نحن نسعى إل��ى إي��ج��اد جبهة
من األمم العربية تكون سدا ً ض ّد
المطامع األجنبية االستعمارية،
وق��وة يكون لها وزن ف��ي إق��رار
ال��م��س��ائ��ل السياسية الكبرى
وتحقيق إرادة هذه األمم.
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ّ
«القومي» يحيي الأول من �آذار
ويجدد العهد لباعث النه�ضة �أنطون �سعاده 3-2
معارك �ضارية حول م�أرب ...وا�ستهداف يمني للريا�ض ...وغارات �إ�سرائيل ّية على �سورية

ّ
أميركي لولي العهد ...ووا�شنطن لمرحلة جديدة
ا�ستنكار
�سعودي لالتهام ال ّ
بكركيً � 15 :
ألفا �أ ّيدوا دعوتنا للتدويل والحياد ...والأمم المتحدة :الدعوات ال تكفي
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
بينما كانت الدفاعات الجو ّية السور ّية تتصدّى لغارات ليلية
أطلقت صواريخها ف��ي سماء دم�ش��ق ،بعد يومين على الغارات
األميركية على البوكمال ،في إطار ما يبدو أنه إطار االستراتيجية
األميركية الجديدة حول سورية ،لجهة ربط األمن واالستقرار في
سورية بأمن كيان االحتالل من بوابتي السعي األميركي للسيطرة
على الحدود السورية العراقية لوقف التعاون السوري العراقي في
مواجهة اإلره��اب بعد إع��ادة إحياء داع��ش ،حتى تضمن وقف أي
إمداد لقوى المقاومة ،وبالتوازي ضمان إطالق اليد اإلسرائيلية في
استهداف مواقع الجيش السوري وحلفائه ،كانت واشنطن تواصل
حملتها لتسويق تقريرها ال �خ��اص بقتل الصحافي السعودي
جمال الخاشقجي واتهام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
بإصدار أوامر القتل ،وسط تصريحات أميركية عن البيت األبيض
ووزارة الخارجية األميركية ،حول بدء مرحلة جديدة بين واشنطن
والرياض ،وتوقعات بفتح النقاش قريبا ًفي الكونغرس حول التقرير

الكلمة الف�صل
مدعوون في الأول من �آذار
نحن
ّ
�أن نكون على قدر الم�س�ؤول ّية
األمين وائل الحسنية

االجتماعي
القومي
رئيس الحزب السوريّ
ّ
ّ

يحيي ال�س��وري��ون القوميون االجتماعيون عيد مولد
باعث النهضة أنطون سعاده في األول من آذار ،احتفاء
ببزوغ فجر نهضة قوميّة ُتبدّد الظلمات ،وتنقذ األمة من
براثن الجهل والتخلّف والطائفية واالستعمار واالحتالل
والضياع ،وترتقي باإلنسان الجديد من الـ «أنا» الهدّامة إلى
الـ «نحن» الجامعة.
في عيد مولد سعاده ،نؤكد االلتزام بالمبادئ المحيية،
بالمناقبية القومية وبنهج ال�ص��راع ال��ذي أرس��اه ،ونؤكد
االس �ت �م��رار ف��ي م�ح��ارب��ة ال�م�ف��اس��د واألن��ان �يّ��ات الفردية،
مؤسسات الحزب التي أنشأها
ودعوتنا الدائمة أن نصون
ّ
سعاده ،وهي أعظم أعماله
ب �ع��د وض��ع��ه العقيدة
ال�ق��وم�ي��ة االجتماعية،
التحديات كبيرة
وهي التي تبني اإلنسان
والنه�ضة ُتبنى
الجديد ،وتحقق نهضة
الحزب واألم��ة ،نهضة
القومي
بالإيمان
ّ
لوالها ال وجود للحزب
و�صدق االنتماء
وال وجود لألمة.
و�إرادة الت�ضحية
ن�ح�ي��ي ال �ي��وم والدة
زعيمنا فيما نحن أمام
والفداء
م �ش �ه��د ن ��اف ��ر ي �ت �ه �دّد
حزبنا ،وتحديات كبيرة
تواجه أمتنا ،لذا ،نحن مدع ّوون في األول من آذار أن نكون
نتحاب ،وأن نحيي
على قدر المسؤوليّة وأن نتكاتف ،وأن
ّ
الثقة في ما بيننا من أجل انتصار نهضة أمتنا .فالنهضة
ال ُتبنى على األحقاد والغدر والشتائم ،بل ُتبنى باإليمان
القومي وصدق االنتماء وإرادة التضحية والفداء .وهذا ما
يجب أن يكون.
دعوتنا في األول من آذار ،أن تعالوا إلى رحاب النهضة،
لنكون متعاضدين ولنعمل بك ّل تفانٍ وأخ�لاص النتصار
قضيتنا ،وهذا ما يلزمنا به القسم ،ونحن الذين أقسمنا بأن
يقدّم الرفيق لرفيقه المساعدة متى كان محتاجا ً إليها ،ال أن
يشتم الرفيق رفيقه كما هي حاليا ً على وسائل التواصل
االجتماعي.
إنّ معركتنا المصيرية والوجودية ،هي ض ّد االحتالل
اليهودي العنصري ،وض� ّد االحتالل التركي واألميركي
وض� � ّد ك � ّل أش �ك��ال االس�ت�ع�م��ار واإلره � ��اب ،وض� � ّد أدوات
االستعمار واالحتالل ،الذين يهرولون إلقامة العالقات مع
العدو.
إنّ حزبنا هو حزب صراع ومقاومة ،وقد قدّمنا التضحيات
في لبنان وفي الشام وكنا المجلّين في القتال بمواجهة العدو
الصهيوني وبمواجهة قوى اإلرهاب والتطرف،
اليهودي
ّ
ّ
فلنصن هذه التضحيات ودماء الشهداء.
ص��راع�ن��ا ه��و م��ع ال �خ��ارج ،ص��راع�ن��ا م��ع َم��ن ي�ح��اول أن
يستبيح سيادة أمتنا وكرامة شعبنا ،لذلك نحن مدع ّوون
ومؤسسات واح��دة لتكتب لنا
في أن نكون عصبة واح��دة
ّ
الحياة ونحن أبناء الحياة ،وأبناء الحياة ال ب ّد أن ينتصروا،
واالنتصار هو في انتصار أمتنا على أعدائها.
وختاما ً نستحضر قول زعيمنا إنّ «سورية هي المحور
الذي تدور عليه حياتي وحبّي ،كلنا يجب أن نكون لسورية،
ألن��ه ج��اء الوقت ال��ذي إذا ف��ات ول��م نفعل شيئا ً في سبيل
حريتنا فإننا ساقطون في عبودية شديدة طويلة».

وصوالً لتوصيات تتصل بالعقوبات على ولي العهد السعودي ،مع
تقارير إعالميّة أميركيّة تتحدّث عن وضع دفتر شروط لدعم كل
جمعيات المجتمع المدني في الدول العربية يتضمن التزامها بموقف
داع��م للتقرير ونتائجه وات�خ��اذ موقف م��ن العالقة بالسعودية.
الرياض التي تلعثمت مع التقرير األميركي وما رافقه من حديث
عن تغيير قواعد العالقة األميركية السعودية ،كانت وهي تستنكر
وترفض ما صدر في واشنطن ،وتؤكد على حرصها على متانة
هذه العالقة ،تمضي في خوض حربها على اليمن ،رغم الدعوات
األميركيّة لوقف الحرب ،وتتلقى ردا ً يمنيا ً صاروخيا ً على الرياض
وع��دد من الطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع متعددة في
السعودية ،بينما كان الطيران السعودي يشن غاراته على مدى
ال�س��اع��ات األرب ��ع وال�ع�ش��ري��ن ال�م��اض�ي��ة ،لتقديم ال��دع��م لحكومة
منصور هادي ،أمام هجمات واسعة وشاملة ألنصار الله والجيش
واللجان الشعبية ،في محيط مدينة م��أرب ،بعدما نجح الهجوم
بالتقدّم نحو أطراف المدينة.
(التتمة ص)6

رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد من المسؤولين والقوميين يؤدون التحية أمام عرزال الزعيم في ضهور الشوير

خائبون خائفون خائنون يلج�أون لتبريرات واهية ل�شرعنة االحتالل والعدوان

«المقاومة العراق ّية» :على الحكومة الك�شف عن المتعاونين
انتقدت الهيئة التنسيقيّة لفصائل المقاومة
العراق ّية في بيان لها ،الوجود األميركي في
العراق ،والضربة األميركية األخيرة لقوات
الحشد الشعبي« ،والتبريرات الواهية لشرعنة
وج��ود ق��وات االح��ت�لال األميركي على أرض
ال��ع��راق ،خ�لاف�ا ً للقانون وال��دس��ت��ور» ،وفق
تعبيرها.
وأكدت فصائل المقاومة العراقية أن مناهضة
االحتالل هو «موقف الماليين من أبنا ِء الشعب
العراقي ال��ذي صاغه البرلمان بقرار إخراج
ّ
القوات األجنبية من العراق» ،مضيفة «هناك
خائبون خائفون خائنون يلجأون لسوق
التبريرات الواهية لشرعنة وجود االحتالل،
وه��ؤالء الخائنون يكيلون ال ُّتهم لكل رافض
ومعارض ومقاوم لهذا االحتالل البغيض».
ولفتت إلى أنه «لن تكون جريمتهم باستهداف
نقاط الحشد الشعبي ،المرابض على حدود
العراق ،للتصدي لتنظيم داعش اإلرهابي آخر
جرائم االحتالل ،ولكنها حتما ً ستكون األكثر
تكلفة ،وستطيح بكل التفاهمات التي ت ّم القبول
بها مع بعض األط��راف السياسية ،وتشطب
بنحو نهائي وقاطع على كل قواعد االشتباك
التي فرضتها التفاهمات السياسية بعد أن
أثبتت عقمها وعدم جدواها».
وتابع بيان فصائل المقاومة «لقد أصبحت
الفرصة ضيّقة ج��دا ً على الحكومة العراقية
لكي تبيّن موقفها بوضوح من االنتهاك المتكرر
لسيادة ال��ع��راق ،س��واء م��ن ق��وات االحتالل

نقاط على الحروف
م�أزق خ�صوم محور المقاومة
عرب ًا ولبنان ّيين ..ماذا عن بكركي؟
ناصر قنديل

المختلفة ،أم من دول الجوار التي تجعل من
أراضيها منطلقا ً للعدوان على العراق ،أم من
المتواطئين داخ��ل ه��ذه الحكومة من الذين
يب ّررون جرائم قوات االحتالل أو يطالبون هذه
القوات بالمزيد من هذه الجرائم ،ويحاولون
اختزال موقف العراق كله بموقفهم المنبطح
الذليل».
ورأى ال��ب��ي��ان أن��ه «ينبغي تقديم شرح
واض��ح وش� ٍ
مهني عن
��اف ،مشفوع بتحقيق
ّ
الشخصيات أو الجهات التي تعاونت مع قوات
االحتالل لتسهيل إجرامها ضد أبناء الشعب.
أما االستمرار بهذا النهج التجاهلي التغافلي
فهو استخفاف بالدماء ،واستمراء للخيانة،
ويز ّوق االستسالم».

لماذا تحاور �أميركا �إيران بالنار:
ت�ضرب المقاومة في العراق و�سورية
ّ
وتهدد بل�سان «�إ�سرائيل» المدن ّيين في لبنان؟
د .عصام نعمان*
جو بايدن أعلن خالل انتخابات الرئاسة معارضته خروج
أميركا من االتفاق النووي مع إيران بقرا ٍر من منافسه دونالد
ترامب .ك ّرر الموقف ذاته بعد تسلّمه مقاليد الرئاسة .أكده
مسؤولو إدارته الجديدة مقرونا ً برغبته في عقد مفاوضات
مع إيران للتفاهم على متطلبات العودة.
رحبت بعودة أميركا الى االتفاق النووي إنما من
طهران ّ
دون شروط .واشنطن استمرت في البحث عن وسائل كفيلة
بج ّر طهران الى طاولة المفاوضات .يبدو أنها عثرت على
وسائل مناسبة او ظنّت انها فعلت .ففي فجر يوم الجمعة
الماضي ،قصفت تجمعاتٍ لفصائل من «الحشد الشعبي»
العراقي تعتبرها حليف ًة لمحور المقاومة وذلك في مواقع لها
على الجانب السوري من الحدود مع العراق .المعارضون
بتنسيق بين وزير الدفاع
العراقيون كشفوا ان الضربة ت ّمت
ٍ
األميركي لويد أوستن ورئيس ال��وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي.
ِ
تكتف بما فعلته بالمقاومة العراقيّة في
إدارة بايدن لم
شرق سورية .تغاضت عن تهديد بنيامين نتنياهو ووزير
حربه بني غانتس لبنان ب��أنّ «إس��رائ�ي��ل» ل��ن تتوانى عن
تدمير ما تملكه المقاومة من صواريخ دقيقة قام حزب الله
بتخزينها ــ حسب زعمها ــ بين منازل المدنيين في مختلف
أنحاء البالد.
(التتمة ص)6

وأكد البيان في الختام أن «مثل هذه الجرائم
النكراء لن تم ّر من دون ر ّد يتناسب معها،
ويكون رادعا ً لتكرار أمثالها ،وعندها لن يكون
كل متواطئ وعميل بمنأى عن الحساب ،كما
سيكون كل ما تصورته قوات االحتالل بعيدا ً
عن االستهداف في مرمى نيران المقاومين».
هذا وأف��ادت مصادر بوصول لجنة عراقية
رسمية إلى موقع الغارة األميركية عند الحدود
العراقية السورية لالطالع .في الوقت الذي
ح ّذرت فيه الواليات المتحدة قواتها في العراق
من «زيادة مستوى الخطر» بعد هذه الغارات.
وكانت الواليات المتحدة ش ّنت فجر الجمعة،
غ���ار ًة ج��و ّي��ة استهدفت موقعا ً ف��ي سورية
بمحاذاة الحدود العراقيّة السوريّة.

الرق�ص على غيبوبة وطن!
د .عدنان منصور*
منذ مئة وستين عاماً ،وبعد إنشاء عهد المتصرفيّة عام
 ،1861على يد الدول األوروبية الست روسيا ،بروسيا
(ألمانيا) ،ايطاليا ،النمسا ،فرنسا وبريطانيا ،يبدو أن
ال�ح�ك��ام وال��زع �م��اء ،آث ��روا ف��ي ك � ّل أزم ��ة ،على أن يرموا
حملهم الثقيل على الدول الخارجية الكبرى ،لتكون عونا ً
ونصيراً ،وراعية لهم ،وجالبة الحلول لمشاكلهم.
ل��م يتعلم ال�ق��ادة والمسؤولون اللبنانيون على مدى
ع�ق��ود ،أنّ م��ن ليس ج��دي��را ً بالحكم وإدارة ال��دول��ة طيلة
سنين ،لن يستطيع الرهان على الغير ،إذ سيظل عاجزاً،
ف��اس�ح�ا ً ال�م�ج��ال أم ��ام ال ��دول للتدخل ف��ي ش ��ؤون بلده
الداخلية ،ولتوجد موطأ قدم ،تعزّز نفوذها ومصالحها
فيه.
ّ
ألي
الدائم
ل
الح
وزعماؤهم
اللبنانيون
يتعلم
متى
أنّ
ّ
مشكلة تعترض طريقهم ،ينبع من الداخل ،وال يأتي من
الخارج ،هذا إذا افترضنا انّ المسؤولين هم على مستوى
األزمات ،والمسؤولية الوطنية؟
متى يدرك زعماء هذا البلد ،أن الحلول التي تأتي بها
دول الخارج ،حلول موضعية ،ومفاعيلها مؤقتة ،مخدرة،
ما ان ينتهي مفعول المخدر ،حتى تعود نوبات الشعب
من جديد ،لتدخل الوطن بعد ذلك في نفق مظلم ،وأتون
صراعات وعداوات ،وكراهية وأحقاد ،تفعل فعلها المد ّمر
داخل المجتمع اللبناني ،لتعيده الى الوراء ،وتجعله يلهث
من جديد ،وراء الحلول للخروج من أزماته؟
(التتمة ص)6

خ�لال عقدين ك��ان إط��ار أح��داث المنطقة يتح ّرك في ظلتزامن الهزيمة اإلسرائيلية أمام المقاومة اللبنانية المدعومة
من سورية وإيران ،واضطرار قيادة كيان االحتالل لالنسحاب
مهزومة من لبنان وتاليا ً مواجهة انتفاضة فلسطينية شاملة،
وت��ال�ي�ا ً ان �ت �ص��ارات م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ف��ي ح��رب ت�م��وز 2006
وح��روب غ��زة وص��والً لالنتصار ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق على
اإلره ��اب ،وب��ال�ت��وازي وص��ول المحافظين ال�ج��دد ال��ى البيت
األب �ي��ض ف��ي ظ��ل ق��رار ح��رب على المنطقة ت �ح��اول تعويض
نتائج الهزيمة اإلسرائيلية ور ّد االعتبار لتوازنات تجعل قوى
المقاومة في وضع الدفاع وتستر ّد المبادرة لمشروع الهيمنة،
وم��ا فعلته اإلدارات األميركيّة المتعاقبة خ�لال العقدين من
حروب مباشرة وبالوكالة صوالً للعقوبات ،لتأكيد اإلصرار
على تعديل ال�ت��وازن ،لصالح الهيمنة األميركيّة وف��ي ظاللها
مكانة متقدّمة للحليفين اإلسرائيلي السعودي.
الفشل األميركي بعد عقدين مليئين بالمواجهات ،جاءتإدارة الرئيس جو بايدن ،لتجد أمامها ضرورة رسم سياسات
تخ ّفف أعباء المواجهات الميؤوس من تحقيق انتصار فيها،
س��واء عبر ال�ع��ودة لالتفاق ال�ن��ووي م��ع إي ��ران ،أو عبر إعادة
األميركي للحلفاء في رسم السياسات
القيادي
االعتبار للموقع
ّ
ّ
بعدما بدت واشنطن في عهد دونالد ترامب ملحقة بالسياسات
المته ّورة للسعود ّية وكيان االحتالل ،وتدفيع واشنطن أثمانها،
وصوالً لسعي واشنطن السترداد زمام المبادرة في السياسة
الدولية تحت شعار دبلوماسيّة تحاصر الخصوم في روسيا
والصين وإي ��ران تحت ع�ن��وان حقوق اإلن �س��ان ،م��ا يستدعي
التضحية بالحلفاء ال��ذي��ن يمثلون عبئا ً على ه��ذه السياسة،
كما فعلت إدارة ب��اراك أوباما بالتضحية بحلفائها في مصر
وتونس لتزخيم حملتها الهادفة إلسقاط سورية تحت شعار
الربيع العربي ،ليتبلور من كل ذلك مناخ تصادم مفتوح بين
واشنطن وحاكم الرياض الفعلي ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان.
الجماعات والزعامات والجمعيّات العربية ومنها اللبنانيّة،ال�ت��ي ول ��دت أو ت�ح� ّرك��ت أو ن�م��ت ع�ل��ى خلفية ال �ع��داء لمحور
المقاومة ،كانت تستند ال��ى ثنائيّة سعودية أميركية ،لم يعد
ممكنا ً الحفاظ على توازنها ،فواشنطن تعمل لبلورة حليف في
المجتمع المدني العربي والمجتمع السياسي العربي يشكل
إحدى ركائز سياساتها التي ستتخذ من حقوق اإلنسان عنوانا ً
لها ،وتضع لهذه السياسة إط ��ارا ً يبدأ م��ن مطالبة الراغبين
بالحصول على دعم واشنطن ،ويدينون محور المقاومة وقواه
بعنوان ح�ق��وق اإلن �س��ان والديمقراطية ،ويطلبون مساندة
واشنطن بدعمهم وبتبنّي دعواتهم لمالحقة ومعاقبة قوى
المقاومة بهذا النوع من التهم ،كما حدث في لبنان فور اإلعالن
عن مقتل الناشط لقمان سليم ،بأن ينض ّموا إلى حملتها بوجه
ولي العهد السعودي.
رغم حصول هذه الزعامات والشخصيات والجمعياتالعربية ومنها اللبنانية على تمويل م��ن واش�ن�ط��ن ،إال أن
التمويل والدعم األكبر كان يصلها من السعودية ،وفجأة تجد
نفسها مضطرة لالختيار بين واشنطن وال��ري��اض ،ويبدو
األميركي
التعلثم واضحا ً في عجز هؤالء عن مساندة الموقف
ّ
من مقتل الصحافي جمال الخاشقجي ،بل إن بعضهم سارع
النتقاد الموقف األميركي ،تحت شعار أولوية مختلفة عن
األولوية األميركية ،عنوانه مواجهة إيران ومحور المقاومة
والتغاضي عن كل ما يعطل جمع أع��داء محور المقاومة في
واشنطن والرياض وتل أبيب ،وفقا ً ألولوية ترامب التي ال
ترتضي إدارة بايدن مواصلة السير بها ،ومشكلة هؤالء أن
اختيار واشنطن سيضعفهم ماليا ً وهم يحبون المال كثيراً،
وأن اختيار الرياض سيضعفهم معنويا ً ويفضحهم ويسقط
(التتمة ص)6
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منفذية المتن ال�شمالي في «القومي» تحيي عيد مولد �أنطون �سعاده في �ضهور ال�شوير

وقفة رمزية عند ن�صب �سعاده وا�ضاءة �شموع في محيط «دار �سعاده»
وعند العرزال وامام مكتب المنفذية وعلى قمم �صنين

جانب من المشاركين في الوقفة عند النصب

العميد فادي داغر

الحسنية يلقي كلمته

وحدنا انطون �سعاده بفكره وعقيدته ف�أ�صبحنا �شعب ًا واحد ًا
الح�سن ّيةّ :
في مجتمع واحد ووطن واحد نبنيه بوقفات الع ّز ال بمواقف الحياد
داغر� :سعاده � ّأ�س�س حزب ًا نه�ضو ّي ًا مقاوم ًا �أر�سى فيه دعائم الحق والحرية
وال�صراع في مواجهة الهيمنة والتفتيت والتجهيل

أحيت منفذية المتن الشمالي في الحزب السوري القومي
االجتماعي األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة أنطون
سعاده ،بوقفة في ضهور الشوير ،بدأت بالتج ّمع أمام نصب
رمزي تحدث فيه العميد فادي داغر
سعاده ،حيث أقيم حفل
ّ
باسم منفذية المتن الشمالي ،ورئيس الحزب وائل الحسنية،
وت�� ّم وضع باقة زهر على النصب .وتخللت الوقفة أناشيد
وأغانٍ قوميّة.
وقام المشاركون بإنارة «دار سعاده» ومحيط العرزال،
كما قامت مجموعة من القوميين بإنارة الشوارع ومحيط
مكتب المنفذية ف��ي ال��م��روج وال��ت�لال المحيطة وق��م��ة جبل
صنين.
شارك في الوقفة عند نصب سعاده ،رئيس الحزب السوري
القومي االجتماعي وائ��ل الحسنية وع��دد من المسؤولين،
ومخاتير ضهور الشوير طوني اب��و زي��د ةمخايل صوايا
وجمع من القوميين االجتماعيين والمواطنين.
بداية بالنشيدين اللبناني والسوري القومي االجتماعي،
ثم أداء التحية الحزبية أمام النصب.

داغر

ثم ألقى العميد ف��ادي داغ��ر كلمة منفذية المتن الشمالي
فقال:
نقف اليوم في األول من آذار هنا على بوابة الشوير حيث
ول��د فتى آذار قبل  117عاما ً لنحتفي بمولد النور ألم��ة لم
َ
ترض القبر مكانا ً لها تحت الشمس .بمولد حضرة الزعيم
فنستحضر ما قاله في األول من آذار« :قسمي المثبت في
ال��دس��ت��ور ،ه��ذا القسم ال��ذي ل��م يكن ش��رط��ا ً ف��ي العقد بيني

في دار سعاده

وبين القوميين االجتماعيين .كان قسمي في صميمه أني
وق��ف��ت نفسي ع��ل��ى ه���ذه األم���ة ع��ل��ى أن أس��ع��ى لرفعها من
حضيض الذل واالستعباد إلى الرقي والمجد» .ومن منا ال
«وقفت نفسي» ،نعم إنه وقف نفسه من
يستوقفه هذا القول:
ُ
أجل نهضة هذه األمة.
أض���اف :على بعد مئات األم��ت��ار م��ن ه��ذا المكان ،عرزال
حضرة الزعيم الذي منه نشر فكره وأطلق عقيدته إلى رحاب
األم���ة ،مؤسسا ً ح��زب��ا ً نهضويا ً م��ق��اوم��ا ً أرس��ى فيه دعائم
ال��ح��ق وال��ح��ري��ة وال��ص��راع ف��ي م��واج��ه��ة الهيمنة والتفتيت
االستعماريين وفي مواجهة محاوالت تجهيل وطمس هوية
وحضارة وتاريخ شعبنا وأمتنا.
وت��اب��ع :ح��زب سعاده شكل الخطة المعاكسة بوجه الخطة
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة االح��ت�لال��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري��ة ال��م��دع��وم��ة م���ن القوى
االستعمارية الطامعة بثروات بالدنا واستعباد أمتنا والهيمنة
عليها .إن حزبنا هو خشبة خ�لاص لشعبنا ،فهو يعمل بهدي
تعاليم سعاده لتحقيق وح��دة األم��ة ونبذ الطائفية والمذهبية
والقبلية وك��ل عناصر التفتيت وال��ه��دم التي تستهدف وحدة
مجتمعنا .وقاومنا التقسيم والتشرذم والتفتيت إلننا حزب
ص��راع وح��زب وح��دة وألنّ عقيدتنا ه��ي عقيدة وح��دة وحياة
وصراع.
وقال :إننا في عيد مولد باعث نهضتنا نؤكد التزامنا الثابت
الراسخ بالمبادئ المحيية التي هي ذخيرتنا لمواجهة يهود
ال��داخ��ل وال��خ��ارج .ف��ي األول م��ن آذار نؤكد مضاء العزيمة
والتصميم على مواصلة نهج الصراع والمقاومة دفاعا ً عن
أمتنا كل أمتنا .ففلسطيننا مغتصبة من قبل يهودي عنصري
استيطاني ،وع��راق��ن��ا منهك بمشاريع التقسيم والتفتيت

وضع إكليل ورد عند النصب

واالنفصال ،وشآمنا تواجه حربا ً كونية إرهابية تستهدف
النيل من صمودها وثباتها ،وأردننا ينوء تحت وطأة الضغوط
التي تكفلت بها اتفاقية العار في وادي عربة ،ولبناننا ال يزال
ف��ي عين عاصفة التحديات حيث إنّ نظامه الطائفي والدة
أزم��ات على ك ّل الصعد ،والطائفيّة تنهش جسده وتعيث فيه
تفتيتا ً إلل��غ��اء دوره كنطاق ضمان للفكر ال��ح��ر ،وللنيل من
عناصر قوته ،هذه القوة التي تمثلت بالمقاومة التي أطلقناها
في مواجهة االحتالل ومشاريع التقسيم.
وختم :في األول من آذار نعاهدك يا زعيمي بأننا سنظ ّل
على إيماننا ومبادئنا وعقيدتنا نحارب الفساد وك ّل اآلفات
ال��ت��ي ت��ه��دّد مجتمعنا .ن��ع��اه��دك أن��ن��ا م��اض��ون ف��ي مسيرة
الصراع حافظين لتضحيات الشهداء ،لدمك الذكي ولدماء
كل الشهداء..
ولتحي سورية وليحي سعاده.

رئيس الحزب

االجتماعي وائل
القومي
��وري
وألقى رئيس الحزب ال��س ّ
ّ
ّ
الحسنية كلمة قال فيها:
أردناها وقفة رمز ّية ،نتيحة جائحة كورونا لكي نعلن بأننا
على نهج سعاده مستم ّرون ،وبأنّ االحتفال بمولد سعاده
احتفال بوالدة األمة السورية واإلنسان الجديد والمجتمع
الجديد والقضية الجديدة.
وق���ال :سبق أن تحدث حضرة العميد ف��ادي ع��ن معاني
مولد سعاده ،لذلك سأوجز قائالًَ :من يريد حقا ً دول ًة مدنية
ال طائفية ،ف��إنّ ط��رح الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي
ومشروعه هو قيام الدولة المدنيّة .ومن يريد الوحدة حقاً،

عند العرزال

ف���إنّ ال��ح��زب ال��ق��وم��ي ه��و ال��ن��م��وذح ال��ح��ي ل��ل��وح��دة واإلخ���اء
وحدنا أنطون سعاده بفكره وعقيدته ،فأصبحنا
القومي ،فقد ّ
شعبا ً واحدا ً في مجتمع واحد ووطن واحد.
وتابع الحسنية :إنّ السبيل لمعالجة األزم��ات في لبنان
بسلوك طريق اإلصالح سبيالً للنهوض ،وهذا لن يت ّم إال عن
طريق الحزب السوري القومي االجتماعي الذي يشدّد على
ثقافة الوحدة وعلى اعتماد اقتصاد اإلنتاج فكرا ً وصناع ًة
وغالالً.
وق��الَ :من يريد تحرير األرض حقا ً عليه أن يلوذ بالقوة
ال��م��ؤي��دة بصحة العقيدة ،وه��ذه ال��ق��وة ه��ي ال��ت��ي ن��ادى بها
أن��ط��ون س��ع��اده ،وال��ق��وة ه��ي نهج المقاومة ووق��ف��ات العز،
ال بمواقف الحياد .بالشهداء م��ن سناء محيدلي ووجدي
الصايغ إل��ى كواكب االستشهاديين ،نرسم خطنا البياني
المقاوم .ولفلسطين نقول إننا قادمون ،وللبنان سنستر ّد
مزارع شبعا .نعم سنستر ّد ك ّل أرض مغتصبة ،وألصحاب
مشاريع التقسيم والتفتيت نقول :سنقاوم مشاريعكم ،لكي
تبقى بالدنا حرة سيدة تحيا بعز وكرامة.
وختم الحسنية قائالً :يا زعيمي ،نعاهدك بأن نبقى على
خطاك ،وأن يظ ّل حزبك أقوى ،في ميادين النضال ومواقع
العزّ.
متراصين لنحمي الحزب ومؤسساته
نعاهدك ان نبقى
ّ
م��ن ك�� ّل اآلف����ات .وأن ي��ك��ون هتافنا م��دوي��اً ،لتحيا سورية
وليحيا سعاده.
وف��ي ختام كلمته شكر الحسنية جميع األجهزة األمنية
���ص ب��ال��ذك��ر ال��ج��ي��ش اللبناني ال��ب��ط��ل ال��م��ق��اوم والقوى
وخ ّ
األمنية.
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بيان الأول من �آذار ذكرى مولد �أنطون �سعاده:
الح�صار والحرب المعلنة على كياناتنا تفر�ض وحدتنا ...واالحتالل ال ُيقتلع من �أر�ضنا � ّإال بالقوة
بمناسبة األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية أنطون سعاده ،أصدر عميد اإلذاعة في
الحزب السوري القومي االجتماعي األمين مأمون مالعب
بيان األول من آذار وجاء فيه:
رزحت أمتنا السورية تحت احتالل تركي بغيض ألكثر
من أربعة قرون كانت كفيلة بعزلها عن العالم ،وبمنعها من
مواكبة أيّ تط ّور.
في أواخر تلك الفترة االحتاللية ،وتحديدا ً في األول من
آذار من العام  1904كانت والدة أنطون سعاده التي شكلت
األمل الجديد لألمة السورية لتنهض من كبوتها .فكانت أولى
وقفات العز القومية التي جسدها سعاده برفضه الهوية
االحتاللية التركية وإنزاله لعلم اإلمبراطورية الطورانية من
على سارية مدرسته االبتدائية.
لما تتمتع به أمتنا من موقع جغرافي ممتاز ،وبما فيها
من ثروات عز نظيرها ،لم يكد يموت ذلك “الرجل المريض”
حتى استهدف أمتنا تنين جديد متعدّد الرؤوس واألطراف
ّ
إنقض يمزق جسد األمة
يهودي – بريطاني – فرنسي،
ويمعن في نحرها وتشويه وجهها وطمس معالمها ظنا ً
منه أنه بذلك يقضي على أعرق أمم األرض وأكثرها مدنية
وأجذرها حضارة.
لكن األم��ة السورية ،كعادتها ،تعلن دائما ً إرادتها من
خالل أبنائها كما تعلن عن شخصيتها ودورها في حماية
تاريخها الحضاري الثقافي وصياغة مستقبلها المشرق.
فكان سعاده هو قلب األمة النابض ،وهو رئتها التي تتنفس
منها ،حتى بات عقلها الذي بعث فيها نهضة لم تكد تشهد
لها مثيالً.
ابتدأ سعاده طريقه الشاقة بتحديد الهوية القومية
“نحن سوريون” ،وحسم كوننا “أمة تامة” ،فزرع فينا
إرادة صلبة وعزما ً ال يلين .شحذ فينا الهمم حين ظنّ الجميع
أ ّننا أمة قضت ،فأضحت قاعدة من قواعدنا األساسية “إنّ
فينا قوة لو فعلت لغيّرت مجرى التاريخ” ،فسعاده لم يأتنا
بالخوارق والمعجزات بل بالحقيقة الراهنة التي هي نحن.
انطلقت العجلة ،وتح ّولت النهضة إلى مرجل يغلي،
فكان الحزب السوري القومي االجتماعي حزبا ً خارجا ً
عن النمط التقليدي في بالدنا ،حزبا ً يسعى لتحقيق غاية
واضحة عظيمة ومقدّسة تساوي وجودنا عبر بعث نهضة
تكفل تحقيق مبادئه ،نهضة كفيلة بإخراج ك ّل أبناء شعبنا
من التخبّط والبلبلة إلى الوضوح والجالء واليقين بمبدأ
أساسي ثابت ال يتغيّر يك ّرس “مصلحة سورية فوق ك ّل
مصلحة».
انطلق الحزب سريا ً برفقاء ثالثة ،وبعد مرور سنوات
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ثالث انكشف أمره عن آالف من أبناء األمة السورية انتموا
إلى صفوفه ،فعبّروا عن إرادتهم بحياة يملؤها العز ال تليق
إال بأمثالهم.
م��ارس القوميون االجتماعيون البطولة فما خافوا
الحرب ،فانخرطوا عن إيمان راسخ في ك ّل أشكال المقاومة
ض ّد االحتالل بك ّل مس ّمياته .ولبّى رفقاء سعاده نداء جنوب
األمة السورية  -فلسطين ،فارتقى في العام  1936أ ّول
شهداء الحزب الرفيق حسين البنا إلى عليائه من نابلس –
جبل النار خالل تصدّيه هو ورفقاؤه للعصابات اليهودية.
لم يرق أمر هذا الحزب الوليد ألعداء األمة جميعهم هم
ّ
وتوجسوا الخطر على
فقض مضاجعهم كلهم،
وأتباعهم،
ّ
مشروعهم .فبدأت صياغة المؤامرة ليس على سعاده
وحزبه فقط ،بل على ك ّل سورية من شمالها إلى جنوبها،
ومن شرقها إلى غربها.
اكتملت فصول المؤامرة بمحاكمة أق ّل ما يُقال فيها إنها
صورية ،وأعدم سعاده خالل ساعات سابقت حتى توقيع
مرسوم اإلعدام من قبل أركان الدولة اللبنانية آنذاك.
اعتقد أعداء األمة أن باستشهاد سعاده يكون ملف هذه
البالد قد ُطوي ،وباتت لقمة سائغة لك ّل محت ّل وغاز .فكان
جواب سعاده حازما ً جازما ً “أنا أموت ،أما حزبي فباق.
هذه الليلة سيعدمونني ،لكن أبناء عقيدتي سينتصرون،
وسيجيء انتصارهم انتقاما ً لموتي».
أيها السوريون القوميون االجتماعيون،
التاريخ يسجل األعمال والوقائع وال يسجل األماني
والنيات .التاريخ الذي يصنعوه لنا من خارج إرادتنا مظلم
بسواد يريد أعداء األمة منه أن يح ّولها إلى كيانات تتباعد
أحيانا ً وتتخاصم أحيانا ً كي تنقطع دورة الحياة فيها .
ف��ي لبناننا ،وب��ع��د ان��ت��ص��ار ت��اري��خ��ي أج��ب��ر ال��ع��دو
“اإلسرائيلي” على اإلنسحاب ذليالً هناك من يطالب
بالنأي ،وهل ينأى اإلنسان عن نفسه أو عن الحياة وبعضه
اآلخر يقاوم الصعوبات والعقبات والعقوبات.
لم يتمكنوا من إركاع لبنان عسكرياً ،فانتقلوا إلى الحرب
الباردة ،وجعلوا من انهيار العملة الوطنية جسرا ً ليعبروا
من خالله إلى ضرب االقتصاد بر ّمته.
شامنا ،وألنها العمود الفقري لجبهة المقاومة والصمود،
كان استهدافها بحرب كونية عاثت فيها إرهابا ً وفساداً،
فأغرقتها في دماء كانت معدّة للحرب القومية الهادفة إلى
تحرير الجوالن وفلسطين.
دمشق ،أق��دم عواصم التاريخ ،تنتصر مجدّدا ً بفضل
صمود استثنائي ش��ارك رفقاؤكم في نسور الزوبعة في
صناعته .فقدّموا إل��ى جانب جيش تشرين وك�� ّل قوى

المقاومة أنموذجا ً يُحتذى في الفداء القومي.
في فلسطيننا المسلوبة المغتصبة إعالن إرادة صمود
وتصدّ ،ح ّول حصار غزة إلى انتصار ،وقلب خنق الضفة
إلى فعل مقاوم تمثل في عمليات بطولية لم يتم ّكن عقل
العدو من فهم تركيبتها .فيما أهلنا في المناطق المحتلة
عام  1948ال يزالون متمسكين بانتمائهم إلى أرضهم ،وهم
في حالة حرب ض ّد قوات االحتالل يقاومون عنصريتها
وجبروتها وصلفها.
أردننا أرض العزم بشعبه األصيل ،ال يزال على عهده
بانتماء قومي متجذر ،يرفض ك � ّل أشكال التطبيع مع
االحتالل ،فخاض معارك متعددة رفضا ً التفاقية الغاز،
وتمكن من تحرير أرضنا المحتلة في الباقورة والغمر بعد
ضغط ألزم الحكومة بعدم تجديد ملحق التفاقية وادي
عربة .
لعراقنا الذي لم يسلم من استهدافه من االحتالل األميركي
تارة ومن االحتالل اإلرهابي تارة أخرى ،ها هو يستعيد
ق ّوته ويعيد وصل ما تسبّب االحتالل في قطعه .فها هي
شرايين ثروات األمة تمت ّد من العراق إلى الشام ولبنان دعما ً
وترسيخا ً لصمودهما ومقاومتهما .
وصوال ً إلى درة أمتنا على شاطئ الخليج ،إلى الكويت
التي صمدت في وجه ك ّل محاوالت التطبيع ،فأبت أن تخلع
عنها ثوبها القومي ،وأكدت على تمسكها بهويتها دفاعا ً عن
فلسطين أرضا ً وشعبا ً وتاريخا ً وحضارة .
ّ
وتبيض صفحاته .
من هنا يبدأ التاريخ المشرق
أيها السوريون القوميون االجتماعيون،
فكر سعاده حاجة وخالص ألمتنا .عقيدة سعاده تتقدم
فارض ًة نفسها ك ّل يوم للحاضر والمستقبل حالً لقضيتنا
ومسائلنا.
الحصار والحرب المعلنة على كياناتنا تفرض وحدتنا .
التردّد وانحسار الثقة بأنفسنا بسبب ضياع الهوية
والشخصية ال يعالجهما سوى الوضوح الذي تحملونه
بمبادئكم.
الطوائف واالثنيات والعشائر ال توحدهم إال عقيدة
سعاده.
الفقر يحارب باالقتصاد القومي القائم على أساس
اإلنتاج .
الفوضى تحارب بالنظام ،والنظام يواجه بنظام أشدّ.
واالحتالل ال يقتلع من أرضنا إالّ بالقوة .
بهذا اإليمان نحن ما نحن ،وبهذا اإليمان نحن ما سنكون،
وبما نحن وبما سنكون ،سيظ ّل هتافنا في العالم يدوي
“لتحي سورية وليحي سعاده”.
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ّ
ّ
وال�صراعي الذي �أوجده �سعاده
والعقائدي
الفكري
البناء
ّ
ك ّر�سه بحزبه المقاوم بامتياز ثابت ًا على نهج ال�صراع
*

} العميد سمير أبو عفش

في األول من آذار ،يحتفل القوميون االجتماعيون بميالد أنطون
سعاده ،مؤسس حزبهم ،الحزب السوري القومي االجتماعي ،ونحن
وكل األحرار نشاركهم االحتفال ،ألننا نقدّر عاليا ً الفكر الذي وضعه
سعاده والنهج الذي أرساه ،فهو أطلق حركة صراع وجوديّ دفاعا ً
عن فلسطين واألمة.
إن أنطون سعاده المفكر والفيلسوف وعالم االجتماع وباعث
النهضة ،وضع عقيدة محيية لمريديه ،ونذر حياته من أجل وحدة
أمته وكرامة شعبه ،وهو القائل لشعبه« :إن لم تكونوا أحرارا ً من
أمة حرة فحرياتُ األمم عار عليكم».
وألن فلسطين هي جوهر القضية القومية التي حملها سعاده
وحزبه ،نجد أنفسنا جنبا ً إلى جنب مع الحزب السوري القومي
االجتماعي ،في مسيرة نضال وجهاد مشتركة ضد االحتالل
الصهيوني ومخططاته التهويديّة واالستيطانيّة ،وفي مواجهة
مخطط تصفية القضية الفلسطينية وك��ل مشاريع التفتيت
والتجزئة.
أنطون سعاده كان حاسما ً في إطالق المشروع القومي وتثبيت
رسخ هذا المشروع في خطابة
دعائمه لتحقيق وحدة األمة ،وهو ّ
الشهير بتاريخ  2آذار  ،1947يوم واجه ووأد النزعة الكيانيّة لدى
بعض األفراد في داخل حزبه.
حصن حزبه ،بنشر الوعي والمعرفة وتبيان حق األمة،
سعاده ّ
واعتماد الصراع وسيلة لصون الحق ،ولذلك فقد استطاع حزبه ،أن
يسجل بصمات واضحة في الكثير من
يستم ّر في حركة الصراع وأن
ّ

المحطات التي شهدت تحديات مصيرية وانعطافات.
إن الحزب الذي أسسه أنطون سعاده ،كان وال يزال في قلب
مشهد الصراع ضد االحتالل واالستعمار .فقبل اغتيال سعاده،
شارك الحزب في معارك الدفاع عن فلسطين في العام  ،1936وبعد
الصهيوني
اغتيال سعاده استم ّر الحزب في خيار مقاومة االحتالل
ّ
ومشاريع التقسيم ،وفي رصيده مئات ال بل آالف الشهداء ،من
حسين البناء وسعيد العاص في فلسطين ،إلى خالد علوان بطل
«اإلسرائيلي» على االندحار
عملية «الويمبي» التي أجبرت العدو
ّ
من العاصمة بيروت ،إلى أبطال العمليّات االستشهاديّة النوعية ال
سيما الفدائية االستشهادية سناء محيدلي وغيرها الكثير.
إن البناء الفكري والعقائدي والصراعي الذي اهت ّم به سعاده،
جعل من حزبه ،حزبا ً مقاوما ً بامتياز ،ثابتا ً على النهج الصراعي،
تماما ً كما أراده سعاده ،حزبا ً للمستقبل وللحياة الحرة العزيزة.
في الذكرى الـ 117لميالد الشهيد المؤسس أنطون سعاده ال
نوجه التحية إلى الحزب السوري القومي االجتماعي
يسعنا إال أن ّ
على مواقفه النضالية تجاه القضية الفلسطينية ،ودوره الوطني
والقومي في مسيرة التح ّرر وحرصه على وحدة المعركة والموقف
والكلمة بمواجهة االحتالل واالستعمار ،ولتعرية األنظمة العربيّة
التي تتهافت وتهرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني ،في وقت
العربي،
القومي والتآزر
القضية الفلسطينية أحوج فيه إلى التالحم
ّ
ّ
نصرة لفلسطين وقضيتها العادلة.
*أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني ـ «فتح» ومنظمة
التحرير الفلسطينية في بيروت.

الحزب الذي �أ�س�سه �أنطون �سعاده ،كان وال يزال في قلب م�شهد
ال�صراع �ضد االحتالل واال�ستعمار .فقبل اغتيال �سعاده� ،شارك
الحزب في معارك الدفاع عن فل�سطين في العام  ،1936وبعد اغتيال
ال�صهيوني وم�شاريع
ا�ستمر الحزب في خيار مقاومة االحتالل
�سعاده
ّ
ّ
التق�سيم ،وفي ر�صيده مئات ال بل �آالف ال�شهداء..

يبقى فكر �سعاده ونهجه منارة للقوى الح ّية المقاومة
ّ
التحرري
الوطني
في �صياغة الم�شروع
ّ
*

} شهدي عطية

نحتفل في الأول من �آذار بال�ضوء الذي انبعث في �أرجاء الأمة
بفعل عقيدة �سعاده ومبادئه المحيية
} د .جورج جريج

*

األول من آذار بالنسبة للسوريين القوميين االجتماعيين هو
لحظة أساسية مفصلية يحتفلون بها أينما وجدوا في ك ّل أنحاء
العالم ،ألنّ األول من آذار يحمل معه رمزية معينة تتجاوز حدود
والدة شخص اسمه أنطون سعاده إلى والدة قضية يعبّر عنها
بمسار عام أوجده أنطون سعاده.
أسس أنطون سعاده صاحب الميالد وفتى الربيع كما يس ّميه
ّ
القوميون هذا الفكر العظيم وهذه العقيدة العظيمة وهذه النهضة
العظيمة ،فكانت والدت��ه تختزن في ذاتها بعث األم��ة بتاريخها
وحاضرها ومستقبلها .أنطون سعاده هو صانع النهضة ،وبالتالي
حين يحتفل السوريون القوميون االجتماعيون ب��األول من آذار
فذلك ألنهم يعتبرون أنّ هذا التاريخ يحمل معه عنوان الوعي
ووالدة السيادة واالستقالل ووجدان هذه األمة ،وبالتالي يعايدون
بعضهم بعضا ً حتى بوالدة فتى الربيع أنطون سعاده ،شهيد األمة
وفاديها.
إذن ...االحتفال في األول من آذار ليس احتفاال ً بوالدة الشخص
على أهمية هذا الشخص ،بل هو احتفال بذكرى قوميّة ،بوالدة
القضية التي أوجدها ،وبالتالي ك ّل شعوب العالم تقدّر رجاالتها

العظام حتى نحن بفكرنا القومي يُعلّمنا أنطون سعاده أنّ تاريخ
األمة وحضارتها قام على أكتاف رجال األمة العظام مثل زينون
وجبران وغيرهما.
وأحب أن ألفت النظر إلى أمر مه ّم هو أنّ السوريين القوميين
ّ
االجتماعيين لم يحتفلوا ب��والدة أنطون سعاده ما قبل تأسيس
الحزب أو حتى بعد تأسيسه ،بل بدأ االحتفال بمناسبة ميالد
أنطون سعاده حين أصبح عنوان االحتفال قومياً ،عندما أدّى يمين
الزعامة عام  1935وتح ّول هذا القسم إلى قسم الزعامة ،حيث أقسم
أنطون سعاده أن يقف نفسه على أمته السورية ووطنه سورية.
هذا اإلنسان الذي وهب نفسه وفق قسم الزعامة لهذه األمة،
وتكريما ً لشهادته وفدائه يحتفل السوريون القوميون االجتماعيون
بوالدته ،خاصة أنهم اعتادوا خالل الفترات التي كان خاللها الزعيم
الفرنسي أن يضيئوا الشموع في بيوتهم
في أسر سجون االنتداب
ّ
وفي قراهم وبلداتهم ومدنهم وأن ينيروا قمم الجبال ،تعبيرا ً عن
الضوء الذي انبعث في أرجاء األمة بفعل عقيدة سعاده ومبادئه
المحيية.
*عميد شؤون العالقات العامة
االجتماعي
القومي
في الحزب السوري
ّ
ّ

�آذار ...يا وقفة الع ّز في الحياة
} سماهر الخطيب
آذار ...يا س َّر قوتنا ..وبوابة اإلنتصار..
يا ُمهج َة القلب وبداية العمر ..وحركة اإلزدهار..
عصي أنت على اإلنكسار..
آذار..
ُّ
ببهاء محياك تندثر األنا وتعلو النحن دونما اندثار..
وك ّل شيء شاء على مشيئتك..
ماض بما مضى ..وكان الحاضر والمستقبل لنا..
فكان
ٍ
آذار يا ميالد سعاده نحن أبناؤه نحيي ميالده ..بميالد أمة
أنبعثت من بين الصخور انبجست..
آذار ..يا فصل القول وقول الفصل وزهو الشهور..
يا وقفة العز في الحياة ..وحياة العز في ميالد..
يا مولد الفكر ..ومح ّرك النبض ..ومث ّقف الحياة..
يا نهضة عانقت اآللهة ..على األنا ترفعت..
وبإشعاع الحضارة انصهرت..
وزوبعة تدور بك ّل ما فينا من خير وحق وجمال تثور..
وبنظام وحق وواجب وقوة تتجلد الصدور..
وبعنفوان المجد تتألق العقول..
وبميالد الزعيم سطرت أمتنا بداية العصور..
وبمحياه بدأت جلجامش تدور..
ولذكراه خفقت القلوب..
وللقياه تأهّ بت عشتار وتموز وسرجون تهيأ للحضور..

ولوصفه اكتنزت اللغة ك ّل الحروف..
واختصرت السريانية والكلدانية والكنعانية واآلرامية
والفينيقية واآلش��وري��ة والبابلية ..وحتى العربية بـ تحيا
سورية..
ونهضت ..تلك األمة السورية بحركة هجومية وحياة أبدية..
فـ كانت السيف والترس وأيقونة العرب وكانت لها التحية..
في آذار ..عرس النهضة القومية..
قدوة ..عزم ..وفاء ..وفداء..
بـ ترسيخ الـ نحن وزوال الـ أنا النرجسية..
في آذار نتقدم باإلعتذار لباعث النهضة وزعيم األمة والشهيد
األول ..على ما اقترفته بحقنا أيدينا..
في آذار نجدّد العهد والوعد ..ونقسم بيقين اإلنتماء
أن تعلو مصلحة سورية فوق ك ّل مصالحنا الفردية..
في آذار تصدح الحناجر بالحياة وميالدها قد تجلى..
فال ميالد لنا إنْ لم يكن الشرع األعلى في العقل..
واقتران القول بالفعل ..وإعالء الحق ..وحق النصر..
في آذار  ..ميالد الحياة لمن أراد أن يحيا..
وفيه الفرح والحزن ويقين الوجود..
ولتجد نفوسنا بما ألهمنا باعثها ..وليكن لسعاده الخلود..
ُ
فـ نحن هنا ..وهنا س��ع��اده ..بكونه كنا وكانت الحياة لنا
إعصار..
لـ تحي سورية ..و لـ يحي سعاده...

ال يُسعف الكالم وتخوننا التعابير عند الحديث عن شخصيّات
فذة وتاريخية وقادة عظام ،تاريخهم مضيء ومشعّ  ،ومن المنارات
التي تنير دروب المناضلين ،وناضلوا وقدموا الصور الناصعة في
النضال الحقيقي من أجل أمتهم وقضايا شعوبهم المصيرية ،كيف
إذا كان هذا القائد والشخصيّة الفذة هو الزعيم والمؤسس انطون
سعاده ،الزعيم الخالد في عقول وقلوب األجيال المتتالية كما
في عقول األحرار وشرفاء األمة ،الذي ما زالت آثار فكره وتاريخه
النضالي المقاوم عميقة ومتجذرة حتى يومنا هذا وسوف تستم ّر.
إن الوفاء للمؤسس والزعيم انطون سعاده في ذكرى ميالده،
هو ليس إحياء لذكرى عابرة ألنه ليس المؤسس للحزب السوري
القومي االجتماعي وحسب وهو الذي لعب الدور الكبير في معارك
الدفاع عن قضية األمة والحفاظ على وحدتها ومصيرها إنما ألنه ما
زال حيا ً وتاريخه وفعله وفكره وأقواله ما زالت موجودة ومؤثرة
في مجرى النضال التحرريّ .
إن االحتفال بميالد المؤسس أنطون سعاده هو خطوة هامة
لتكريم رجاالت الزمن الكبار وتخليد العظماء وإعادة دراسة فكر
المؤسس انطون سعاده واالستفادة منها في ممارسة النضال
التحرريّ ومواجهة االستعمار وتقسيم البالد والتعدّي على
وحدتها.
المؤسس أنطون سعاده هو األدي��ب والمفكر ال��ذي لعب دورا ً
رياديا ً في اإلعالم بين لبنان وسورية وكانت له مؤلفاته األدبية،
كما هو المفكر والمناضل والذي كان لفكره األثر الكبير في تأسيس
القومي
الحزب السوري القومي االجتماعي بالحفاظ على الفكر
ّ
االجتماعي وحمايته وتحقيقه ،إضافة الى تحديد مواقفه من كل
ّ
القضايا واألفكار والعقائد كما حدد نظرته الى العالقات مع العالم
العربي والعالم.
في الذكرى الـ  117لميالد القائد المؤسس والمف ّكر الزعيم انطون
سعاده مناسبة إلعادة التأ ّمل في تراثه الفكري والنضالي وهو الذي
كان متقدّما ً في تصدّيه للمشروع االستعماريّ القائم على التجزئة
منذ “سايكس بيكو” م��رورا ً بـ “وعد بلفور” وانتها ًء بالوجود
الصهيوني على أرض فلسطين ،وأكد
االستيطاني
االستعماريّ
ّ
ّ
الصهيوني والذي يشمل كل المنطقة
دائما ً على خطورة المشروع
ّ
العربيّة وليس فلسطين فقط ،وكان يرى في المشروع الصهيوني
مشروع هيمنة وسيطرة على كل المنطقة العربيّة وعلى األصعدة
كافة ،عسكريا ً وسياسيا ً واقتصادياً ،إضافة الى خطر التقسيم
والتجزئة.
كما وصاغ المؤسس فكرة الهوية الوطنية لألمة واستقاللها

الوطني ووحدة األرض والحرية والتهديد الجدي لها من وجود
ّ
االستعمار والتقسيم والتجزئة ،ومحاولة تدمير الحضارة في
بالدنا سابقا ً والحقاً.
لفكر الزعيم والقائد انطون سعاده األث��ر الكبير والفعلي في
الفلسطيني ضد العدو الصهيوني وفي مقاومة
نضاالت الشعب
ّ
المحتل الغاشم وكيفية استنباط أشكال النضال كافة ،مستنيرة
بفكره وتجربة نضاله ونظرته االستراتيجية للمواجهة ،وما فتئ
حزبه “الحزب السوري القومي االجتماعي” يقف وبكل قوة وعزيمة
الى جانب نضاالت الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية
في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد أمتنا وقضاياه العادلة
ومواجهة العدو الصهيوني المغتصب لألرض.
كان لنا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شرف تنفيذ
عمليات قتاليّة مشتركة ضد العدو الصهيوني مع الرفقاء في الحزب
وجسدت العالقة النضالية
وتوحد الدم
السوري القومي االجتماعي
ّ
ّ
المشتركة في مواقع النضال والقتال وفي الدفاع عن حقوق األمة
ومواجهة المحتل ونعتز بالعالقة التاريخية الطويلة التي ربطتنا
والتي ما زالت قائمة وستستم ّر وتتط ّور.
ال تستطيع في مقالة وفي عجالة الحديث عن جوانب القائد
الزعيم وفكره المنير ،ويبقى األهم ان يبقى فكره ونهجه منارة
ومرجعا ً للقوى الحية والمقاومة في صياغة المشروع الوطني
التحرري والحفاظ على وحدة االمة ومكتسباتها وتقدّمها وتط ّورها،
وفي مواجهة المشروع االستعماري اإلمبريالي الرجعي والحفاظ
على الهوية الوطنية ،وأن نبقى معا ً وسويا ً في صفوف المقاومة
حتى التحرير والعودة واالستقالل والسيادة.
أمثال المؤسس الزعيم أنطون سعاده يرحلون جسدا ً وتبقى
أرواحهم وأفكارهم تنير لنا درب االنتصار ،والثوار والقادة العظماء
ال يرحلون بل يخلدهم التاريخ ،هذا هو القائد والزعيم والمؤسس
انطون سعاده القائل :إن الحياة وقفة عز فقط ...نقفها أو نموت
دونها.
تحية الى روح القائد “مؤسس والدة الوعي القومي المقاوم”
(ميالد مؤسس الحزب السوري القومي االجتماعي) .117
تحية الى الحزب السوري القومي االجتماعي ،حزبا ً مناضالً
عريقا ً من أجل الحرية ومكافحا ً ضد االستعمار والصهيونية وأعداء
األمة.
المجد والخلود للقائد المؤسس انطون سعاده.
المجد والخلود للشهداء األبرار.
*عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
وممثلها في لبنان

لفكر الزعيم �أنطون �سعاده الأثر الكبير والفعلي في ن�ضاالت ال�شعب
ّ
المحتل الغا�شم
الفل�سطيني �ضدّ العدو ال�صهيوني وفي مقاومة
ّ
وكيفية ا�ستنباط �أ�شكال الن�ضال كافة ،م�ستنيرة بفكره وتجربة
ن�ضاله ونظرته اال�ستراتيجية للمواجهة...

تم�سك �سعاده بوحدة �سورية الطبيع ّية
َّ
ّ
ّ
اليهودي في المنطقة
اال�ستعماري
واغتياله َخ َدم الم�شروع
} ياسر علي

*

في ظل الهجمة التي تع ّرضت لها المنطقة مطلع القرن العشرين،
من تمهيد األرضيّة الستيطان اليهود في فلسطين من خالل تقسيم
المنطقة باتفاقية سايكس بيكو ووعد بلفور ممن ال يملك (بريطانيا)
ّ
يستحق (اليهود) ،بادعاء وجود أرض بال شعب (فلسطين)
لمن ال
الصهيوني المدعوم
المشروع
ّة
ي
خلف
على
(اليهود)،
أرض
لشعب بال
ّ
من االستعمار .وفي ظل تآمر األنظمة العربيّة مع االستعمارات
الغربية في المنطقة ضد تطلعات الشعوب .هنا كان ال بد من
انضواء هذه الشعوب تحت األفكار الثورية النهضوية الوحدوية
التي تقاوم االستعمار ،وت��واج��ه الخطر اليهودي الصهيوني،
وتنتفض على األنظمة المتآمرة.
التاريخي ظهرت حركات ثوريّة ع��دة في
في ه��ذا المنعطف
ّ

المنطقة ،تسعى لهذه الوحدة .في هذا الحراك التاريخي تأسس
الحزب السوري القومي االجتماعي.
أنطون سعاده عاش مناضالً سوريا ً متمسكا ً بوحدة سورية
الطبيعية ومدركا ً الخطر اليهودي المحدق بفلسطين (جنوب
تأصيلي يواجه هذا الخطر السرطاني
سورية) ،ومؤسسا ً لفكر
ّ
في المنطقة ،لكن تآمر بعض األنظمة العربيّة أدى إلى اعتقاله
وتسليمه إلى السلطات اللبنانية التي أعدمته عام  ،1949ضاربة
بعرض الحائط الرفض الشعبي العتقاله ،ومن ثم إعدامه ..وهو ما
قدّم خدمة كبيرة للمشروع اليهوديّ في المنطقة بعد نحو سنة فقط
على نكبة فلسطين عام .1949
*كاتب وشاعر من فلسطين.

ً
منا�ضال �سوري ًا متم�سك ًا بوحدة �سورية الطبيعية
عا�ش �أنطون �سعاده
ومدرك ًا الخطر اليهودي المحدق بفل�سطين (جنوب �سورية) ،وم�ؤ�س�س ًا
أ�صيلي يواجه هذا الخطر ال�سرطاني في المنطقة..
لفكر ت�
ّ

الأول من �آذار
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باق هو الأمل والرجاء� ...أنطون �سعاده نه�ضة قوم ّية اجتماعية
ٍ
�أ�شرقت على الأمة لتبعث نور ًا يق�ضي على ظالمها
} د .أدمون ملحم
في زمن التراجع واالنهيار واالنحالل ،زمن الويالت
والمآسي واألزمات المتراكمة التي يتخبّط بها شعبنا
ويئن م��ن األوج���اع واآلالم ..أوج���اع الفقر والبؤس
وال��ج��وع ،وآالم ال��ن��زوح وال��ت��ش� ّرد والقهر واإلذالل
واالحتالل .إن هذا الزمن ال��رديء ،تسبّبت به طبقة
مك َّونة من سياسيين تقليديين مشعوذين وإقطاعيين
ومرابين نفعيين ومنافقين تم ّرسوا بنفاقهم وغيّهم،
واف��ت��ق��روا إل��ى ال��ح � ّد األدن���ى م��ن الضمير والكرامة
واإلحساس بالمسؤوليّة الوطنيّة ،وشكلوا على م ّر
المراحل أداة طيّعة بيد األجنبي يعاونونه على تأبيد
هيمنته على بالدنا ،احتالال ً واستعمارا ً وإرهاباً ،بعدما
تآمروا على وحدة الوطن وعلى نهضة المجتمع ولم
يكترثوا بآمال الشعب وأحالمه.
في هذا الزمن الصعب ،يأمل الشعب باإلنقاذ وينتظر
األمل والرجاء من فئة نزيهة او حركة إنقاذيّة تنتشله
من هذا الوضع الخطير ومن حالة اليأس واإلحباط
والشلل واالنهيار..
نحن ال يتراءى لنا األمل بانبعاث النور من الظالم
وانبثاق الفجر الجديد إال بفتى الربيع الذي ُول� َد في
األول من آذار ،في يو ِم مش ٍع بنظارة الحياة ومتألق
بجمال الطبيعة وألوانها البراقة ..في ذلك اليوم ُو ِل َد
أنطون خليل سعاده في ضهور الشوير وفي عينيه
ضوء فاق النجم وهجاً ..ومع السنين تح َّو َل هذا الضوء
إلى أنوا ٍر هادي ٍة ساطع ٍة ِّ
تشعُ حبا ً وآماال ً وحقا ً وخيرا ً
ً
للفرح
واألحالم..
لألمل
ا
عيد
وجماالً ..وأمسى هذا اليو ُم
ِ
والوئام ..للحب والوفاءِ.
القومي ..فرح األمة
يوم األول من آذار هو عي ٌد للفرح
ّ
بهبة الحياة ..بوالدة العبقريّة في شخصيّة هذا الرجل
الفريدة ،الحقيقيّة ،المتميّزة بإيمانها وحيويّتها وثقتها
بنفسها وإدراكها العالي ،والغنية بالعوامل النفسيّة
التي «يحتاج درسها إلى مجلدات».
نعم! نحن يتراءى لنا األمل بهذا الرجل العبقريّ الذي
وهبه الله لألمة لينطق بلسانِها ويع ِّب َر عن مكنوناتِ

أفكارها وليقو َد نهضتها الجديدة ويسي َر بها على طريق
الجهاد والبطولة صعودا ً إلى الرقي والمجد..
األم��ل والرجاء نجدهما في نبوغ هذا الرجل ،في
شخصيّته الصريحة ،المُحِّ بة ،التي ترى في عينيها
بريق الصدق وتقرأ ُ على جبينها حروف العز والشموخ
والعنفوان ..هذه الشخصية ،التي تتمتع بنفس فاهمة،
كبيرة ،واسعة ،وعميقة ،تم ّثلت روحُ األمة فيها وعبّرت
تعبيرا ً عظيما ً عن «اآلم��ال الكبيرة العالقة بها أنفس
ماليين البشر» وعن إرادة «أم��ة ستعود إلى الحياة
وتثب للمجد» والفالح...
األمل والرجاء نجدهما في شخصية هذا الرجل الذي
جمع بعقله مجموعة من العبقريّات والذي أعطى األمة
التعاليم المحيية لتشق طريق حياتها« ،فأحدثت
ووحدت المقبلين إليها
هذه التعاليم «أعجوبة الدهر»
ّ
في إيمان قومي اجتماعي واحد ينقذ األمة إنقاذا ً كل ّيًا»

الزعيم �سعاده ونظامه
القومي االجتماعي
�أمل ال�شعب بالم�ستقبل
الجميل ..بالحياة الحرة
الراقية القائمة على
�أ�س�س نظام جديد ي� ّؤمن
البحبوحة والغنى والعدالة
االجتماعية ويقود
�إلى الحرية وال�سيادة
واال�ستقالل و�إلى مراقي
العز وال�شرف والتقدم
والفالح..

ويرتقي بها إلى قمم المجد..
أن��ط��ون س��ع��اده ه��و فكرة حيّة ال ت��م��وت ،وحركة
هجوميّة ،فاعلة ،حركة ص��راع وانتصار ال حركة
استسالم وقناعة.
أنطون سعاده هو األم��ل الصاعد وس��ط االنهيار
وعوامل اليأس والقنوط.
هو أمل الشعب بالمستقبل الجميل ..بالحياة الحرة
قومي اجتماعي جديد
الراقية القائمة على أسس نظام
ّ
يؤ ّمن البحبوحة والغنى والعدالة االجتماعية ويقود
إلى الحرية والسيادة واالستقالل وإل��ى مراقي العز
والشرف والتقدم والفالح..
تجسدت في التعاليم
وأنطون سعاده هو نعمة
َّ
السورية القومية االجتماعية ال ُمنقذة للشعب من
حال ِة الفوضى والضياع والجهل والضعف وال��ذل
والتشرذم واالنقسامات .وهو رجاء لألمة بانبعاثها
من الجمود والموت وعودتها إلى الحياة ،إلى وجدانها
ومعرفتها ،إلى بناء نفسها في نهضة شاملة ليعود
واإلنساني فاعالً في الوجود ولتنعم
دورها الحضاري
ّ
بربيعها الدائم والواعد بمواسم العطاء واإلبداع ودفق
الخيرات واإلنتاج..
أنطون سعاده هو نهضة قوميّة اجتماعية أشرقت
شمسها على األم��ة لتبعث ن��ورا ً يقضي على ظالمها
ولياليها السوداء وينير الطريق لشعب يريد ان يحيا
بعز ورخاء وأن يسلك سلم المجد واالرتقاء.
فلنفرح بنور األول من آذار ،بهذا الحدث األبهى،
ولنكون أم��ل الشعب بأخالقنا الجديدة وبوحدتنا
الروحية الكلية التي تجمعنا في كل فكرة وف��ي كل
نظرة في حياتنا والتي تربطنا معا ً كعصبة واحدة.
وكما يقول صاحب العيد ألبناء عقيدته« :أنتم القوة
في أنفسكم وإليكم يجب أن يسعى الناس ،ال أن تسعوا
أنتم نحو أشخاص آخرين ».ويضيف« :إنكم ارتبطتم
بعضكم ببعض وربطتم أرواحكم بعضها ببعض ألنكم
تعملون في سبيل المبادئ التي جمعتكم بعضكم
إلى بعض .فابقوا منض ّمين متضامين وكونوا عصبة
توجهتم».
واحدة أينما سرتم وكيفما ّ

االجتماعي
القومي
نحمل �أمانة الفكر
ّ
ّ
�إلى �أجيال لم ُتولد بعد
} يامن سليمان*
بعمر االثني عشر عاما ً وقع بين يدي كتاب اسمه المحاضرات العشر ،قرأته
من باب الفضول إنما وبعد أن أنهي ُته شدّني إلى الفكر القومي االجتماعي وبعد
سنوات عدة انتميت إلى العقيدة القومية االجتماعية.
اآلن بإمكاني اختصار مجموعة من األم��ور وأستطيع القول عنها بأنها
يخص المفكر والزعيم أنطون سعاده..
استوقفتني بما
ّ
عالمي أضاف
المفكر أنطون سعاده هو ليس مفكرا ً سوريا ً وحسب ،هو مفكر
ّ
إلى المكتبة العالميّة مجموعة كبيرة ومهمة من النظريات واألفكار تستطيع أي
أمة أن تطبقها على الجغرافيا التي تنتمي إليها.
أنطون سعاده من الذين أض��اؤوا وأن��اروا التاريخ والجغرافيا والحضارة
حقيقي في هذه المنطقة ،وأنا
بالميثيولوجيا السورية ،فنحن أصحاب إرث
ّ
كخ ّريج معهد ع��الٍ للفنون المسرحية عندما أق��رأ الميثيولوجيا السورية
واألساطير السورية أرى فيها فنا ً حقيقياً .والعالقة بين اآللهة واآللهة وبين اآللهة
والبشر أو ما نتج عنها من أنصاف آلهة لك ّل إله عمل ما ولك ّل إله مسؤولية ما...
هذه األمور كانت بالنسبة لي منذ البداية هي ما لفتني وشدّني إلى قراءة الفكر
السوري القومي االجتماعي ،وهناك أمر ثانٍ هو أنّ الزعيم أنطون سعاده هو من
الذين ألغوا الفوارق المذهبيّة واالثنيّة والطائفيّة والعرقية وحتى الدينية بين
إنساني بحت...
مختلف الناس ،وهذا الشيء
ّ
نحن نرى ونقرأ الكثير من النظريات التي تنطلق من مفهوم عنصريّ أو مفهوم
انتماء تتعلق بأمور مكتسبة مثل أن ترى بعض النظريات حين تقول ألننا نتكلم
العربية فنحن عرب ،واللغة العربية هي لغة مكتسبة واللغة بشكل عام هي
شيء مكتسب اكتسبه اإلنسان من خالل محيطه من خالل المدرسة ومن خالل
األب واألم وهي ليست شيئا ً أساسيا ً في االنتماء .واإلنتماء لدى أنطون سعاده
هو انتماء لألرض وأيّ أمة في العالم تكتسب اسمها من المكان الذي ُوجدت فيه،
فنحن سوريّون ألننا ننتمي إلى األمة السورية أو إلى هذه الجغرافية السورية.
االنتماء هو ل�لأرض ،العرب اليوم هي الصحراء والعرب اليوم هم سكان

*فنان سوري

ا�ستمرار الحزب على نهج م� ّؤ�س�سه �سعاده حزب
وحدة وكرامة لأمتنا يك ّر�س كونه �شريك ًا رئي�س ًا في حرب التحرير
} أحمد مشعل*
يصادف األول من آذار مرور اليوم الذي أبصر فيه
النو َر الزعي ُم الخال ُد أنطون سعاده مؤسس الحزب
القومي االجتماعي منذ  117عاماً .وفي هذه الذكرى
نستذكر مواقفه التي تميّز بها مبكرا ً يوم حمل هم
الوحدة وبالذات وحدة سورية الطبيعية ،في وجه
الخرائط االستعمارية لسايكس بيكو والتي م ّزقت
وقسمتها دوي�لات هزيلة تسبّح بحمد
وحدة األم��ة،
ّ
من كانت لهم اليد العليا بتكوينها .فانطلق الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي  1932ليتب ّنى هذه
الصرخة ويبدأ مسيرته النضاليّة من أجل وحدة األمة
والدفاع عن قضيّتها ،ويوم أن تنبّه مبكرا ً للسرطان
الصهيوني الذي بدا ينهش جسد الجزء الجنوبي من
ّ
الوطن السوري (فلسطين).
وهنا ال ب ّد من استذكار بعض من أقواله الخالدة
والتي تؤشر الى وعيه المبكر للمخاطر التي تتهدّد
أمته وتحذيره من الخطر الصهيوني ودعوته الى
مواجهة هذا الخط ر الوجوديّ .
يقول سعاده« :إن الصراع بيننا وبين اليهود ال
يمكن ان يكون فقط في فلسطين ،بل في كل مكان حيث

يوجد يهود قد باعوا هذا الوطن وهذه األمة بفضة
اليهود»« .إن مصيبتنا بيهودنا الداخليين أعظم من
بالئنا باليهود األجانب وال ينحصر خطر اليهود في
فلسطين ،بل هو يتناول لبنان والعراق أيضاً ،إنه

في ذكرى والدة الزعيم
الخالد �أنطون �سعاده
الم�شرف
ن�ستذكر التاريخ
ّ
للحزب كجزء فاعل من
جبهة المقاومة �ضد �أعداء
الأمة وعلى ر�أ�سهم العدو
ال�صهيوني ،و�إننا نح ّيي
الزعيم ونح ّيي قيادة
الحزب ومنا�ضليه ون�ستذكر
�شهداءه الأبرار

خطر على الشعب السوري كله ،ال لن يكتفي اليهود
باالستيالء عن فلسطين ففلسطين ال تكفي إلسكان
ماليين اليهود» ،و»إن حقيقة قضية فلسطين هي في
عقيدة أمة حيّة وإرادة قوميّة فاعلة تريد االنتصار»،
وقوله أيضاً« :اننا نحب الحياة ألننا نحب الحرية
ونحب الموت متى كان الموت طريقا ً للحياة».
في ذك��رى والدة الزعيم الخالد نستذكر التاريخ
المش ّرف للحزب كجزء فاعل من جبهة المقاومة
ضد أع��داء األم��ة وعلى رأسهم العدو الصهيوني،
وإننا نحيّي الزعيم ونحيّي قيادة الحزب ومناضليه
ونستذكر شهداءه األبرار.
نحن على ثقة باستمرار الحزب على نهج مؤسسه
نفسه ،حزب وحدة ونبذ للفرقة ،حزب عدالة وكرامة
لكل فرد في هذه األمة العظيمة ،حزب مقاومة شريك
رئيس في حرب التحرير ،ومعا ً وسويا ً على طريق
الحق والجهاد والنضال حتى تحرير ك��ل الجزء
الجنوبي من سورية الطبيعيّة (فلسطين) من البحر
ّ
إلى النهر ومن رأس الناقورة الى أم الرشراش.

*رئيس لجنة العالقات الوطنية والشعبية،
الشعبي لفلسطينيي الخارج
المؤتمر
ّ

�أنطون �سعاده � ّأول َمن ّ
اليهودي
حذر من الخطر
ّ

القومي لمواجهته
على �أمتنا و�أ�س�س الوعي
ّ
راعي
ن�ضالي
القومي الذي يجمعنا به م�سار
نعتز بدور الحزب
كفاحي ّ
ّ
ّ
ّ
} محمد ياسين*
أنطون سعاده من أوائل الذين ح ّذروا من خطر اليهود على أمتنا وساهم وبشكل ال
لبس فيه بخلق الوعي المبكر ضد هذا الوباء المهدّد لمستقبل األمة.
في هذه األيام وبمناسبة األول من آذار مولد سعاده ،كم نحن بحاجة لتجديد
الصهيوني
وتعميق الوعي ،لمواجهة مسار الهرولة واالستسالم والتطبيع مع العدو
ّ
الذي تسلكه أنظمة عربية عدة ،لتشكيل حلف مع العدو في مواجهة مفضوحة
ضد مواقع المقاومة والع ّزة متمثلة بمحور الصمود الذي يمت ّد من فلسطين ولبنان
وسورية والعراق واليمن وإيران وكل القوى الح ّرة واألبية.

م�سيرة القائد ال�شهيد �أنطون �سعاده
وثقافي ّ
ّ
لكل ال�شرفاء والأحرار
وفكري
ن�ضالي
�إرث
ّ
ّ
} علي فيصل*

الصحراء ،وهذا ما تحدث عنه سعاده حين قال حتى التسمية تسمية العرب أو
الصحراء جاء منها العرب وهم سكان الصحراء .وهذه األمور في األمم جميعها
تأتي التسمية من األرض...
والشيء المه ّم عند المفكر أنطون سعاده ،هو أننا كنا نرى صراعا ً كبيرا ً بين
أنصار المدرسة الروحيّة وأنصار المدرسة الماديّة ،وأنطون سعاده أوجد توازنا ً
حقيقيا ً بين أنصار المدرستين وس ّماه المدرحية ...هذه النظرية الجديدة نفت هذا
الصراع حتى في داخل ك ّل إنسان في نفسه ،فأيّ إنسان في العالم دائما ً لديه صراع
االنتماء أو الكون أو حقيقة هذا الكون أو انتماء لعقيدة أو دين ما ،ك ّل إنسان يرى
في نفسه النار ،يرى في دينه الطريق إلى الجنة ،وهذا سبب صراع بين مختلف
الطوائف والمذاهب ،وقال عنه الزعيم بأنّ صراعنا على السماء أفقدنا األرض.
خسرنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب وخسرنا أراض��ي بسبب
صراعاتنا على السماء .أنطون سعاده حتى في البدايات هو أ ّول من رأى الخطر
القابع في الجنوب ،هذا الكيان الصهيوني السرطاني المس ّمى «إسرائيل» هو أ ّول
من نبّه إلى هذا الخطر ،وبعد أكثر من قرن على بداية هذا الخطر القابع في الجنوب
أنا أتش ّرف وأفتخر أنني من أبناء العقيدة القومية االجتماعية التي تقول إنّ لقائي
مع هذا الكيان السرطاني هو لقاء الحديد بالحديد والنار بالنار فقط ال غير.
لألسف نحن وصلنا إلى زمن نرى فيه التطبيع وهذه الترهّ ات التي أعتقد أنها
لن تستم ّر إلى النهاية ،وكلمة تطبيع هي كلمة خاطئة حقا ً التطبيع هو إعادة
العالقات إلى طبيعتها ،وطبيعة العالقة مع هذا الكيان السرطاني هي صراع
وجود وليس صراع حدود ،فالعالقة الطبيعية هي إما نحن أو هم في هذه األرض
ونحن أصحاب األرض ونحن أصحاب الحق.
في النهاية ،أننا كسوريين قوميين اجتماعيين نقسم على هذا الشيء نربّي
عائالتنا تربية قومية اجتماعية ،وأنا أجزم أنّ هذا الفكر لن يموت ألنّ ك ّل إنسان
ينتمي إلى هذا الفكر هو صاحب أمانة .وهذه األمانة ستنتقل إلى األجيال التي
تلينا والتي لم تولد بعد ،وتحيا سورية ويحيا سعاده...

إن الوفاء لروح الزعيم أنطون سعاده وألرواح الشهداء العظام في أمتنا ،أن
ونرص الصفوف المقاومة لنصنع الع ّزة والمجد ألمتنا.
نحفظ العهد ونجدّده
ّ
نغتنم مناسبة األول من آذار ،لنؤكد أن انطون سعاده صاحب فكر وعقيدة
ومؤسس حزب يعتبر فلسطين جوهر القضية القوميّة ،ونحن نعتز ب��دور هذا
الحزب ،الذي يجمعنا به مسار نضالي كفاحي صراعي لتحقيق أهداف أمتنا في
التحرير والعودة.
المجد للحزب السوري القومي االجتماعي الحليف والصديق ،والخلود لروح
الزعيم أنطون سعاده.

*مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في لبنان.
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ش ّكلت مسيرة القائد الشهيد انطون سعاده إرثا ً نضاليا ً
وفكريا ً وثقافيا ً لكل الشرفاء واألح��رار المدافعين عن قيم
الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعيّة ،وش ّكل فكره
أيضا ً منارة للفكر المقاوم الذي أدرك مبكرا ً خطورة المشروع
االمبريالي االستعماري البريطاني الصهيوني الذي أراد
تقسيم العالم العربي لكي يكون في حالة ترهل وضعف
وكي يتسنى للمستعمرين ان يمرروا مشاريعهم في منطقتنا
العربية.
ولذلك ك��ان من أولئك الذين أدرك��وا خطورة المؤامرة
البريطاني
التي تع ّرضت لها فلسطين بوعد بلفور والتآمر
ّ
والغربي الذي هدف الى ابتالع فلسطين.
ّ
لقد كان الشهيد أنطون سعاده ،مؤمنا ً بعدالة القضية
الفلسطينية ومدافعا ً حقيقيا ً عن فلسطين ،وم��ن أقواله
المأثورة «نحن نريد تحرير فلسطين ألنها جزء منا ،ويجب أن
أرضنا لنا» ،وأسهم إسهاما ً
يخرج المعتدون من أرضنا لتبقى ُ
مميزا ً في دعم القضية الوطنية الفلسطينية ،ونذر نفسه لدعم
عدالتها ،ومكافحة الظلم الذي لحق بشعبنا على يد الحركة
الصهيونية واالستعمار البريطاني واالمبريالية العالمية.
وكان يردد دوما ً بأن ضياع فلسطين لم يكن بسبب قوة
أولئك الذين تآمروا على هذه القضية العادلة وإنما بسبب
تشرذم أمتنا وتفككها .وهو الذي كان يقول دائما ً بأن وحدة
األمة هي قوة لها في الدفاع عن فلسطين وفي الدفاع عن
القضايا العادلة كافة في هذا العالم العربي.
قومي،
وقد أدرك سعاده أن الخطر على فلسطين هو خطر
ّ
ومن هنا أكد إيمانه بقومية المعركة مع العدو الصهيوني،
ولهذا حارب التجزئة ونادى بالوحدة والتحرير ألن إنقاذ
فلسطين هو أمر يه ّم كل الشعوب العربيّة .وألجل ذلك ّ
سخر
الشهيد سعاده كل إمكاناته وطاقاته في خدمة المشروع
القومي الوحدوي ،ونشر الوعي المبكر ألهداف المشروع
الصهيوني ،وحارب الهجرة اليهوديّة الى فلسطين واعتبرها
ّ
خطرا ً على فلسطين ومستقبل ومصير منطقتنا بأكملها.
في هذه الذكرى العزيزة علينا ،ما زلنا اليوم نستخلص
العبر واألفكار التحررية ذاتها ،وما زلنا نعيش التحديات
والمخاطر ذات��ه��ا بفعل استمرار المشروع الصهيوني
االستعماري الكولونيالي.
ختاماً ،نقول إنّ حزبا ً متمسكا ً بنهج سعاده ستبقى

ّ
المعطرة
بوصلته المقاومة حتماً ،وستبقى مسيرته
بالنضال والمقاومة والتضحيات إرث�ا ً لكل األح��رار الذين
يتقدمون صفوف المواجهة بمواجهة االحتالل والعدو
الصهيوني ،وفي مواجهة مخططات التقسيم والتفتيت.
لسعاده منا تحية الوفاء من فلسطين التي ما زال جرحها
ينزف منذ النكبة وحتى ال��ي��وم ،لكنها ما زال��ت صامدة
وعصيّة على االنكسار ،تقاوم وتدافع بشراسة عن الحق
الفلسطيني في مواجهة مشاريع االستعمار واالستيطان
والضم والتهويد ،وإلفشال صفقة القرن وكل المؤامرات
التصفويّة.
للشهيد سعاده نقول :لن تنساك فلسطين وكل الشعوب
الثائرة الح ّرة ..ومهما طال الليل ففجر النصر آتٍ  ...فجر
يبدعه شعب الثورة ،تعود به فلسطين إلى نبعها ...إلى
أرضها وسمائها وإنسانها شعب المعاناة المديدة ...رحل
الشهداء ...من أجل أن تمطر السماء ...وكل سماء ال تمطر
للناس جحود ...رحل الشهداء من أجل تحريك الراكد من
الرتابة المغلقة ...فكل التحية لمن صرف عمره في خدمة
وطنه وشعبه ومبادئه.

*عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين.

�إنّ حزب ًا متم�سك ًا بنهج �سعاده
�ستبقى بو�صلته المقاومة
حتم ًا ،و�ستبقى م�سيرته
ّ
المعطرة بالن�ضال والمقاومة
والت�ضحيات �إرث ًا لكل الأحرار
الذين يتقدمون �صفوف
المواجهة بمواجهة االحتالل
والعدو ال�صهيوني ،وفي
مواجهة مخططات التق�سيم
والتفتيت.

عروبي �صادق عرف معنى
�أنطون �سعاده مفكر
ّ
�أن تكون للأمة كرامة ومبادئه وقيمه م�ستمرة
} رزق عروق*
أي����ا ٌم عصيبة ،ت��م � ّر ب��ه��ا األم����ة ،وس���ط محيط مليء
باالضطرابات والقالقل ،وتشتعل النيران في األرج��اء وال
تجد مَن يطفئها ،بل هناك من يُغ ّذيها ويريدها أن تبقى
مستعرة.
زمنٌ يُغيّب فيه صوت العقل والحكمة ،ويُعلي من شأن
أصوات الفتن والحروب ،بينما األمة تزداد تمزقا ً يوما ً بعد
يوم ،زمنٌ تكبّل فيه أيدي األحرار والتواقين الستعادة مجد
هذه األمة ،ويُطلق العنان لرموز الذل واالرتهان واالنبطاح
أمام أعدائها ،لتبقى أمتنا كسيرة منهزمة ،ال تقوى على أن
تأخذ طعامها بيدها.
وسط كل هذا السواد واإلحباط الذي يُلقي بظالله على كل
بقعة من عالمنا العربي واإلسالمي ،إال أننا ال زلنا على ثقة
بأن موعد هذه الشعوب المضطهدة والمكلومة والمغلوبة
على أمرها ،هو النصر ال محالة ،كيف ال وال زالت هناك ثلة
من الصادقين ،العارفين طريق الحق بالحق ،والذين أخذوا
على عاتقهم السير رغم كل ما يعانونه في هذا الطريق
الطويل نحو النصر والتمكين وال��خ�لاص م��ن االحتالل
والتبعية واالنهزامية ،لتغدو أمة العرب قائدة لعالمنا ،كما
كانت على الدوام.
ومن أولئك الصادقين الذين عرفوا معنى أن تكون لألمة
العروبي أنطون سعاده ،والذي أطلق مرحلة
كرامة ،المفكر
ّ
جديدة تبعث الوعي وتنفض غبار ال��ذل والعار عن هذه
األمة ،مقتفيا ً أثر كل المخلصين واألوائل الذين وقفوا سدا ً
منيعا ً في وجه مؤامرات الخنوع والتقسيم ،وال زال فكره
وقيمه حاضرة إلى يومنا هذا.
وإن الناظر لواقع أمتنا المعاصر المؤلم ،ليجد كم أننا في
حاجة إلى كل أولئك الذين نذروا حياتهم وقدموا أعمارهم
سعيا ً من أجل وحدة األمة وكرامتها وسؤددها ،وأن ال يكون
لغريب موطأ قدم على أرضها.
ورغ��م ما سعى له االحتالل الصهيوني وأعوانه ،من
محاولة تغييب فلسطين عن الحاضر العربي ،وإزالتها من
الذاكرة ومحاولة تشويهها بشتى الصور ،إال أنه لم يفلح
في وأد الحلم الفلسطيني بالحرية واالستقالل ،ومواصلة
طريق الجهاد والكفاح لكل محت ّل ومغتصب لهذه األرض
المقدسة.

يتمسكون بكل ذرة تراب من أرضهم،
فال زال أهل فلسطين
ّ
ويدافعون عنها بكل ما أوت��وا من ق��وة ،ويرفضون مسار
الصهيوني ،فال يتنازلون
االنهزام والتسوية مع العدو
ّ
عن شبر واحد من أرض فلسطين التاريخيّة ،مهما زادت
المؤامرات وال ُمغريات والضغوط التي يتع ّرض لها شعبنا
الفلسطيني ،الذي أعلن بكل وضوح تمسكه بخيار المقاومة
الصهيوني ،واستخدام
كخيار استراتيجي لمواجهة العدوان
ّ
األساليب المتاحة كافة لمواجهة هذا العدوان المتواصل،
بالرغم من انشغال أبناء هذه األمة بهمومهم ومشاكلهم
التي يحاول أعداؤنا إغراق بلداننا فيها ،حتى ال تفيق األمة
من غفوتها.

�أطلق مرحلة جديدة تبعث
الوعي وتنف�ض غبار الذل
والعار عن هذه الأمة ،وقفت
�سداً منيع ًا في وجه م�ؤامرات
الخنوع والتق�سيم...
فكما كانت فلسطين على الدوام هي التي تجمع شتات
هذه األمة ،فنحن على ثقة تامة ،أن األمة ستستعيد بريقها،
وتأخذ زمام أمرها ،وتلفظ كل خائن وعميل ،وكل مَن سعى
إلى إشعال حروب الفتنة الطائفية والعرقية بين شعوبنا.
إننا أمام طريق طويل وشاق ،وال زال أمامنا الكثير لنقوم
به كجزء من واجبنا ،نحو توثيق أواصر وحدة هذه األمة،
واالجتماع على كلمة واح��دة ،كخطوة أول��ى على طريق
أمس الحاجة
مواجهة العدو الصهيوني ،ونحن اليوم في ّ
إلى بعضنا البعض ،ألن نذل ّل العقبات التي يمكن أن ّ
تعطل
طريق وحدة األمة ،وإزالة أسباب ضعفها وهوانها ،والتمسك
بثوابتها وقيمِها العالية ،لتحقيق كرامتها وانتصارها،
وانتزاع حريتها بكل قوة وعزم.

*مسؤول العالقات الخارجيّة
في حركة المقاومة الشعبيّة
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تتمات
معارك �ضارية ( ...تتمة �ص)1

لبنانياً ،شهد أول أمس السبت ،حشدا ً شعبيا ً شاركت
أح���زاب وج��م��ع��ي��ات وش��خ��ص��ي��ات مناهضة للمقاومة في
تنظيمه ك��ان أب��رزه��ا ح��زب ال��ق��وات اللبنانية وشخصيات
من قوى  14آذار ،وعدد من الجمعيات التي كانت تتحدّث
طائفي وتسعى
بصفتها من الثوار الرافضين لكل شكل
ّ
لتصدّر تح ّرك  17تشرين .وأعاد البطريرك بشارة الراعي
أمس تأكيد مضمون الدعوات التي أطلقها من حشد بكركي،
قائالً إن  15ألفا ً أ ّي��دوا دع��وات بكركي للتدويل والحياد،
وفيما حذر حزب الله بلسان النائب حسن فضل الله من
مخاطر دعوات التدويل والحياد ،قالت ممثلة األمين العام
لألمم المتحدة في بيروت بالوكالة نجاة رشدي إنها أبلغت
البطريرك الراعي بأنه «ال يمكن لألمم المتحدة أن تتولى
دور الدولة أو الالعبين السياسيين أو أن تح ّل مح ّل الدولة
ونحن نحترم سيادة لبنان والح ّل بتشكيل الحكومة ليس
بيد المجتمع الدولي .ونحن طالبنا مرارا ً وتكرار بالتسريع
في والدة الحكومة» ،واعتبرت أنه «إذا كان هناك مشروع
واض����ح وات���ف���اق م��ن ج��ه��ات ل��ب��ن��ان��ي��ة واض��ح��ة ودع����م من
المجموعة الدولية لدعم لبنان يمكن أن يكون هناك مؤتمر
دول��ي ،ولكن لن يكون هناك مؤتمر كهذا ألن البطريرك
طلب ذلك وحيدا ً أو ألن األمم المتحدة قررت».
وبعدما حمل مشهد بكركي شتائم لرئيس الجمهورية
ول��ح��زب ال��ل��ه ،ل��م ت��ت��ب��رأ م��ن��ه��ا ال���ق���وات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،م��ا دعا
مستشار البطريرك الوزير السابق سجعان قزي ،التحدّث
ليل أمس عن أن البطريرك كان منزعجا ً من هذه الهتافات.

أحيت منفذية المتن الشمالي في الحزب ال��س��وري القومي
االجتماعي األول من آذار ،عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده،
بوقفة في ضهور الشوير ،بدأت بالتج ّمع أمام نصب سعاده ،حيث
أقيم حفل رمزيّ تحدّث فيه العميد فادي داغر باسم منفذية المتن
الشمالي ،ورئيس الحزب وائل الحسنية ،وت ّم وضع باقة زهر على
النصب .وتخلّلت الوقفة أناشيد وأغانٍ قوميّة.
وقام المشاركون بإنارة «دار سعاده» ومحيط العرزال ،كما
قامت مجموعة من القوميين ب��إن��ارة ال��ش��وارع ومحيط مكتب
المنفذية في المروج والتالل المحيطة وقمة جبل صنين.
االجتماعي وائل الحسنية
القومي
وألقى رئيس الحزب السوريّ
ّ
ّ
كلمة قال فيها :مَن يريد حقا ً دول� ًة مدنية ال طائفية ،فإنّ طرح
الحزب السوري القومي االجتماعي ومشروعه هو قيام الدولة
المدن ّية .ومَن يريد الوحدة حقاً ،فإنّ الحزب القومي هو النموذج
وحدنا أنطون سعاده بفكره
الحي للوحدة واإلخاء القومي ،فقد ّ
وعقيدته ،فأصبحنا شعبا ً واحدا ً في مجتمع واحد ووطن واحد.
وتابع الحسنية :إنّ السبيل لمعالجة األزمات في لبنان بسلوك
طريق اإلصالح سبيالً للنهوض ،وهذا لن يت ّم إال عن طريق الحزب
السوري القومي االجتماعي الذي يشدّد على ثقافة الوحدة وعلى
اعتماد اقتصاد اإلنتاج فكرا ً وصناع ًة وغالالً.
وق��الَ :م��ن يريد تحرير األرض حقا ً فعليه أن يلوذ بالقوة
المؤيدة بصحة العقيدة ،وهذه القوة هي التي نادى بها أنطون
س��ع��اده ،وال��ق��وة هي نهج المقاومة ووق��ف��ات العز ،ال بمواقف
الحياد .بالشهداء من سناء محيدلي ووجدي الصايغ إلى كواكب
االستشهاديين ،نرسم خطنا البياني المقاوم .ولفلسطين نقول إننا
قادمون ،وللبنان سنستر ّد مزارع شبعا .نعم سنستر ّد ك ّل أرض
مغتصبة ،وألصحاب مشاريع التقسيم والتفتيت نقول :سنقاوم
مشاريعكم ،لكي تبقى بالدنا حرة سيدة تحيا بعز وكرامة .وكان
داغر تحدث فقال :حزب سعاده شكل الخطة المعاكسة بوجه
الخطة الصهيونية االحتاللية العنصرية المدعومة من القوى
االستعمارية الطامعة بثروات بالدنا واستعباد أمتنا والهيمنة
عليها .إن حزبنا هو خشبة خالص لشعبنا ،فهو يعمل بهدي
تعاليم سعاده لتحقيق وحدة األمة ونبذ الطائفية والمذهبية
والقبلية وك��ل عناصر التفتيت وال��ه��دم التي تستهدف وحدة
مجتمعنا .وقاومنا التقسيم والتشرذم والتفتيت ألننا حزب صراع
وحزب وحدة وألنّ عقيدتنا هي عقيدة وحدة وحياة وصراع.
وقال :إننا في عيد مولد باعث نهضتنا نؤكد التزامنا الثابت
الراسخ بالمبادئ المحيية التي هي ذخيرتنا لمواجهة يهود
الداخل والخارج .في األول من آذار نؤكد مضاء العزيمة والتصميم
على مواصلة نهج الصراع والمقاومة دفاعا ً عن أمتنا كل أمتنا.
فيما تغيب التطورات عن الملف الحكومي ،على اعتبار أن
االتصاالت بين المعنيين في الداخل وصلت إلى طريق مسدود،
فحراك اللواء عباس ابراهيم لم يصل إلى أي نتيجة ،عطفا ً عن
أن البطريرك الماروني فشل في تقريب وجهات النظر بين بعبدا
وبيت الوسط.
وف��ي سبت بكركي وأم��ام الحشود الشعبية ألقى البطريرك
الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة فأكد «أننا
نريد من المؤتمر الدولي أن يثبت الكيان اللبناني المع ّرض
جديا ً للخطر وأن يثبت ح��دوده الدولية وأن يدعم نظام لبنان
الديموقراطي وإعالن حياد لبنان ،فال يعود ضحيّة الصراعات،
وال يعود أرض الحروب واالنقسامات».
وشدّد على «أننا نريد أن يتخذ المؤتمر جميع اإلجراءات لتنفيذ
القرارات الدولية المعنية بلبنان التي لم تنفذ او نفذت جزئيا ً من
أجل تثبيت استقالله وسيادته لكي تبسط الدولة سلطتها على
كامل األراضي اللبنانية ،من دون أي شراكة أو منافسة» .وقال:
نريد من المؤتمر توفير الدعم للجيش اللبناني ليكون المدافع
الوحيد عن لبنان .نريد من المؤتمر وضع خطة تنفيذيّة سريعة
لمنع توطين الفلسطينيين وتأمين ع��ودة سالمة للنازحين
السوريين .وشدّد الراعي على أن «ال توجد دولتان أو دول على
أرض واحدة وال جيشان أو جيوش على أرض واحدة وال شعبان
أو شعوب في وطن واحد ،وأي تالعب بهذه الثوابت يهدّد وحدة
الدولة».

وقال« :ال تسكتوا عن الفساد وعن فوضى التحقيق في جريمة
المرفأ ،وال عن السالح غير الشرعي وغير اللبناني وال عن سجن
األب��ري��اء وال عن التوطين الفلسطيني ودم��ج النازحين وال عن
مصادرة القرار الوطني وال عن االنقالب على الدولة والنظام ،وال
عن عدم تأليف حكومة وعدم إجراء اإلصالحات».
وامس وفي عظة األحد تحدث الراعي عن التجمع الذي حصل
أمس في بكركي ،وقال خالل عظة يوم األحد« :باألمس ،احتشد
البطريركي خمسة عشر ألف شخص ،لدعم موقف
في الصرح
ّ
البطريركيّة المطالبة المجتمع ال��دول��ي ب��إع�لان حياد لبنان
اإليجابي الناشط ،لكي ين ّقي هويّته م ّما انتابها من تشويهات،
ّ
ويستعيد بهاءها ،ولكي يتم ّكن من القيام برسالته كوطنٍ لحوار
وأرض للتالقي والعيش معً ا بالمساواة
الثقافات واألدي���ان،
ٍ
والتكامل واالح��ت��رام المتبادل بين المسيحيّين والمسلمين،
ودولة الصداقة والسالم المنفتحة على بلدان الشرق والغرب».
وأكد أن «هذا الحياد يم ّكن لبنان من تج ّنب األحالف والنزاعات
يحصن سيادته الداخليّة
والحروب إقليم ّيًا ودول ّيًا ،ويم ّكنه من أن
ّ
والخارجيّة بقواه العسكريّة الذاتيّة».
إلى ذلك أفيد ان الراعي سيبدأ بشرح مبادرته في الداخل على
القوى السياسية والدينية عبر وفود ستزور المعنيين في الداخل
من اجل الوصول الى ورقة مشتركة هذا فضالً عن أنه سيتواصل
مع عدد من الدول الغربية واإلقليمية المعنية بلبنان وبالمبادرات
المطروحة .وش��ددت مصادر بكركي لـ «البناء» على ان مواقف
البطريرك منسقة مع الفاتيكان ال سيما لجهة هوية لبنان والوجود
المسيحي ،واعتبرت مصادر بكركي أن البطريرك الراعي ال يعتبر
على اإلطالق أن حزب الله منظمة إرهابية ،وكان هناك لجنة بين
حزب الله وبكركي تجتمع دورياً ،للبحث في الكثير من القضايا،
لكن حزب الله ينزعج من المؤتمر الدولي ألنه ح ّذر من أن تطرح
الدول الكبرى ملف سالحه على الطاولة.
وفيما لم يعلق الراعي على الهتافات التي رفعها بعض الحشود
وتندّد بحزب الله وتصفه بـ»اإلرهابي» وتدعو رئيس الجمهورية
الى االستقالة ،ر ّد حزب الله على لسان النائب حسن فضل الله
على ما جرى في الصرح البطريركي ،مؤكدا ً أن التدويل يشكل
خطرا ً وجوديا ً على لبنان.
وأض��اف فضل الله أنه «كنا نتوقع تصرفا ً مختلفا ً حول ما
حصل في بكركي» ،معتبرا ً أن هناك «من يتلطى خلف البطريركية
المارونية» في لبنان.
وشدّد فضل الله على أن «حزب الله يرى بأن التدويل يشكل
خطرا ً وجوديا ً على لبنان» ،متسائالً« :م��اذا فعل التدويل في
سورية وليبيا والعراق؟» ،مضيفا ً أن «مَن يريد التمسك باتفاق
الطائف يجب أن ال يدعو الدول إلى لبنان لحل األزمة ،بل يجب أن
تبدأ المعالجة من الداخل».
وليس بعيداً ،في ما غاب مناصرو ومؤيدو التيار الوطني
الحر عن الحشود التي أ ّمت بكركي ،أكدت مصادر التيار الوطني
الحر لـ «البناء» ،ان عدم المشاركة ال تعني ان التيار الوطني
الحر على خالف مع البطريركية المارونية ،فالتيار الوطني الحر
يتفق والبطريرك الراعي على أهمية ترسيخ الشراكة في الحكم
والمحافظة على هوية لبنان واالبتعاد عن سياسة المحاور،
لكنها رأت أن طروحات البطريرك تحتاج الى موافقة اللبنانيين
وبالتالي يجب إج��راء مناقشة موسعة القتراحات الراعي من
أجل الوصول الى حلول تحمي لبنان وسيادته ،خاصة أن هناك
هواجس من المؤتمرات الدولية األممية فالبعض يعتبر انها
قد تدفع نحو أزم��ات جديدة ،معتبرة ان الحياد يجب أن تؤمن
مقوماته غير متوفرة اليوم.
الى ذلك وفي إطار جولته على المرجعيات الروحية التي بدأها
األسبوع الماضي ،يزور وفد كتلة المستقبل برئاسة النائب بهية
الحريري بكركي قبل ظهر اليوم على أن يزور أيضا ً الشيخ نعيم
حسن في دار الطائفة الدرزية.
كما تشمل الجولة خ�لال ه��ذا األس��ب��وع محطة ف��ي المجلس
اإلسالمي الشيعي األعلى.
في خضم ما يجري فإن الوضع االجتماعي والمعيشي في
لبنان يزداد سوء ا ً في غياب أي تحرك رسمي وسياسي إلنقاذ
ما يمكن إنقاذه ،نشرت صحيفة اندبندنت البريطانية تقرير ا ً
بعنوان «انفجرت بيرو ت قبل ستة أشهر ،ولبنا ن اآلن على
حافة االنهيار» ،مشيرة إلى أن البالد ذاهبة إلى االنهيار الشامل
والتام .وذكرت أن «البالد تتجه نحو االنهيار التام ،بينما ترزح
تحت وطأة أزمة ثالثية األطراف :في أعقاب االنفجار الذي ترك
مساحات شاسعة من العاصمة تحت األنقاض ،وزي��ادة غير
مسبوقة في حاالت اإلصابة بفيروس «كورونا» التي طغت على
نظام الرعاية الصحية ،وانهيار مالي دفع أكثر من نصف البالد
ا ّلتي يبلغ عدد سكانها  7ماليين نسمة إلى ما دون خط الفقر
« .وخلص التقرير إلى أنه «بعد ستة أشهر ،ال زالت األحزاب
اللبنانية الحاكمة غير قادرة على االتفاق على تشكيل حكومة
جديدة ،األمر الذي ترك البالد في مأزق سياسي وعَ رقل إيصال
المساعدات الخارجيّة؛ وتع ّثر التحقيق في االنفجار منذ 17
كانون األ ّو ل الماضي».
صحياً ،وصلت دفعة جديدة من لقاحات كورونا أمس الى
بيروت .وفي وقت تفتح المزيد من القطاعات االقتصادية اليوم،
طمأن رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري
الى أن «مسار التلقيح مستمر كما هو ويجب أن يستمر ألنه ال
تجوز المراهنة على صحة اللبنانيين أبدا ً ال بل على العكس نص ّر
على استمرار عملية التلقيح مع التشديد على الشفافية المطلقة
وعدالتها وض��رورة أن يكون المسار واضحا ً وصريحا ً ويحترم
األولويات المعتمدة من دون استثناءات استنسابية» .وشدّد
على أن «التسجيل على المنصة ال يعني أبدا ً الحصول على الدور
ألنه الخطوة األول��ى ،فيما الخطوة الثانية تلقي خبر الموافقة
والخطوة الثالثة تكمن في تحديد الموعد لتلقي اللقاح» .واضاف
«إن أولوياتنا هي صحيّة أي بمعنى االولوية للذين يتعرضون
للخطر أكثر واألولوية العمرية بغض النظر عما هو معتمد في
بلدان أخرى».

لماذا تحاور ( ...تتمة �ص)1
قائد المقاومة السيد حسن نصرالله كان استبق تهديدات «إسرائيل»
باإلعالن ،قبل عشرة أيام ،بأنّ المقاومة ستر ّد على قصف أيّ موقع مدني
لبناني بقصف منشآت عسكرية «إسرائيلية» قائمة بين أحياء ومواقع
مدنيّة داخل فلسطين المحتلة .إن��ذاره جرى تعزيزه ّ
ببث صو ٍر لهذه
القواعد والمنشآت في مختلف أقنية التلفزيون.
م��ن ال��واض��ح انّ إدارة ب��اي��دن تبتغي م��ن وراء ه��ذه االع��ت��داءات
والتهديدات ،مباشر ًة او مداور ًة ،تحقيق جملة اغراض:
أولها تجميع أوراق تهدي ٍد بالنار في يديها تظنّ انها تش ّكل وسائل
ضغط على إيران لحملها على الرضوخ لمطلب المفاوضات.
ثانيها استرضاء «إسرائيل» التي تعارض عودتها الى االتفاق النووي
تمس بأمنها القومي إذا ما عادت أميركا الى
باإليحاء لها بأن ال مضاعفات ّ
ذلك االتفاق طالما انّ في وسعها ،كما «إسرائيل» ،الح ّد من خطر إيران
بضرب حلفائها في العراق وسورية ولبنان.
ِ
ثالثها تحذير أعداء أميركا (و«إسرائيل») في المنطقة من مغبة مهادنة
إيران وحلفائها في مرحل ٍة تتميز بظاهرتين الفتتين :استشراء حاالت من
االضطراب والعسر االقتصاديّ والفوضى في بلدان غرب آسيا ،والعمل في
سياق إعادة تشكيل المنطقة الحتواء األخطاء المميتة التي ارتكبتها إدارة
ترامب الذاوية.
الى ذلك ،ثمة نظرية تعتمدها الدولة العميقة في الواليات المتحدة
وتنعكس سلبا ً على دول متعددة في منطقة غرب آسيا .إنها نظرية هنري
كيسنجر في مقاربة االزمات المستعصية والمتطاولة التي تأخذ احيانا ً
بخناق بعض الدول .كيسنجر كان ر ّكز أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه
على مسألة موازين القوى في العالقات الدولية واعتمدها كدليل عمل
أثناء اضطالعه بوظيفته كمستشار لألمن القومي في عهد الرئيس
ريتشارد نيكسون ثم كوزير للخارجية .لكنه ،بعد انتهاء خدمته العامة
وفي ضوء تجربته الغنية خاللها ،عدّل قناعاته بشأن هذه النظرية
مستنتجا ً في مقابل ٍة صحافية ودراسات الحقة بأن ازماتٍ معقدة قد تنشأ
في بعض الدول فتتط ّور وتتطاول وال تبدو قابلة للحل .مثل هذه األزمات
يجب ،في نظره ،عدم االهتمام بحلّها بل يجب تركها واالكتفاء تاليا ً
بإدارتها لمصلحة الدولة التي تحتاج الى مواردها وأسواقها او لموقعها
االستراتيجي.
يبدو انّ الدولة العميقة في الواليات المتحدة تعتمد نظرية كيسنجر
هذه في بلدان غرب آسيا التي تعاني ازمات عميقة ومتطاولة كلبنان
وسورية وال��ع��راق ،وقبلها جميعا ً فلسطين المحتلة .أليس واضحا ً

للمراقب المتابع ان أميركا تقوم منذ ثالثة عقود على األق ّل بإدارة األزمات
المعقدة والمتطاولة التي تعانيها هذه البلدان وال تقوم بأعمال جدّية
لحلها أو تسويتها؟
إنّ إدارة األزمة تتيح ألميركا هامشا ً واسعا ً من حرية العمل والمناورة
من حيث توفيرها فرصا ً لتلعب وتتالعب باألطراف المحليين الواحد
ض ّد اآلخر او ضدهم جميعا ً ما يمنحها القدرة على تحقيق أغراضها .ما
أغراضها في لبنان؟ لديها و«إسرائيل» اولوية رئيسة هي استبعاد حزب
الله من السلطة وتعطيل تحالفه مع أطراف محور المقاومة ،ومن ثم
تعزيز مكانة ودور حلفائها المحليين الموالين في حكم البالد.
في سورية ،تدير أميركا األزمة بإضعاف الحكومة المركزية ودعم
تنظيمات إرهابية وأخرى ذات نزعة انفصالية او معادية في الوقت نفسه
للتحالف القائم بين سورية وإيران من جهة والتعاون الجاري بينهما
يصب في خدمة مصالح أميركا
وبين روسيا من جه ٍة أخرى .ذلك كله
ّ
و«إسرائيل».
في العراق ،تدير أميركا األزم��ة باإليقاع بين األط��راف السياسية
المتصارعة على السلطة والموارد والنفوذ ،كما بالتركيز على ضرب
فصائل «الحشد الشعبي» المتحالفة مع إيران ضد «إسرائيل» ،والداعية
الى تعزيز التعاون مع سورية دعما ً ألطراف محور المقاومة.
ف��ي فلسطين المحتلة ،تلتزم أميركا دع��م «إس��رائ��ي��ل» سياسيا ً
واقتصاديا ً وعسكرياً ،وتتظاهر بتأييد بعض المشروعات التسووية كـ
«ح ّل الدولتين» من دون أن تتخذ تدابير جدية لتحقيق ايٍّ منها بل تتلطى
بالتأييد اللفظي لهذه المشروعات الصوَرية لتتغاضى عن مشروعات
«إسرائيل» االستيطانية المتواصلة بل لتقوم ،أثناء والي��ة ترامب،
باالعتراف بض ّم القدس للكيان الصهيوني واعتبارها عاصمة له.
هكذا باختصار تدير الواليات المتحدة أزمات بلدان المنطقة ،وهي
إدارة مرشحة ألن تدوم وتستمر إلى أن تعي االطراف العربية المعنية أن
المخرج الوحيد من هذه المحنة الم ّرة والمتطاولة يكمن في اعتماد قاعدة
تقديم األهم على المهم ،فتقوم القوى والقيادات الوطنية بتسوية خالفاتها
بقصد بناء تحالف وطني عريض في الداخل وتعزيز االتجاه الرامي الى
إنجاز تحالف قومي مقاوم بين لبنان وسورية والعراق (واألردن بعد
تحرره من معاهدة الصلح مع «إسرائيل») وقوى المقاومة في فلسطين
المحتلة لمواجهة «إسرائيل» وحلفائها.
تنبّهوا واستفيقوا ايها العرب...
 نائب ووزير سابق

«القومي» ينعى الرفيق المنا�ضل �شفيق عبّا�س عا�صي:
من رفقاء الرعيل الأول ...قدوة في االلتزام ومثال في المناقبية
ينعى الحزب السوري القومي اإلجتماعي إلى األ ّمة وعموم السوريين
القوميين اإلجتماعيين في الوطن وعبر الحدود ،الرفيق المناضل شفيق
عباس عاصي الذي توفي في المهجرعن  91عاماً.
الرفيق الراحل من مواليد مشغرة  ،1930إنتمى الى الحزب السوري
القومي االجتماعي عام  ،1951فانخرط في العمل الحزبي وشكل مع
رفقاء الرعيل األول قدوة في االلتزام ومثاال ً في المناقبية.
أسس مع شريكة حياته الفاضلة حسيبة أبو كالم عائلة ملتزمة مؤلفة
ّ
من الرفقاء أكرم ،كريم ،علي ،والمواطنين رفيق ،ياسر ،أيمن ،رائد ،فاطمة
والمرحومة ليلى.
عُ رف الرفيق الراحل بنقاء اإليمان القومي ،وصدق االنتماء ومضاء
العزيمة من أجل انتصار قض ّي ٍة تساوي الوجود ،وتميّز بثباته وتضحياته
وعطاءاته ،خالل مسيرته الحزبية الحافلة بالنضال والمسؤوليات
والمهام على أكثر من صعيد.

بوفاة الرفيق المناضل شفيق عاصي ،يفقد الحزب السوري القومي
االجتماعي أحد مناضليه من الرعيل األول الذين ب ّروا بالقسم وكانوا
خميرة البناء الحزبي من خالل نشر فكر ومبادئ الحزب.
الرفيق الراحل شفيق عاصي وإنْ غاب جسداً ،لكنه سيبقى حيا ً في
نفوس القوميين وذاكرة النهضة.
هذا وسيُنقل جثمان الراحل من الواليات المتحدّة إلى أرض الوطن
ليُوارى الثرى في بلدته مشغره ،وسيعلن الحقا ً عن موعد التشييع.
تقبل التعازي على األرقام التالية ،هاتف ـ واتس أب
ر .أكرم001)313( 9897401 :
ر .كريم0096170691903 :
ر .علي001)313( 8028888 :
رفيق001 )313( 6571802 :
البقاء لألمة

م�أزق خ�صوم ( ...تتمة �ص)1
مزاعمهم كداعمين للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وهي الشعارات
التي يرفعونها ،وهم يقولون إن شهادات االنتماء إليها تصدر من
واشنطن حصراً.
التحرك الذي شهده لبنان تحت عنوان الدعوة للتدويل والحياد،والذي شهد إحدى حلقاته العلنية في بكركي ،واجه بكل مك ّوناته من
بكركي نفسها الى األحزاب والزعامات والجمعيات والشخصيات
التي ش��ارك��ت بالتحضير والتعبئة للحشد ،ه��ذا التعلثم ،فطرح
التدويل والحياد يستمد قيمته من قدرته على مخاطبة واشنطن
ونيل مساندتها ،وواشنطن تشترط لفتح النقاش سماع موقف
واض��ح م��ن قضية قتل جمال الخاشقجي باعتبارها مانيفستو

جبهة حقوق اإلنسان والديمقراطية في العالم العربي ،وإذا كانت
بكركي تجد مع بعض الزعامات واألح��زاب ع��ذرا ً لتفادي الحديث
عن القضية بذريعة حاجة لبنان للدعم السعودي المالي ،فواشنطن
تجيب أنها تتفهم ذلك اذا كان التحرك من خالل حكومة لبنانية تطلب
دعم خطة نهوض اقتصادية ،اما من يريد دعم واشنطن االستثنائي
لدعوة التدويل والحياد تحت عنوان حقوق اإلنسان والديمقراطية،
فعليه أن يلبي دفتر شروط االنضمام الى جبهة تقودها واشنطن
تحت هذا العنوان ،وما ينطبق على بكركي واألحزاب والزعامات،
فيتح ّول ال��ى مضبطة اتهام بوجه الشخصيات والجمعيات التي
تعمل تحت هذا العنوان وتطلب دعم واشنطن.

التعليق ال�سيا�سي

من ن�صح بكركي بالت�ضحية بورقة قوتها؟
ليس هناك أفق لتحقيق أي من الشعارات التي أعلنت من بكركي
لجهة إقرار مجلس األمن الدولي لقرار حياد لبنان ،وهو شيء مختلف
طوعي لقواه السياسية،
عن دع��وات سابقة لتحييد لبنان بقرار
ّ
ومثله ال أفق لقرار من مجلس األمن الدولي لعقد مؤتمر دولي يعلن
تدويل الملف السياسي اللبناني ،وهو لو حصل فلن يكون ملزما ً بعد
حصوله بما أعلنه البطريرك من طلبات من التدويل يعرف أن ما
سيح ّل هو طلبات الدول الكبرى التي تملك قرار التدويل.
ال أفق ألي من الطلبين ألن ثمة طريقين لبلوغهما ،األول هو
إجماع لبناني يتحول ال��ى ق��رار حكومي وربما يحتاج إلج��ازة
بالتوجه الى الدول الكبرى
بقانون من مجلس النواب ،وينتهي
ّ
ويسعى لتشكيل لوبي دولي إقليمي ،يمر بكل المعنيين الفاعلين
في اإلقليم كشرط ال يقوم التدويل وال إعالن الحياد من دونه ،من
الشرط األميركي برضى «إسرائيل» وضمان طلباتها ،إلى الشرط
الروسي برضى سورية وضمان طلباتها ،أما الطريق الثاني فهو
ّ
مبادرة دوليّة تحظى بدعم القوى العظمى صاحبة قرار الفيتو في
مجلس األمن الدولي ،وبكركي تعلم أن ال فرصة ألي من الطريقين
ولو بنسبة ضئيلة ،فهي لم تسلك الطريق األول ،وق � ّررت عدم
سلوكه برفع السقف بوجه مك ّونات لبنانية يستحيل بتجاهلها
صدور أي قرار لبناني يحتاج إلى اإلجماع ،والطريق الثاني مغلق
بسبب ما يكفي من تناقضات واهتمامات وأولويات تتصدّر جدول
أعمال الدول العظمى.
السؤل الجوهري بمعزل عن الموقف من جوهر التدويل والحياد،
وف��ي ظل تأكيد ع��دم وج��ود إمكانية إلح��داث اخ��ت��راق نحو هذه
العناوين ،هو لماذا تغامر بكركي بفقدان أوراق القوة التي تشكل
مصدر قدرتها على المبادرة لقاء تح ّرك محكوم بالفشل ،وفي طليعة
هذه األوراق ما تضمنه خطاب البطريرك بشارة الراعي ،أوال ً الدعوة
للتمسك بالسيادة ،ومدخل مفهوم السيادة هو اشتراط حصر

السياسات الخارجية ومخاطبة الدول والمجتمع الدولي بمؤسسات
الدولة الشرعية وتراتبيتها التي تبدأ من رئيس الجمهورية ،الذي
نالته الشتائم مباشرة من حشود االحتفال بمبادرة بكركي ،وثانيا ً
التمسك بالديمقراطية اللبنانية التي تحترم التعدّد أو ما يعرف
بالديمقراطية التوافقية ،والتي تقوم في جوهرها على اشتراط
اإلجماع في الخيارات المصيريّة ،وثالثا ً قوة التوازن التي رسمها
البطريرك كمعادلة نظرية في مواجهة موازين القوى ،وأطاحها
التوجه المنفرد لدعوات بحجم التدويل والحياد ،رهانا ً على
بمجرد
ّ
تعويض ميزان القوى لقوة التوازن الوطني عبر افتراض أن انضمام
الفاتيكان لدعوة بكركي سيضمن توافر ميزان قوى يتيح السير بها
بعيدا ً عن قوة التوازن الداخلي.
عمليا ً بكركي ستفشل في مشروعها كهدف ،لكنها في الطريق إليه
فقدت ما كانت تسجله من مآخذ على حزب الله ،بما هو أبعد من
مجرد امتالكه للسالح ،لجهة وضع قرار السالح خارج مؤسسات
الدولة ،فيصير بنظرها خروجا ً على السيادة ،وخ��ارج التوافق
الوطني فيصير بنظرها خروجا ً على الديمقراطية التوافقية ،وخارج
قوة التوازن فيصير احتكاما ً لميزان القوى.
الفارق أن حزب الله في كل ما تتهمه به بكركي نجح واقعيا ً في
اإلسرائيلي ،وبتحرير الجرود أو جزء
تحرير األرض من االحتالل
ّ
منها معاونا ً الجيش اللبناني بتحرير الجزء الثاني ،وبقي حكيما ً
ومتواضعا ً في إع�لان استعداده لوضع كل خالف يطال سالحه
على طاولة حوار وطني .كان األج��در أن تطلب بكركي من رئيس
الجمهورية الدعوة النعقادها وتدعو مؤيّدي دعوتها من القيادات
للمشاركة بهدف مناقشة طروحاتها ،ضمانا ً الحترام السيادة
والديمقراطية التوافقيّة وقوة التوازن ،بدال ً من االنفراد بمخاطبة
الخارج من فوق السيادة والديمقراطية التوافقية ،والوقوع بوهم
ميزان قوى يضرب قوة التوازن.

الرق�ص على غيبوبة ( ...تتمة �ص)1
اليوم ونحن أمام أزمة داخلية ح��ادة ،تشكل تحديا ً كبيرا ً مباشرا ً
للبنانيين ف��ي وحدتهم ،وأمنهم ،ومعيشتهم وحياتهم ،ومالهم،
وصحتهم ،ومستقبلهم ،نسمع من حين الى آخر ،من ينادي ويرى في
ح ّل قضايا الوطن بالحياد ،أو التدويل ،او الفدرالية ،حيث يجد فيها الح ّل
األمثل لمشاكل لبنان الداخلية.
ربما البعض لم يتعلم من عبر التاريخ وحقائق الجغرافيا ،ودروس
األحداث ،وسلوك الدول الكبرى حيال الشعوب ،وما فعلته بحقها خالل
قرون ،أثناء هيمنتها وتسلطها واستعمارها بلدانا ً عديدة في العالم ،من
ممارسات وسياسات أدت الى تقسيمها ،وتقزيمها ،وتحجيم البعض
منها ،وزرع بذور التفرقة واالنقسام داخل المجتمع .لتنبت في ما بعد
العداوة ،والكراهية التي تتغلغل في عقل الشعب الواحد.
لماذا نريد اللجوء للغير ونتركه في ك ّل مرة يق ّرر عنا؟ أألننا قاصرون!
أم عاجزون! أم فاشلون أو غير مؤهّ لين لبناء دولة وصون شعب؟! أألننا
غير قادرين على بناء وطن متماسك ومؤسسات سليمة ،وإرساء دولة
القانون! أم ألننا غير مستعدّين للتخلي عن أنانياتنا ،وعن مفاهيمنا
اإلقطاعية السياسية ،والطائفية ،والمناطقية ،واالمتيازات الطبقية
والمالية التي تتمتع بها حفنة متوحشة ،آخر ه ّمها بناء دولة ،وحماية
مؤسسات! أم أننا أدم ّنا على الفشل ،وعلى الزحف الى القوى الخارجية،
كالطفل الذي يريد البقاء في حضن أمه؟! فمن أي نوع وأيّ جينة هي
جينات زعماء لبنان الزمنيين والروحيين ،وقادة األحزاب الذين توالوا
على الحكم ،طيلة قرن من الزمن ،ولم يستطيعوا أن يحافظوا على وحدة
شعب ،واستقالل وطن ،وكرامة انسان من خالل مفهوم قومي وطني
جامع موحد ،لكل أطياف الشعب ومكوناته ،وإرس��اء دولة المواطنة
والقانون والحكم الرشيد!
إن الذين يطالبون اليوم بالحياد والتدويل والفدرالية ،انما يضعون
البلد أمام رياح ساخنة تلسع الجميع ،ويج ّرون اللبنانيين الى الفوضى،
والتقسيم واالنتحار الجماعي ،وإلى مواجهات داخلية ،ستكون نتائجها
وال شك ،مد ّمرة للجميع.
كيف يمكن سلخ لبنان عن واقعه القومي والجغرافي والتاريخي،
وانتمائه الى منطقته المشرقيّة ،فكراً ،وسياسة ،ونسيجاً ،وأمناً ،وروحاً،
وجسداً! وهل يتص ّور عاقل ان الحل للبنان يأتي عن طريق التدويل؟!
وأسست
وأيّ تدويل؟! هل الدول التي أنشأت نظام المتصرفية مهّدت ّ
لدولة متماسكة؟! وهل أسس االنتداب الفرنسي عام  ،1920دولة
أسس العتبارات عديدة أراده��ا ،لدولة طائفية
المواطنة الحقيقية ،أم ّ
مفصلة على قياس محدّد ،ال زلنا نحصد مشاكلها،
ومآسيها ،ورواسبها حتى وقتنا الحاضر! وهل اتفاق الطائف عام
 ،1989الذي جرى برعاية المملكة العربية السعودية ،و ّفر للبنان في
ما بعد ،االستقرار السياسي ،والوحدة الوطنية ،والعيش الواحد ،وبناء
الدولة القادرة المقتدرة؟! لماذا نريد أن نشعر العالم أننا فاشلون،
فاسدون ،انتهازيون ،منافقون ،مراوغون وصوليون ،حتى إذا ما انهالت
المشاكل علينا ،التي نحن السبب فيها ،وعجزنا
عن حلها ،نجول على ال��دول الفاعلة المؤثرة ،نستجديها لتقديم
الترياق لنا؟!
إنّ مفعول حلول الخارج مؤقت ،ألنها ليست العالج المالئم ،وال تعبّر
عن إرادة اللبنانيين ،وواقعهم وتطلعاتهم القومية الوطنية ،وال تشخص
متأصل يكمن في النظام
المرض الذي يعاني منه اللبنانيون ،وهو مرض
ّ
الطائفي ،واإلقطاع السياسي ،والمالي ،واالقتصادي ،وغياب استقاللية
القضاء ،وعدم تحقيق اإلنماء المتوازن ،واستفحال االحتكار للثروات
والمشاريع ،وحصرها في جيوب جهات معينة ،وإلحاق الغبن بشريحة
واسعة من أبناء الشعب.
إنّ الح ّل أيها السادة ،يأتي من الداخل ،وال يأتي من الخارج .خذوا
العبرة من الماضي البعيد والقريب ،وال تج ّروا الوطن والشعب الى االنتحار
الجماعي .فحذار حذار ،حيث لن يكون هناك رابح مع أيّ ح ّل سياسي يأتي
من الدول األجنبية أو غيرها ،التي عانينا منها ،وعانت معنا دول المنطقة

من سياساتها المستبدة ،ومن زجّ نفسها في شؤوننا الداخلية ،وابتزازها،
وقيامها باستقطاب فئات وتحريضها على فئات أخرى.
إنّ الرهان على الخارج ،واالستقواء به ،والشحن الطائفي ،وإثارة
النعرات على مختلف الصعد وتأجيجها ،لن يحقق للبنانيين األمان
واالستقرار ،وال الوحدة .بل سيج ّرهم الى المزيد من الفوضى والتخبّط
واالنهيار.
ّ
المتفجرة ،ألنّ العلة تكمن
المفخخة
لبنان اليوم بغنى عن الطروحات
ّ
في داخلنا ،في العقول والنفوس ،والسياسات البالية الفاشلة .فإنْ كنتم
فعالً أيها السادة ،جادّون وتريدون بناء وطن ،فأزيحوا عن أكتافه نظامه
الطائفي ،وأقيموا الدولة العصرية القوية لتحافظوا على سيادة الوطن،
وحماية أرضه وشعبه من أطماع «إسرائيل» في أرضه ،وثرواته المائية
والطاقوية ،عندها ال داعي بتاتا ً للحياد الهش المشبوه ،الذي سيكون
عرضة في أيّ وقت لالهتزاز والتصدع .ولنا في ذلك عبرة من حياد
بلجيكا واللوكسومبورغ ،حيث لم يمنع هذا الحياد الجيش األلماني،
بعد عام واحد من اندالع الحرب العالمية االولى ،من اجتياح أراضيهما
واحتاللها أمام مرأى الدول الكبرى والعالم كله ،الذي بقي مكتوف اليدين
أمام المشهد األلماني.
إنّ من يتطلّع ويراهن على التدويل ،والحياد ،والفدرالية والتقسيم،
إنما يسير في عكس التيار ،ولن يستطيع ال اليوم وال الغد ،تج ّنب الغرق.
فلماذا تجاهل وقائع التاريخ ،واإلصرار على االنتقال من رحاب المنطقة
المشرقيّة الى الملعب الضيق؟!
كيف يمكن سلخ لبنان عن محيطه بذريعة الحياد والتدويل والفدرالية
التقسيمية؟! ولماذا هذا االنتقال من الفضاء الواسع ،الى أجواء الغيتوات،
واالنعزالية ،ولمصلحة مَن؟!
أيها السادة! إنّ بناء لبنان الواحد والحفاظ على سيادته واستقراره
والبحث عن الحلول ألزماته ،ال تتحقق عبر القوى الكبرى ،وال عبر
المؤتمرات الدولية ،فعندما تلتزمون بروح االنتماء الجغرافي والقومي،
والمواطنة الحقيقية ،والعدالة االجتماعية ،واحترام القانون وتطبيقه
نصا ً وروح��اً ،والسير به في مجال التنمية المستدامة ،ووض��ع ح ّد
لالمتيازات الطبقية الظالمة ،واستغالل أصحاب رؤوس األموال،
واستئصال الفساد من جذوره الذي أنتم سببه ،وتتح ّملون مسؤوليته،
وسنّ قانون انتخابي عصري ،يؤدّي الى تحجيم اإلقطاع االنتخابي
والسياسي ،والمالي ،ويتيح التمثيل العادل لمكونات المجتمع كافة،
ومشاركتها في صنع القرار السياسي والسيادي ،واإلقرار فعالً ال قوال ً
بانتماء لبنان الى محيطه الجغرافي والقومي ،والتفاعل معه تاريخا ً
وسياسة واقتصادا ً وأمنا ً وواقعاً ،عندها لن يكون هناك من هواجس او
خوف البعض من متغيرات ديموغرافية ،او وجودية ،تقلقهم وتشكل
لهم هاجسا ً ووهما ً دائماً ،طالما انّ الجميع سيكونون تحت سقف الوطن
الواحد ،وفي ظ ّل القانون العادل ،ومتساوين أمام الحقوق والواجبات.
حينئذ لن يكون هناك من دواع للمطالبة بالتدويل ،أو بالحياد او
بالفدرالية.
مَن يريد أن يلجأ للخارج ،لن يبني بلدا ً ولن يصونه ال اليوم وال
غداً .وليكن في علم الجميع ،أنه ال يمكن أليّ جهة داخلية ،أو دولية في
والجغرافي
القومي
العالم ،مهما عال شأنها ،أن تسلخ لبنان عن واقعه
ّ
ّ
واألمني ،بذريعة أنّ التدويل ،والفدرالية هما الح ّل األمثل
والتاريخي،
ّ
ّ
لمشاكل لبنان.
انّ قادة لبنان الزمنيين والروحيين أمام مسؤوليتهم التاريخية،
وهم يشاهدون بلدهم يهوي ويترنح .إنهم مدع ّوون الى إنقاذ الوطن
والشعب من الداخل ،واالبتعاد عن الحسابات الخاطئة ،والمصالح
الفئوية الضيقة ،والنزعات االنعزاليّة ،والرهانات الخاسرة ،والدعوات
الملغومة.
فإما أن يتوقفوا عن الجري وراء الدول الكبرى ،واالعتماد عليها والرقص
معها على إيقاع غيبوبة وطن ،وإما على لبنان وشعبه السالم...

*وزير الخارجية والمغتربين األسبق.
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مديرية المريجة في «القومي»
�أ�ضاءت ال�شموع بمنا�سبة مولد �أنطون �سعاده
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أقامت مديرية المريجة التابعى لمنفذية المتن الجنوبي في الحزب السوري القومي االجتماعي حاجز محبّة أمام مكتبها في المريجة ،بمناسبة
األول من آذار عيد مولد باعث النهضة أنطون سعاده.
وقد حضر منفذ عام المتن الجنوبي هشام المصري ،ناظر التدريب لبنان أمهز ،ناظر التنمية المحلية علي بريخان ،وعدد من المسؤولين ،إضافة
إلى مدير مديرية المريجة حسين معتوق وهيئة المديرية ومجموعة من الرفقاء والمواطنين.
تخلّلت النشاط إضاءة شموع وتوزيع منشور عن معاني المناسبة.

ما �أعظم ح�ضور فكر �أنطون �سعاده في زمن القحط
و�سط �أزمة الهويّةّ ...
الحل في ال ّنه�ضة الإجتماع ّية
} ليليان حمزة

ر�سخه بالفكر والعقيدة
جها ُد �سعاده ّ
وال�صراع �سيتحقق و�سيبزغ فجر فل�سطين والأمة
*

} رفيق رميض

انطون سعاده رجل في أمة وأمة في رجل .بوالدته منذ مئة
وسبعة عشر عاما ً ولد الوعي القومي المقاوم في مكان وزمان
استثنائيين يسجلهما التاريخ من حيث األهمية والتأثير؛ كيف ال
وهي منطقة بالد الشام سورية الطبيعية وبدايات الصراع مع قوى
االستعمار الغربي التي جعلت نصب أعينها نهب خيرات وثروات
المنطقة ورسمت المخطط التآمري لتحقيق أهدافها بأتباع أساليب
وابتداع وسائل مختلفة ومتعدّدة في محاوالت لفرض السيطرة
والهيمنة االستعماريتين بتكريس التجزئة والتقسيم جغرافيا ً
وبشريا ً وزرع الفتن والتفرقة ،وقد سخروا كل طاقاتهم وخبراتهم
السياسية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية لتحقيق مشروع
الهيمنة كما حدث في مؤتمر كامبل ( 1905ـ .)1907
ولد انطون سعاده ونشأ في تلك الحقبة من التاريخ اإلنساني
التي شهدت الصراع الوجودي بين األمم والشعوب المضطهدة
وقوى االستعمار والقهر واالستعباد المستمرة حروبها الناعمة
وال��ب��اردة .وعدوانيّتها البشعة في عصرنا الحاضر إذ ما تزال
فلسطين ترزح تحت االحتالل الصهيوني الذي زرع كيانه الغرب
االستعماريّ بوجهيه القديم المتمثل ببريطانيا العظمى صاحبة
وعد بلفور المشؤوم والحديث المتمثل بالواليات األميركية المتحدة
رأس اإلمبريالية العالمية.

انطون سعاده كان استثناء في مرحلة استثنائيّة .استثنائيته
من صفاته فهو القائد السياسي والمفكر اإلنساني واألديب اإلبداعي،
وعيه القومي االجتماعي أطلقه فكرا ًألهب الشارع السياسي مما أسهم
بوالدة الحزب السوري القومي االجتماعي كان له شرف تأسيسه
في مرحلة دقيقة كانت تمر بها المنطقة التي شهدت انتشار الفكرة
كسيل جارف دفع الغرب االستعماري للتحرك بسرعة في محاولة
لوقف وفرملة حالة النهوض تلك التي انتصر المؤمنون بها بدليل
االستمرار والوجود حتى عصرنا الحاضر رغم استشهاد الزعيم
انطون سعاده وتضحيات رفقاء دربه األبطال.
إن لالحتفاء بذكرى ميالد القائد أنطون سعاده رسائل ذات
موجهة لكوادر وأعضاء
عناوين كبيرة ودالالت كثيرة وكما هي
ّ
الحزب فهي موجهة لكل المقاومين واألح��رار في منطقتنا وفي
العالم.
إننا من موقع التحالف مع الحزب السوري القومي االجتماعي
وااللتزام بالمقاومة سبيالً إلسقاط كل مشاريع التصفية وتحقيق
االنتصار الكبير في التحرير وال��ع��ودة إل��ى وطننا فلسطين كل
فلسطين من نهرها إلى بحرها ،نؤكد أن ما سعى إليه سعاده
ورسخه بالفكر والعقيدة والصراع سيتحقق وسيبزغ فجر فلسطين
ّ
واألمة.
ختاما ً نقول :القادة عظماء فكيف وهم شهداء؟!
*عضو اللجنة المركزية
أمين سر إقليم لبنان لحركة فتح االنتفاضة.

انطون �سعاده كان ا�ستثناء في مرحلة ا�ستثنائ ّية .ا�ستثنائيته من
�صفاته فهو القائد ال�سيا�سي والمفكر الإن�ساني والأديب الإبداعي،
وعيه القومي االجتماعي �أطلقه فكراً �ألهب ال�شارع ال�سيا�سي..

*

أف� ٌ
�ق مسدود وواق��ع عقيم .ل � ُر ّب هاتين العبارتين ال تحمالن
اإليجابيّة التي نتقهقر اللتقاط طرف خيط يوحي بها.
حين تستشعر ّ
الشعوب خطر الغرق في الهالك والدّمار تبحث عن
ّ
والسياسي
الخالص ،وعندما تدرك أنها في قعر االنحطاط الفكري
ّ
المحلي المفروض بق ّوة
بين ف ّكي ك ّماشة  -االحتالل السياسي
ّ
المنظومة الفاسدة وبين تغلغل ثقافة االستعمار عبر أدوات ناعمة
انتهجت مسا ًرا طويالً في غسل العقول وتغيير المفاهيم  -تدرك
الماسة إلى ال ّنهضة ..وما أعظم حضور فكر أنطون سعاده
الحاجة
ّ
في زمن القحط.
هو ال��ذي أرس��ى مفهوم ال ّنهضة القومية االجتماعيّة ووحدة
سورية الطبيعيّة بكافة جوانبها وس��ط مشاريع ال ّتقسيم في
العربي ،وعلمانيّة الممارسة وسط شراسة الهويّة ّ
الطائفيّة
العالم
ّ
والمذهبيّة ،واحترام اإلنسان الفرد في وقتٍ يُعامَل الفرد في العالم
العربي بدونيّة ال رأي له وال قيمة وال حقوق معتبَرة ،بل مج ّرد وقود
للحروب.
مجتمعاتنا العربيّة سقطت بسبب حجرها على نفسها في طوق
الدّين وعدم االنفتاح على اآلخر ،ناهيك عن تقديس الحاكم ،وواجب
أداء ّ
الطاعة له ظالمًا كان أو عادالً ،وعدم إدراكها التط ّور العالمي
المتسارع ،وسباق األمم إلى السيطرة على العالم وثرواته ،وخاص ًة
المنطقة العربيّة ،وحجز مكان رائد لها في قيادة العالم .واألهم
السياسة
أ ّنهم فقدوا القدرة على انتقاء القادة المناسبين لرسم ّ
الصحيحة؛ حَ كمتهم الغرائز والعقليات القبلية فقتلوا العقول
ّ
المتن ّورة واغتالوا باعثيها .هذه األنظمة ال ّرجعيّة هي وائدة األفكار
ال ّتحررية ال ّتنموية ال ّرافضة لالستعمار وأدواته .فقد اعتبر أنطون
سعاده أنّ «من أعظم العقبات التي قامت في سبيل استقالل سورية
التعصب الديني ،ذلك الداء العضال الذي أحدث شلالً في
الطبيعية
ّ
أعضاء األمة السورية ووقف حاجزا ً منيعا ً بينها وبين ما ترمي إليه
من ال ّنهوض إلى مصاف األمم الحية».
جريمة العصر الكبرى كانت إعدام المف ّكر المتن ّور أنطون سعاده
وقد تكون لعنة ال ّتاريخ ترافق األنظمة التي ظلمته ووافقت على
قرار تصفيته .هذه األنظمة الذي ق ِبلت بالعبوديّة وساهمت في
تفكيك مجتمعاتها ،فلقيت مصيرها الحالي ووصلت إلى طريق شبه
مسدود.
أسس سعاده الحزب السوري القومي اإلجتماعي عام 1932
ّ
الغربي والوقوف س ّدًا منيعً ا بوجه
التوسعي
لمواجهة المشروع
ّ
ّ
المشاريع ال ّتقسيميّة المذهبيّة في منطقتنا ،فر ّكز على الدّولة
وأسس الهوية القومية للدفاع عن وجودنا كشعب .وقد
القومية ُ
وضع مبدأ فصل الدين عن الدولة كمبدأ أ ّول في المبادئ اإلصالحية

لقيام الدولة على أسس المواطنة واالنتماء والعدالة والديمقراطية
من دون تمييز بين إنسان وآخر بنا ًء على أي اعتبا ٍر كان.
ناهيك عن ذل��ك ،أه��م ما نبّه منه سعاده هو خطر المشروع
الصهيوني على األم��ة وض���رورة تحشيد قواها إل��ى أي دي��ن أو
مذهب آمنت به ،قائالً« :كلّنا مسلمون لرب العالمين ،منا مَن أسلم
لله باإلنجيل ،ومنا مَن أسلم لله بالقرآن ،ومَن أسلم لله بالحكمة،
خاص ًة أن
فال عد َّو لنا يقاتلنا في ديننا وحقنا وأرضنا إال اليهود»،
ّ
اليهود رفضوا االندماج في المجتمعات ونفروا من ك ّل الديانات
يلغ منزلة الدين في
السماوية .وهنا نالحظ أن ّ
ّ
توجه سعاده لم ِ
يصب في خدمة اإلنسان
معركة المصير القومي ،بل اعتبر أن الدّين
ّ
والحياة وإرساء دين األرض عبر منظومة من القيم اإلنسانيّة.
وم ّما ال ّ
شك فيه أن العالم العربي ف ّوت فرصة التقدّم فأساء إلى
مف ّكريه ،فقابلته مصانع فكريّة واستراتيجيّة في الغرب بسرقة
كنوزه المعرفيّة واستثمارها .إذا ما نظرنا إلى هيكليّة االتحاد اإل ّتحاد
والسوق األوروبيّة المشتركة لوجدنا أن هذا ال ّنظام كان
األوروبي
ّ
شكالً من أشكال الوحدة الجغرافيّة واالقتصادية واالجتماعية التي
كان يطمح لها أنطون سعاده من خالل توحيد العملة واالنفتاح
االقتصادي وال ّتجاري والحدودي بين الدّول األوروبية باعتبارها
العربي بأممه
أمة واحدة .وهذا ما يُف ّترض أن يقوم عليه العالم
ّ
المتعددة ،لكن أنظروا إلى حاله اليوم ،فهو عبارة عن دول مم ّزقة
األوصال غارقة في آتون ّ
الطائفية القاتلة.
بال ّتأكيد ،ترك سعاده إر ًثا عجز آخرون من مؤسسي األحزاب
في لبنان والعالم العربي على تركه .فحزبه ال يزال يعمل بعد
سبعة قرون من وفاته وف ًقا لعقيدة راسخة وقضيّة ثابتة بوصلتها
فلسطين .فلم يح ّرفوا الخطوط العريضة للحزب كما فعل آخرون.
القوميون لم يكونوا يومًا جسر عبور للمؤامرات الكبرى التي تتسلل
الصراع المذهبي بين الدّول ،ولم يذوبوا في لعبة األمم واألنظمة
عبر ّ
البالية ،وهم يواجهون ال ّتطبيع والخيانة ومشاريع ال ّتهويد.
استحضار ذكرى ميالد أنطون سعاده ليس عاطف ّيًا بقدر ما هو
منار ًة لألفراد الت ّواقة للتط ّور .ولكن بقدر احترامي لهذا الفكر ،بقدر
حيوي وقابل النتهاج منهجيّة
إيماني أن الفكر ليس جامدًا بل
ٌّ
علميّة ،مع إمكانية إضافة لمسات عمليّة في مسار مواجهة ال ّرجعيّة
المجتمعيّة والسياسية العائمة.
وسط المشهد ال��س��وداويّ في العالم العربي اليوم ،ال ب ّد من
يوحد أبناء المجتمع على
تحصين كل مشروع نهضوي قومي
ّ
الصعد كافة
أسس متينة تجعله بيئة حاضنة لخيار المقاومة على ّ
في مواجهة الحرب ال ّناعمة ال ّتدميرية واالنحراف القيمي والفساد
المستشري فيه.
*ناشطة سياسيّة
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