن سياسة الخناق والحصار والعقوبات 
لن تضعف حزب الله بل تقويه وتضعف حلفاءكم، ال 
تعاقبوا الشعب اللبناني بهذه المحنة التي لن تحققوا 

فيها أي إنجاز«.
يستسلم  لن  الله  »حزب  أن  نصرالله  السيد  وأعلن 
تتبعونها  التي  ال سياسة   تستسلم،  لن  والمقاومة 
تجاه لبنان اآلن سياسة الخناق والحصار والعقوبات 
لن تضعف حزب الله بل تقويه وتضعف حلفاءكم، ال 
تعقبوا الشعب اللبناني بهذه المحنة التي لن تحققوا 

فيها أي انجاز«.

{ حسن حردان
الحلول  حدي  بين  األيام  هذه  دياب  حسان  الرئيس  حكومة  تقف 
العملة  وقيمة  باالقتصاد  تعصف  التي  لالزمة  واالستراتيجية  اآلنية 
بسبب  فقراً  يزدادون  الذين  للمواطنين  المعيشي  والوضع  الوطنية، 
االنهيار المستمر في قدرتهم الشرائية.. على الحكومة المطالبة بمثل 

هذه الحلول تواجه في الوقت نفسه حرباً شرسة لعرقلة مهمتها...
أوالً، حرب داخلية تنفذها القوى المتضررة من اي نجاح للحكومة 
ومحاربة  إصالح  أّي  ومنع  المالية  الخسائر  لتحديد  مساعيها  في 
للفساد من جهة، والعمل على تنويع الخيارات االقتصادية بالتوجه 

شرقا بما يحقق مصلحة لبنان من جهة ثانية.
منفذ  ك��ّل  لسّد  علناً  واشنطن  تقودها  خارجية  ح��رب  وثانياً،   
لشروطها  بالرضوخ  المساعدة  هذه  وربط  الخارج  من  للمساعدة 
ثرواته  من  هاّم  وجزء  ومقاومته  سيادته  عن  لبنان  بتخلي  القاضية 

في البحر والبر...
وإذا كانت مهمة اإلنقاذ صعبة بسبب التركة الكبيرة الموروثة من 
التي  االقتصادية  والحرب  السابقة،  للحكومات  الريعية  السياسات 
اّن النجاح في هذه  اال  يتعّرض لها لبنان من قبل الواليات المتحدة. 
والقوى  الحكومة  لدى  اإلرادة  توافرت  ما  اذا  مستحيال  ليس  المهمة 
المكونة لها وهي جميعها لها مصلحة في النجاح ألنها مستهدفة من 
جنة  عن  أقصيت  التي  الداخلية  المعارضة  وقوى  األميركي  الحصار 

السلطة لكن ال تزال تملك مواقع التأثير والنفوذ داخلها...
عملية  أولويات  خطة  وضعت  ما  اذا  النجاح  تستطيع  فالحكومة 
تعمل  الوقت  نفس  وفي  سريعة..  نتائج  ولها  للتنفيذ  وقابلة  راهنة 

األزمة  لمعالجة  والطويلة  المتوسطة  المديات  ذات  األولويات  على 
المالية واالقتصادية...

أوالً، على المستوى الراهن بإمكان الحكومة اللجوء إلى الخطوات 
العملية التالية:

لسلة  دعم  من  قررته  ما  إنجاز  في  اإلسراع  وهي  األولى،  الخطوة 
المواد والسلع األساسية.. ألن تحقيق ذلك ستكون له نتائج سريعة 
تخفض  عندما  للمواطنين   المعيشي  للوضع  بالنسبة  وملموسة 
الذي  الهجوم  إضعاف  إلى  سيؤدي  وهذا  كبيرة..  بنسبة  األسعار 

تتعّرض له الحكومة، ويعزز من شعبيتها.
دعم  اي  يحجب  الذي  القرار  اتخاذ  على  العمل  الثانية،  الخطوة 
لشراء سلع ومواد تنتج في لبنان او تعتبر من الكماليات، وذلك للحّد 
من نزيف العملة الصعبة من ناحية، ودعم وتنشيط اإلنتاج الوطني 
بتشجيع اإلقبال عليه من قبل المواطنين من ناحية ثانية... لكن شرط 
بعقوبات  والمرتبطة  المشّددة  للرقابة  خاضعة  األسعار  تكون  أن 

قاسية تجاه اي شركة مستوردة أو مؤسسة استهالكية.
استيراد  عملية  في  لالحتكار  نهائي  حّد  وضع  الثالثة،  الخطوة 
التنافس على أوسع نطاق ألّن  المدعومة.. وإطالق  السلع االساسية 
الفاحش  الربح  أن ينعكس بخفض األسعار والحّد من  من شأن ذلك 

للشركات االحتكارية.
الخطوة الرابعة، اإلسراع في إنجاز اتفاقات مباشرة مع دول لشراء 
النفط ومشتقاته والفيول والغاز من العراق او إيران او الجزائر او اي 
المواد  هذه  مقايضة  او  اللبنانية  العملة  لقبول  مستعدة  أخرى  دولة 
شأن  من  ألّن  والصناعية،  الزراعية  اللبنانية  بالمنتجات  الحيوية 
ذلك أن يؤدي عملياً إلى الحّد من الحاجة للدوالر في السوق المحلي 

هامة  عائدات  وتحقيق  اإلنتاجية،  القطاعات  وتنشيط  لالستيراد، 
تعزز موارد الخزينة كانت تذهب لجيوب الشركات الخاصة.

الميزان  في  الكبير  الخلل  من  تحّد  ان  شأنها  من  الخطوات  هذه  اّن 
التجاري وتقلص من الفجوة الحاصلة بين االستيراد والتصدير.. وان 

تحّد من العجز في ميزانية الدولة...
ثانياً، على المستوى المتوسط واألبعد.. فإّن الحكومة مدعّوة إلى 
هيكلته  وإعادة  الدين  أزمة  لمعالجة  المالية،  خطتها  مواصلة  جانب 
مع  للتواصل  عملية  آلية  وضع  إلى  مدعوة  الخسائر..  تحديد  بعد 
مشاريع  لتنفيذ  المستعدة  الصينية  والشركات  الصينية  الحكومة 
ومعالجة  الكهرباء  إنتاج  معامل  وبناء  التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
النفايات.. فهذه المشاريع الهامة بالنسبة لالقتصاد يحتاج تنفيذها 
إلى وقت، لكن البدء بها في وقت قريب سيكون له انعكاسات إيجابية 

مباشرة لناحيتين:
األولى، تنشيط الحركة االقتصادية، وادخال أموال صعبة تحتاج 
إليها الشركات الصينية المنفذة والعاملين فيها، والتي ستعمل على 

افتتاج بنك في بيروت لتأمين انتقال وتدفق هذه األموال...
الثانية، توفير فرص عمل مهمة للبنانيين، ستحتاح إليها الشركات 
األساس  هي  الماهرة  الصينية  العاملة  اليد  كانت  وإْن  الصينية، 

بالنسبة لهذه الشركات...
اّن المباشرة في مثل هذه الخطوات الراهنة والمتوسطة او البعيدة 
موقف  تقوية  في  تسهم  سريعة،  إيجابية  آث��ار  لها  سيكون  المدى 
الحكومة داخلياً، وتعزيز موقفها التفاوضي مع صندوق النقد الدولي، 
والحّد من استغالل األزمة المعيشية من قبل واشنطن والقوى الموالية 

في الداخل لمحاولة إخضاع لبنان للشروط األميركية الصهيونية...

حكومة دياب... بين الحلول الآنية وال�ستراتيجية للأزمة

السيد نصراله يلقي كلمته مساء أمس

 التوجه �سرقًا ل يعني الإنقطاع عن العالم با�ستثناء »اإ�سرائيل«

 عندما تقبل اإيران بيعنا م�ستقات نفطية بالليرة فاإنها تقّدم ت�سحية كبيرة جداً

 الحكومة اللبنانية يحّدد م�سيرها ال�سعب اللبناني ولي�ض ال�سفيرة اأو الخارجية الأميركية



اأنطون �سعاده، ماذا فعلت بنا؟!

اإلى �سعاده في ذكرى ا�ست�سهاده

»ما ن�سي العرزال«

�سعلة الثامن من تموز

اغتيال اأنطون �سعاده 

�سفحة عاٍر من �سفحات الّتاريخ ...

زكي  للّراحل  األغنية  بهذه  سمع  يكون  قد  اليوم  مجتمعنا  أبناء  من  قليٌل 
للمّرة  إليها  ينصت  فَمن  قّصتها...  يعرفون  َمن  بكثير  منهم  واألقّل  ناصيف، 
األولى يّظنها لحناً كالّسيّاً يشكو فراق الحبيب، وُيظهر األسى في ظّل غيابه؛ 
الّشويرّي  العرزال  أّنها مناجاة ألنطون سعاده، صاحب  لكنّه قد ال يشّك في 
الذي ابتناه واختاره ملجأً لتأّمالته وراحته النّفسيّة ومنطلقاً ألفكاره، ورمزاً 

لفكره...
أجل؛ كان ناصيف يخاطب العرزال في أولى زيارته له بعد استشهاد سعاده، 
ليشير إلى عدم نسيان معالم المكان له. فكانت األغنية مبنيّة على مجموعة من 
حزٍن  عنصر  يكن  لم  الغياب  ذاك  أّن  وتبيّن  الحال،  هذه  ُتبرز  التي  األساليب 
استمرار  إلى  كما  المكان،  في  حضوره  استمرار  إلى  إش��ارًة  كان  بل  فحسب، 
حضوره في األذهان. ولعّل هذا ما جعل منها واحدة من أكثر األغنيات عمقاً، 
لما تشتمل عليه من أبعاٍد إيحائيٍّة ورمزّيٍة، حتّى على المستوى النّغمّي... وهو 

ما يحتاج إلى دراسة مستقلّة خارج نطاق هذه الّسطور.
هذا ما ُيظهر عمق األثر الذي أحدثه استشهاد أنطون سعاده، في صاحب 
األغنية؛ ولكنّه ليس المظهر الوحيد لهذا األثر. فكثير منّا على معرفٍة بالقّصة 
التي كتبها األديب سعيد تقّي الّدين من وحي مشاهدات الكاهن إيليّا برباري 
الذي ُكلّف بتعريف سعاده قبيل استشهاده، وهي القّصة التي حملت عنوان 
»حّدثني الكاهن الذي عّرفه«، والتي تحّولت إلى فيلٍم قصير الحقاً... والتّأثير 
هنا باٍد في اّتجاهين: الكاتب نفسه بطبيعة الحال، والكاهن الذي شّكل الّراوي 

للقّصة... اإلشكالّي 
وال شّك في أّن هذا العمل اإلبداعّي، بما يحمله من مخزوٍن وجدانّي وفكرّي 
على الّسواء، قد تحّول إلى تحفٍة فنّيّة من ناحية التّقنيات الفّعالة التي وّظفها 
الكاتب، والعناصر الّرمزّية الموحية، واألساليب التي كانت شديدة الوقع في 
ذهن القارئ... وهذا ما عَكس، مّرًة أخرى، ذاك األثر الذي لم يضحِّ بالمستوى 

الفنّّي لصالح األيديولوجيا؛ وما يتطلّب بحثاً من نوٍع آخر كذلك...
أورد هذين األنموذجين من دون أن أنسى ما يطالعنا في نتاجات الّشعراء 
»اللّحظة  عمد،  عن  وأق��ول  تلك،  الّسعادّية  للّحظة  استحضار  من  التّّموزّيين 
النّضاليّة  المعايير  بكّل  ج���اّلده  على  فيها  انتصر  س��ع��اده  ألّن  ال��ّس��ع��ادّي��ة« 
والّروحيّة والفكرّية واإلنسانيّة... ولعّل هذا ما نقع عليه في قصائد: »الجسر« 
و«حّب وجلجلة« لخليل حاوي، »قالت األرض« و«البعث والّرماد« ألدونيس، 
»البئر المهجورة« ليوسف الخال، »المسيح بعد الّصلب« لبدر شاكر الّسيّاب، 

والكثير من قصائد كمال خير بك ونذير العظمة وفايز خّضور...
انتماًء  أبناء نهضته  الّسعادّية، وهم  اللّحظة  أجل! لم يكن لينسى كّل أولئك 
محّمد  م��ن  ك��ان  فما  آخ��ر،  نحٍو  على  ت��أّث��ر  ق��د  وبعضهم  ف��ك��رّي��اً؛  أو  تنظيميّاً 
فلسفيّته؛  في  الغرق  إال  رفقة  فؤاد  من  كان  وما  بعبثيّته،  الغرق  إال  الماغوط 

وهو ما اعترف به هذا األخير إلى صاحب هذه الّسطور.
وفي  أخرى  مشاهد  في  اللّحظة  تلك  تأثيرات  نرى  قد  فإّننا  ذلك،  من  أبعد 
ل�«فاتك«  »م��دل��ج«  شخصيّة  م��واج��ه��ة  مشهد  فيها  يشّكل  ال  أخ���رى،  ف��ن��ون 
من  أنموذجاً  إال  رحباني  لألخوين  الّصّوان«  »جبال  مسرحيّة  في  المتسلّط 

نماذج أخرى كثيرة...
الغيوم«،  بين  القمر  ط��اّلت  ال��ع��رزال  نسي  »م��ا  بالتّأكيد  فإّنه  عليه،  وبناًء 
األعمال  ق��راءة  عند  عيناه  دمعت  يمكن  وال  نسينا«،  ما  »ه��ال��ّروح  وبالتّأكيد 
األدبيّة والفنّيّة التي ذكرنا، أن ينسى الثّامن من تّموز ألّن روحه »دني وآمال 

تحيينا«...
وب��ع��د، ف���إّن غ��اي��ت��ي م��ن ك��ل ه��ذا ال��ع��رض ل��ي��س إظ��ه��ار األث���ر ال���ذي أحدثه 
استشهاد أنطون سعاده في الوسط الثّقافّي فحسب، فهو أمر يمكن االّطالع 
الجوانب  بعض  في  القول  إعادة  غايتي  وال  يسير.  بشكٍل  اكتشافه  كما  عليه، 
التي نكّررها طقسيّاً في مناسبات ثابتٍة، خصوصاً أّنني توّخيت الخروج في 
اللّحظة  أّن هذه  للنّظر في  بل  المعايير.  الّصارمة  األكاديمّي  المقال من عباءة 
بالوهج  متمتّعًة  اليوم  تعود  ال  قد  وجدانيّاً،  منها  أبعد  وما  األّم��ة  ه��ّزت  التي 
إذا ما استمّر  القومّي االجتماعّي،  الثّقافّي  الوسط  الذي كانت عليه، حتى في 

التّدهور الثّقافّي واإليمانّي بهذا االنحدار الذي نشهده اليوم.
ألهمت  التي  الّسعادّية«  »اللّحظة  تّموز، فرصة مفتوحة الستعادة   8 ذكرى 
بعضاً من أهّم األعمال اإلبداعيّة في وطننا، كما ألهمت وقفات العّز التي وقفتها 
فهل  اليوم...  إلى  تبعت االستشهاد، وصوالً  التي  الّسنوات  مّر  على  النّهضة 
المناقبيّة  واستعادة  بعده،  وما  جيلنا  في  اإلبداع  تحفيز  على  قادرًة  زالت  ما 
القوميّة في حياتنا؟ وهل ما زلنا قادرين على إظهار الوفاء لتلك اللّحظة، كما 

فعل عرزاله بعيني زكي ناصيف؟
عقيدته  أب��ن��اء  يحيا  ل��ك��ي  ال��ي��وم،  ه���ذا  م��ث��ل  ف��ي  استشهد  س��ع��اده  أن��ط��ون 
فال  األّم��ة،  مجد  بعث  سبيل  في  المتعّددة  برؤوسه  التّنّين  على  ولينتصروا 

تقتلوه اآلن بانتحاركم فكرّياً، وثقافيّاً، ومناقبيّاً...!

الثامن من تموز تاريخ ذو وجهين لقضية واحدة:
النقيض  يمثل  اآلخر  والوجه  والفداء...  البطولة  صورة  يجّسد  األول  الوجه 

تماماً... وجه العمالة والخيانة والتآمر.
كل  تمّر  ألنها  ليس  السورية،  األمة  وجدان  في  خالدة  ذكرى  تموز  من  الثامن 
سنة، بل هي معاشة في كّل يوم وساعة ودقيقة وثانية، مغروسة في الضمائر 

الحّية والقلوب النابضة بالمحبة والوالء للعقيدة الخالدة.
يا لصباحك أيها الثامن من تموز المضّرج بدماٍء نقية طاهرة زكية...

أن  بها  األْولى  كان  عميلة  وجوه  على  المرتسمة  والعار  الخزي  لمشاهد  ويا 
وصْون  واإلطمئنان،  والسالمة  واألمان  لألمن  البالد  تقود  وطنية  وجوهاً  تكون 

الوطن من كّل غاشم غاصب، فإذا هي بؤرة للعمالة والفساد...
ال يمكن لعاقل أن يتصّور ما حصل ويبقى على سجّيته دون أن ينتفض لهول 

المأساة وصارخاً في وجه الطغاة قتلة األبرياء والفالسفة واألدباء.
يا قتلة األوطان ماذا صنعت أياديكم القذرة؟

السواد  حالكة  ظلماء  ليلة  في  الخالّق  المبدع  الفكر  وأد  على  تجّرأتم  كيف 
كسواد وجوهكم القبيحة؟ أما تطلعتم إلى سفالة أعمالكم؟

في  الّنّير  الفكر  وتنحروا  الصادقة  والنبّرة  الحّرة  الكلمة  تغتالوا  أن  لكم  كيف 
الدفاع وخالية من  التاريخ ليس فيها شهود وال من يمثل  أسرع محاكمة عرفها 

كّل األصول القانونية والشرعية كما تخلو نفوسكم من كّل المفاهيم اإلنسانية؟ 
ُجبنكم وخوفكم أيها القتلة هو الذي ساقكم إلى فظاعة جرمكم دون وازع من 
ضمير أو رادع  إنساني.. لقد أصدرتم أحكامكم وتلوتم قراركم باإلعدام لتبرهنوا 
بالخزي  وصمكم  التاريخ  فإن  ولذلك  عليكم.  االعتماد  بإمكانهم  أّن  ألسيادكم 

والعار والذّل والهزيمة .
أيها الثامن من تموز.. يا شعلة أنارت لنا دروب الحياة بوقفة العّز والشرف 
والكرامة التي ارتضاها الزعيم المعلم والقائد المؤّسس لعقيدة صلبة وراسخة 
عبر  تترّدد  وقفتك  أص��داء  ستظّل  أجلها.  من  استشهد  التي  األم��ة  وج��دان  في 
وج��وراً  ظلماً  ُسِفكت  التي  دمائك  بعبق  مضّرجة  زوبعة  واألزم��ان  العصور 

لتعصف بكّل خائٍن وعميل يتسلط على مقدرات شعٍب بكامله.
به  والحديث.  القديم  التاريخ  في  مثيالً  له  يسبق  لم  استشهادك  المعلم،  أيها 
كّرست حياة أّمة وخلّدت عقيدة. ولو علم الجناة ما ستؤل إليه األمور لما أقدموا 

على فعلتهم، ظّناً منهم أّن استشهادك سُينهي القضية .
ُينهَي  أن  الشاهد  بالكاهن  صارخين  الفجر  ذلك  في  الجريمة  معالم  أخفوا 
ال  ثابتة  وعقيدة  خالدة  رسالة  بضيائه  شّع  الفجر  ذلك  ولكّن  بسرعة،  المراسم 

ُتثنيها النوائب وال تقف األعاصير حائالً دونها...
القامة  شامخ  ال��رأس  رافع  وهو  المقصلة  إلى  سيق  المعلم  أيها  غيرك  َمْن 
هي  ركبته.  تحت  من  الحصى  نزع  لمن  وشاكراً  بهم  هازئاً  لجالديه  مبتسماً 
العظمة واإلباء وعّزة النفس. طلبت لقاء الوداع مع شريكة الحياة وفلذات الكبد 
بها  ستوّدعهم  التي  الكلمات  يهابون  كانوا  بالرفض،  كلها  قوبلت  ومرات  مرات 
تحزنوا  ال  يقول:  حالك  لسان  وكأّن  العقيدة،  ألجيال  ومنارة  رسالة  وتوِدعها 
والقتلة  وللعقيدة  لألمة  فالبقاء  متُّ  وإن  األمة،  وجدان  في  باٍق  فأنا  فراقي  على 

زائلون.
ما أعظمك أيها المعلم والفيلسوف في وقفة العّز.

وما أحقر جالديك: بيالطسيو العصر.
العقيدة  تعّمدت   - األمة  وديعة   - النقية  وبدمائك  الحياة  كانت  باستشهادك 

وتخلّدت.
لروحك السالم في مراقد الخالدين والنصر آت تلوح بشائره في آفاق الوطن 
سورية...  تحيا  وعزيمة،  إيمان  بكّل  مجلجلة  مدّوية  وحناجر  خّفاقة  راياته 

ويحيا سعاده. 
تحيا... تحيا... تحيا...

أطلق سعاده الفكر الّسورّي القومّي االجتماعّي وفق نظام ٍجديد أعّده لتأمين 
أّن  االجتماعيون  القوميون  يعتبر  لذلك  حياتها.  مستوى  ورفع  األمة  مصالح 
القومّية  النهضة  القومّي االجتماعّي وحركة  الفكر  مولد أنطون سعاده هو مولد 

االجتماعّية.
سعاده هو القائد.. الزعيم.. البطل.. الشهيد. إّنها صفات يشاركه بها المئات 
الّتاريخ لكّن سعاده لم يكن كذلك وفقط. سعاده كان الفكر المفّكر واألديب  عبر 
قيادته..  وعظمة  استشهاده..  بطولة  سّر  يفّسر  ما  وهذا  والفيلسوف..  الناقد، 

ومبعث قّوة شخصّيته.. وفصاحته الخطابّية.
إلى  الوصول  القادة وغيرهم ألّن  أولئك  لقد نجح سعاده فيما فشل غيره من 
العقيدة  بترسيخ  يكون  الّنجاح  وإّنما  الّنجاح..  عنوان  وحده  ليس  الّسلطة 
تعّم  حّتى  انتشارها..  وتوّسع  نحوها،  الّتوّجه  في  الّناس  واستمرار  وتجّذّرها 

كّل المجتمع، وتصبح هي الضمان الوحيد للوحدة القومّية االجتماعّية، وتكون 
الّسلطة إحدى وسائلها لتدعيم الوحدة ال غاية بحد ذاتها.. وينتهي النضال عند 

الوصول إليها. لذلك عمر العقيدة االجتماعية في ازدياد ويكفينا هذا فخراً.
األمة  دول��ة  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  سعاده  أنطون  ويعتبر 
أعضاء  على  مبادئه  جميع  تطبيق  في  سعاده  نجح  وقد  مصّغرة،  الّسورية 
حزبه وكّل المحيطين بهم. وما قبل به مئات األلوف حّتى اليوم سيقبل به مئات 
القومّي االجتماعّي ركيزة أساسّية  الفكر  ألوف غيرهم ثم ماليين. وهكذا أصبح 
والوحدة  االجتماعّية،  الوحدة  حول  والمحاضرات  والمناقشات  الّدراسات  في 

القومّية.
والمصاعب  له  أتيح  ال��ّذي  وال��ّزم��ن  المحدودة  اإلمكانّيات  من  وبالّرغم 
سعاده  تقديم  حيث  ومن  الحزب  واجهها  اّلتي  والّدولّية  المحلّية  والمعاكسات 
ولم  نجح،  سعاده  أّن  في  لنا  تبرهن  قضّيته...  انتصار  أجل  من  وجسده  دمه 

يفشل.
على  نسير  وكلّنا  الموت.  تهاب  وال  الحرّية  وتعشق  الحياة  تحّب  أّمة  نحن 
اّلتي تجري في عروقه ليعيد  الّدماء  اّلذي كان قدوًة لنا حين قّدم  الّزعيم  خطى 

لهذه األّمة أمانتها اّلتي سرقت منها، فكان موته شرطاً النتصار عقيدته.
سعاده  ذهب  بل  مختبئ،  وهو  سعاده  ُيعتقل  لم  فاّر،  وهو  سعاده  ُيعتقل  لم 
والحزب.  الّثورة  ينقذ  لعلّه  صلبة  وعزيمٍة  قوّي،  بتصميٍم  األشّد،  المخاطر  إلى 
الغدر..  وجه  في  الّشهامة  تبرز  هنا  تّموز..  من  الّثامن  تمّيز  لنا  يظهر  هنا  ومن 

والفروسية في وجه المؤامرة.. وهنا يتجّرد اإلنسان من ذاته من أجل القضّية.
وحدة  أجل  ومن  فلسطين،  نكبة  على  للرّد  قومّية  ثورة  تّموز  ثورة  كانت  لقد 

األّمة وقّوتها وسيادتها وحريته.
خيار  من  ما  سعاده،  استشهاد  على  عاماً  وسبعين  واحد  مرور  وبعد  لذلك 
المؤامرة  ولمواجهة  والتّطرف  اإلرهاب  لمواجهة  ّتموز  بثورة  االقتداء  إاّل  أمامنا 

الّصهيونّية الّدولّية على أّمتنا واستعادة حقوقها المغتصبة.
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{ د. لؤي زيتونّي

{ راسم باشا

ناشط اجتماعي
 مقيم في ملبورن – أستراليا.

{ ريم ديب

مقيمة  اعالمية 
في ملبورن – أستراليا.

{ هنيبعل كرم
ناظر اإلذاعة في منفذية الكورة 
في الحزب السوري  القومي االجتماعي

{ يوسف عبد الحق
مقيم في ادمنتون البرتا � كندا 

من  يصيبني  الذي  فالّدوار  الدخان،  عينّي  عن  أبعد  أن  عتيقة،  منضدة  فوق  الّسطور  هذه  أكتب  وأنا  أحاول 
الغيب، علًما، تنجيًما،  أكبُر من أسئلة لمن يسعى للكشف عن  الرؤية. ما يشغل بالي هو  الّدهشة يكفي ليشّوش 

تأّمالً أو تأويالً.
»أنطون سعاده، ماذا فعلت بنا؟!«

الفّذة التي كاد لها أبناُء الظلمات، أفراًدا وأنظمة طائفية إقطاعّية انتفاعّية كانت  أنطون سعاده، هذه الظاهرة 
ولم تزل ترى األّمة أغناًما مربحًة، تنتقي منها الّسمين وتسوقه للّذبح كي تبقي بطونها وجيوبها مألى.

إلى  واقتادته  سلّمته،  التي  واأليدي  سعاده،  على  حّرضت  التي  األلسنة  بتلك  ممّثال  اللبنانّي،  بالّنظام  أفّكُر 
اإلعدام فجَر الّثامن من تّموز، وأفّكر بتلك العقول الجحيمّية التي نحرت صدر هذا العظيم بفكره، والعظيم بوقفته، 
الذي أفنى شبابه من أجل قيام دولة حّرة أبّية عزيزة قوّية. إنها األيدي العميلة نفسها التي تمتّد اليوم إلى الوطن 
الكرامة فيها فكانت مطّيًة مثل  التي جّف نسُغ  المأجورة ذاتها  إّنها العقول  وتمعن فيه تمزيًقا وتدميًرا وتهشيًما. 

ّدابٍة ال تحسُن غير الخضوع.
روحه  حضور  ويدهشني  استثناء.  بال  كلّها  ألزماتنا  واضحٍة  بحلوٍل  اليوم  حاضٌر  سعاده  أّن  كم  يدهشني 
الّصراعّية في ذلك الجانب المشرق من األّمة على الّرغم من المآسي الكثيرة التي نتخّبط فيها. فأّمتنا، هذه السّيدُة 
التي ُنهبت ودّمرت وتراكمت في سنيها الحروب، وتعّتق في شرايينها الّتعب جيال بعد جيل، لم تزل تلد من رحم 
المعاناة نسوًرا، يقسمون أال يموت الواحُد منهم ميتًة عادّية، أو خارج ساحات القتال ضّد أعداء األّمة ومغتصبي 

أرضها. تلد للحياة أبناء تليُق بهم الحياة.
دّبابات  نواجه  فينا،  وتقُف  معك،  نقف  دماك،  بطهِر  تعّمدنا  أن  بعد  ُولدنا،  بنا؟!  فعلت  ماذا  سعاده،  أنطون 
ُد  العالم، رياَحه وسمومه، ونستيقُظ في وطن ُيهّدُد كّل يوم بصوِت طائرٍة حربّية، وبصوت مدفٍع ورصاصة. ُيهدَّ
زمن  في  معك،  ونحيا  معك  نقُف  المزيد.  المزيد  وأرضنا  خبزنا  من  ليقضم  فاه  يفتح  وعربّي  عالمّي  نظام  بألف 
المضّرجة  أيدينا  ونمدُّ  معك،  ونحيا  معك  نقف  والعشرين.  الحادي  القرن  بزرنيخ  ممزوًجا  الوجع  فيه  نتجّرع 
ففي  بنا؟!  فعلت  ماذا  وكثيرة.  مسمومة  أشواك  مع  بل  ممنونين،  غيَر  يرّدونها  وكثيرون  شعبنا،  أبناء  إلى  بالعّز 
اللحظة التي يتسّرب فيها التأّفف إلى نفوسنا، نراك شامًخا بابتسامتك المعهودة التي لم تبارح ثغرك، حتى إلى 

عمود االغتيال، تذّكرنا بأّن طريقنا طويل وشاّق... »وأّن أكتافنا أكتاف جبابرة وسواعدنا سواعُد أبطال«.
طوائف  إال  نفسه  يرى  ال  مجتمع  في  بنا،  فعلت  ماذا  عرفناك.  مذ  الّراحِة  طعم  نعرف  نُعد  لم  نحن  فعلت؟  ماذا 
وقبائل متناحرة؟ أّما المجتمع الواحد الموّحد الذي بذلت كّل ما لديك من أجله، فموجود حّتى الّساعة في أحاديث 
فكرك  على  يثني  الّسياسّي  وإقطاعنا  وعشائرنا  طوائفنا  رجال  معظم  إّن  بل  ال  المستوى«،  »الّرفيعة  الّصالونات 

وعلى شخصك وقامتك الوطنّية الّنادرة! ووالله لو جئت ثانية لوّقعوا أنفسهم قرار اإلعدام ثانية.
ماذا فعلت بنا، أّيها القائد القدوة، في وطن كثيٌر من قادته أدنى شرًفا من اللّصوص؟!

بالّنابل،  الحابل  تخلط  فكرّية  أو  سياسّية  »حربقًة«  فيه  المعرفُة  صارت  زمن  في  المعلّم،  أّيها  بنا،  فعلت  ماذا 
وفزلكة ال تطعم شرًفا وال عّزًا وال طحيًنا.

ماذا فعلت بنا، أيها المقاوم المقاتل الّشجاع، في بلٍد تطول فيه ألسنُة العمالِة كفًرا وطنّيًا وأخالقّيًا ال يرضى به 
المتخلّفون البدائّيون المتوحشون، ثّم تلتفُّ على مكامن قّوة األّمة وشروط انتصارها.

ماذا فعلَت بنا، أّيها الشامُخ بتواضعه، في وقٍت يرى فيه كّل واحٍد هنا أّنه »زعيم« وفي جعبته من القيِل والقاِل 
جعجعٌة تقرقُع، ال تبقي وال تذر.

ماذا فعلت بنا، لنكون هذه األسّنة مرفوعة أمام الّصدور؟!
ماذا فعلت بنا، أيها العظيم، منذ تّموز 1949، دُمَك هذا البحر الهادُر فينا، عيناك الّسفينُة، فكرك الّسالح...

لن نترك السالح!
لن نترك الّسالح!
لن نترك الّسالح!

كلنا نموت، ولكن قليلين منا من يظفرون بشرف الموت من أجل عقيدة  )سعاده(.
إليك  َقَسمي  المتّيم، وقد غاب عنه الحبيب!  إكفهّر حولي الفضاء ودكنت سحب في األجواء، فساقني  كالعاشق 
ألستسقي جرعة أمل من نبعك الرقراق... وألغذي نفسي الجائعة من ثمار جنائنك. ُترى، ماذا كان سيحدث لي لوال 
عشقي لك؟ وَمن كنُت سأكون لو لم أهتِد إلى مدرسة نهضتك؟ ال أستطيع اإلجابة، وال تهّمني اإلجابة على ما كنُت 

سأكون. فها أنذا مشبع بفكرك، مقتنع بتعاليمك، وملتزم بمبادئك التزاماً مطلقاً.
اعتقدوا أنهم قتلوك! لكن روحك ُبِعَثت حيًة وتجلت للعال، حيث أنت اآلن وكّل أوان والى دهر الداهرين! وكانت 
أكثر الكلمات التي كنت أسمعها في طفولتي، غير دقات قلب أمي، هي “تحيا سورية” يرّددها شقيقي وجمع شباب، 

عشرات المرات كّل يوم! ولوال تكرار تلقيني أللفظ كلمات الطفولة المعهودة لكنت نطقت ب� “تحيا سورية”!
أنا مؤمن في وجداني، أّن كّل طفل يولد في أمتنا، إذا انعدم من حوله تكرار الكلمات الموروثة ليقلدها، وُترك حراً 
فلسفة  من  به  أتيت  ما  أن  لنا  أوضحَت  ولقد  بالوالدة!  اجتماعياً  قومياً  سورياً  لكان  طبيعي،  بشكل  ويتعلم  لينمو 
العصر وفكر الزمن الجلّي هو من لدن أمتنا ليس إال، وقلتها بوضوح تام: »أنا لم آتكم بالخوارق بل بالحقائق الراهنة 
التي هي أنتم«! أّي أّن الحقيقة الراهنة هي سوريتنا وقوميتنا باألصالة، وطبيعي إذاً، أننا نولد بنفسية مكّونة من 
الحقيقة الراهنة، التي حدثتنا عنها! غير أنه بعد والدتنا، سرعان ما بدأت عملية تلقيننا عبارات حفظها أهلنا عن 
أهلهم وهؤالء عن أهلهم هم، وأولئك أيضاً عن جدودهم وجدودهم عن السلف، فنتعلم ما تعلموا، في المجتمع وفي 
بالتعبئة  الراهنة«  »الحقيقة  الستبدال  أدمغتنا  لغسل  تهدف   - قصد  غير  أو  قصد  – عن  مرّكزة  بعملية  المدرسة، 
� ألّن أمراء الطوائف  الفرانشيز  المالئمة لنزوات األهل والمجتمع المحيط والمطابقة لغايات أمير الطائفة � صاحب 
أو متنّفذون، يعتمدون على عملية  – شركة حصرّية - يملكها متنفذ  بدون استثناء، يعتبرون كّل طائفة فرانشيز 
»التثقيف« الطائفي في أولى سنّي الطفولة فنتدّرج على تعلّم الشوائب التي تتراكم في عقول الطائفيين ليقتنعوا 

بأّن الذي تعلّموا أن يصفقوا له هو المرجع وهو المنقذ! 
أصحاب  على  التمّرد  قّوة  فينا  فزرعت  العقالء،  وأحكم  العلماء  وأبصر  الشرفاء  أشرف  يا  إليك،  أتينا  نحن،  أما 
الفرنشيزات ورسمت لنا درباً بديالً عن الطريق المؤّدية إلى حظائر العبودية، فتحّررت نفوسنا من قيود الباشوات 
وانتصر فينا »الوجدان القومي«، وهو من أعظم اكتشافاتك العلمية والفلسفية واالجتماعية في هذا العصر، وَتوّحَد 
والؤنا لألرض التي عليها ومنها ومعها تكّونت شخصيتنا السورية الممّيزة وتماهت نفوسنا في الروحية القومية 
االجتماعية وارتقينا إلى عالم »األمة الفاضلة« التي تصونها مزايا األخالق والتفاني. األمة التي وّحدَت أبناءها في 

عصبة الوالء الروحي، األمة التي اكتشفَت أّن كّل ما فيها خير وكّل ما هي عليه حّق وكّل ما يزّينها جمال طبيعّي! 
التي وهبتها لسوريانا، والتي نسجتها  الهائلة  الثروة  يا زعيمي، بوركت هذه  لك  َقَسمي ألقول  لهذا طلب مني 
قيماً ومبادئ سامية ومهرتها بدمائك الطاهرة تحت أجنحة فجر ما زال يشهق أمام عظمتك وُقبيل شفق الثامن من 
تموز الذي تلّون من دمائك الى األبد، ومع نسيمات تطّهرت بآخر نفس من أنفاسك! وكلما عاد تموز ويومه الثامن 
لتشعل  تتصاعد  ركبتيك،  المست  رمال  من  مشرقطات  حبيبات  وتتصاعد  المتوسط  في  الموج  أصوات  تخمد 
الفضاء بريقاً ساطعاً يزّين الكون، وترتعد الدنيا ثالث عشرة مرة، وكّل رصاصة رعد يدّوي وسيبقى مدوياً لكي 
تسمعه وتعيه أجيال لم تولد بعد وتتعلّم أنك أنت الدهر المقبل علماً ومعرفة وإيماناً ونصراً محتوماً، وغيرك هم 

الماضي المندثر في غياهب عصور الجهل وسراب الهلوسة! 
عاشرة،  أو  خامسة  مرة  َقَسمنا  ولقراءة  معك  وللتواصل  إليك  للعودة  بحاجة  يوم،  كّل  من  أكثر  اليوم،  أجدنا 
ال  أن  عليائك،  في  لك  ولنعترف  مسيرتنا،  تعّزز  قوة  ونستمّد  الروحية  لجراحنا  بلسماً  نجد  إليك  العودة  في  ألّن 
خالص لكيانات أّمتنا من الجهل واالقتتال والعبودية والخنوع، وال إنقاذ من سجون الطائفية والوالءات ألصحاب 

الفرنشيزات، إال ُفلك الخالص التي دعوتنا اليها. فسمعنا النداء ونجونا من الغرق المحتوم.
لقد علّمتنا أّن الدين إيمان بين اإلنسان والخالق العظيم،  فوقيتنا من التخّبط في مستنقعات الطائفية والكيانية 
أمامك وقفة عز، وبصوت  القمم، حيث سنقف  النصر، وسنبلغ تلك  وغذيتنا بعظمة نهضتك وتصميمها لبلوغ قمم 
القومي،  الثابت في عقولنا وفكرنا وبعزيمة الوجدان  واحد، ال نشاز فيه، وال دخل لألديان والمذاهب، بل باإليمان 
السورية  هتافاتنا  تعلو  الهدى«  أنت  سورية  السالم  لك  »سورية  أنغام  وعلى  واحد،  وبصوت  واحداً،  صفاً  نقف 

القومية االجتماعية: تحيا سورية ويحيا سعاده! 
واألعاصير،  العواصف  طريقه  عن  تحيدنا  وال  أجله،  من  ونموت  عليه  حيينا  ما  وهذا  الوجداني  قسمنا  هو  هذا 

زوابعنا وحدها تحدث في الكون هّزات أرضية وبراكين وهي القوة التي ستستمّر في تغيير مجرى التاريخ!
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8 تموز تاريخ الحياة والخلود ل�سعاده
واالإيمان والثبات للعقيدة القومية االجتماعية

زعيم االنت�سار القاهر الموت

مفهوم التربية عند اأنطون �سعاده

في تموز..

�سباحك، يا معّلم، ماء و�سّكر

منهج  على  وقائماً  والتأّمل  التحليل  على  مبنياً  نشاطاً  الفلسفة  ُتعّد 
تجريدي. والتربية هي عملية التحّول من المنهج التجريدي إلى المنهج 
حيث  فلسفته  في  المنهجين  دمج  إلى  سعاده  أنطون  سعى  التطبيقي. 
هذا  فأنتج  والتطبيقي.  النظري  المادي،  والعنصر  الفلسفي  العنصر 
اإلجتماع  وعلماء  الفالسفة  سائر  عن  بها  تمّيز  تربوية  فلسفة  التزاوج 
على  الضوء  تسليط  الضروري  من  لذلك  المعاصري.  التربية  وعلماء 

المتفّردة بمفاهيمها واتجاهاته. الفلسفة  هذه 

وظيفة المرّبي السوري القومي اإلجتماعي
مؤتمر  في  المرّبين  إلى  سعاده  أنطون  توّجه   ،1948/8/1 في 
نفوس  في  النهضة  بذور  زرع  في  مهّمتهم  على  مشّدداً  المدّرسين، 
ومن  السورية،  للقومية  العقائدي  الفكر  ترسيخ  طريق  عن  الطلبة 
خالل التربية على القيم األخالقية والمناقبية وعلى القيم اإلجتماعية 
أّن تربية األحداث من أخطر  إذ اعتبر  من حرّية وواجب ونظام وقّوة. 
العناصر  الثقافة  من  ينتقي  أن  فعليه  للمرّبي.  توكل  التي  المهام 
األجيال  إعداد  في  تأثيراً  األكثر  باألسلوب  يستخدمها  وأن  الصالحة 

الناشئ. 
التربوية  األساليب  على  كلمته  في   رّكز  الزعيم  أن  بالذكر  والجدير 
أن من واجب  والقدوة بقوله على  والتقليد  التماهي  المتجّسدة بفهوم 
المربي أن يكون »قدوة حّية يرى األوالد في تصّرفه في كل أمر صغير 

أو كبير مثل الحرية والواجب والنظام والقوة«.
التنشئة  أساس  يشكالن  والتماهي  التقليد  التربوية،  الناحية  من 

ألن الطالب يستبطن بواسطة هذه األساليب شخصية المعلّم.
تحسين  على  العمل  إل��ى  األستاذ  يسعى  الغاية،  ه��ذه  لتحقيق 
سلوكه وتصرفاته وممارساته العملية وتطوير ذاته. من هنا، يتبلور 
الدور التوجيهي الذي مارسه الزعيم بهدف تحسين العملية التربوية 
الطالب.  لدى  اإلجتماعية  القومية  السورية  الشخصية  تكوين  غايتها 
وهذا  الفاسدة...«  بالمناهج  األح��داث  تسميم  من«  الزعيم  حّذر  كما 
خطورة  يواجه  اليوم  فالتعليم  الراهن.  الوقت  في  إليه  وصلنا  ما 
المعتمدة  التربوية ال سّيما تلك  المناهج  إعداد  تأّثر بها  التي  العولمة 
التي  الحالية  المناهج  دراسة  في  تعّمقنا  وإذا  الخاصة.  المدارس  من 
األساس  مراعاتها  عدم  ما  حّد  إلى  نكتشف  عاماً،   22 منذ   أص��درت 

الفلسفي واألساس اإلجتماعي واألساس النفسي للطالب. 

فلسفة تربوية ترتكز على نشر  المعرفة في المجتمع
كائن  من  البشري،  الكائن  تحويل  على  الحديثة  التربية  ترتكز 
بيولوجي إلى كائن إجتماعي. يتم ذلك من خالل وظيفتها كعملية إعداد 

الفرد للتوافق مع البيئة اإلجتماعية التي ينتمي إليها. 
بين  العالقة  بدراسة  اإلهتمام  عن  عّبروا  الذين  العلماء  معظم  إن 
عليها  يغلب  كبير  حّد  إلى  كتاباتهم  معظم  كانت  والمجتمع،  التربية 

الطابع التأّملي، وغير مرتبطة بالواقع اإلجتماعي. 

من  تبلور  سعاده  أنطون  فلسفة  على  طغى  الذي  التجّدد  لكن 
خالل تجريدها من مفهومها العام وجعلها تسري في المجتمع. 

بين  المقاربة  تتّضح  والمجتمع،  لإلنسان  دراسته  من  انطالقاً 
باعتباره  اإلنساني  للوجود  مفهومه  إّن  والتربية.  سعاده  فلسفة 
وتنمية  تطوره  عن  المسؤول  هو  اإلنسان  يجعل  اجتماعياً،  وجوداً 
السلوك  وتعديل  وتطوير  تنمية  في  التربية  لدور  ونظراً  مهاراته. 
الفلسفة والتربية  أن تمّيز فلسفته تكمن في جعله  اإلنساني، فنرى 
يندمجان بغية تحرير اإلنسان من فرديته. والتجديد أّدى إلى ظهور 

فلسفة عصرية تحاكي الواقع. 

فلسفة تربوية قاعدتها البحث العلمي
الذي  األمر  العلمي  البحث  على  مبنية  جديدة  فلسفة  سعاده  أعّد 
»ال  قائالً   المنطقي،  التفكير  من  نابعة  تطبيقية  عملية  منها  جعل 
أريد لكتبي أن توضع على رفوف المكتبات. فطريقة البحث العلمي 
التدريس التي تساهم  للوصول إلى المعرفة يعتبر من أبرز طرائق 
المعرفة  إلى  يؤدي  كما  التعلمية.   � التعلي���مية  العملية  إنجاح  في 
توضح  األم��م«  نشوء  ق��راءة«  إّن  المجتمع.  الحتياجات  الواقعية 
البشري  الكائن  ظهور  من���ّظمة  علمية  بطريقة  درس  الزعيم  أن  لنا، 
التطور  سياق  في  ومحلّها  األمة  لنشوء  علمية  ركائز  على  مستنداً 
اإلنساني وعالقتها بمظاهر المجتمع.  إن مجرد اعتماد سعاده تلك 
الطريقة التعليمية، فهو يسعى إلى إلقاء الضوء على تربية حديثة 
البحث  أساسها  ومعطيات  ومفاهيم  ومعلومات  معارف  تنقل 

العلمي. 

فلسفة تربوية ركيزتها العقل والمعرف 
أثبت علماء الفلسفة التربوية والمشتغلون بها نظرياتهم في عرضها 
الذي  ديوي  جون  فلسفة  بين  يبرز  تجانس  أو  تقارب  ثمة  وتقديمها.  
متمثالً  سعاده،  أنطون  وفلسفة  الحديثة،  التربية  أعالم  أشهر  من  ُيعد 
اإلنساني  الوجود  بمجّرد  يتم  المعرفة  عن  البحث  أن  ديوي  باعتبار 
يظهر  النظريتين  بين  التباين  لكن  معّين.  مجتمع  ضمن  الفرد  ووجود 

بانتقاص ديوي من وظيفة العقل. 
من الجانب األخر، ظهرت فلسفة سعادة لتثبت مبدأ تفاعل األساس 
لسعاده،  بالنسبة  اإلنسانية.   للحياة  الروحي  واألس��اس  المادي 
العملية  عن  المسؤول  فهو  الحقائق  لمعرفة  القاعدة  يشّكل  العقل  إن 
مفهوم  إن  والتفكير.   واالنتباه  ك��اإلدراك  لإلنسان  الواعية  المعرفية 
والتفكير  التخّيل  على  القدرة  ينّمي  بكونه  مرتبط  للعقل  سعاده 

والتحليل واإلستنتاج واتخاذ القرارات وحّل المشكالت.  
اكتساب  ف��إّن  التربوية،  العملية  في  العقل  ل��دور  بالنسبة  أم��ا 
مهارات  من  العليا  الثالث  بالمستويات  بالمرور  إال  يكتمل  ال  المعلومة 
إن  مبّسطة،  بطريقة  »المعرفة«.  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  التفكير 
العقل،  أي  الفكرية،  العمليات  مستويات  أعلى  إلى  يصل  الذي  الطالب 
التي  المفاهيم  ودراس��ة  وتحليل  فهم  على  ق��ادراً  أصبح  بذلك  يكون 

تلقاها...
قائمة  فلسفة  خلق  سعاده  أنطون  أّن  البحث،  هذا  من  نستخلص 
الفيلسوف  إنه  ، متفّردة بمفاهيمها الجديدة..  التربية  على كل عناصر 
وهدفها  التربوي  والعمل  المعرفة  ركيزتها  فلسفة  للمجتمع  قّدم  الذي 

إعادة توحيد الوطن السوري ونشر مفهوم القومية. 
في ذكرى استشهاد فيلسوف الحياة.. 

من التربويين السوريين القوميين اإلجتماعيين إلى أنطون سعاده 
رداً على توصياته عام 1948.

حاربنا الجهل أينما ُوجد ونشرنا المعرفة.. 
سلكنا طريق الحرية والواجب والنظام والقوة.

اعتنينا بالنبت الصالح ليزّهر أبناء الحياة. 
أعددنا أجياالً واعية لهويتها السورية القومية. 

أنشأنا أجياالً متحررة من القوقعة والمناطقية و الطائفية.

بالدي يتيمُة األب.. اغتالوها وأعلنوا لها الوالء..
في تموز تتلمذت الخيانة..

تأّهب الموت رجفًة بعد رجفة.. 
تجلّد الصوت شهقًة تلو شهقة..

تسّمر الرجال والنساء قاطبًة ال حراك..
تصلبت الشرايين ال عناق..

أّن األنين بال زفرات..
وقف الزمان في المكان يرثي ليلًة ظلماء..

وبقيت ليلة.. يتيمٌة تجهُش بالبكاء..
بالبقاء.. يافعٌة تتغنى 

وبريئٌة ترّحب بالغرباء..
تلوح كما الُسكارى.. 

سكراُت الموت تستقي.. 
تعلن مع كل رشفة صحوة الحياة..

يا خجل التاريخ من هذه الليلة..
يا ويح شعٍب استكان فعانى الويالت..

في تموز جّف الحبُر وارتوى الفكر..
عال صوت العّز معلناً النجاة..

مؤمناً أّن لألمة البقاء..
أتعلمون ما اإليمان.. »شكراً« بصوٍت وازٍن للسجان..

صوٌت صادٌح.. مكبٌل باألصفاد.. 
متحرٌر باألخالق.. يأبى الركوع..

شامخاً بنظراٍت ال خنوع فيها..
رشفات قهوٍة ال مرار فيها..

وهدوء ال ضجيج.. وال ضمير.. 
فأوالد أبي لهٍب تجّمعت.. على الطعن أجمعت..

في ليلة عجفاء نفذت.. فأثمرت وزهرت وألفت..
فكان كما كان حيّاً فينا.. يعلمنا.. ويهدينا..

مضى التاريخ بين ذٍل وفخٍر..
وبقيت ليلة حدثني عنها الكاهن..

هابوا الفكر.. خافوا االسم.. فخانوا األمانة..
وأصداُء الشكر تعلو في ليلة الثامن من تموز..

نادى تموز.. أن يا عشتروت انهضي..
أخبري اآللهة.. وزنوبيا معهم أحضري..

وبسعادة هيّا استقبلوا سعاده..
أرادوه مأتماً.. فبات ميالدا..

ميالُد أمة انبعثت.. 
من بين الصخور.. انبجست..

برعَم ربيع دائم.. بخصبه وثماره عائم..
ال خريف وال شتاء وال صيف قاٍس.. 

بالحق والخير والجمال ابتدا.. 
لينير أمة ويرشدها الهدى.. 

في تموز.. خجل التاريخ.. 
فكان الخلود بنهضٍة عانقت اآللهة.. 

وحياة صنعت اإلنسان.. 
على األنا ترّفعت.. 

وبإشعاع الحضارة انصهرت.. 
أن نحن هنا.. وهنا سعاده.. 

بكونه كنا.. وكانت الحياة لنا اإلعصار.. 
لتحيا سورية وليحيا سعاده.. 

أرعْد.. أرعْد أيها المكّرس للمطر: فعروقنا جّفت، وأرواحنا نعست، 
ودموعنا هرمت، ولوال نسوٌر زغاليُل من نسغ دماك الكتوانا الرميم.

ال.. ليس صداك من ينادينا بل روحك: من صباح وماء وسكر،
ال.. ليس طيفك من يؤرقنا بل ضفاف: من حب ووعد وعنبر،

وسّورتها  عينيك،  بضياء  زرعتها  التي  فبيادرك  اغضب،  أرع��د.. 
العميان،  أصابع  أشعلتها  لّبك،  بخصاب  وحّصنتها  قلبك،  برموش 
وهدرت خصوبَتها شهوُة الخصيان، وطرد طيوَر جنتها فحيُح األفاعي.

أرعد في هذا المساء، فهذا المساء لك وحدك ليس أاّلك، أنت مليكه 

المتّوج منذ بدء الزمان، وأنت تاجه، وأنت نجمه، وأنت فجره.
هذي الشمس تكبر وتكبر كلما ازداد بهاء غيابك،

وهذي األرض ستبقى ترتوي من نجيعك ألف عام ألف عام
موتك شرط النتصار قضيتك؟ اسمح لنا يا سليل الشموخ:

أبداً لم يكن رحيلك موتاً«،
بل كان عبوراً يليق بك، عبوراً نحو وجداننا، ارتقاء بنفوسنا نحو 

قمم تجاور مجدك.
الرؤيا،  تخصب  الليلة  هذه  في  ولكن  بنا،  يضّج  دوم��اً  ن��داؤك 
يتضّرج اإلحساس بعطر غريب مأل المدينة: فارس شهيد حّط على 

كتف السماء، رفع يمناه، لّوح بها …
ثم ابتسم.

{ رامزا صادق

{ سماهر الخطيب

{ زهير يوسف

{ إياد موصللي

{ أنطون سلوان
ناظر اإلذاعة 
في منفذية البقاع الغربي

1904 ولد أنطون خليل سعاده جسداً وروحاً وأصبح  األول من آذار 
كائناً بشرياً..

فكراً  تنضح  حياة  سعاده  أنطون  تكّون   1949 تموز  من  الثامن  في 
إيمانه  مطلقاً  حياة  تكّون  واليقين.  واليقظة  بالحيوية  تزخر  وروح��اً 
قضيتي..  انتصار  شرط  موتي  إّن  وقال  وعطاء  فكراً  الوجود  باستمرار 

أموت ألحيا... وحزبي باق...
اّن طريقنا طويلة وشاقة ألنها طريق الحياة وأبناء الحياة وال يثبت 
جوانب  على  فيسقطون  األم��وات  أما  الحياة،  وطالبو  األحياء  إال  عليها 

الطريق...
أننا  استشهاده  في  وأثبت  وقواعدها  ومعناها  الحياة  أسس  رّسخ 

نموت لنحيا وأننا أبناء الحياة.
الينا  تعود  الحياة  وتجّدد  البطولة  مشاهد  وجاءت  تموز  شهر  جاء 
صوراً في الروح والذهن ليوم سجل فيه أنطون سعاده وقفة العز وتجّدد 
وتتجّدد  الروح  وتبقى  الهيكل  ويفنى  الجسد  في  العيش  يزول  الحياة 

الحياة.
1949 رسم سعاده طريق الحياة والخلود  في الثامن من شهر تموز 

وأثبت أننا نموت لنحيا..
قال: »أنا ال يهّمني كيف أموت، بل من أجل ماذا أموت، ال أعّد السنين 
الليلة سيعدمونني أما ابناء  التي عشتها، بل األعمال التي نفذتها. هذه 
لموتي، كلنا نموت،  انتقاماً  انتصارهم  عقيدتي فسينتصرون وسيجيء 
خجل  يا  عقيدة،  أجل  من  الموت  بشرف  يظفرون  من  منا  قليلين  ولكن 
بيد  األجانب،  ومن  مغتربينا،  من  أحفادنا،  من  التاريخ،  من  الليلة  هذه 
من  عروقنا  يستسقي  غرسناه،  يوم  بدمائنا  سقيناه  الذي  االستقالل  اّن 

جديد«.
نفس  ذي  كّل  تنتظر  التاريخ  في  مثيل  لها  يسبق  لم  عظيمة  آالماً  اّن 

كبيرة فينا ألّن حياتنا االجتماعية فاسدة..
الحياة  باب  وفتح  االجتماعية  القومية  المبادئ  الزعيم  أعلن  يوم 
االستعمار  دول  من  وداعموهم  الصهاينة  حاول  التي  لألمة  والخلود 
بلفور...  وعد  في  بدأت  التي  الكبرى  المؤامرة  عبر  التاريخ  من  إزالتها 
واجه اآلالم والموت وقال إنني أنسى جراح نفسي النازفة ألضّمد جراح 

أمتي البالغة..
وقّوة  جرأة  بكّل  وأعلن  انطلقت  التي  الحياة  نفحة  سعاده  أنطون 
ونفض  تاريخها  ورسم  األمة  هوية  تحديده  عبر  الحياة  هذه  عناوين 
األم��راض  وح��ّدد  ووحدتها  نهضتها  طريق  ورس��م  ماضيها  عن  الغبار 
التي تنهش وحدتها القومية والروحية، وأعلن بكّل وضوح عنوان هذه 

الوحدة:
باإلنجيل  لله  أسلم  من  ومنا  بالقرآن  لله  أسلم  من  منا  مسلمون  كلنا 
ومنا من أسلم لله بالحكمة، وليس لنا من عدو يقاتلنا في ديننا وحقنا 

ووطننا إال اليهود«.
هدف إنشاء الحزب هو جعل األمة السورية هي صاحبة السيادة على 
نفسها ووطنها، نحن نبني أنفسنا حياة وحقاً، نبني أنفسنا زحفاً وقتاالً 
في سبيل قضية واحدة هي قضية أمة ال قضية أشخاص نحن لسنا أمة 
حقيرة قليلة العدد فقيرة الموارد معدومة الوسائل نحن أمة قوية عظيمة 
قوية بمواهبها، غنية بمواردها، نشيطة بروحها. لم آتكم بالخوارق بل 
أمة  بأنكم  مؤمناً  اتيتكم  أنتم  هي  التي  الراهنة  بالحقائق  مؤمناً  أتيتكم 
امة  من  أحراراً  تكونوا  لم  وإذا  والمجد،  الخلود  جديرة  المواهب  عظيمة 

حرة فحريات األمم عار عليكم«.
آمن واستشهد من أجل ما آمن به، وقّدم دمه وهو الذي قال »اّن أزكى 
الكبرى، قد  انتصاراتنا  الدم، شهداؤنا هم طليعة  الشهادات هي شهادة 
ولن  الوجود  هذا  على  حقيقتها  فرضت  فقد  نفوسنا  أما  أجسادنا  تسقط 

تزول«.
فمات  وقتلوه.  عليه  تآمروا  هذا  يتحقق  ال  ان  أجل  ومن  هذا  أجل  من 

جسداً وخلد روحاً وفكراً.. كما قال: أموت ألحيا...
معاً  الوقوف  على  والقبضات  القلوب  فيها  عقدنا  التي  الساعة  منذ 
والسير معاً في سبيل تحقيق المطلب المعلن في مبادئ الحزب السوري 
الى  نظرنا  ووجهنا  المحراث  على  أيدينا  وضعنا  غايته  وفي  القومي 
الحياة  تريد  حية  وأمة  واحدة  جماعة  وصرنا  األعلى  المثال  الى  األمام 
الحرة الجميلة، أمة تحب الحياة ألنها تحب الحرية، وتحب الموت متى 
الحزب  تكوين  قبل  السوري  للشعب  يكن  لم  للحياة.  طريقاً  الموت  كان 
هنالك  كان  ما  كّل  الصحيح،  بالمعنى  قومية  قضية  القومي  السوري 
تململ من حاالت غير طبيعية ال يمكن الشعب السوري ان يأنس او يجد 

فيها سداً لحاجاته الحيوية.
أننا قد ترابطنا في هذا الحزب ألجل عمل خطير  الرفقاء  الحقيقة أيها 
جداً، هو إنشاء دولتنا وليكون كّل واحد منا رعية دولته المستقلة والعمّل 

وكل شيء شاق فهل نعجز عنه؟
األدن��ى،  الشرق  في  التاريخ  وجه  ستغّير  النظامية  القوى  هذه  اّن 
نحن  أما  بقاياهم  على  ومشوا  السابقون  الفاتحون  أجدادنا  شاهد  ولقد 

فسنضع حداً للفتوحات«.
هذا هو ما يرمز إليه الثامن من تموز وما تاله من األيام...

وهذا هو الحزب الذي أّسسه سعاده وسقاه مع المؤمنين من القوميين 
تولد  لم  وأجياالً  أجيالنا  زعيمه  خاطب  حزب  على  خوف  فال  بدمائهم، 

بعد.
أّي جاهل فاقد لعقله يرسم ويخطط ويهّيئ وينفذ ما رسم أعداء األمة 
لتحقيقه ونقله الى الواقع ثم يفاَجأ برجل مثل أنطون سعادة، هو فكرة، 
قضية، إرادة، قرار، حزم، تصميم وتنفيذ رجل ينشأ من رحم أمة أبت ان 
هل  وقدر.  قضاء  فعل  هي  إرادتها  اّن  تؤمن  أمة  لها.  قبراً  التاريخ  يكون 
نذر  مؤمناً  متمّرداً  حقائق،  وجعلوها  أحالمهم  بنوا  الذين  هؤالء  سيترك 
نفسه لتحقيق قضية تساوي وجوده؟ ال لن يتركوه أبداً فحركوا أدواتهم 
فكانت النكبة ولكن الشهيد البطل القائد المعلم قال: »ليس عاراً ان ننكب 
الى أشخاص  أقوياء  النكبات تحّولنا من أشخاص  إذا كانت  ولكنه عار 
فكلما  حّد  عند  يقف  ال  الرجعية  القوات  وبين  بيننا  العراك  اّن  ضعفاء، 

ازددنا نمواً كلما ازداد الضغط«.
التآمر  ألّن  تجّددها  في  الحياة  وتاريخ  البطولة  فيه  بدأت  تموز  شهر 
على سعاده وحزبه قام به ونفذه الذي وضعوا مخططات سايكس بيكو 
وقّسموا البالد الى دويالت عنصرية طائفية وزرعوا روح التفرقة في االمة 
وفلسطين،  وكيليكيا  االسكندرون  وتبيع  تبصم  التي  القيادات  وهيأوا 
القوة  هذه  الحياة..  اسلوب  لنا  وحّددوا  السنين  لمئات  طريقنا  ورسموا 
الغاشمة والجهنمية التلمودية الماسونية لن تسمح او ترضى بأن يأتي 

من يخّرب ما بنت ورسمت وخططت..
وارتفع  جسداً  سقط  الذي  الزعيم  وقتل  المؤامرة  خطة  كانت  لذلك 
وحزب  ألمتنا،  الحياة  طريق  فيها  حّدد  عقيدة  في  حياة  وتجّدد  روحاً 
ألمة  أبدية  لحياة  غ��ذاًء  الدماء  وأعطوا  العقيدة  بهذه  أبناؤه  آم��ن 

قوية..
الذي رسمه  الطريق  االنحراف بأّي شكل عن  العقيدة  أبناء  ورفض 

وحّدده سعاده وكان عنوان الحياة والوجود لنا عندما قال:
بنجاح  وأعرف  عقيدة  أمتن  هو  االجتماعيين  القوميين  أبسط  »اّن 

القضية القومية االجتماعية من أمهر السياسيين وأخبثهم...«
وقال: لم يقتصر االتجاه االنحرافي على طلب المظاهر بل تعّداه الى 
المآرب  وبين  االجتماعية  القومية  القضية  بين  التسوية  نفسية  نشوء 
الطبقة  في  صاروا  الذين  من  قليل  غير  عدد  في  الفردية  الخصوصية 
الظاهرة من الحركة القومية االجتماعية.. المسؤوليات اإلدارية صارت 
عملية  إّن  المنافع..  قدر  على  تقدم  فيما  الموصوفة  الشاذة  الحالة  في 
تطهير الحزب من نفسية المساومات والمضاربات والتسوية ستستمّر 

فال يبقى في الحزب غير جنود عقيدة ونظام وايمان بالنصر...«
ال خوف على حزب خاطب زعيمه أجيالنا وأجياالً لم تولد بعد...

السنين  أعّد  ال  أموت،  ماذا  أجل  من  بل  أموت،  كيف  يهّمني  ال  »أنا 
أّما  سيعدمونني،  الليلة  هذه  نّفذتها.  التي  األفعال  بل  عشتها،  التي 
لموتي.  انتقاماً  انتصارهم  وسيجيء  فسينتصرون،  عقيدتي  أبناء 
أجل  من  الموت  بشرف  يظفرون  َمن  مّنا  قليلين  ولكن  نموت،  كلّنا 
مغتربينا  من  أحفادنا  من  التاريخ  من  الليلة  هذه  خجل  يا  عقيدة. 
ومن األجانب، يبدو أّن االستقالل الذي سقيناه بدمائنا يوم غرسناه، 

يستسقي عروقنا من جديد«.
من  قليلة  دقائق  قبل  للتاريخ  سعاده  أنطون  سّجلها  كلمات 
مذهبي  طائفي  نظام  يد  أطلقته  الذي  بالرصاص  رمياً  استشهاده 
رفض  سعاده،  حمله  الذي  الفكر  استيعاب  عن  عجز  مرتهن  كياني 
الشافي  العالج  يتحّمل  ولم  استحضرها،  التي  الخالص  خشبة 

ألمراض المجتمع الذي ابتدعه.
لم يعط الجالُد سعاده الوقت الكافي ليقوم بمداخلة يشرح فيها 
للجالد الخطأ الكبير، ال بل الخطيئة الكبرى التي تقترفها يداه بحق 
له  مفّكر، وفيلسوف، وعالم اجتماع يحتاجه الوطن مخلّصاً ومنقذاً 

من عصور من الجهل وعقود من االستسالم، وسنين من االحتالل.
وقت  أسرع  في  المطلوبة  المهمة  لتنفيذ  مستعجالً  الجاّلد  كان 
ممكن، فهذه األرض لم تكن تتسع للعالم والجاهل معاً، وال للمحب 
كان  سعاده  فإن  لذلك  معاً.  والمستسلم  للمقاوم  وال  معاً،  والحقود 
بكلمات  قوله  يريد  ما  يختصر  أن  بّد  ال  وكان  الوقت  مع  سباق  في 

قليلة قبل أن يختم رسالته بدمه.
للموت.  والممّيزة  الخاّصة  نظرته  له  كانت  سعاده  فأنطون 
النفوذ،  وأصحاب  والسالطين  الملوك  أرعب  لطالما  الذي  الموت 
عجز  الذي  الموت  يهزمه،  إكسير  عن  الكثيرون  بحث  الذي  الموت 
منذ  البشر  ماليين  ماليين  هزم  الذي  الموت  تخّطيه،  عن  الكثيرون 
فجر التاريخ. هذا الموت لم يكن مخيفاً ألنطون سعاده الذي ابتسم 
الموت  هذا  جسداً.  قتله  بعد  فيه  سيسّجى  الذي  التابوت  رأى  حين 
الموت  يعتبر  ال  لمن  مرعباً  ليس  حتماً  ولكنه  مرعباً،  يكون  قد  الذي 
الطريق  نفسه  هو  يكون  قد  الموت  بأن  يقين  على  هو  وَمن  نهاية 
اال  واحداً  يبقى  الموت  ولكن  الموت،  أسباب  تتعّدد  قد  الحياة.  إلى 
إذا كان هذا الموت هو من أجل ما يؤمن به اإلنسان، من أجل عقيدة 
صاغها  عقيدة  وأّمته،  شعبه  أبناء  لخالص  طريقاً  يعتبرها  عظيمة 
عقل راجح وحّدد أهدافها بدّقة، وأحد أهم هذه األهداف إعادة الحياة 
التاريخ«، وثبات  أنها ماتت وقبرت في قبر  الكثيرون  أّمة »ظّن  الى 

سيادة أّمة »ال ترضى القبر مكاناً لها تحت الشمس«.
استشهد سعاده عن عمر خمسة وأربعين عاماً ال يمكن أن ُتقاس 
لتحقيق  منها  دقيقة  كل  استغّل  سعاده  فأنطون  الزمني.  بطولها 
أصاب  الذي  ال��داء  شّخص  عينيه.   نصب  وضعها  أساسّية  غاية 

الى  إعادتها  على  القادر  الدواء  وحّدد  وأنهكها  فأضعفها  األّمة  جسد 
الحياة. 

حتماً  هي  ومذاهب  وطوائف  وجماعات  أفراد  إلى  المقسّمة  فاألّمة 
واألطماع  التحديات،  مواجهة  على  قادرة  غير  هزيلة  ضعيفة  أّمة 
هذه  وث��روات  مقدرات  على  االستيالء  الى  هدفت  التي  الخارجية 
على  تغلّبنا  متى  تهون  خارجية  »صعوبات  أي  بأن  وحّدد  األّمة. 
الصعوبات الداخلّية«. فبدأ بالعمل لبناء إنسان جديد يكون أساساً 
اجتماعي  فكر  صاحب  الجديد  اإلنسان  هذا  جديد.  مجتمع  بناء  في 
هي  المجتمع  فمصلحة  والتبعّية.  االنقسام  ح��االت  كل  يتخطى 
العامل الوحيد الموّجه لكّل فعل وكّل عمل وكّل انفعال لهذا اإلنسان 
الجديد بعد أن يكون قد تخّطى، وبشكل حاسم، »األنا« القاتلة ذات 

القدرة على تدمير المجتمع وتفتيته الى وحدات صغيرة جداً.
واألّمة القوّية هي األّمة التي تمتلك عنصرين أساسين من عناصر 
قّوة »مدرحّية«  المادّية  القّوة  التي تشّكل مع  الروحّية  القّوة  القّوة. 
عن  دفاعاً  األّمة  تخوضها  قد  مواجهة  أّية  في  األمضى  السالح  هي 
اإلنسان  في  سعاده  غرس  وثرواتها.  ومصالحها  وحقوقها  كرامتها 
الجديد روح الصراع والنضال والمقاومة، مّيز شخصّيته بقيم الحق 
دعائمها  مبادئ  واضحة،  جلّية  بمبادئ  ودّعمها  والجمال،  والخير 
واألخ��الق،  بالمناقب  وجّملها  والقّوة،  والنظام  والواجب  الحرّية 
على  سعاده  وشّدد  واالستشهاد.  والفداء  التضحية  بروح  وعّززها 
أن يكون اإلنسان الجديد عالماً، مدركاً، حكيماً، العقل له هو الشرع 

األعلى الذي به يدرك ويقّرر ويقّيم ويبدع ويخترع.
اإلنسان  في  سعاده  غرس  التي  الروحّية  القّوة  الى  باإلضافة 
عناصر  لتشكل  معها  تتكامل  أن  بّد  ال  مادّية  قّوة  على  رّكز  الجديد، 
تؤّمن  بثرواتها  الغنّية  السورية  فالبيئة  يهزم.  ال  الذي  المجتمع 
ما  اذا  القومي  االقتصاد  وتعّزز  المادّية،  القّوة  عناصر  من  الكثير 
بجيش  حمايته  على  وعمل  عبقريٌّ  وفكٌر  راجٌح  عقٌل  إدارته  أحسن 

قومّي جبار مؤمن باالنتصار.
األّمة  أعداء  أرعب  القوّية  ومدرحّيته  بفكره  الجديد  اإلنسان  هذا 
لمخططاتهم  حداً  ستضع  النظامّية  القّوة  هذه  بأّن  شعروا  الذين 
قد  سعاده  أنطون  بأن  وشعروا  االحتاللّية،  التوسعّية  العدوانّية 
السورّية. فبعد سنين طويلة  األّمة  نجح في خلق حالة جديدة في 
أنطون  أعاد  والشك،  والضياع  والتضارب  والتفسخ  التخّبط  من 
والوعي  والجالء  الوضوح  من  حالة  السورّية  األّم��ة  الى  سعاده 
صادقة،  وعزيمة  راسخة  ب��إرادة  والعمل  االتجاه  ووح��دة  والثقة 
وكانت  التاريخ.  مجرى  تغّير  أن  على  ال��ق��ادرة  ال��ق��ّوة  من  حالة 
النتيجة أن تداعى أعداء األّمة السورية من أجل أن يضعوا حداً لهذا 
الثامن من تّموز،  الذي يتهدد مصالحهم  ومخططاتهم  فكان  الخطر 
يوم خجل التاريخ مما اقترفته األيادي المجرمة، يوم سّجل التاريخ 
الكريمة  الحياة  تحقيق  الى  وسعى  شعبه  هموم  حمل  رجل  اغتيال 
الحّرة العادلة له، يوم خرج البعض من هذا الشعب متآمراً وأطلق 

رصاص الحقد على من سعى جاهداً لخيرهم.
وظّن  تّم���وز  من  الث���امن  فجر  ش���هيداً  سعاده  أنطون  ارتقى   
والنهج  الفكر  يقت���لون  قد  الجسد  بقتل  أنهم  مخطئين  القتلة 
أنطون  ق���تل  عل���ى  ق���ادرون  بأنهم  ظ��ّن��وا  وال���روح.  وال��م��ب��ادئ 
س���عاده، لم يعرفوا بأن سعاده راسخ فكراً ونهجاً ومبادئ في ك���ل 
مؤم���ن بالعقيدة القومية االجتماعية وبك���ل واحد من أبناء الحياة، 
القومي���ّة  المبادئ  انتصار  خالل  من  سعاده  ألنطون  االنتقام  وبأن 
لكل  أساسي  شرط  هو  الوقت  ألن  ذلك،  وقت  مسألة  هو  االجتماعّية 

عمل خطير.



تصدر عن »الشركة القومية لإلعالم«
صدرت في بيروت عام 1958

بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
01-748920 ـ   1 ـ  هاتف 2 

فاكس 01-748923

www.al-binaa.com  الموقع اإللكتروني
info@al-binaa.com  البريد اإللكتروني  
التوزيع  شركة األوائل 5 ـ 01-666314

اإلدارة والتحرير 
المدير العام

وليد زيتوني
المدير اإلداري 

نبيل بونكد
مدير التحرير المسؤول

رمزي عبد الخالق
المديـر الفنـي
رّمـــال محمد 

رئيس التحرير 
ناصر قنديل

يومية  �سيا�سية  قومية  اجتماعية

الثامن من تموز 

باأقالم من خارج البيت القومي

{ الياس عّشي
المنابر،  تضّج  عــام،  كّل  من  تموز،  من  الثامن  في 
ذكــرى  الــقــومــيــون  ويستعيد  الــصــفــحــات،  وتــمــتــلــئ 
محاكمة زعيمهم أنطون سعاده، وتنفيذ حكم اإلعدام 

به في أقلَّ من أربع وعشرين ساعة !
وواقعياً،  متكامالً،  االغتيال  مشهد  يكون  ولكي 
أقالم  إلى  العودة  من  بّد  ال  الفعل،  رّدات  عن  وبعيداً 
 – الجريمة  هذه  في  كتبت  القومي،  البيت  خــارج  من 

االغتيال:
رجل  سعاده  »أنطون  موّنس:  يوسف  األب  يقول  ـ 

وصل قبل الموعد«.
النائب كمال  للحكومة، رّكز  الثالث  ـ في استجوابه 
جنبالط على »الدوافع الشخصية للجريمة«، ووصف 
صعيد  وعلى  المؤمنين«.  »نهاية  بأنها  سعاده  نهاية 
عنصرين  هناك  »أّن  جنبالط  اعتبر  الــجــرم  عناصر 
سعاده  قضية  أّن  األول:  مــوضــوعــيــيــن،  حقيقيين 
حكومة  صّورتها  كما  عقائدية،  قضية  ليست  وحزبه 
شخصية،  مــحــض  قضية  هــي  بــل  الــصــلــح،  ـــاض  ري
إعدام  في  األجنبية  الدولية  المصالح  دور  والثاني: 

سعادة«.
ــمــطــران اغــنــاطــيــوس حــريــكــة مــقــاالً في  وكــتــب ال
»القبس« الدمشقية، وقال: »ما من أحد قرأ ما نشرته 
الصحف حول محاكمة سعاده إاّل وطفرت دمعة حّرى 
من عينيه، ال أسفاً على هذا البطل الشجاع فحسب، بل 

حزناً على أّمة يستهتر حّكامها بأرواح الناس«.
األرجنتينية:  »الحقيقة«  في  مسوح  جبران  وكتب 
»على  وأنـــه  الــشــرف«  فــي ســاحــة  »إّن ســعــاده سقط 
البطون الشرقية أن تستريح ألف سنة لعلّها تستطيع، 

بعد ذلك، أن تحمل مثل أنطون سعادة«.
إّن محاكمة سعاده كانت  المشنوق  ويقول عبدالله 
يذكر  لن  التاريخ  وأّن  لبنان،  تاريخ  في  عــار  »لطخة 
اغتاال  ألنهما  إاّل  الصلح  وريـــاض  الــخــوري  بــشــاره 

أنطون سعاده«.
أّما المير فريد شهاب الذي تولّى َمهّمة القبض على 
ما  إلى  سيصل  لبنان  أن  عرفت  »لو  فيقول:  سعاده، 

وصل إليه اليوم لكنت حاربت مع أنطون سعادة«.
وكتب جوزيف أبو خليل الكتائبي المعروف قائالً: 
بالذنب يالحقه، وهو من أجل ذلك  »إّن هناك شعوراً 
كان  سعاده  إعــدام  أّن  وهو  باعتراف  للقوميين  مدين 

بمثابة اغتيال«.
وكتب غسان تويني تحت عنوان »سعاده المجرم 
الشهيد« يقول: »وّفق المسؤولون في اعتقال أنطون 
ومحاكمة  ســعــاده،  أنــطــون  مــع  والتحقيق  ســعــاده، 
أنطون سعاده، والحكم على أنطون سعاده بالموت، 
سعاده،  أنــطــون  إعــدام  ثــم  الحكم،  على  والتصديق 
الذي  اإلنــســان  حتى   ،)…( الناس  لها  ذهــل  بسرعة 
قوالً  يقول  كان  ما  ومبادئه،  سعاده  كره  على  ُكــّون 
يعرف  ال  يكاد  وهــو   … للهول  يــا  الــقــول:  ذلــك  غير 
ماذا يقول! وكاد الناس ال يعرفون ما إذا كان أنطون 
سعاده قد أعدم أم ُقتل، وإذا كان الذي جرى محاكمة 

أو مؤامرة »!
تموز،  من  الثامن  بعد  قيل  ما  فيض  من  بعض  هذا 
عدا المقاالت والقصائد والقصص والمحاضرات التي 

نبتت ضمن مشهد االغتيال، وقبله، وبعده.
آخر  فــي  حــمــدان  منيف  الدكتور  المحامي  ويــأتــي 
مقال له في جريدة النهار – الخميس 2003/7/10 

ليقول :
أنــطــون سعاده،  الــكــالم حـــول  يـــدور  » … عــنــدمــا 
يستفّزك الزعيم استفزازاً، ويستفّز فيك كّل طاقاتك، 
كالسيف،  قاطعاً  موقفاً  منه  تتخذ  أن  عليك  ويفرض 
فإما أن تكون ضّد الظلم الذي وقع عليه في المحاكمة 
الظلم بدون  ــك  تــكــون مــع ذل ـــا أن  بـــدون تــحــّفــظ، وإّم
باطنية، إذ ال مجال للبقاء على الحياد أو للتلّطي وراء 
ديبلوماسية  في  للتواري  أو  المواقف،  من  الرمادي 

التخاطب«.

ْور والحقولاآخر الكالم م�شنوعات الق�ش وال�شالل ذوق �شامّي رفيع يزين الدُّ

{ سعيد معالوي 
حاضره  عــن  يتخلَّ  وماضيه  وتــراثــه  ــه  إرث عــن  يتخلَّ  ــْن  َم

ومستقبله ليصبح بالتالي خلف التاريخ الجلي والبعيد األمد.
ففي األمة السورية كل حق وخير وجمال وفي ناسها كل محبة 
فدوام  آٍت،  آٍت  آٍت  الفرج  فإن  السماء  اكفهرَّت  وإن  وصمود  وأمل 

حال من المحال. 
في العودة الى موضوعنا اليوم لوحظ أن بعض المتاجر في 
القصب  من  المصّنعة  الحاجّيات  بعض  تبرز  الجنوب  منطقة 
يغطيها  الخشبية  المقاعد  أو  واألطباق  السالل  لجهة  إن  البلدي 
الى  بــالــذاكــرة  تعيدك  ومختلفة  متشابكة  ألـــوان  مــن  بساط 

الخوالي.  السنوات 

أحد العاملين في هذه المتاجر جميل أبو خير كشف لـ«البناء« 
الشام  بالد  مصدرها  والمقاعد  والحصر  السالل  هذه  مجموع  أن 

ولبنان ضمناً منذ مئات السنين. 
وأضاف: رغم ضيق اليد حالياً فكثر ال يترّددون عن شراء هذه 
بين  صيفاً  المنتشرة  وخيمهم  دورهم  بها  ليزّينوا  المنتوجات 

والبساتين. الحقول 
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