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في هذه المقولة، يرى الزعيم في الثقافة 
السالح األول الذي يجب على النهضة أن 
تستعمله لتكون. ما يحملنا على التفكير في 
المسار المعاكس الذي خطط له أعداء الحزب 
واألمة: لكي ال تكون نهضة، يجب إفقار 

 الثقافة وإضعافها.

من آليات الحرب التي شنت وتشن ضدنا 
عملية تهميش الثقافة، حتى، حين بلغنا 
أقصى درجات التأزم، باتت فكرة تغييب 
الثقافة بشكل تام لكونها ليست باألمر الحيوي 

مقبولة من أبناء مجتمعنا بشكل عام، وحتى 
من العديد من القوميين االجتماعيين. برأيهم 

 كلمة عمدة الثقافة وال نون الجميلة
 

 الرفيقة د. فاتن المر

 عميد الثقافة والفنون الجميلة

"إن حرب العقائد التا أعلنا ا نحن، حين أعلنا تعاليمنا السورية القومية االجتماعية تتطلب 
منا جعل قضية الثقافة فا مقدمة القضايا التا يجب أن نوليها ا تماًما خاًصا وأن نخطط لها 

 الخطط ونرتب الص وف".

  7491تموز 71سعاده، توجيه المدرسين: 
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ما من داع للتفكير في القضايا الكبرى في 
زمن الضيق والجوع، فالبحث عن سبيل لدرء 
الفاقة يعود علينا بالفائدة، بينما ال تسد الثقافة 

 رمق جائع. 

في هذه الظروف، يتوجب علينا، نحن الذين 
اخترنا، بالتزامنا الفكري والحياتي، السباحة 
عكس التيارات القاتلة، بذل جهد مضاعف 
لمواجهة الميل العام إلى االقناع واالقتناع 
بعدم نجاعة العمل الثقافي، وباالنبراء للتفكير 
في المسائل الهامشية، تاركين القضايا 
األساسية التي يتمحور حولها وجودنا. ولهذا، 
حين تلتقي مجموعة من القوميين،  لتطرح 
مسائل فكرية جوهرية، تأخذ على عاتقها 

مواجهة تيار قاتل جديد يستمد قوته من 
 ضعف السباحين وتهديدهم بالغرق. 

لقد وضعنا في الندوة الثقافية القدم على أولى 
درجات السلم وأرسلنا نظرنا نحو األعلى إذ 

قررنا أن نسترجع رسالتنا األولى، أال وهي 
نشر الوعي وإلقاء الضوء على بعض 
المسائل التي تتطلب درسًا وتمحيصًا، 
فيستفيد كل منا من خبرة اآلخر ومعرفته 

 والجهد الذي بذله في البحث.

كما تعيد الندوة الثقافية التواصل بين القوميين 
الذين يحملون الهم الثقافي، وتبعد عنا الميل 
إلى العزلة الذي يتهددنا حين تشتد األزمات، 
فنتمثل بزعيمنا الذي آثر التواصل والحوار 
على القطع والتقوقع، على الرغم من الخيبات 

 المتكررة التي تعرض لها. 

ربما ليست الندوة اليوم إال شمعة صغيرة 
تجهد لتخترق الظلمات. لكنها، بكل تأكيد، 

 أفضل من التذمر واالكتفاء بلعن العتمة.

قررنا أن نسترجع رسالتنا األولى، أال 

 و ا نشر الوعا 
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منذ بضعة أشهر انطلقت النددوة الدثدقدافديدة الدمدركدزيدة 
بأعمالها فُنّظمت سلسلة ندوات فكرية شداركدت فديدهدا 
مددجددمددوعددة مددن الددبدداحددثدديددن الددقددومدديدديددن االجددتددمدداعدديدديددن 
واألعضاء المنتمين للندوة. ومدندذ الدبددايدة، كدان ومدا 
زال هاجس الدهديدادة ايداريدة لدهدذه الدنددوة هدو إيدجداد 
وَرش عمل ثقافية جّدية تعيد مشهد الثدقدافدة الدقدومديدة 
االجتماعية إلى فاعليته وانتاجه وتأّلقه وذلد  إيدمداندًا 
منا أنَّ هذه الثقافة الُمنعشة هي ِفعُل أمل ورجاء في 
زمن التيايس وتراُجع الثقدة، ألندهدا تُدقدّوي فديدندا الدعدزم 
وايرادة وتنّمي مواهبنا وتحفُِّزنا على الخلق والدعدطداء 
وايبددداع وتدددفددعددنددا لددلددنددضددال ضددد الددظددلددم والددعدددوان 

 والترّدي العام. 
الددثددقددافددة الددقددومدديددة االجددتددمدداعدديددة هددي ضددرورة مدداسددة 
لمناعتنا ووحدتنا الروحيدة ولدتدعدزيدز وعديدندا لدقدومديدتدندا 
ونفسيتنا األصلية ويحياء مدنداقدبدندا الدجدديددة الدرا ديدة. 
وهددي ضددرورة مدداسددة لددوحدددة مددجددتددمددعددنددا وتددقدددمددده 
والسددتدداددصددال مددا فدديدده مددن أمددراض ومددثددالددب وجددهددل 
وانحطاط، ألنها، أواًل، ثقافة أصلية ُتعبُِّر عن جدمدال 
نفدسديدتدندا وشدخدصديدتدندا الدقدومديدة وعدن تدراثدندا الدقدومدي 
وهويتنا الجامعة وتدفعنا للمحافظة على هدذا الدتدرا  
وعددلددى هددذه الددهددويددة، وألنددهددا، ثدداندديددًا، ثددقددافددة تددنددويددريددة 
تكشف أمراض المجتمع وسلبديداتده وتدتدصددى آلفداتده 

وأوضدداعدده الددمددتددرّديددة وتُددعددّري مددا يددنددخددر فدديدده مددن 
مددمدداحددكددات ونددزاعددات ومددا يضددر  بددمددصددالددحدده مددن 
اتدجداهدات تدعدصدبديدة وفدادويدات خصدوصديدة وندزعدات 
فردية، وتقودنا إلى المعرفة الصحيحة الدتدي تُدَو دف 

 بكفاءة في جميع مجاالت النشاط المجتمعي.
حزب صدراع الحزب السوري القومي االجتماعي هو 

وحزب فكر وثقافة بدالددرجدة األولدى، والدثدقدافدة شدرط 
ضدرورّي لدعدمدل مدتّسدسدات الددحدزب وحديدوّيدتدهدا. لدقددد 

لت  الّثقافة في أعمال الحركة القومّية االجتماعّية ّشكَّ
شأنًا عظيمدًا لدمدا لدهدا مدن و دائدف وغدايدات. فدهدي، 
بدالدّدرجددة األولددى، شددأن اجددتدمدداعدّي حضدارّي وعدمددل 
عقدلدّي راقي ُيدحدّقدق يدقدظدة الّشدعدب وندهدضدتده ويدخددم 

ه من خالل االنكباب على أوضاعده ءالمجتمع وارتقا

 الثقافة النهضوية ِفْعُل أمٍل ورجاء
 األمين د. ادمون ملحم

 رئيس الندوة الثقافية المركزية

على ُ دى 
 سعاده
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ومشدكددالتده، ومدن خدالل كشدف حدقددائدقدده وإ ددهددار 
  يمه الجميلة ومثله العليا. 

وغدايدة الدثّددقدافددة الدقددومديددة االجددتدمداعدديدة هدي إحديدداء 
المناقب وسحق المثالب ومحاربة الفدسداد والدجدهدل 
المتفّشي والّتفكير االندحدطدا دّي واالرتدقداء بدالدفدكدر 
والمجتمع وصواًل إلى حياة أفضل وأجمل. ويمكدن 
تو ديدا الدثّدقدافدة فدي خددمدة األهدداف والدمدطدامد  
الدّندبدديدلددة كددالدتّددربديددة والددتّدنددويدر وتصدحدديد  االندحددراف 

وتددوجدديدده الّسددلددو  اينسددانددّي وتددرسدديدد  الددفددضددائددل 
وتنشاة األجيال وتهذيب الّنفوس وتر ية الدمدجدتدمدع 
والّسعي يقامة الحياة الجميلة. لذل  يقدول سدعداده 
إن "قصددد الددثّددقددافددة أو الددتّددربدديددة هددو دائددمددًا تددقددويددم 

 "االعوجاج وتوجيه قوى الحياة نحو األفضل.
ومنذ تأسيس الحزب الّسورّي القومدّي االجدتدمداعدّي 
برزت قضّية الدثّدقدافدة وأهدّمدّيدتدهدا فداعدتدبدرهدا سدعداده 
الددقددضددّيددة األولددى اّلددتددي تددواجدده الددعددقدديدددة الددقددومددّيددة 
االجددتددمدداعددّيددة فددي حددربددهددا ضددد األوهددام والددعددقددائددد 
َد على جعل هدذه الدقدضديدة  الرجعية المهترئة، وشدَّ
في مقّدمة القضايا اّلتي يجب أّن ندولديدهدا اهدتدمدامدًا 

 . خاّصًا، وأن نضع لها الخطط ونرّتب الّصفدوف
كددان اهددتددمددامدده بددقددضددّيددة الددثّددقددافددة اهددتددمددامددًا جددديددًا 
وواضحًا، إذ أنشأ لها المتّسسات الخاّصة ووضع 

لدهدا الدمددنداهدا والدقددوانديدن وأصدددر الدتّدعدلدديدمدات إلددى 
المستولين في المغتربات ييالئها أهّمّية استثنائدّيدة 

تعميم إنشاء الدجدمدعدّيدات الّسدورّيدة الدثّدقدافدّيدة فدي ” و
وإنشداء مدجدّلدة ثدقدافدّيدة …  جميع المهاجدر الدقدومدّيدة

جدامدعدة تدندشدر الدمدحداضدرات واألبدحدا  واألخدبدار 
ولدم   ". الّثقدافدّيدة اّلدتدي تصددر عدن هدذه الدجدمدعدّيدات

يتر  مناسبة إاّل وشّدد فديدهدا عدلدى أهدّمدّيدة الدثّدقدافدة 
ُل   "نداحديدة أسداسدّيدة مدن ندواحدي عدمدلدندا“ ألّنها تشكِّ

وشر ًا ضرورّيًا لعمل متّسسات الدحدزب الدجدديددة 
إّن معركة التّدثدفديدا ال تدزال فدي “ وحيوّيتها. وقال 

بدددئددهددا، إّنددهددا جددبددهددة مددن جددبددهددات حددرب الددعددقددائددد 
 " ...الكبرى. إّنها حربنا المقّدسة

 7491وقبل سفره، أنشأ سعاده فدي خدريدا سدندة 
لألبحا  الدثّدقدافدّيدة ولدندقدل الدفدكدر ” “الّندوة الّثقافّية“ 

مددن الّسددطددحددّيددات ومسددائددل ايدرا  الددعددادّي إلددى 
" . األسداسدّيدات وقضدايدا الدعدقددل الدعددلدمدّي والدفدلددسدفديّ 

ووضدع لدهدا قداندوندًا خداصددًا شدرح فديده الدغدايدة مددن 
"الددّندددوة الددثّددقددافددّيددة". وبددعددد عددودتدده مددن الددمددغددتددرب 
القسرّي أعاد سعاده العمل بالّندوة بدعددمدا وجدد أّن 

انتشار الحركة القومّية االجتماعّية، في الّسندوات “ 
األخدديددرة، كددان مددجددّرد انددتددشددار أفددقددّي، سددطددحددّي، 

 ".يعّرضها بقاؤها عليه للميعان والّتفّس  والّتفّك 
 

لقد حرص سعاده على توفير البياة المالئمة التي 
تنبت فيها المعرفة اليقينية وحثَّ األوساط الّثقافدّيدة 
عددلددى اكددتددسدداب مددعددرفددة عددمدديددقددة وراسددخددة وغددنددّيددة 
بمحدتدواهدا وعدلدى تدندمديدة الدتّدراكدم الدمدعدرفدّي واتّدبداع 
 منهجّية البحث العلمّي و رق الّتفكير الدمدندظدومديّ 

أنشئت الندوة الثقافية فا الحركة القومية االجتماعية  
لألبحاث الثقافية وِلَنْقل ال كر  7391فا خريف سنة 

من السطحيات ومسائل اإلدراك العادي إلى األساسيات 
  وقضايا العقل العلما وال لس ا.
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 (Systemic thinking )  لدتدولديدد الدمدعدرفدة الدحدّقدة
ولددلددتددعددّمددق بددفددهددم أهددداف الددحددركددة والددقددضددايددا الددتددي 
تواجهها "ألّنه إذا لم نفهم أهداف الدحدركدة وأسدسدهدا 
والقضايا والمسائل التي تواجههدا، لدم ندكدن قدادريدن 
على فعل شيء في سبيل الحركة والعقيددة والدغدايدة 
الدتدي اجدتدمدعدندا لدتدحدفديدقددهدا. فدالدمدعدرفدة والدفدهدم هدمددا 
الّضرورة األساسّية األولى للعمل الذي نسدعدى إلدى 

 ".تحفيقه
وفددُهددُم أهددداف الددحددركددة وأسددِسددهددا ال يددعددنددي حددفدد  
نصوص مبادئ الحزب وتردادها كما يفعل بدعدض 
الددحددرفددّيدديددن الددمددتددحددّجددريددن، بددل يددعددنددي دراسددة هددذه 

ددل  ، " قددواعددد انددطددالق الددفددكددر“ الددمددبددادئ، الددتددي تشددكِّ

والددمددسددائددل الددتددي تددواجددهددهددا ودراسددة الددقددضددّيددة الددتددي 
بكامل أجزائها وفروعها ومدا تدتدكدّشدف “ تتكّون منها 

عنه من مناقب وأهداف سامية وما تتعّرض له فدي 
وهددذه الددقددضددّيددة   " . سدديددرهددا مددن مددثددالددب فددي الددحدديدداة

تستوجب إقدامدة الدّنددوات والدمدحداضدرات واألبدحدا  
الدفدلدسددودّيدة والدتّداريددخدّيدة واالجددتدمداعددّيدة واالقددتدصدادّيددة 

إلدى دراسدة “ والّنفسّية، وتحتاج كدمدا يدقدول سدعداده، 
منّظمة متسلدسدلدة ال تدجدمدعدهدا مدحداضدرة واحددة أو 
كتاب بل هي تستمّر، ويستمّر الفكر يتدغدّذى مدندهدا 
ويتفّت  على شتون العالم مطلقًا، ويدظدّل مدجدتدمدعدندا 
يجد فدي هدذا الدتّدفدتد  وهدذا االسدتدمدرار مدراقدي إلدى 
ذروة الدحدديداة الدجددّيددة الددتدي تدلدديدق بدداينسدان الدّراقددي 

 ".ويليق اينسان الراقي بها

واليوم، وفي  ّل مدا تدتدعدّرض لده أّمدتدندا مدن حدرب 
على وجودها وهيمنة على ثرواتها وحكدومداتدهدا، مدا 

أحوجنا إلى الّثقافة القدومدّيدة االجدتدمداعدّيدة األصديدلدة 
الدتدي تدراهدن عدلددى إرادة الدحديداة فدي شدعدبدندا وعدلددى 
الّنفوس المتمنة الواثقة بقدراتها وبدمدا يدخدتدزن فديدهدا 

 .من خير وحّق وجمال وإبداع
ما أحوجنا اليوم إلى الثّدقدافدة الدقدومدّيدة االجدتدمداعدّيدة 
فددي مددواجددهددة غددزو ثددقددافددّي وفددكددرّي وإعددالمددّي هددو 
أخطر بكثير من الغزو العسدكدرّي ألّن غدايدتده هدي 
احددتددالل الددعددقددول وإحدددا  الددهددزيددمددة فددي نددفددوسددنددا 

وبالّتالي إحدا  تغييرات فكرّية وذهنّيدة تدجدعدل مدن 
شدعدبدندا مسدتدسددلدمدًا لدّرادتديدن الددّدولدّيدة والّصدهديدوندّيددة 

 … وراضخًا لمشياتهما
ما أحوجنا اليوم إلى الثّدقدافدة الدقدومدّيدة االجدتدمداعدّيدة 

أوضداعدندا الدمدتدرّديدة الدتدي نشدهدد فديدهدا مواجهة في 
اسددتددفددحددال الددّنددزعددة الددفددردّيددة الددّرعددندداء والددعددصددبددّيددات 
الددّطددائددوددّيددة والددمددصددالدد  الددخددصددوصددّيددة والددفدداددوّيددات 
والمماحكات والّنزاعات وإلى ما هنال  مدن أمدراض 
تفت  بمجتمعنا.. في  ِل هذه األوضاع، ال يسعدندا 
إاّل الّتمس  بعقيدتنا القومّية االجتماعّية واالندكدبداب 
على دراستها والّسعي لتعميمها في أوساط الّشدعدب 
ألّنددهدددا وحددددهدددا عدددقددديددددة اينددقددداذ الدددمدددعدددّطدددلدددة لدددكدددّل 

ما أحوجنا اليوم إلى الّثقافة القومّية 
أوضاعنا مواجهة االجتماعّية فا 

المترّدية التا نشهد فيها است حال 
 الّنزعة ال ردّية الّرعناء 
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االنددقددسددامددات والددفدداددوّيددات والددعددصددبددّيددات والددجددامددعددة 
 .للّشعب

من هذا المنطلق، واستكمااًل ألعمال الندوة الثقافديدة، 
نطلق اليوم ورشة عمل جّدية تتمثل في هذه الدندشدرة 

بهدف الّتعبدادة الدفدكدرّيدة الدواسدعدة   –الندوة   –الثقافية 
واينتاج المدعدرفدّي والدعدلدمدّي وبدذل الدجدهدود الدبدحدثدّيدة 
والّثقافدّيدة بدكدّل أشدكدالدهدا الدمدتديدة إلدى إغدنداء الدحديداة 
الدفددكددريدة فددي الددحددزب واسددتددعدادة دوره الدطددلدديدعددي فددي 
استقطاب المدبددعديدن مدن أدبداء ومدفدّكدريدن وبداحدثديدن 
ومدثدّقدفدديدن وفدّنددانديدن و ددلدبدة ودعددوتدهدم لددّندخدراط فددي 
مشروع إنشائي كبير لتأهيل المجتمع وبعث حديدويدتده 
ددة تدمدّكدنده مدن الدتّدصددي  بثقافة عصرّية جداّدة ومدوحِّ
والمواجهة لكّل المدعدضدالت والدتّدحدّديدات الدحدضدارّيدة 
واينسانّية ومن تحقيق الدّندصدر فدي مدعدركدة الدوجدود 

 والّتحّرر والبناء وتثبيت الهوّية القومّية.
الجهدود فدي   تكثياإن استنهاض حزبنا يستوجب منا 

التثفيا واينتاج المعرفي على ضدوء الدعدلدم والدعدقدل 
بغرض الخدروج مدن الدمديدعدان الدعدقدائددي واألخدالقدي 
والبلبلة الروحية الفكرية وتقوية وحدة الفكدر والدقدصدد 
واالتددجدداه الددواضددحدديددن. ونددحددن أخددذنددا عددلددى عدداتددقددنددا 
الددتددخددطدديددط والددعددمددل الددجددّاد يغددندداء ندددوتددنددا الددثددقددافدديددة 
المركزية بمزيد من الدرس والمحاضرات والدندقداشدات 
واللجان البحدثديدة ويندتداج الدمدعدرفدة الصدحديدحدة الدتدي 

والتي تزيدنا وعيًا وقوة وعزما فيما ندحدن نحتاج إليها 
نتنكب مستولياتنا في صلب معركة المصير القومّي 

 ضّد أعداء األّمة والو ن.
إّن قضّيتنا القومّية بأشّد الدحداجدة فدي هدذه الدمدرحدلدة 
إلدى األدبداء والددمدفددّكدريددن والدمددثددّقدفدديدن والددّطداّلب وكددّل 
المتمنين والغيورين على مصلحة األّمة والو ن. إّن 
الددواجددب الددقددومددّي يدددعددونددا جددمدديددعددًا لددنددصددرة قضددّيددتددنددا 
المقّدسة التي تعاقدنا من أجلها لنقف معدًا وندندتدصدر 

فددتددعددالددوا لددنددتددعددّمددق بددعددقدديدددتددنددا ولددنددنددتددا الددثددقددافددة مددعددًا. 
النهضوية األصدلديدة الدتدي تشدكدل فدعدل أمدل وتدفداؤل 
بمستقبل مشرق لألمة بعد أن غابدت عدندهدا األحدالم 
واألمددانددي الددجددمدديددلددة وحددلَّ فدديددهددا الددجددهددل والددظددالم 

 واالنحطاط. 
تعالوا لنعمم الّثقافة القومّية الّصدحديدحدة الدتدي تدحدّر  
لِّد الروح القومية وتفّجر الدّطداقدة الدخداّلقدة  العقول وُتوَّ
في مجتمعنا وتتّهله وتعّده لمواجهة األخطار بدخدّطدة 
نظامّية عقالندّيدة تدحديدي حدفديدقدتدندا الدتّداريدخدّيدة وتدراثدندا 

 …ايبداعّي وتعمل لوحدة المجتمع ور ّيه
تعالوا نحمل المبادئ الدقدومدّيدة االجدتدمداعدّيدة الدمدعدبِّدرة 
عن حفيقة األّمة ومقاصدها ونقّدمها للّشعب كعقيددة 
إنقاذ ووعي قومّي صدحديد  وندعدمدل عدلدى تدرسديدخدهدا 
وتحقيق غايتها فنثبت للعالم أّن أّمدتدندا ال مدكدان لدهدا 

 في قبر الّتاري . 
إّني أكاد أسمع صدوت سدعاده العظيدم يناديندا قدائاًل: 

إّننددا ننّبدده المثّقفيددن مّنددا إلددى صددوت الواجددب. إّننددا “
ننادي الّنفوس الّنبيلة الّشريفة لتتقّدم إلى األمام فيرى 

 " .العالم وجه سورية الحفيقّي الّنبيل

 تكثيفإن استنهاض حزبنا يستوجب منا 

 الجهود فا التثقيف واإلنتاج المعرفا 
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االجتماعا الثقافية قانون ندوة الحزب السوري القوما  

 71917491، 4، العدد 7بيروت، المجلد  النشرة الرسمية للحركة القومية االجتماعية،

 

  

فدي الدمدقددمدة لدكدتداب الدزعديدم إلدى الددكدتدور شدارل مدالد ،  النظام الجةديةد من العدد األول من 71في الصفحة 
إيضاح للطبيعة الثقافية للحركة السورية القومية االجتماعية التي أّثرت بدتدعدالديدمدهدا وندظدرتدهدا فدي جدمديدع فدادات 
األمة السورية وجميع منا قها وأصبحت أساليبها و رق تفكيرها  ابع العصر د الطابع الذي تتميز به األحزاب 
والتكتالت والمشكالت السياسية والجمعيات السياسية واالقتصداديدة والدفدكدريدة الدتدي أخدذت تدحدذو حدذو الدحدزب 
السوري القومي االجتماعي في وضع التعاليم والمناها وتقتبس من تعابيره. وقد ورد، في المكان المشدار إلديده، 
في صدد ندوة الحزب السوري القومي االجتماعي الثقافية، ما يلي: "أنشات الندوة الثقافية في الحدركدة الدقدومديدة 

لألبحا  الثقافية ولنقل الفكر من السطحيات ومسائل ايدرا  الدعدادي إلدى  7491االجتماعية في خريا سنة 
 (.794ص  9األساسيات وقضايا العقل العلمي والفلسفي" )أنظر ج 

 
، إشدارة إلدى بدعدض مدا قدامدت بده النشرة الرسمية وفي مقدمة "شروح في العقيدة والنظام"، في العدد الثاني من

الندوة الثقافية في الماضي. وقد ذكرنا في أعداد ماضية من هذه النشرة اهتمام الزعيم بإعادتها إلى العمل وإلدى 
خطتها األساسية. فدعا األساتذة والمتخرجين من الرفقاء إلى تشدكديدل الدنددوة وبداشدر إلدقداء سدلدسدلدة مدحداضدراتده 

 األولى في قاعتها د تل  السلسلة التي أ هرت أهمية األساس الثقافي للحركة القومية االجتماعية.

وبينما الزعيم يحدقدق مدندهداج مدحداضدراتده، كدان يدوالدي عدقدد اجدتدمداعدات الدنددوة الدثدقدافديدة كدل سدبدت. وفدي أحدد 
االجتماعات كلف لجنة قوامها الرفيق لبيب زويا والرفيق جورج عطية وضع مشروع قانون الجمعديدة فدوضدعداه، 
وتلي في اجتماع تالي ودرس، ثم إّن الزعيم  لب المشروع وعّدله، مستفديددًا مدن مشدروع سدابدق كدان فدي  دور 

وكان يقوم عليها آناذ األمين السابق فخري معلوف. وفي جدلدسدة الدنددوة  7491ايعداد في عمدة ايذاعة سنة 
أبريل1 نيسان الماضي أعلن الزعيم نص القانون وتعيين الرفيق لبيب زويدا  79الثقافية صباح األحد الواقع في 

رئيسًا والرفيق يوسف صوراتي نائب والرفيق جورج عطية ناموسًا والرفيق إنعام رعدد مدعداون ندامدوس. وفدي مدا 
 يلي ننشر نص قانون الندوة الثقافية.
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 غاية الندوة الثقافية

إّن زعيم الحزب القومي االجتماعي، بناًء على المواد األولى والرابعة والخامسدة والسدادسدة والسدابدعدة مدن 
 الدستور

 7491وتثبيتًا للندوة الثقافية التي أنشات سنة 

 يرسم ما يلي:
 

 القانون الداخلا
 

 القسم األول: فا العضوية
 

 : عضوية الندوة الثقافية ال تجوز إال للسوريين القوميين االجتماعيين من رجال ونساء.المادة األولى
 

 : عضوية الندوة الثقافية صنفان. فعلى عامل، وعامل بالمراسلة.المادة الثانية
 

: األعضاء الفعلديدون الدعدامدلدون هدم الدمدفديدمدون فدي الدمدركدز وأندحدائده الدقدريدبدة، فديدحدضدرون المادة الثالثة

غاية الندوة الثقافية: التعدمدق فدي درس الدتدعدالديدم الدقدومديدة االجدتدمداعديدة مادة وحيدة: 
المتضمنة في المبادىء والشروح التعليمية، والتمكن منها وإيضداح الدمدبدادىء والدفديدم 
والقواعد القومية االجتماعية، والقضية الناشاة عنها والنظرة إلى الحياة والكون والفدن 
الحاصلة منها، والمسائل والقضايا التي تعالجها وموقف الحركة القومية االجتماعيدة 
منها، وبعث الترا  السدوري الدفدكدري، وايندتداج الددراسدي واألدبدي والدفدندي عدلدى هدذه 
الخطط، إحياء للفيم الجديدة وتحفيقًا للثقافة السورية القومية االجتدمداعديدة الدمدشدتدمدلدة 

 عليها.
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 اجتماعات الندوة ويشتركون، فعليًا، في األبحا  والمناقشات والمحاضرات.

المادة الرابعة: األعضاء المراسلون هم الذين يمنعهدم بدعددهدم الدمدكداندي عدن مدركدز الدنددوة مدن االشدتدرا  
فعليًا، في االجتماعات والمناقشات واألبحا  والدمدحداضدرات ولدكدندهدم يدتدتدبدعدون أعدمدال الدنددوة ودراسداتدهدا 
وأبحاثها ويساهمون في الدراسات واألبحا  التنقيبية بالمراسلة ويدقددمدون لدلدنددوة دراسداتدهدم وأبدحداثدهدم فدي 

 المواضيع العلمية والفلسوية لتبحث وتناقش في الندوة.
 

 : يشتر  في عضو الندوة الفعلي العامل والعامل المراسل أن يكون حائزًا األمور اآلتية:المادة الخامسة

 أ د أن يكون تحصيله العلمي ومستوى ثقافته معاداًل، في أدنى تقدير، لشهادة البكالوريا، القسم الثاني.

ب د أن يكون دارسًا التعاليم القومية االجتماعية، فاهمًا الفلسفة القومية االجتماعية ونظرتهدا إلدى الدحديداة 
والكون والفن، متمنًا إيمانًا تامًا بحفيقتها، متفهمًا القدضدايدا الدفدكدريدة األسداسديدة والدمدشداكدل الدعدمدلديدة عدلدى 

 ضوئها.

ج د أن يكون ذا سلوكية قومية اجتماعية صحيحة في جميع المواقف الفكرية والنظدامديدة، مدتدفدهدمدًا لدلدفديدم 
 القومية االجتماعية وعاماًل بروحيتها.

د د أن يكون دارسًا منتجًا إنتاجًا قوميًا اجتماعيًا صحيحًا، وأن يعّد درسًا واحدًا، عدلدى األقدل، فدي السدندة 
يحمل ننظرة النهضة السورية القومية االجتماعية إلى الحياة والكون والفن وروح تعاليمها، في أية قضيدة 
هاّمة، أي أنه يجب على عضو الندوة الثقافية أن يتخذ موقفًا واضحًا يثبت فيه يقيدنده وإيدمدانده الدقدومديديدن 

 االجتماعيين.
 

: تعّين لجنة من قبل عدمددة الدثدقدافدة لدقدبدول الدطدلدبدات وتدرشديد  مدن تدرى فديدهدم الشدروط المادة السادسة
 المطلوبة في المادة السابقة.

 
: ايخالل بأي شرط من شروط المادة الخامسة وبأي قسم اساسي من أقسام غاية الدنددوة المادة السابعة

الثقافية والتغيب مرة بغير عذر مقبول يسقط الدمدخدّل والدمدتدغديدب بدال عدذر مدن عضدويدة الدنددوة. ويدكدفدي 
 ايخالل لسقوط عضوية العضو المراسل.

 



00 

 

: يجاز إلى اجتماعات الدنددوة الدثدقدافديدة الددراسديدة قدومديدون اجدتدمداعديدون مدتهدلدون فدكدريدًا لسدمداع المادة الثامنة
األبحا  وتتبعها واالستفادة منها لبناء إدراكهم القومي االجدتدمداعدي ولدهدم السدلدوكديدة الدمدوضدحدة فدي فدقدرة مدن 

 المادة الخامسة. وتطلق عليهم صفة مستمعين في الندوة الثقافية.
 

: يسقط حق حضور االجتماعات وتتخذ بطاقة المستمع من الذي يتغيب مرة واحددة بدال عدذر المادة التاسعة
 مقبول عن االجتماع.

 
 الهيئة اإلدارية

 
 : تتألف الهياة ايدارية من رئيس ونائب رئيس وناموس يعّينون بمرسوم من الزعيم.المادة العاشرة

 
: مدة الهياة ايدارية حوٌل يبتدىء في بدايدة السدندة الدقدومديدة االجدتدمداعديدة، فدي السدادس المادة الحادية عشرة

 عشر من نوفمبر1 تشرين الثاني.
 

: صالحيات الرئيس إدارة أعمال الندوة الثقافية وترؤس اجتماعداتدهدا واالشدتدرا  فدي إبدداء المادة الثانية عشرة
الرأي والمناقشة، وانتداب من يرى من أعضاء الندوة لمهمات معدّيدندة، كدإلدقداء مدحداضدرات خدارج قداعدة الدنددوة 
لتوسيع نشر الثقافة القومية االجتماعية وتمثيل الندوة في اجتماعات واحتفاالت ثقافية يحسن بالندوة أن تدمدّثدل 
فيها، ورفع التقارير عن أعمال الندوة إلى عمدة الثقافة والزعيم، وتمثيل النددوة فدي االجدتدمداعدات واالحدتدفداالت 

 الرسمية.
 

: نائب الرئيس يعاون الرئيس في مهمة إدارة األعمال ووينوب عدنده فدي بديدابده فدي إدارة المادة الثالثة عشرة
 األعمال واتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الحالة، ويشتر  في إبداء الرأي والمناقشة.

 
: صدالحديدات ندامددوس الدنددوة الددثدقدافديدة تدددويدن مدحداضدر الدجدلدسدات وتددرتديدب األبدحددا  الةمةادة الةرابةةعةة عشةرة

والمحاضرات، بموافقة الرئيس، ودعوة األعضاء إلى االجتماعات والفيام بالمراسالت المقررة أو التي تقتضيها 
 الواجبات الكتابية وتهياة مواد التقرير الذي يرفعه الرئيس إلى ايدارة الحزبية، وحف  السجالت.

 
: على العضو العامل أن يتدجده بدكدل مدقددرتده ووعديده إلدى أعدمدال الدنددوة فديدشدتدر  فدي المادة الخامسة عشرة
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 األبحا  والمناقشات. وعليه واجب إعداد محاضرات أو دراسات وأبحا  تطلب منه من رئاسة الندوة.
 

 : تتشكل في الندوة الثقافية السورية القومية االجتماعية ثال  لجان رئيسية دائمة:المادة السادسة عشرة

 د لجنة األبحا  الفلسوية 7

 د لجنة األبحا  االقتصادية 7

 د لجنة األبحا  التاريخية 9

 وتتلف لجان أخرى لمواضيع أخرى كلما دعت الحاجة وتهيأت األسباب.
 

: تكون قاعة المحاضرات للندوة الثقافية تحت إشراف الندوة، والندوة تشكل لجدندة خداصدة المادة السابعة عشرة
 بتهياة قاعة المحاضرات والدعوة إليها وضبطها.

 
: تنظر الندوة في المحاضرات التي يريد من شاء من أعضائها أو من غيرهم إلدقداءهدا فدي المادة الثامنة عشرة

 قاعة المحاضرات وتقرر فيها.
 

: في جميع األمور التوجيهية التي لم تسبق لدهدا سدابدقدة مدن قدبدل الدزعديدم تدحدتداج قدرارات المادة التاسعة عشرة
 الندوة إلى مصادقة الزعيم.

 
: يمكن تعديل هدذا الدقداندون بدنداًء عدلدى اقدتدراح ثدلدثدي أعضداء الدنددوة أو مدبداشدرة مدن السدلدطدة المادة العشرون 

 المختصة، أي باقتراح عمدة الثقافة على الزعيم أو من الزعيم رأسًا.

 .7491أبريل، نيسان  79صدر عن مكتب الزعيم في 
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، أصدر سعاده قانون 8491نيسان سنة  52في 

ً للندوة الثقافية التي  الندوة الثقافية المركزية "تثبيتا

". وجاء القانون في مادة 8491أنشئت سنة 

 وحيدة:

" ا ا ي ة   ا ل ن د و ة   ا ل ث ق ا ف ي ة :   ا ل ت ع م     ف ي   د ر     ا ل ت ع ا ل ي     

ا ل ق و م ي ة   ا ا ج ت م ا   ي ة   ا ل ى م ت   م ن ى ة   ف ي   ا ل ى م ب ى ا د   ء   

و ا ل ش ى ر و ي   ا ل ت ع ل ي م ي ى ة ،   و ا ل ت م   ى     م ن   ا   و   ي   ا ي   

ا ل ى م ب ا د   ء   و ا ل ق ي ى     و ا ل ق و ا   ى د   ا ل ق و م ي ى ة   ا ا ج ت م ا   ي ة ،   

و ا ل ق   ي ة   ا ل ن ا ن ئ ة     ن   ا   و ا ل ن   ر ة     ل     ا ل ى   ي ا ة   و ا ل   و ن   

و ا ل ا     ا ل ى   ا ص ل ة   م ن   ا ،   و ا ل ى م س ا       و ا ل ق   ا ي ا   ا ل ت ي   

ت ع ا ل ى م   ا   و م و ق و   ا ل ى   ر ك ة   ا ل ق و م ي ة   ا ا ج ت م ا   ي ة   

م ن   ا ،   و ر ع ا   ا ل ت ر ا     ا ل س و ر     ا ل ا   ر   ،   و ا   ن ت ا     

ا ل د ر ا س ي   و ا ي د ر ي   و ا ل ا ن ي     ل         ه   ا ل ى       ،     ح ي ا ءً   

ً   ل ل ث ق ا ف ة   ا ل س و ر ي ة   ا ل ق و م ي ة    ل ل ق ي     ا ل ى م د ي د ة   و ت ى   ق ي ق ا

 ا ا ج ت م ا   ي ة   ا ل ى م ش ت م ل ة     ل ي   ا " .   

و ج ا ء   ر ع د   ف ق ر ة   " ا ا ي ة   ا ل ن د و ة "   ن     ا ل ق ا ن و ن   ا ل د ا   ل ي   

ا ل       ا ح ت و       ل       ش ر ي     م ا د ة ،   ت ت ع ل     ر ا ل ع   و ي ة   

و ا ل   ي ئ ة   ا   د ا ر ي ة .   و ك ا ن   س ع ا د ه   ق د   أ   ا د   ت ا ع ي     أ   م ا     

ا ل ن د و ة   ر ع د     و د ت آ     ل     ا ل و       ف ي       ا ر   س ن ة   

.   و   ل     ا ل ر ا     م     ص د و ر   م   ك ر ة   ت و ق ي و   8491

ر   ق آ     ن   ا ف ،   و م ا   ر ا ف ق   ا   م     م   ح ق ا     و م د ا   م ا   ،   

ف ق د   ح ر ع     ل       ق د   ح ل ق ا     ف   ر ي ة   ن ا ر ف   ف ي   ا   

  د د   م     م ا   ر     ا ل   ز ل   و م ث ق ا ي آ .   و ق د   و ص ل ت     ل ي ن ا   

 8491نيسان  81حلقة ف رية رتاريخ  م     و   ة 

سمل ا نامو  ال لقة المسا د ر   يده، و ثر 

 لي ا ري  أوراق الشا ر الراح   لي  ال او . 

ونُشر  ال لقة في مملة "البناء ى صباي ال ير" 

 .8448  ار  5تاريخ  112العدد 

والواقع أن ج ور ف رة قيام ندوة ثقافية في ال زل 

 8491السور  القومي ااجتما ي تعود  ل  سنة 

 ندما أنشأ الز ي  "حلقة سرية سما ا "حلقة 

ايررعاء"... ين أ  اء ا كانوا يعقدون 

( 8ااجتما ا  ك  ن ار أررعاء م  ك  أسبوع".)

وضّمت ال لقة  دداً م  اي  اء  و  الثقافة 

العالية وأص ال تمارة أو صنا ة. وم  ال ي  

ناركوا في ا الدكتور جور  صليبي والم امي 

 الندوة الثقافية المركزية فا دور ا المتجّدد
 األمين احمد أصفهاني
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م س  سلي  والم ند  رجا  ولي والم ند  ر يج 

المقدسي وايستا  ناجي  يتاني والصنا ي أنيس 

 قسا لي.

وأتاحت اجتما ا    ه ال لقة،  ضافة  ل  ما 

تناولتآ م  المواضيع الثقافية وااقتصادية، ممااً 

لعدد م  اي  اء كي يقاوا  ل  نؤون ال زل 

 الما أن ظروف   العملية وال اصة ا تتيح ل   

ح ور ااجتما ا  ال زرية الدورية في مت دات   

ااجتما ية. وكان الز ي  يشارف في أ ما  

ال لقة، لتوجيآ دفة ال وار م  ج ة، وللب ا مع 

ال  ور في مشاريع اقتصادية يعود ريع ا 

لل زل الاتّي م  ج ة أ ر . وليس ري  أيدينا 

معلوما  كثيرة      ه ال لقة، و    مر ا 

 و نمازات ا.

، م  دون أن 8491ث  أنشأ سعاده في م لع العام 

ً ر لك، ندوة  اصة للثقافة  يصدر مرسوما

والمثقاي  سما ا "الندوة الثقافية" لت ون  كاديمية 

لألر ا  الالساية والتاري ية وااقتصادية، و يّ  

زكي النقاش ر يساً ل ا وفؤاد سليمان ناموساً. وقد 

صنّو أ  اء ا  ل  صناي : مشتركي  

ومستمعي . وم  المشتركي ،  ل  جانب ر يس ا 

وناموس ا، نعمة ثارت ومأمون أيا  ويوسو 

صوراتي ومنير ال سيني ومنير تقي الدي  

و بدهللا قبرصي وف ر  معلوف وفي تور أسعد 

و ما  الم تار وناجي  يتاني. وم  المستمعي  

جبران جريج وجور   بد المسيح وأنيس 

فا ور  واير  . ويت كر  بدهللا قبرصي أررع 

م اضرا  نوقشت في تلك الاترة: دراسة في تور 

أسعد    م يافيللي، ودراسة مأمون أيا     

الشا ر الروسي رون ي ، ودراسة قبرصي    

اتما ا  ايدل العرري ال ديا، ور ا في تاريخ 

لبنان م  تأليو أسد رست  وفؤاد أفرام البستاني. )

5) 

( أن 9ويرو  قبرصي وك لك جبران جريج )

جلسة مناقشة الب ا في تاريخ لبنان أثار  نقاناً 

حاداً كان سببآ ر يس الندوة زكي النقاش رال ا . 

ف و ا تبر أن ال تال يت م  ت ام ً  ل  

ً م الااً  ا س م، و ندما أرد  أحد المشاركي  رأيا

 يّ  التوتر الشديد  ل  ال  ور. ول لك تد   

الز ي    ادة ايمور  ل  نصار ا الا ر ، نارحاً 

ايصو  المتبعة في اجتما ا  الندوة الثقافية في 

ال زل... مؤكداً  ل  أنآ "ا يموز  ق ام ا يمان 

الديني في ر ا م ض تاري ي م ض  لمي". )

9) 

وقد حرع سعاده  ندما أصدر قانون الندوة 

،  ل  ت مينآ  نارة  ل  أنآ 8491اي ير سنة 

، أ  أنآ استمرار ل ا. 8491"يثبّت" ندوة سنة 

 لك أنآ رعد  ن اء الم ا ر اان رافية في ال زل 

، استؤنو النشا  الثقافي القومي 8491سنة 

ً م      الندوة الثقافية  ااجتما ي  صوصا

المركزية. وأوضح سعاده في الم اضرة ايول  

ما حد  للندوة  8491كانون الثاني سنة  1رتاريخ 

في أو  اجتىمىاع     ايارآ القسر ، فقا : "

ُ قىد في  ى ا الىم ىان، وكىان مى صىصىاً لل لىبىة 

القىومييى  ااجتما ييى  في الىمامعة ايميركية، 

و دُ  ال لبة رإ ادة النشا  الثقافي في الى زل 

القومي ااجتما ي رإ ادة الندوة الثقافية التي كانت 

تأسست في الى زل قب  سار  واستمىر  ن ىو 
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سنتيى ، ثى  تىركىت أ مالى ىا رسبىب الى ىرل 

واا تقىاا  والىمعىارف السياسية التي تعرض 

 (2الى زل ل ا". )

 

 

ل ننا نقو  ل  معلوما  أ ر     الندوة في تلك 

الاترة م      مقا  رعنوان "ناحية م  نواحي 

( نشره ف ر  معلوف في 6الن  ة القومية" )

جريدة "سورية المديدة" الصادرة في البرازي ، 

. فقد أنار 8498نيسان سنة  54تاريخ  804العدد 

 ل  أن سعاده كان ي  ر أالب اجتما ا  الندوة 

"ليتول  نقد اآلراء التي تعرض وتعيي  قيمة 

اير ا  التي تتل ". ورعد مغادرة الز ي  الو   

، كلات  مدة ا  ا ة ف ر  معلوف 8491سنة 

ى  8491ر اسة الندوة     العام الدراسي 

. وكانت ااجتما ا  تُعقد ك  أسبوع 8494

ً م  مثقاي  رمشاركة حوالي ايررعي  رفيقا

ال زل. وت  التركيز حين ا  ل  دراسة معّمقة 

 ل تال "نشوء ايم ".

وي شو مقا  معلوف    مسألة ااية في اي مية 

   يقو : "ورأ   مدة ا  ا ة أن توسع دا رة   ا 

العم  فأمر  رإنشاء الندوا  الثقافية في م تلو 

الاروع، وكانت ترس  أ  اء مؤ لي  م  

المركز ل  ور تلك ااجتما ا  وا نراف  ل  

توجي ات ا. فنشأ  فروع للندوة في منا    ديدة 

أ كر من ا دمش  و رارلس وحلب و دداً كبيراً 

م  القر  التي ُوجد في ا ااستعداد. وانتشر  مع 

النواد  ف رة  نشاء م اتب ثقافية فأسس اي  اء 

 دداً كبيراً من ا في جميع منا   ال زل 

وفرو آ". ون   نعرف أن انداع ال رل 

العالمية الثانية وحم   ااض  اد التي تعرض 

ل ا ال زل وضعت حداً ي  نشا  ثقافي  ل    ا 

 المستو . 

وال قيقة أنآ رعد انت اء ال رل العالمية الثانية، 

وحصو  ال زل  ل  ر صة للعم  في ال يان 

اللبناني ت ت مسم  "ال زل القومي"، أ اد  ميد 

الثقافة حين اف فايز صايغ "تش ي  الندوة الثقافية 

ك يئة مستقرة في  مدة الثقافة. و ي ت    مسة 

و شري  م  القوميي  المثقاي ، وتتداو  في 

نؤون ثقافية م تلاة. وسننشر في   ه النشرة في 

المستقب  رعض اير ا  التي تُدّر  في   ه 

( ل   نشا ا  الندوة ظلت م  ومة 1الندوة".)

رال روف الم ي ة رال زل، فل  يُتح ل ا المما  

كي ترسخ قوا د ا وتت و   ل  مؤسسة فا لة 

تؤد  الدور ال   توقعآ ل ا سعاده سواء  ند 

أو  ندما أ يد تاعيل ا سنة  8491تأسيس ا سنة 

. وفي أحيان كثيرة ت  مت رمناقشات ا 8491

" وام  اير ثقافية"، مثلما حد  في رريع سنة 

 ندما  اد  الندوة  ل  اانعقاد لتتوقو  8418

رعد مدة ن راً  ل  صرا ا  دا لية ري  جما ا  

"اليمي " و"اليسار"! وم  المايد ا نارة  ل  أن 

أدونيس ) لي أحمد سعيد( والدكتور منير  ور  

سعاده كان ي  ر أالب 

اجتما ا  الندوة "ليتول  نقد 

اآلراء التي تعرض وتعيي  قيمة 

 اير ا  التي تتل ". 
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و بود  بود )حيدر حا  اسما ي ( تولوا منصب 

 ر اسة الندوة في فترا  م تلاة. 

ورغض الن ر    مسببا  التق ع التاري ي 

لنشا ا  الندوة الثقافية المركزية، فإن وجود ا 

ً في  القو  يُعتبر حاجة قومية مل ة  صوصا

 وضا نا ال زرية والقومية الرا نة. وكما أن 

سعاده رأ  رعد  ودتآ "أّن انتشار الى ركة 

القىوميىة ااجتمىا يىة، فىي السنىىوا  اي يىرة، 

كىان ممىّرد انتىشىار أفقىي، س  ىي، يعّرض ا 

رقاؤ ا  ليآ للميعان والتاسخ والتا ك..."، فن   

نواجآ اليوم حاا  م  البلبلة الثقافية والعق  

الا ر  ا يم   التصد  ل ا  ا رتوسيع ن اق 

الندوة الثقافية المركزية. و ل    ا ايسا  رأ  

سعاده ضرورة "ا سراع في   ادة الندوة الثقافيىة 

ودر  تعاليى  الن  ىة القوميىة ااجتما يىة 

والق ايىا التي تتناول ا )...(. أمىا الى  ور  ل  

ً في ايوسىا   الندوة فيمب أن يُعدّ،  صىوصا

ً في العم  لل ركىة  ً أسىاسيا ً  أوليا الثقافيىة، واجبىا

القوميىة ااجتما يىة، ينآ   ا ل  نا   أ داف 

الى ركة وأسس ا والق ايا والىمسا   التي 

تواج  ا، ل  ن ون قادري   ل  فع  نيء في 

سبي  الى ركىة والعقيىدة والغايىة التي اجتمعنىا 

لت قيق ا )...(. و  ا كنىا نريىد، فع ً، تى قي  

الن  ة القومية ااجتما يىة وتأسيىس الىممتمع 

الىمديد رتعاليم ا ود ا م ا، كان الواجب ايو  

 ل  ك  قومي اجتما ي في ايوسا  الثقىافيىة، 

اا ى ع  لى  ايمىور ايسىاسيىة، وفي صىدر 

وسىا ى  اا ى ع والىمعرفة الص ي ة الندوة 

 (1الثقافية". )

 ن ت قي  ااية الندوة يستد ي تعدي  "القانون 

الدا لي" ر يا يأ   في اا تبار المتغيرا  

ال ا لة  ل  أصعدة م تلاة: ف رية واجتما ية 

و   مية واير ا. يُ اف  ل   لك أن الق   

الثقافي في ايوسا  ال زرية ي تا   ل      

ومشاريع  اصة تست دف نرا ح معينة ري  

القوميي  ااجتما يي  والموا ني  المقرري . 

وأ تقد أن البنود المتعلقة رشرو  الع وية 

وواجبات ا يم     ادة الن ر في ا م  أج  أن تع  

الاا دة، وتت ق  "الثقافة القومية ااجتما ية" م  

ضم  ال روف ال الية. و ل  سبي  المثا :    

يم   فتح رال الع وية لغير السوريي  القوميي  

ااجتما يي ؟    المستو  التعليمي نر  

 ضرور  للع وية؟ واير ا...

لقد ل ظ سعاده في المادة العشري  م  

"القانون الدا لي"  م انية التغيير: "يىم   تعدي  

  ا القانون رناًء  ل  اقتراي ثلثي أ  اء الندوة 

أو مبانرة م  السل ة الىم تصة، أ  راقتراي 

 مدة الثقافة  ل  الز ي  أو م  الز ي  رأساً". 

ً في   ا    ا يعني أن ي  اء الندوة دوراً حيويا

 المما ، رالتنسي  مع السل ة الم تصة.

ويتبيّ  لنا م        ا العرض الموجز أن 

الندوة الثقافية المركزية كانت تتأقل  مع ال روف 

 ن ت قي  ااية الندوة يستد ي تعدي  

"القانون الدا لي" ر يا يأ   في 

اا تبار المتغيرا  ال ا لة  ل  أصعدة 

م تلاة: ف رية واجتما ية و   مية 

 واير ا. 
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المستمدة  ندما تبرز ال اجة  ل   لك. و  ا أمر 

متوقع ن راً  ل  جسامة ايوضاع المصيرية التي 

تعيش ا أمتنا وحزرنا. فالندوة الثقافية في مث    ه 

ال اا  ليست ترفاً ف رياً، و نما  ي ر ا معّم  

ي دف  ل  اكتناه المعرفة المؤدية  ل  نشوء الو ي 

القومي. ثمة متغيرا   اصاة في العال   ل  

ً للا ر  ً معرفيا أصعدة م تلاة، رع  ا يش   ت ديا

القومي ااجتما ي. وم   نا ضرورة أن نأ   

تلك المتغيرا  في اا تبار، وأن يشارف المثقاون 

القوميون ااجتما يون في ت وير  ليا  الندوة، 

تم يداً   ادة قراءة كتارا  سعاده ومراجعة تراثنا 

ال زري وف  رؤية مستقبلية تقوم  ل  أولوية 

 العق  روصاآ الشرع اي ل .

ا جدا  في أن الندوة الثقافية المركزية، 

 ل  مد  تاري  ا، ل  تؤد كام  الدور ال   كان 

يتوقعآ سعاده. فقد كان م  الماترض أن تصبح 

 كاديمية حزرية تاتح مماا  ال وار والب ا 

وتن يج ايف ار، ل   ال روف الدا لية 

وال ارجية منعت ا م   لك. ون   اليوم،  ل  

صعيد  ال زل وايمة، أمام مت لبا  ا يم   

التعام  مع ا  ا   ا تن ب المثقاون اقوميون 

ااجتما يون مسؤولية  حياء القي  وترسيخ ثقافة 

 ال ياة المديدة.
 

 الهوامش:
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في ذل  اليوم الجميل، حيدن رغبدت جولييدت المدير بالفيدام 
بنزهة في الطبيعة، بدداًل مدن الجلدوس مدع ضديوف العائلدة 

الزائدددر الجديدددد الدددذي أخبرتهددا شدددفيقتها 18والتعددّرف علدددى 
ديانا أنه زعيدم حدزب، لكدن شدعورًا داخليدًا وإحساسدًا عميقدًا 
دفعاها للدخول إلى صالون المنزل، حيث أهلها وضديوفهم 
يرتشفون الشاي، كان أحد الضيوف رجاًل شابًا مميزًا لفدَت 
نظرها بتعابير وجهه الجّذابة، وشخصّيته األنيقدة، ونظرتده 
الشريفة العميقة، واحترامه ولباقته. كما أثار اهتمامهدا أنهدا 
عندما صدافحته شدعرت بطمأنيندة، وحينمدا حادثتده أحدّست 
بعظمة نفسه وهدوء صوته. وعندما وضدع لهدا الدسكر فدي 

ّسدت أنده وضدع لهدا حدالوة الدروح فدي 18فنجان الشاي أح
قلبها.. وبحديثه عن مبادئ حزبه وقدضية و نده والنهدضة 
الددتي يريدددها فددي نفددوس شددعبه، شددعرت أندده فتدد  لهددا آفاقددًا 
واسددعة فددي مددداركها، وآمددااًل كبدديرة فددي ربباتهددا لحيدداة عددز 

 جديدة وافقت حفيقة نفسها، وانسجمت مع  موحاتها.
بعدددد أن قدددرأت جولييدددت كتددداب مبدددادئ هدددذا الحدددزب ازداد 
فكرهدا نددضوجًا وقلبهددا إيمانددا بهددذه النهددضة، فانتددسبت إلددى 

 الحزب مقتنعة بقضية سامية تساوي وجودها.
فدددي الوقدددت الدددذي اهتدددم عقلهدددا باألفكدددار والمناقدددشات مدددع 

18الزعيم، كان قلبها يخفق حبًا واحترامًا لباعث النهدضة 

الدذي بادلهدا مددسرورًا هددذه المددشاعر الغاليددة الرا يدة. كانددت 
ابتددسامة شدددفتيه تمدددأل عالمهدددا سدددرورًا، وبريدددق النظدددرة مدددن 
عينيدده يددشّع فددي قلبهددا نددورًا، ولطددُف كالمدده يغمددر صدددرها 
حبددورًا. أمددا عنددددما حددّدثها بكلماتدده العميقدددة عددن مدددشاعره 
وحب قلبه لها  البدًا منهدا أن تكدون شدريكة حياتده، قدائاًل: 
"... وأنا قد أحببت  كثديرًا وأحببدت أكدثر شديء فيد  نفدس  
العظيمة.."، فشعرت جولييت بفرح قلبها وحدرارة حبهدا، مدا 
زادهدا تقددديرًا للددزعيم، ألنهددا عرفددت مكانددة نفددسها فددي قلبدده، 
وأهمية وجودها في حياته. عندها، وافقت على  لبده، مدع 
يقينهدا بحساسددية الموقدف وخطدورة المددستولية، ألن الزعيددم 

 ال يعيش لشخصه فقط بل وهب فكره وحياته ألمته. 
كانت تل  الشابة الرائعة تنظُر إلى جوهر األمدور ال إلدى  

قشورها.. إلى شموخ هامة الزعيم ال إلدى مدا قدد يملد  مدن 
مدددال وجددداه.. وإلدددى إدرا  عقلددده وسدددمّو عنفوانددده ال إلدددى 
مظدداهر َتَرفددده ومقتنياتددده. كاندددت قدددد عرفدددُت  يمدددَة أخالقددده 

 جولييت المير سعاده

 األمينة األولى والمرأة القدوة
 الرفيقة زكية سكاف النزق 
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 وغنى نفسه، فاعتبرته جوهرة حاضرها ولتلتة مستقبلها. 
قدددال لهدددا: "أال تعجبددد  هدددذه المحدددابس البدددسيطة فدددي تلددد  

 العلبة؟" 
 أجابته: "بلى ولهذه رمز بعيد وكبير." 

بهددذه المحددابس البددسيطة  فدد  قلباهمددا فرحددًا، فعزمددا علددى 
الدددسير معدددًا بدددصدق وإخدددالص فدددي  ريدددق الحيددداة الحدددرة 

 السامية.
كانددت جولييددت المددير تلدد  الخطيبددة العاشددقة الددتي تتفهدددم 
حبيبهدا وتقدف إلدى جانبده فدي لحظدات حدضوره، كمدا تتثدر 

 في روحه في أوقات بيابه.
وكانددت الحبيبددة الذكيددة الددتي تعّلمددت اللغددة العربيددة إرضدداًء 
لرببددة زعيمهددا الددذي لددم يددرَض أن يقددرأ رسددائلها إن كتبددت 

 بغير العربية.
كانت واثقة من نفسها ومن حبه وإخالصده لهدا وثقتده بهدا، 
وقالددت: "كانددت ثقتدده بددي أكدددبر وديعددة فددي حيدداتي."  بدددل 

. وكانت تعرف أنها هي النور في حياته والدضياء فدي قلبده
فحبهمدددا الرائدددع الدددصافي يكمدددن فدددي عقليهمدددا الناضدددجين 
المدددددددددركين، وينعددددددددش نفددددددددسّيهما الددددددددواعيتين لحفيقتهمددددددددا 
والمترفعتين فوق المدصال  الماديدة، كمدا يغمدر هدذا الحدب 

رببدات فددي قلبيهمدا ببطدة وسدرورًا، باعثدًا فيهمدا اآلمدال وال
الحيددداة معددددًا فدددي عقددددد زواج قددددائم علدددى الحددددب األسددددمى 
والتعدددداون الددددصميم، بمنتهددددى النبددددل والوفدددداء والمددددستولية 

هددذا لتحقيددق الخددير والمثددل العليددا الددتي بهددا آمنددا. وقددد تددم 
 ، وابتدأت حياتهما الزوجية.7497الزواج في أوائل سنة 

عندددددددما أصددددددبحت زوجتدددددده زادت تتّيمددددددًا بدددددده وإعجابددددددًا  
بشخدددصّيته، فدددروت أفكاَرهدددا مدددن يندددابيع أخالقددده، وشدددّدت 
عزيمتهدددا مدددن صدددالبة إصدددراره، سدددّيما وأنددده كدددان يتعّمددددد 
محادثتها عن القضايا الخطديرة قدائاًل لهدا: "إن المدرأة تملد  
الحاسددة السادسددة، وهددي تحددس بقلبهددا مددا ال يدركدده الرجددل 

 بعقله."  

شدداركت جولييددت الددزعيم صددعوبات الحيدداة وشدددائدها قبددل 
يدسرها، وقامدت بالعمدل خدارج المدنزل قبدل داخلده، واهتّمدت 
بمتطلبددددات زعيمهددددا وقددددضيته قبددددل حاجاتدددده الشخددددصية. 
دت  شددداركته رؤيتدددده اينددددسانية ونددددذرت نفددددسها لهددددا، وجددددسَّ
لدددة معددده كدددل  انتمائهدددا للحدددزب وتماهيهدددا بالمتسدددس، متحمِّ
الدددصعوبات، متكدددددة أنهمددددا مددددّرا "بددددصعوبات كثددديرة منهددددا 

 المادية ومنها الحزبية،..."  
عندددما رزقددا  فلتهمددا البكددر "صددوية"، أفعددَم الفددرُح قلبيهمددا، 
وزادت الحيدداة سددعادة فددي منزلهمددا، ونبتددت المددستولية فددي 
إحساسددهما، ممددا زادهمددا قددوًة وإصددرارًا علددى مثددابرة العمددل 
لمواجهدددددة صدددددعوبات الحيددددداة والكفددددداح لتدددددأمين الحاجدددددات 
العائلية، وباألخص بعدد أن ازدادت عائلتهمدا  فلدة جديددة 
أسمياها "أليسار". ففي تل  الظدروف تددفق حدب جوليدات، 

 وغُزرت تضحياتها وفاض عطاؤها لكل أفراد عائلتها.
عندددما قددرر الددزعيم العددودة إلددى الددو ن، تحفيقددا لمددصلحة 

يرادتده.   حفِّزاً األمة والقضية، كانت جوليات ُمشجعًة له وم
في الو ن، أثبتت جدارتها كزوجة لدزعيم األمدة مدن خدالل 
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شخصيتها الهادئة والصلبة والمتواضدعة والرا يدة. وأبدرزت 
قددرتها فدي إدارة شدتون بيددت الزعامدة، الددذي كدان مفتوحددًا 
ليدداًل ونهددارًا للقددوميين، وفددي تنظيددم أمددوره متحّملددة متاعددب 
جّمة. كما برهندت أنهدا األم المثاليدة لبناتهدا الدتي أصدبحن 
ثددال  بعددد والدة "راغدددة". فكانددت تحدداف  علددى عالقاتهددن 
مع الزعيم الذي لم يتر  فرصة ليراهّن ويسعد بلقدائهّن إال 
واغتنمهددا. وأيددضًا كانددت تهتددم بتفاصدديل حيدداتهّن اليوميددة، 
وتغددوص فددي أعمدداق أفكددارهّن لتبددذر نددواة الحددق والخيدددر 
والجمددال فددي مفدداهيمهّن، كمددا تنددير فددي نفوسددهن شدددعلة 
اييمان بالدصراع مدن أجدل حيداة كريمدة، وتدشجعهّن علدى 

 االعتماد على العقل في مواجهة صعوباتها.
كاندددددت المدددددالذ األميدددددن للدددددزعيم فدددددي أجمدددددل اللحظدددددات 
وأصدددددعبها، والدددددصديق الوفدددددي لددددده فدددددي أبدددددسط األمدددددور 
وأخطرها. تحّدت معه الدشدائد لمواجهدة مخططدات أعدداء 
األمددددة والددددو ن منددددذ بدددددء حياتهددددا معدددده وحددددتى سدددداعة 
استدددشهاده، االستددددشهاد الددددذي سدددحَق قوتهددددا وأثددددر علددددى 
حياتها تأثيرًا عميقًا. قالت عندما سمعت الخدبر: "إذا كدان 
هددذا الخددبر صددحيحًا، فالدددنيا كلهددا ُهدددمت أمددامي والبددالد 
خربت بوجهي."  كاندت صددمتها صداعقة وجراحهدا أليمدة 
لكنهدددا تغّلبددددت علدددى معاناتهددددا، واسدددتعادت قوتهدددا لتتابددددع 
مددسيرة زعيمهددا وتقددوم بواجبهددا القومددي نحددو أمتهددا. كانددت 
تل  المرأة التي عهدها الدزعيم فدي حياتده كمدا فدي بيابده، 
فلم تكن األم لبناتها فحسب، بل كانت أمًا لكدل القدوميين، 

 وكان بيتها بيت الزعامة مفتوحًا لهم جميعًا.
مدا مدديز حيدداة األمينددة األولددى هددو أن كلمددا كانددت تددداوي  

جرحًا حتى يدميها الزمدان بجدراِح أعظدم. لقدد شدطر قلَبهدا 
الددددهُر عنددددما فّرقدددت الدددشر ة بينهدددا وبيدددن بناتهدددا حيدددن 

اقتادتهددا إلددى سددجن المددزة، حيددث أمددضت سددنوات  ويلددة، 
ومن ثم ُنقلت إلى سجن القلعة لتمضي مدا تبقدى مدن مددة 
سدددجنها هندددا . كدددان كدددل تفكدددير هدددذه األم الحزيندددة فدددي 
مستقبل بناتها ومصيرهن، كمدا كدان تفكيرهدا كأميندة أولدى 
بمصير الحزب ومستقبل الرفقاء. إن هدذه القددوة أضداءت 
 دددالم الدددسجون بندددور النهدددضة، وتحدددّدت قدددساوة العدددذاب 
بددوميض الحريددة، كمددا أفددشلت متامددرات الددّسّجانين عليهددا 

 بحدة ذكائها، وفرضت احترام شخصيتها بنبل أخالقها.
نالددت األمينددة األولددى حريتهددا المددشرو ة بمغددادرة البدددالد 

ت مدن بوابدة الدسجن لتدستقل  ددائرة —الدتي أحبدت، فخدرج
انتقلت علدى متنهدا إلدى بداريس، حيدث التقدت بفلدذة كبدهدا 
أليدددسار ومدددن معهدددا. ولكدددن مدددا إن سدددنحت لهدددا الفرصدددة 
للعودة إلى لبنان، كما تقول األمينة أليسار، حدتى "عدادت 
والددشوق يغمرهددا .. تريددد أن تمددضي مددا تبقددى مددن العمددر 
فددي ربددوع بالدهددا الددتي أبعدددت عنهددا قددسرًا، تددارة بددالهجرة، 
وتارة بالسجن، وأخرى بايبعاد.... ودخلت والدتي مجدددًا 

حزيددران  79فددي صددراع مددع المددرض انتهددى بوفاتهددا فددي 
7411 ". 

غادرت األمينة األولى الحياة بجسدها، لكنها بقيدت خالددة 
فددي المجتمددع بإخالصددها لمبددادئ زعيمهددا وبأعمالهددا التددي 
قامددت علددى التددضحيات والعددزم والثبددات وممارسددة واجبهددا 
القومددي، وهدددفت إلددى خددير هددذا المجتمددع وتحقيددق مثلدده 

 العليا، معّبدة  ريق النضال المستفيم بجرأة وعزة نفس. 
كانددت الحبيبدددة األولدددى، والزوجددة األولدددى، واألم األولدددى، 

 والمناضلة األولى، واألمينة األولى.  
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 يا منسّيًة في أقبيِة العمِر، يا عشيقَة الّثوار،

 يا َنَفَس األحرار،
 يا أرَض األنبياِء إلى الَغمام،

 يا َنبَض الّروِح المعجوَن بالّزيِت، بالّليموِن،
 بزهِر مرَيَم، بالّزيتون،

 !بعطِر الورِد في الورِد... بالبيلسان
يار  يا قّديسُة، يا فرَس ايلِه إلى الدِّ

،  يا عصفورَة الحبِّ
 يا و ًنا َمدفوًنا في َترِف الَكالم،

 يا أنثى، يا شهّيَة الّضفَتين،
 يا أغلى الِقبلَتين،

 يا صليًبا في الّتراِب الُمباح،
مِت المشلوحَة في الَعراء،  يا ماذنَة الصَّ

 يا أميرَة البحر،
 ...يا قتيلًة، يا شهيدةً 

َم البطوِن في حفِل الّشواء،  ال تغفري تَور 
حور،  ال تغفري للموِت يطبُِّل قبَل الفطوِر وقبل الس 

َس ُسمَّ القروِن،  ِلَمن َيجتاُف الُمقدَّ
 ِلَمُن ينادي في الهياكِل ِلَبيِع الّشرِف الَمصونِ 

َرِف البهيِّ إلى الياء  ...من َأِلِف الشَّ
ماِن يلتحفوَن ُسطوَر العربّية  ِلسماِسرِة الزَّ

 فاِعال ومفعوال وضميًرا مستتًرا
 !...وحااًل مفروَضًة ونداء

 ال تغفري ِلَمن ُيبرُِّئ الجاّلَد في دِمِ ،
 حسُبِ  أُرحاٌم ُمَدّماةٌ 

 كل  واحدي يِلُد للحياِة حجارَة الحياةِ 
 ...َعُصًفا وعاِصفًة وإباء

 يا قّديسَة الجرِح األبدّي،
 يا أغنيَة الذين رحلوا

 وأولاَ  الخارجيَن من تحت أنقاِض الَمنام،
 ال تغفري أبدا،

 ال َتخشي أحدا،
 على الّناِس ُينادى بأسمائهم يوَم الفيامِة،

 ِلذا... َعمِّدي هذي األرَض باللََّظى
 وقولي: ُتفٌّ عليكم وَتفًّا

 !إلى يوِم الِفيام

 فلسطين
 شعر الرفيق د.  نيبعل كرم
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 الشاعر واأليب والصحافا

 فؤاد سليمان

 

، 7477ُولد فتاد سليمان في بلدة فيع )الكورة( سنة 
ويرج  أن تكون والدته في تموز من ذل  العام. تلقى 
دروسه األولى في مدرسة البلدة، ثم انتقل إلى مدرسة 
البلمند لعام واحد قبل أن يعود إلى مدرسة الصفا 

بالمدرسة  7479الواقعة بين فيع وقلحات. التحق سنة 
األرثوذكسية للصبيان في  رابلس، ومنها انتقل إلى 

. وتابع 7497معهد الفرير في بيروت ليتخرج سنة 
 7499دروسه في معهد اآلداب الشر ية، ليتخرج سنة 

 حاماًل شهادة الدبلوم.

، وسرعان ما تحمل مستوليات مركزية 7499و 7499انتمى فتاد إلى الحزب السوري القومي االجتماعي بين 
منها: ناموس عمدة ايذاعة، عضو لجنة ايذاعة والنشر، عضو اللجنة ايذاعية المركزية وناموسها. وعندما 

، تولى فتاد مهمة سكرتير التحرير. كما عمل في عدد من 7491أصدر الحزب جريدة "النهضة" سنة 
الصحف اللبنانية، فترأس تحرير مجلة "صوت المرأة"، وكانت له زاوية ثابتة في "النهار" يوقعها باسم "تموز". 

 بعد مرض لم يمهله  وياًل.  7497كانون األول سنة  79توفي في 

 لم يصدر له في حياته أي كتاب، لكن رفقاءه وأصدقاءه جمعوا كتاباته الحقًا: 
(. وفي سنة 7419(، "القناديل الحمراء" )7499(، "تموزيات" )7499(، "أغاني تموز" )7497"درب القمر" )

أعيد إصدار كتاباته في تسعة مجلدات، وبعضها ُينشر للمرة األولى: "تموزيات"، "في رحاب النقد"،  7007
"أغاني تموز"، "درب القمر"، "كلمات الذعة"، "يوميات ورسائل"، "القناديل الحمراء"، "يا أمتي إلى أين؟"، 

 "بأقالمهم" )هذا الكتاب يتضمن ما كتبه النقاد والصحافيون عنه وعن نتاجه األدبي(.
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 جبران خليل جبران

 

... لما كان جبران خليل جبران، هو لألمة 
كلها قبل أن يكون لبشري أو ألية  ائفة 

 من الطوائف!

ولما كنا نعتقد أن لجنة جبران ال تقوم 
بواجباتها تجاه هذا الكنز الذي ال يثمن 

 بمال!

ولما كنا نعتقد أن الحكومات في لبنان لم 
تقم هي بدورها بواجباتها تجاه هذا العظيم 

 من الرجال!

من أجل هذا، فإننا نريد أن نسأل وأن نتهم: 
نسأل الحكومة كلها، هل تنازلت الحكومة 

 عن جبران إلى لجنة جبران؟

 وهل تنازلت الحكومة عن جبران ألن جبران ال يستحق لفتة كريمة منها؟

 أم ألن اللجنة فيها الخير والبركة وهي وحدها تكفي يذاعة مواهب هذا العبقري النادر؟

نريد أن نسأل الحكومة: هل اشتركت في أسبوع جبران مثلما اشتركت بعيد الزهور في بكويا، أو بإزاحة 
 الستار عن تمثال الدكتور عاد في حمانا؟ أو في حفلة مدرسة الشويفات مثاًل؟

 مختارات

 فؤاد سليمان
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 وإننا نتهم...

نتهم لجنة جبران أنها احتكرت 
لنفسها الرجل، فجعلته 

 صغيرًا...

وأنها جعلته بلدية، في قرية، 
لشق الطرقات وبناء مجاري 

 المياه.

أليس غريبًا أن يمر أسبوع 
جبران في لبنان، وال تكتب 

 عنه جريدة من جرائد لبنان؟

وال ُيدعى إليه أديب من أدباء 
 لبنان؟

 وال تقال فيه كلمة كبيرة؟

 وإننا نطالب بعناد:

باسم لبنان الذي ليس عنده 
 أعظم من جبران في األدب،

 نطلب:

 

أن يكون أسبوع جبران أسبوعًا عظيمًا... عيدًا للعبقرية النادرة، تشتر  فيه الحكومة والشعب، بإجالل 
 وفرح ومحبة، تتوافد الجماهير والرؤساء على قبر الرجل الذي جعل لبنان في األرض، قمة...

 

 ونطلب:
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 أن يكون لجبران متحف نادر في روعته يجمع رسومه ومتلفاته وآثاره...

 وأن تطبع كتبه في أغلى وأروع ما يمكن أن يكون ذل ...

 ولن نرضى أن يكون في لبنان شيء أعظم من جبران خليل جبران.

 من كتاب "تموزيات"

********** 

 

 ألوان

 

 ... من قلبي، من لحم قلبي، عندي لون.

 حبكت خيطانه الحلوة من خيطان عينّي.

 وشبكت عروقه بعروق صدري.

 ومن دمي نسلته، من آخر نقطة من دمي.

 من اآلالم الطويلة، في ليالي العذاب، على  ريق الجلجلة.

 من سهادي وعريي وجوعي، لملمته أنا، خيطًا خيطًا.

 وفي كل خيط منه، خيط من لحمي، وخيط من دمي، وخيط من أهدابي.

 لون حبيبي... يا لون حبيبي... أنا سّمرت  هنا، على صدري، بمسامير من دمي...

 فما تنزاح أنت، إال إذا انزاحت مع  ضلوعي.

 في لون حبيبي...

 غّرق في عينّي... وفي يدّي، يا لون حبيبي.

 ... ولون من الديباج، من عروق الديباج، عندي لون.

 كأنه من خصاصيل المرجان، حمله إلّي القمر، من الشوا ئ البعيدة حمله إلّي القمر.
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 أو كأنه من ألوان الغيوم الوردية على تاللنا.-

 خميلة من أ ياب...

 سوسن وورد... ورد وسوسن...

 لون ابني... من دروب الربيع في بالدي، لون ابني.

 زنابق البرية في حقول القم  في ضيعتي، سألتني. 

 هل لونها في الربيع من لون ابني؟

 وتالل البنفسا الغاوي، عجبت أن لونها من لون ابني!

 والوردة الحمراء، فرحت، أنها من لونه!

فيا لونًا على ضلوعي ينام. كأن  من مساكب الورد 
 في قلبي.

 ولون...  هرت يٌد حاكت نسيجه.

 من ترى حاكه في األلوان من ضلوع هللا؟

 فكانت لي أمي...

 أمي... من ألوان عود الصليب وجه أمي.

 فما تعرف األلوان أنقى وأعمق وأصفى...

 وكأن الذي حاكه مّرة، حاكه، وقطع يده لاال يحو  مثله.

 أمي... من التضحيات الكبيرة الكبيرة، من لحمها أ عمت لحمي.

 ومن قلبها نسلت عروق قلبها كسوة لجسدي.

 ومات النور في عينيها ليبقى النور في عينّي.

وانكسر  هرها على سريري، لتجبر ما انكسر من عظامي، وما تمزق من لحمي، في آالمي وأوجاعي، 
 ومرض جسدي وقلبي...
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 فيا لون أمي... يا لونها الحبيب.

 وحد  وحد  أنت في دمي...

 من كتاب "درب القمر"

********** 

 جنازة وردة

 

 حلم تفّلت من صباحي

 وأسى يغلغل في جراحي

 بكُر الورود حنانها

 تمشي... ممّزعة الجناح

 في الطيب من  جنازةٌ 

 أخت الزنابق واألقاحي

 والليل بعد  ساهمٌ 

 والضوء بعد  في نواح

 تمشي الورود بمأتم

 وتغّص أعراس المالح

 لّف الصباح جناحه

 بوم ارتميت مع الصباح

 أنا يا هوى الزهو المرّن 

 واألماني السماح
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 أنا يوم نّتف  األسى

 خصاًل تموت مع الرياح

 لفلفت  يب  في دمي

 ذكرى الفتوة والمراح

 يوم الربيع وسادتي

 وندى الربيع على وشاحي

 نامي... أحّس  سكرة

  افت على قدحي وراحي

 وكأن  يب  في دمي

 يحيا على أمل متاح

 

 

 

 من كتاب "أغانا تموز"
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 محاضرات الندوة الثقافية المركزية

 فا 

 الحزب السوري القوما االجتماعا 

 ن لقت أ ما  الندوة الثقافية المركزية في ال زل 

السور  القومي ااجتما ي رم اضرة ألقا ا 

الرفي  الدكتور سلي  مما   تناو  في ا 

موضوع "القومية ااجتما ية وكياية قراءت ا في 

". وقد ت  اللقاء وف  تقنية "زووم"، 5055العام 

وح ره ر يس ال زل و دد كبير م  القوميي  

ااجتما يي  الم تمي  رالشأن الثقافي رين   

مسؤولون مركزيون وأمناء ورفقاء في كيانا  

 ايمة وم  وحدا   بر ال دود. 

افتت ت ااجتماع  ميدة الثقافة والانون المميلة 

الرفيقة الدكتورة فات  المر را نارة  ل  أن   ا 

اللقاء موسوم رعنواني : ااحتااء والت د ، 

"ااحتااء رعودة الندوة الثقافية  ل  العم  رعد  و  

انق اع. وت د  ايزما  ال بر  التي تعصو 

رو ننا، منصرفي   ل  البناء الا ر  في زم  

التدا ي، م تاري  اارتقاء رالمعرفة في زم  

اان يار، م يئي   شرا  الشموع في زم  

 يمتاحآ ال  م".

وأكد   ميدة الثقافة  ل  أ مية  م  الندوة "في 

توجيآ  م  ال زل وتصويبآ، وفي  ل  مناخ 

ثقافي مؤا  لن  ة ف رية تتمدد مع ك  نتا  

 ومشاركة".

وت د  ر يس الندوة ايمي  الدكتور  دمون مل   

نعوره رالاريِ واا تزاِز رإ ادةِ  معبراً   

" حياِء وتاعي  النَّدوةِ الثقافيِة التي أسَّس ا ز يُمنا 

ِ  في درِ  التعاليِ  القوميِة  ال الد، رغايِة التعمُّ

ااجتما يِة والتََّم ُِّ  من ا، ورغايِة رعِا التراِ  

نَْقل السورّ ِ الا رّ ِ و نتا ِ اير اِ  الثقافيِة و

الفكر من السطحيات ومسائل اإلدراك العادي إلى 

 األساسيات وقضايا العقل العلمي والفلسفي".

وأضاف ر يس الندوة قا  ً: "ن ُ  ِحزُل ثقافٍة 

رالدرجِة ايول ، حزُل الا ِر والعقيدة. وسعاده ل  

يترْف مناسبةً  ّا وندّدَ في ا  ل  أ ميِة العقيدةِ 

و ل  وجوِل دراستِ ا وتعليِم ا، وترسيِ  ا في 

ال زل، وتعميِم ا في أوساِ  الشعب، وَاْرِس ا 

في الناوِ  ين ا  ي ال قيقةُ ايساسيةُ التي من ا 

نن لُ  وفي سبيِل ا نما دُ ور ا تَْ لُدُ ناوُسنا، َوْ َي 

"ايساُ  ال   نبني  ليآ ك َّ منشآتِنا والمرَجُع 

 ال زرية". ل ّ ِ ُ َ ِ نا"

 المحاضرة األولى

 إنطالق أعمال الندوة الثقافية المركزية

 في الحزب السوري القومي االجتماعي
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"أن النَّدوةَ الثقافيةَ  ي الم اُن   وا تبر ايمي  مل  

الصالُح لا ِ  أ داِف ال ركِة والق ايا التي تواِجُ  ا 

م    ِ  دراساٍ  متنو ٍة ومعّمقٍة، تعتمدُ 

من مياِ  الب ِا العلمّيِ َوُ ُرَق التا يِر الالساّيِ 

والنقد ِ والمن ومي ال اضعِ لُسل اِن العقِ  

والمن  ، والرامي  ل  توليِد معرفٍة يقينيٍة راس ٍة 

 وانيٍة رم توا ا".

وأنار  ل  أنآ "في ُ ّ تِنا للسيِر رالنَدوةِ الثقافيِة 

نَسع  لتقديِ  ِسلِسلٍة م  الم اضراِ  التي تعالُج 

مواضيَع أساسيةً ُمرتبِ ةً رِ  ارِنا ال زرّيِ 

رم مونِِآ و لياتِآ. واايتُنا  ي ترقيةُ معرفتِنا 

و اناُء  قوِلنا وتم ينُنا م  أداِء دوِرنا الاا ِ  في 

ةَ سنعتمدُ   الممتمع )...(. ول ي نُ قَّ  النتا َج الَمرجوَّ

في نَدَواتِنا لُغَةَ النقِد والمناقشِة والِ واِر والتا يِر 

ال ادِئ الُمتَِّزِن وقوا ِد المن  ، وصواً  ل  معرفٍة 

 ثارتٍة تَىىىزيدُنا قُّوةً وص رة".

وقب     اء ال  م  ل  الرفي  الدكتور سلي  

مما  ،  بّر ر يس ال زل السور  القومي 

ااجتما ي ايمي  الدكتور رريع رنا     تقديره 

ل  ة  مدة الثقافة والندوة الثقافية المركزية. وقا  

والبرامج المقررة للندوة   ن   ا ال  ور المميز

تُشعره رأننا نسير في ااتماه الص يح  ل  صعيد 

 البناء الثقافي القومي الراسخ.

وتم ور  م اضرة الرفي  الدكتور مما   

 ل  را نية الا ر القومي ااجتما ي، والت ديا  

المعاصرة، و ليا  ال  ال الموجآ  ل  الشعب، 

وأ مية الن ر  ل  نتا  سعاده في سياقآ التاري ي. 

وقد أجال الم اضر  ل  أسئلة م  رعض 

ال  ور. وم  المقرر  قد ندوا  أ ر  لمتارعة 

 دراسة   ا الموضوع الا ر  ال يو . 
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بحضور عميدة الثقافة والفنون الجميلة في الحزب 
السوري القومي االجتماعي الدكتورة فاتن المر 
وعددي من مستولي العمدة والقوميين االجتماعيين 

قّدم األمين الدكتور جورج في الو ن وعبر الحدود، 
يونان في السادس من أيار، ومن ضمن سلسلة 
المحاضرات التي تنظمها الندوة الثقافية المركزية 
في عمدة الثقافة والفنون الجميلة، محاضرة بعنوان 

 "التجربة الروحية لّنسان في الهالل الخصيب". 

افتت  رئيس الندوة الثقافية المركزية األمين الدكتور 
إدمون ملحم الندوة بكلمة استهّلها بقول الزعيم 
الخالد: "إّن أعظَم ما ُأصبنا به هو أننا َنِسينا 
تاريَخنا، وِصرنا حائرين كاليتيِم الذي َيُجَهُل أباه 
وأمَّه.." مشيرًا إلى تشديد الزعيم على ضرورة أن 

 نراجع، كسوريين، تاريخنا وندُرَسه بتدقيقي وإمعان.

وربط األمين ملحم بين القاعدة الفكرية لمسألة 
دراسة تاريخنا والمادة التي سيتناولها األمين يونان 
في إبراز الحتمية التاريخية التي فرضت نفسها 
على المجتمع السوري نتيجة التفاعالت الحضارية 

والثقافية التي توالت على سكان الهالل الخصيب 
 على امتداد آالف السنين.

من جهته، أبرز الدكتور جورج يونان في 
محاضرته خصائص متعددة للفكر "الخصيبي" 
مشيرًا إلى المقومات التي استند عليها وأهمها 
الخصب، الذي اعتبره السوريون مرادفًا الستمرار 

 الحياة وتجددها.

 المحاضرة الثانية

 األمين الدكتور جورج يونان محاضراً في الندوة الثقافية المركزية

 

 ""التجربة الروحية لإلنسان في الهالل الخصيب
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وتطرق الدكتور يونان إلى التطور في المفاهيم 
والتقاليد والعادات، منذ ما قبل انتشار الكتابة 
والقراءة، الذي مّيز قا ني الهالل الخصيب، 
فانتقلت أفاق الفكر عندهم من مجرد انتشار 
األسا ير وما حاكته المخيالت اينسانية إلى 
حاالت متطورة حصلت نتيجة مرا بة حركة 
الطبيعة، كالشمس والقمر وتوالي الفصول ومجاري 
األنهار وغيرها. وانطالقًا من هذه الحفيقة، رأى 
الدكتور يونان أن هذا التفاعل الطبيعي بين المادة 
والروح، بين اينسان، بكل مشاعره وأفكاره، 
والطبيعة، بكل  واهرها وتأثيراتها البياية والنفسية 

التي أكسبت سكان الهالل الخصيب خصائص 
معينة، شّكل األساس المنطقي لمفهوم فلسفة 

 المدرحية التي تكّلم عنها سعاده.

وفي ختام الندوة أعلن الدكتور إدمون ملحم عن أن 
اللقاء التالي في حزيران المقبل، سيتمحور حول 
كتاب الدكتور عادل بشارة "سورية والسوريون" الذي 
سيتم تعميم مضمونه على أكبر عدد من القوميين. 
وسيشار  في الندوة، إلى جانب الدكتور بشارة، 

 عدد من الباحثين والمحللين. 

 

 المحاضرة الثالثة

 الّندوة الّثقافّية المركزّية تستضيف الّدكتور عاتف عطّية

 نظرة قومية اجتماعية فا إمكانية التغيير. –نحو عقد وتنا جديد 

********* 

استضافت الّندوة الّثقافّية المركزّية في الحدزب الدّسورّي القومدّي االجتمداعّي الدّدكتور عدا ف عطّيدة، وذلد  فدي 
سياق المحاضرات اّلتي أ لقتها الّندوة بهدف تعزيز الّثقافة القومّية حيدث قدّدم الدّدكتور عطّيدة محاضدرًة بعندوان 

 نظرة قومية اجتماعية في إمكانية التغيير." –نحو عقد و ني جديد »

حضرته عميدة الّثقافة والفندون الجميلدة الّرففيدة فداتن المدّر إلدى جاندب عددد  «زوم»الّلقاء اّلذي تّم عبر تطبيق 
 .مدددددددددن المدددددددددستولين المركدددددددددزّيين ورفقددددددددداء مدددددددددن مندددددددددا ق مختلفدددددددددة فدددددددددي الدددددددددو ن وعدددددددددبر الحددددددددددود

افَتتد  رئيدس الّنددوة األميدن إدمدون ملحدم الّلقداء بكلمدة تنداول فيهدا المدشاكل الّسياسدّية واالجتماعّيدة اّلدتي يعانددي 
 .منهددددددددددددددددا شددددددددددددددددعبنا فددددددددددددددددي لبنددددددددددددددددان نتيجدددددددددددددددددة هشاشددددددددددددددددة الّنظددددددددددددددددام واّلتركيبددددددددددددددددة الّسياسدددددددددددددددددّية
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كما تطدّرق إلدى مفهدوم ايخداء القومدّي اّلدذي ينطلدق 
منده الحددزب فدي الّتعددا ي مددع الكيدان الّلبنددانّي، وهددو 

معقدددداًل لّشددددعاع ”وحدددده يددددضمن للبندددان أن يكدددون 
 ”.الفكرّي وانطالقه

مبادئندددددددا “وتدددددددابع تقديمددددددده للمحاضدددددددرة قدددددددائاًل إّن 
ايصددالحّية القائمددة علددى دعددائِم المناقددب واألخددالق 
هددي ايصددالح الحفيقددّي اّلددذي يتّسددُس لبندداء الّدولددة 
الّديمقرا ّيددة الحديثددة علددى قواعددد صددلبةي وعلددى مبدددأ 
الّديمقرا ّية الّصحيحة. وهذا يستوجُب اعتماد قدانون 
انتخابّي عصرّي يأتي بممثليَن حفيقّيين يعّبروَن عدن 

 .”إرادِة أبناء شعِبنا في لبنان، ويحّققوَن مطامحهم

أّمددددا الّرفيددددق الددددّدكتور عددددا ف عطّيددددة فقددددد اسددددتهّل 
محاضرته بالكالم عن المنهجّية العلمّية فدي الّتفكيدر 

عند سعاده اّلتي تقوم على مبدأ االشترا  في الحيداة 
مددددشّددًا علددددى أّن هددددذه المنهجّيددددة الفكرّيددددة مرتبطددددة 
ارتبا ددددًا منطفّيددددًا مددددع المناقددددب واألخددددالق القومّيددددة 
االجتماعّيدددددة، وهاتدددددان الميزتدددددان تدددددشّكالن القاعددددددة 
األساسٌية فدي إحددا  أّي تحدّول إيجدابّي فدي الّنظدام 
الّلبندداني الفاسددد، أو فددي إمكانّيددة تطويددر هددذا الّنظددام 

 .أو تغييره إلى ما هو أفضل

وفددي معددرض توصدديفه للحدداالت القائمددة فددي الكيددان 
الّلبنددانّي، أشددار إلددى اّتفدداق الّطددائف وتبعاتدده معتددبرًا 
إياها عوامدل سداهمت إلدى حدّد كبدير فدي تكدريس مدا 
كان متعارفًا عليه في توزيدع المناصدب علدى أسداس 
المدددذهب والمحاصدددصة الطائوّيدددة اّلدددتي مّيدددزت هدددذا 

 .الكيان منذ نشأته



34 

 

كمدددا تطدددّرق إلدددى معانددداة الّلبندددانّيين واهدددتزاز كيانهدددم 
نتيجدددة الممارسدددات الّسياسدددّية الخا ادددة والتّددددخاّلت 
األجنبّيدددة وتوا دددئ الّسياسدددّيين معهدددا، األمدددر اّلدددذي 
جابهددده سددددعاده فددددي جميددددع مواقفدددده وتوّجهاتدددده ذات 
العالقددة بالكيددان الّلبنددانّي، موضددحًا أّن هددذا الّتوا ددئ 

 .7494عينه هو اّلذي أّدى إلى اغتيال سعاده عام 

وفددي إ ددار تحديددده آلليددات الّتغيددير فددي لبنددان، رأى 
الددّدكتور أّنددده ال بدددّد مدددن إحدددا  تغيدددير جدددذرّي فدددي 
هيكلّيدة العملّيدة البرلمانّيدة، مدن خدالل اعتمداد قددانون 
انتخددابّي عددصرّي يحدداكي نظددم الّتطددّور االجتمدداعّي 

اّلددتي تقددوم علددى أسدداس إقامددة مجتمددع مدددنّي حيددث 
ددددرون عددددن  يددددصل إلددددى الّندددددوة البرلمانّيددددة نددددّواب يعبِّ
مدددددصال  المدددددوا نين، وليدددددس فقدددددط ممّثلدددددون عدددددن 
الّطوائددددددددددف والمددددددددددذاهب والّزعامددددددددددات المنا فّيددددددددددة 

 .وايقطاعّيات الّسياسّية

كمددا أرَدف قددائاًل أّندده للخددروج مددن الّتخّبددط المحيددط 
بالعملّية االنتخابّية في لبنان، وبالّتالي األداء الهزيدل 
ألعدددضاء المجلدددس الّنيدددابّي بتركيبتددده القاِئمدددة، مدددن 
الددّضرورّي اعتمدداد قددانون انتخددابّي يحددّول لبنددان إلددى 

 .دائرة انتخابّية واحدة على قاعدة الّنسبّية

 

 المحاضرة الرابعة

 “سورية والسوريون ”الّندوة الّثقافّية المركزّية تناقش كتاب 

 

ن مت "الندوة الثقافية المركزية" في ال زل السور  القومي ااجتما ي ندوة ف رية لمناقشة كتال "سورية 

والسوريون" ال   أصدره الرفي  الدكتور  اد  رشارة في ريرو  راللغة العررية، رعدما كان قد أصدر النس ة 

ا ن ليزية قب  مدة. وح ر اللقاء ال   ت   بر تقنية "زوم"  ميد الثقافة الرفيقة الدكتورة فات  المر و دد م  

 المسؤولي  المركزيي ، وجمع م  الما ري  والمثقاي  القوميي  ااجتما يي .

رحب ر يس الندوة المركزية ايمي  الدكتور  دمون مل   رال  ور، لمناقشة كتال قيّ  رم توياتآ، ورما دّونآ 

مجموعٌة من الباحثين والمترخين والالهوتيين وعلماِء اآلثاِر وغيُرُهم من الكّتاِب الرفي  الدكتور رشارة ومعآ 

تشكُل بمجمِلها تاريخًا  . وأنار  ل  أن م تويا  ال تال "ذوي الخلوياتي الثقافيةي المتنوعةي والجنسياتي المختلفة

موجزًا لشعبي حفيقيّي  موح، وألرضي حفيفيةي، ثريةي، متمّيزةي بخصوبِتها وجماِلها ومناِخها وآثاِرها الغنية، وبرفعِة 

 ".موِقِعها الجغرافيِّ االستراتيجي بيَن الشرِق والغرب
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و كر ايمي  مل   أن كتال "سورية والسوريون" 

 و قصةٌ مل ميةٌ ل  ا الشعِب المبدعِ ول  ه البقعِة 

المغرافيِة الاريدة. ريدَ أن ا قصةٌ واقعيةٌ، انيةٌ 

وج ارة، وتستندُ  ل  أدلٍة وم تشااٍ  وررا ي .  ي 

قصةُ تاريخٍ حافٍ  رايفعاِ  وايحداِ  والت  ياِ  

واآلاِم والت واِ  ال بيرةِ والتاا ِ  الثقافي... 

 تاريُخ نعٍب ينبُض رال ياة.

وأوضح أن الرفي  رشارة يدُقُّ ناقوَ  ال  ِر لما 

يتوقَّعُآُ لمصيِر سوريةَ والسوريي  ولمستقبِلِ   ايِر 

المؤكد، ويعتبُر أنَّ ا  نقا َ لسوريةَ ال عياِة م  

انقراٍض ونيٍك وم  تآكٍ   سِم ا و ويتِ ا  ا   ا 

فنا  ل  تاريِ نا  ُ ْدنا  ل  ماضينا وج وِرنا، وتعرَّ

الرا عِ فتنمو  ند ٍِ  الروُي الَمما يةُ فينا التي 

ستسا دُنا في ال ااِظ  ل  ُنعلِة سورية و ل  

 مواج ِة المستقب .

ً  ث  ت د  كتال "سورية  أن الرفي  رشارة موض ا

والسوريون" اني    التاسير ومعالمآ واض ة، 

وي اي القو   نآ ليس كتال تاريخ رالمعن  

ال  سي ي. ر  مممو ة م  تأم   تعود  ل  

القرن الثام   شر ت  نبش ا والعثور  لي ا م  

أرنياا  م تلاة حو  العال   ل  مد   مس 

ال تال  و رمثارة احتاا  "  سنوا . وأضاف يقو :

ً ورواياٍ  ليس  رترا  استثنا ي.  نآ يت م  أحداثا

   سورية  الرا نة، ر  يتعل  رسورية في 

العصور ال  بية  ندما كانت الب د موضع حسد 

العال  ومركزاً  لواحدة م  أقدم ال  ارا   ل  

 وجآ ايرض". 

وتارع الرفي  رشارة: "يتيح ال تال للقارئ الد و  

 ل  "  نية" العصور الع يمة، والعودة  ل   ال  

جمالي، والتعرف  ل  ايفعا  وايف ار التي 

سا د  في تش ي  ال  ارة اانسانية.  نآ مزيج 

را ع م  النصر والمغامرة والاش  والبقاء  ل  قيد 

ال ياة.  نآ أي اً ت كير مؤثِّر رت  يا  و س اما  

أمة، و نادةٌ رالعم  الم   والم اوف رالم ا ر 

 ال   االباً ما ت   ااالآ".

و كر الرفي  رشارة أنآ احظ     نشا آ الثقافي 

واآلكاديمي "وجود ج ود مت افرة للتعتي   ل  

ال  ارة السورية. و  ه الم ود ليست وليدة 

السا ة ر  تعود  ل  القرن التاسع  شر. ث  الترويج 

رش   متزايد لما يسم  رال  ارة الي ودية حت  

  ل  حسال ح ارا  ال    ال صيب".

و ت  حديثآ رالقو : "قد ي ون الب ا في ال  ارة 

السورية  ملية ناقة تت لب ج داً مستمراً، ومتارعة 

دقيقة، وال ثير م  الت  ي  والتا ير. ول ن ا  ملية 

ا رد م     ق ا  اج ً أم  ج ً.  ن ا رسالة ن   

ملتزمون ر ا ومسؤولية ل  يعد رإم اننا تمنب ا أو 

ل لك أد و جميع المؤر ي  والمت مسي   .تأ ير ا

للتاريخ ل ن مام  ل  الم ود المب ولة است را  

ك  الوثا   والمعلوما     ح ارة ايمة قب  
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 فوا  ايوان".

يوسو كاروني فقد قا  في أما ايمي  الدكتور 

يأتي كتال "سورية والسوريون" "  مدا لتآ:

للدكتور  اد  رشارة في وقت يزداد ال  ر 

الوجود   ل  سورية م  جميع الم ا : م  

الشرق والغرل وم  الشما  والمنول. والمصيبة 

ال بر   ي العقوق م  أرناء الممتمع السور  

ال ا عي  والمبلبلي  في  ويا  دينية و ا اية 

وم  بية واتنية، والمتن ري  وال ار ي  ل وية 

 أجداد  ".

وأضاف الدكتور كاروني: "تتناو  النصوع 

المعروضة سورية والسوريي  م  حيا التسمية 

والموقع والدور، ووصو السوريي  ومسا مت   

في ال  ارة ا نسانية وال رال ال   ل   

مقالة  8119رسورية. وتغ ي مرحلة زمنية من  

دراسة جون تايدتنس حو   8418فولني، حت  

 أص  التسمية".

وأنار  ل  أن الدراسا  المتنو ة تعرض 

" س اما  السوريي  في ال  ارة ا نسانية  نشاء 

ً ونشراً في ك  ايرجاء: القي  الروحية  وتأسيسا

وا نسانية التي ان لقت م  سورية، ايدل 

السور  والا  السور  والما ري  السوريي ، 

العمران السور  والمدن السورية و بيعة سورية 

و ادا  السوريي  وأ  ق  ، ااكتشافا  

واا ترا ا  التي كانت ايول  في التاريخ، 

 وال رال ال   حّ  رسورية".

وقد أس ب الدكتور كاروني في تعداد الم ح ا  

النقدية تماه م تويا  رعض النصوع التي 

ا تار ا المؤلو، ل نآ ندد في الوقت ناسآ  ل  

"الغن  والتنوع في   ه الدراسا  التي تّشد القارئ 

وتدفع الباحثي   ل   فاق جديدة لب و  تتناو  

ا نك و م تلو المواضيع رش   معّم  )...(

رأ مية مع   الدراسا  المعروضة وفا دت ا م  

حيا الن رة  ل  سورية وتقدير أ ميت ا وموقع ا 

ااستراتيمي وانمازات ا ال  ارية التي تدي  ل ا 

 ك  الممتمعا ".

وت د  ايمي  أحمد أصا اني    ايروال 

الواسعة التي يات  ا كتال "سورية والسوريون" 

ل   ال ي  ي تمون رتاريخ سورية ال  ار . 

وا تبر أن الدراسا  المنشورة، و ن كانت اير 

م تملة أو تعتري ا أ  اء،  ي رمثارة نق ة ان  ق 

للمثقاي  القوميي  ااجتما يي  ر يا يت  تص يح 

اي  اء واست ما  النواق ، وي ون  لك را تماد 

 المن ج التاري ي القومي ااجتما ي.

واحظ ايمي  أصا اني أن  ناف موضو ي  وردا 

ً مركزاً  ر ثرة في دراسا  ال تال، ويست قان ر ثا

ري  الما ري  القوميي  ااجتما يي ، و ما: 

المغرافيا والديموارافيا... أ  مسألة ال وية القومية 

في حيز جغرافي م دد. وين ف ر سعاده  و ف ر 

ال وية )السؤا  الوجود : م  ن  ؟(، فإن مبدأ 

القومية ااجتما ية يواجآ ت ديا  مصيرية في 

  اتي  المسألتي .

وأ قب  لك فتح مما  ايسئلة ري  ال  ور، 

فمر  حوارا  معمقة تناولت مممو ة واسعة م  

الموضو ا  المرتب ة رالنصوع المنشورة في 

  كتال "سورية والسوريون".  
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أقامت الندوة الثقافية المركزية في ال زل 
السور  القومي ااجتما ي رتاريخ ايو  م  

م اضرة ألقا ا الرفي  الدكتور  5055حزيران 
مي د السبعلي رعنوان "ال زل ري  تمديد 
ال  ال و صرنة  ملية البناء"، ح ر ا 
أ  اء الندوة و دد م  المسؤولي  المركزيي . 
وقد  قّب  ل  الم اضرة الرفي  وسام سميا، 
وأجال الرفي  مي د  ل  تعقيبا  ال  ور 

 وم ح ات  .

افتتح ايمي   دمون مل   ر يس الندوة الثقافية 
المركزية ااجتماع ر لمة رّحب م    ل ا 

"ون    ل  مسافة قصيرة م  رالمشاركي  
ال كر  ال الدة والمشعة نوراً وضياًء،  كر  
وقاة العز لرج   بقر  تمثلت روُي ايمِة في 
روحآ، ف بَّ  حياء ناسيت ا وتأمي  مستقبل ا.   ا 

الن  و  أسس حزراً قومياً ووضع لآ ااية واض ة،  الية اي مية، ااية منبثقة  -الرج  القا د 
م  ن رة  نسانية راقية تريدُ   را  سورية م  قبر التاريخ وا رتقاء ر ا  ل  "حياة أجود في  ال  

 أجم  وقي  أ ل ".

رعد مسيرة  ويلة م  الع اء والت  يا  وفي ظ  ت ورا  العصر وال ياة   وقا  ايمي   دمون:
 وال روف السياسية وااقتصادية وااجتما ية التي تمر ر ا ايمة، نمد أناسنا أمام أسئلة جو رية:

 

   ن تا   ل  تمديد   ارنا ال زري ليصبح أكثر جا رية  اصة للمي  المديد م  ال  ل  -
 والشبال؟ وما  ي المواضيع التي يمب أن يرّكز  لي ا  لك ال  ال؟

   ن تا   ل  التمديد في  ليا  وأساليب  ملنا ال زري وفي    نا العملية والمرحلية  -
 لتت ءم مع ظروف الزمان وأحوا  كيانا  ايمة؟

 
   ن   ر اجة  ل  رؤية جديدة للعم  ال زري في المرحلة المقبلة نترجم ا في   ة  -

 استراتيمية معاصرة؟
 
 كيو نبني ال زل ون يئآ للقيام ردوره ااستراتيمي؟ -

 المحاضرة الخامسة

 الحزب بين تجديد الخطاب وعصرنة عملية البناء

 

 محاضرة الرفيق الدكتور ميالد السبعلي
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وأضاف يقو : "  ه ايسئلة واير ا ت تا  
 ل  أن نسلِّ  نور العق   لي ا ونناقش ا 
لن ر  رأجورة وحلو  واض ة تم ننا م  
القيام رمسؤوليتنا القومية والتاري ية. و  ه 
المواضيع يثير ا اليوم رفي  ممت د في 
أر اثآ وم ت  رشؤون الممتمع والتررية 
والسياسة والا ر القومي ااجتما ي ولآ 
أر ا  ومؤلاا  و نمازا   ديدة ومرموقة 

  نيت رآ الرفي  الدكتور مي د السبعلي".

 

******* 

 

ردأ الرفي  الدكتور السبعلي م اضرتآ 
تمديد ال  ال ا يعني رالتأكيد  ل  أن "

مسايرة ما  و متداو  فق ، دون اارت از 
ال  ايسا  العقا د  الب ثي لتمديد 
ال  ال. و  ا يستلزم أن ي ون العاملون 
 ل  تمديد ال  ال، ملّمي  رت ورا  
العصر، ورناس الوقت متعّمقي  رالعقيدة، كي 
يست يعوا قراءة المرحلة  ل  ضوء العقيدة، 
كما كان ياع  سعاده في حياتآ القصيرة التي 

"    وأضاف متسا  ً: قاد   ل ا ال زل".
يم   تمديد ال  ال العقا د  ا  ا ي 
ليع س الت ورا  السياسية ااقتصادية 
ااجتما ية، ا مسايرة ايوضاع 
وال روحا  وتسييس العقيدة وميل ا يساراً 

 ويميناً وارراً ونرقاً؟"

قب  الب ا في تمديد وأنار  ل  أنآ 
ال  ال، ا رد م  وضع تصّور لرؤية 
جديدة للعم  ال زري في العقد المقب ، 
ً م  المبادئ وراتماه ت قي  ااية  ان  قا
ال زل. وترجمت ا  ل    ة استراتيمية 
تتناو   دة م اور لت ديد الدور 
ااستراتيمي ال   يم   أن يقوم رآ ال زل 
في المرحلة المقبلة،  ل  ضوء الت ورا  
ال ياتية والسياسية وااقتصادية وااجتما ية 
في ايمة والعال . ث  ت وي    ه ال  ة  ل  

ررامج مرحلية للعم  في ك  م  ال يانا  
 والمنا   الم تلة والمغترل.

وا تبر الرفي  السبعلي أن الدور 
 –  5055ااستراتيمي لل زل في مرحلة 

يت م  التركيز  ل  تررية أجيالنا  5095
ال العة  ل  أسس اا تصاع ال ديا 
والعقلية اي  قية المديدة، ورناء نمو   
ً حديثاً، وترسيخ  ً مدنيا الن ام المديد ن اما
ت زم ما وم التنمية والصراع ر   أن الآ، 
ورناء الدولة ال ديثة  ل  أسا  القي  المديدة 
والت ورا  العلمية العالمية، ورناء ممتمع 
المعرفة  ل  أسا  أن المعرفة  ي قوة 
للممتمع، ورناء نمو   ل قتصاد القومي 
المرت ز ال   لمعرفة، وتوحيد الدورة 
ااقتصادية ااجتما ية وتأسيس مملس 

 التعاون المشرقي في سورية ال بيعية.

و رض الم اضر   ة ناملة لت يئة 
ال زل للقيام رالدور ااستراتيمي، تشم  
 حدا  الت ّو  الرقمي في ال زل وت ديا 
ا دارة ال زرية،   ادة ت ديد وتاعي  دور 
المديريا  والوحدا  ال زرية في المنا  ، 
 نشاء ااكاديمية ال زرية لتنمية الموارد 
البشرية المت صصة، تاعي  النشا  
ا   مي وا  ا ي راست دام الوسا   
الرقمية وااجتما ية المعاصرة والتركيز 
 ل  ال لبة والشبال ونشر المعرفة الرقمية 
في أوسا   ، تن ي  العم  ا اتراري 
وتشميع ال مرة المعاكسة والتوأمة، تشميع 
ااستثمار التعاوني والسعي  نشاء نب ة م  
المؤسسا  الوسي ة ااقتصادية والترروية 
وااجتما ية والرياضية والبيئية تعزز دور 
ال زل في الممتمع وترفده رال ااءا  
واام انا ،  نشاء وحدة د   ات ا  القرار 
والت  ي  والتدقي  ومراقبة المودة 

 وال وكمة.

ورعد استعراض نما      مواضيع تمديد 
ال  ال،  ري الرفي  السبعلي رعض  

ا ص حا  الدا لية الم لورة في ال زل: 
الدستور وال وكمة، الن ام المركز  
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التسلسلي ون ام فص  السل ا ، اارداع والمبادرة مقار  التناي  وال نوع في الن ام 
المركز  التسلسلي، الرتب والوظا و،  صا   الشمولية وم ا ر ت ول ا  ل  ااستبداد، 
رناء مؤسسا  مت صصة مستدامة للتدريب والتنمية البشرية الشاملة، التوجيآ الم ني 

 والت ص  وتنمية الموا ب،  صرنة وأتمتة ا دارة والت و  الرقمي.

 

******* 

 

مشاركة الرفي  وسام سميا فقد أوض ت أنآ "في أما 
 ال  المؤسسا  ال يَّة تت ام  الن رية والت بي ، 
ً لما  ً  اصا فت ص  المؤسسا  في موازنات ا رارا

 يعرف رى "الب ا والت وير"

 Research and development و لك ي مية ،
الب ا العلمي رشقيآ الن ر  والتقني. و ن أردنا ف   
المؤسسا  ودر   ليا   مل ا  ل  ضوء فلساة 
سعاده، يم ننا القو  أن المؤسسا   ي  لك التاا   

"المدرحي" ري  ايف ار و ليا  ترجمت ا العملية  
Les institutions rendent les idees 

vivantes  

حيا تتمل  في المؤسسا  "المدرحية" رما وم ا 
 وت بيقات ا وواقعيت ا، كمن مية تا ير و ليا   م ".

 

وأنار الرفي  سميا  ل  أن ال زل السور  القومي ااجتما ي  و  لك التعبير ال ي    
"المدرحية المؤسساتية"، ف و انص ار ف رة وحركة،  نص ار  قيدة ومؤسسة، مؤسسة ا تبر ا 
ح رة الز ي  ال مانة لت قي  الغاية. وقا  " ن مشروع ااستن اض ال   ن   نق ة ت و  
استراتيمي في اانت ارا  ال زرية اي يرة )...( ي تا  اليوم استن اض جديد. وقد تش   رعض 

 ايف ار التي ورد   ضافة نو ية لآ".

 

وأكد الرفي  سميا  ل  أن ال اجة لتمديد ال  ال  ي حاجة  لمية لت بير دا رة الو ي في 
الممتمع السور . ف  ارنا العقا د  ينقصآ العل ، والعل   نتا  م تبرا  ودراسا  وأر ا  

 وأرقام.

 

وأضاف يقو : في ما     صرنة  ملية البناء، تش   النقا  التي  رح ا الرفي  الم اضر 
أساساً  لمياً صال اً، ل  أد   في نقان ا، ف   نق ة ت تا   ل  أوراق ر ثية  اصة ر ا، ول نني 

و ي را تصار مقاررة تأ   الواقع       The Systematic Approach اليوم أر  أن تبني 
 ر ليتآ وليس رمز ياتآ، كمقاررة صال ة لت وير و صرنة  ملية البناء.
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 نشاتات عمدة الثقافة وال نون الجميلة
 إعداد: الرفيقة رنا الّشماس

 ناموس عمدة الثقافة والفنون الجميلة

 

 (3/77/9199***نادي الكتاب فا ُعمَدِة الثَّقاَفة ينّظم لقاًء ِحوارّيًا )

ضمن إ ار سلسلة الّلقاءات اّلتي ينّظمها، عقد نادي الكتاب في عمدة الثَّقافة لقاًء حواريًا حول كتابين من 
أعمال الّدكتور محمود شري  "ياسمينة جاندار " و"قّصة ثال  مدن"، حضورّيًا في مكتبة دار فكر لألبحا  
والّنشر وافتراضّيًا عبر تطبيق زووم، وذل  بحضور الكاتب نفسه وعميدة الّثقافة والفنون الجميلة الّرفيقة فاتن 

 .المّر وبمشاركة أعضاء وأصدقاء الّنادي في الو ن وعبر الحدود
جرى حواٌر فكرّي حول متلفّي الكاتب الذي أجاب على أسالة المشاركين، وأسهب في شرح العديد من 

 .األحدا  في تاري  الحزب وتاري  األّمة

 (79/77/9197***عمدة الّثقافة تقيم ندوة حول أعمال الّشاعر أحمد حافظ )

نظمت عمدة الّثقافة والفنون الجميلة في الحزب الّسورّي القومّي االجتماعّي ندوة حول أعمال الّشاعر أحمد 
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 حاف . 

حضر الّندوة كل من عميد الّثقافة والفنون الجميلة الّرفيقة فاتن المّر، عميد ايعالم الّرفيق فراس الّشوفي، 
عميد الّتنمّية المحلّية الّرفيق مكرم غصوب، وكيل عميد العمل والّشتون االجتماعّية الّرفيقة لبنى الحسنّية، 

 منّفذ عام منّفذّية المتن الجنوبي الرفيق أحمد البشير ، وعدد من القوميين واألصدقاء.

بدأت الّندوة مع كلمة الّشاعر زيد قطريب، وقد ألقتها غوى الخطيب نيابة عنه لتعّذر حضوره، أوض  فيها 
هواجس الّشاعر و بيعة شعره التي تأثرت بسعاده، وأنتجت الّشعر القومّي األصيل، مع أنها عانت وجدانيًا 

 من األحوال التي آلت إليها األّمة.

تحّدثت الّصحافية الّدكتورة رانيا دندش عن االنتماء في شعر حاف ، وعن مجاهرته بقومّيته االجتماعّية، عن 
 إيالئه األهمّية القصوى للمسألة الفلسطينية.

بعدها قّدم وكيل عميد الّثقافة والفنون الجميلة لتي زيتوني كلمة تطّرق فيها إلى مفهوم الّصراع الذي انطلق 
من فكر سعاده وبلوره الّشاعر في قصائده، مستعينًا ببعض الّثنائيات التي أوضحت  بيعة الّصراع في شعره، 
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 ما دَل على عمق تأثره بسعاده وبالقضّية القومّية.

بعدها قام الّشاعران الّشابان محمد صّوان والّدكتورة الرا ماّل  بإلقاء بعض القصائد من شعر أحمد حاف ، 
 على وقع أنغام الكالرينت من قبل الفّنان  ارق بشاشة.

 قّدمت الّندوة ناموس عمدة الّثقافة والفنون الجميلة الّرفيقة رنا شماس.111

 

 (1/79/9197***مناقشة كتاب "اسرائيل إلى نهايتها" للكاتب واالعالما االمين سركيس ابو زيد )

نادي الكتاب ناقش كتاب "اسرائيل الى نهايتها" للكاتب أمين سركيس أبو زيد في مركز الحزب السوري القومي 
تخلل المناقشة كلمات لكل من الكاتب، عضو المكتب السياسي  7077كانون االول  1االجتماعي ايثنين 

 األمين وليد زيتوني وعميد الدراسات والتخطيط األمين رياض عيد.
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 ***مسابقة شطرنج

 في مكتبة فكر في فردان. 7077كانون االول  1دار فكر نّظمت مسابقة شطرنا الثالثاء في 

 

 (99/17/9199*عمدة الّثقافة تستعيد ذكرى أمين الباشا فا الحمرا )

أقامت عمدة الّثقافة والفنون الجميلة في الحزب الّسورّي القومّي االجتماعّي ندوة حول أعمال الفّنان الّرّسام 
 .الحمرا، بيروت، وعبر تطبيق زوم بحضور زوجته الفّنانة أنجلينا الباشا –أمين الباشا في قاعة برزخ 

تأتي الّندوة ضمن عمل عمدة الّثقافة في إ ار خّطتها اّلتي تتضّمن ندوات تكريمّية لكبار المبدعين القوميّين 
 .االجتماعيّين

انطلقت الّندوة بعرض فيديو 
حول أعمال الفّنان الراحل، تاله 
فيديو لكريمتيه تضّمن كلمة 

 .شكر واستعراض لحياة الباشا

ثّم توالى على الكالم كلٌّ من 
الكاتب والّناشر سليمان بختي، 
عضو حزب الخضر الّناشطة 
فاندا رميا، رئيس قسم الفنون 
الّتشكيلّية في كلّية الفنون في 
الجامعة الّلبنانّية، الّدكتور 
محمد حسين، بعدها ألقى 
الّشاعر سلمان زين الّدين 
قصيدة إلى روح الفّنان أمين 
الباشا. وقد أجمعت الكلمات 

 .على عظمة فّنه وأهمّية أعماله، وتنّوع األساليب اّلتي كتب بها
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ثّم اخُتتمت الّندوة بعزف على العود للفنان المبدع سامي حّواط، وتوزيع لعدد من نس  كتاب الفنان أمين الباشا  
  .مهداة من قبل األستاذ سليمان بختي

 .قّدمت الّندوة الّرفيقة تغريد جعفر

 

 (91/17/9199**ورشة تصوير )

لهواة التصوير الفوتوغرافي وللمصّورين اّلذين يرغبون بتطوير مهاراتهم، تدعوكم مكتبة فكر لورشة تصوير 
باستعمال الهواتف الذكية حيث، أواًل: نطّلع نظرًيا على بعض أسس التقاط الصورة وتقنيات كاميرات الهواتف، 

 .وثانًيا: نحاول تطبيق هذه األسس خالل جولة تصوير في شارع الحمراء

 .مدة الورشة: أربع ساعات

إذا كنتم مهتمين باالشترا  في هذه الورشة المجانية، تواصلوا معنا عبر رقم المكتبة للتسجيل والقونا في مكتبة 
 !الساعة العاشرة والنصف صباًحا 7077كانون الثاني  90فكر األحد 

 

 (9199شباط  5**ُعمدة الّثقافة تطلق "محترف المسرح" )

اّلذي تفيمه ُعمدة الّثقافة ”  محترف المسرح“انطلقت على مسرح المدينة في بيروت، ورشة العمل الّتدريبّية لد
والفنون الجميلة بمشاركة عددي من الطاّلب الّثانوّيين والجامعّيين من منّفذّية بيروت والمتن الجنوبّي ومديرّية 

 .الجامعة الّلبنانّية المستقّلة

أشرف على الّتدريبات مدّربون متخّصصون. وسوف ُيستكمل نشا ها بشكلي أسبوعّي على خشبة المسرح 
 .المذكور

 ***لقاء فنا

لحضور لقاء فّني عند الساعة الرابعة بعد الظهر، لنحتفل بالفّن  7077شباط  71تدعوكم مكتبة فكر الخميس 
بإمكانكم أنتم أيًضا أن تشاركونا مواهبكم في العزف أو  .سويًة مع مجموعة من أصدقاء المكتبة الموسيقيين

 .الغناء وحتى في الشعر
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 (2/19/9199**دائرة الموسيقى تطلق أولى نشاتاتها )

أ لقت دائرة الموسيقى في ُعمدة 
الّثقافة والفنون الجميلة أولى 
نشا اتها من منّفذّية بيروت، حيث 
بدأت بتدريباتها لكورال األشبال 

 .بإشراف مدّربين متخّصصين
تواصل الّدائرة تدريباتها بشكلي 

أسبوعّي على األناشيد القومّية 
والو نّية، وذل  في مكتب منّفذّية 

 .بيروت

 

*"دار فكر" تشارك فا معرض بيروت 
 (12/19/9199الّدولّا للكتاب )

فكر » كعادتها كّل دورة، تشار  دار
في معرض بيروت  «لألبحا  والّنشر

، وذل  19الّدولّي للكتاب بدورته الد 
إيمانًا من الفّيمين عليها أّن العمل 
الّثقافّي والمعرفّي يجب أن يستمر مهما 
اشتّدت األزمة االقتصادّية واالجتماعّية 
في بالدنا، فالمجتمع معرفة والمعرفة 

 .قّوة

في  90نظرًا للّظروف الحياتّية الّصعبة، تتّمن لكم دار فكر إصداراتها بأسعاري رمزّية مع حسم يصل إلى 
 .الماة
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تجدون في جناح الّدار ايصدارات 
 :الّتالية

كتب أنطون سعاده كاّفة، األعمال 
الكاملة، المجموعة الكاملة للمختارات، 

 .ومجموعة من الكتب الحزبّية األخرى 

المجموعة الكاملة للمفّكر جرجي كنعان، 
كتب األمين كمال خير ب ، مجموعة 
أخرى من كتب الّشعر والّرواية، وبعض 

 .ايصدارات بالّلغة اينكليزّية

، وال تنسوا «B79» زوروا جناح الّدار في
 .مكتبة فكر» متابعة صفحاتنا على مواقع الّتواصل االجتماعيّ 

 

 (79/19/9199*الحزب يعيد إحياء الّندوة الّثقافّية )

تباشر الّندوة الّثقافّية المركزّية في الحزب 
الّسورّي القومّي االجتماعّي أعمالها وفق 
خّطة مدروسة حيث سيقام أول نشاط 
اليوم الّسبت وسيحاضر فيها الّرفيق 
الّدكتور سليم مجاعص متناواًل موضوع 
العقيدة القومّية االجتماعّية وكيوّية قراءتها 

 .7077في 

وتضّم الّندوة مجموعة من القومّيين 
أّما الغاية منها فهي كما ينّص   .االجتماعّيين المتهّلين فعلّيًا للمشاركة في األبحا  والمناقشات والمحاضرات

قانونها الّتعمق في درس الّتعاليم القومّية االجتماعّية المَتضّمَنة في المبادىء والّشروح الّتعليمّية، والّتمكن منها 
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وإيضاح المبادىء والفيم والقواعد القومّية االجتماعّية، والقضّية الّناشاة عنها والّنظرة إلى الحياة والكون والفّن 
الحاصلة منها، والمسائل والقضايا اّلتي تعالجها وموقف الحركة القومّية االجتماعّية منها، وبعث الّترا  
الّسورّي الفكرّي، واينتاج الّدراسّي واألدبّي والفنّي على هذه الخطط، إحياًءا للفيم الجديدة وتحفيقًا للّثقافة 

 .الّسورّية القومّية االجتماعّية المشتملة عليها

 

 (99/19/9199*وفٌد من ُعمدة الّثقافة يزور الوزير محّمد المرتضى )

زار وفٌد من عمدة الّثقافة 
والفنون الجميلة في 
الحزب الّسورّي القومّي 
االجتماعّي وزير الّثقافة 
في الكيان الّلبناني 
القاضي محّمد وسام 
المرتضى حيث تّم توجيه 

دعوة للوزير لحضور حفل إعالن جائزة أنطون سعاده األدبّية اّلذي سُيقام في مسرح المدينة في الحمرا بيروت 
 .7077آذار  71عند الّساعة الّسادسة من مساء األحد 

ضّم الوفد عميدة الّثقافة الّرفيقة فاتن المّر، وكيل عميد الّثقافة الّرفيق لتي زيتوني وناموس الُعمدة الّرفيقة رنا 
 .وأشاد المرتضى خالل الّلقاء بنشا ات الُعمدة كما أعَرب عن سعادته بحضور الحفل .شّماس

 

 (91/19/9199*إعالن نتائج جائزة أنطون سعاده األدبّية بح ٍل ثقافّا حاشد )

حفل  7077آذار  71في الحزب الّسورّي القومّي االجتماعّي األحد في  والفنون الجميلة أقامت ُعمدة الّثقافة
األدبّية، في مسرح المدينة في بيروت، بحضور رئيس الحزب األمين ربيع  سعاده جائزة أنطون  نتائا إعالن

واألمين  في لبنان ممثاًل بمستشاره نزار ضاهر، الّثقافة وزير بنات، رئيس المجلس األعلى األمين عامر الّتّل،
ألقاها األمين غسان مطر، وفقرة غنائّية أّدتها  زغيب. تخّلل الحفل قصيدة العام الّتحاد الكّتاب الّلبنانّيين الياس
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على  الجائزة وأتت نتائا الفّنانة نسرين حميدان. 
 :الّتالي الّشكل

ابراهيم  فاز سعاده: في فاة نّص عن أنطون 
بالمركز األّول عن  عيسى محّمد علي من اليمن

 .«حارس الجبل العالي« قصيدته

إيلي سمعان رّزوق من  فاز في فاة الّرواية:
 .«غفران»بالمركز األّول، عن روايته  لبنان

القلم »جائزة استثنائّية لد لجنة الّتحكيم منحت وقد 
من الّشام، عن  قروشان أوديت هاني «الواعد

 .«انتصار منصور« روايتها

علي حسين الّرفاعّي  فاز فاة الّديوان الّشعرّي: في 
من »بجائزة المركز األّول عن ديوانه  من لبنان

فكانت من  جائزة المركز الّثاني أّما .«مسافة صفر
نصيب الّشاعر حسن سامي العبد هللا من العراق، 

 .«حصاة مطمانة لنافذة قلقة« عن ديوانه

خالل الحفل كلمًة جاء فيها:  ألقى رئيس الحزب 

تحّيُة العزِّ التي  تحّيٌة سورّيٌة قومّيٌة اجتماعّية،»
اختاَرها أنطون سعاده عنوانًا لنضاِلِه، ومتّشرًا 

إنَُّه أنطون سعاده اّلذي  …منهجّيِتِه، وفكِرهِ  على
بالمجتمِع فوَصَفُه بأنَُّه معرفٌة، وما المعرفُة  هجَس 

في نهِجِه إاّل القّوُة اّلتي تفعُل فعَلها وتغّيُر وجَه 
لم  سعاده الّتاريِ ، وقُد فعَلُت وغّيَرُت، فمجتمُعنا بعدَ 

 ، يعُد كما قبَلُه، لكوِنِه أرشَدنا إلى معرفِتِه بحقّي
 .«وبالّتالي عرُفنا قّوَتنا الحفيفّيَة الكامنَة فينا

أبدُأ كالمي هذا ليَس ألرّدَد بعَض المعاني »وقال:  
، بُل للّتذكيِر والّتشديِد على أنَّ  بشكلي فولكلوريّي
األساَس الذي انطلَق مُنُه سعاده وأ لَق مُن خالِلِه 
نهضَتُه، هو األساُس الّثقافي  أّواًل، ألنَّ حركَتُه لم 
تكُن سوى حركةي تغييرّيةي في الّصميِم، ال على 

… مستوى الّشكِل، بل على مستوى الّرؤيِة والّتفكيرِ 
نهضٌة تغّيُر المفاهيَم الّسائدَة الجامدَة، إلى أخرى 
قائمةي على الوعِي والمنطِق والمعرفِة العلمّيِة، بعيدًا 

 .«عُن أيِّ اعتباراتي أو أهواَء مهما بلَغ شأُنها
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انطالقًا من ذلَ  األساِس، استطاَع أُن »تابع: 
يتّسَس لنظرةي حديثةي نحَو األدِب والفنِّ أفاَدُت منها 
الحركاُت ايبداعّيُة على أنواِعها في بالِدنا، كما 
، وإُن لُم ُيعَط في ذلَ   على امتداِد العالِم العربيِّ

بناًء على ما سبَق،  حقَُّه بكوِنِه مطلَق تلَ  الّنظرِة.
كاَن هم نا األّوُل استعادَة الهاجِس الذي انطلَق مُنُه 
زعيُمنا، ومواصلَة المسيرِة التي أ لَقها لرفِع مستوى 

دون  من األّمِة وحياِتها ومعرفِتها، ألنَّ الحزبَ 
األساس الّثقافيِّ يفقُد هوّيَتُه، وبالّتالي يفقُد بوصلَتُه 

فمهما كانِت المجاالُت األخرى مهّمًة …  الّنضالّيةَ 
تبقى عابرًة آنّيًة ال تكتسُب  ابَع االستمرارّيِة 
واالستدامِة، ما لم تستنُد إلى الفعِل الّثقافيِّ الّرؤيويِّ 

 .«الّتغييريِّ 

الحزُب اليوَم يستعيُد دوَرُه الّثقافيَّ »أضاف: 
وحضوَرُه الفاعَل في احتضاِن ايبداِع الحفيقيِّ 
على أسسي حداثّيةي متينةي، وذلَ  من خالِل انطالِقنا 
بتنفيِذ مشروِع الجائزِة األدبّيِة الموسومِة باسِم 

أنطون سعاده، والحاملِة مفاهيَمُه وإرَثُه الّثقافيَّ 
وتعوُد نهضُتنا، بالّنتيجِة، إلى موقِعها …  والّنقديَّ 

  َ الّطبيعيِّ اّلذي ُغّيَبُت عنه ردحًا من الّزمن، لُتَحدِّ
في العمِل ايبداعيِّ والّرؤى الّثقافّيِة، فُتخِرَج الّثقافَة 
من قيوِد مظاهِر الّرفاهّيِة ومن أ ِر البهرجِة 
ايعالمّيِة، إلى رحاِب الّتأثيِر الفعليِّ في تغييِر 
المجتمِع وبنيِتِه األخال ّيِة ليكوَن مجتمعًا متقّدمًا، 
فيحّقُق بذلَ  نظرَة سعاده اّلتي ترى في األدِب منارًة 
للجماعِة وثورًة تطاُل مجاالِتِه المختلفِة، ليبطَل أن 

 .«يكوَن انعكاسًا أو نتيجًة ألفكاري من هنا أو هنا 

يقول شاعُرنا الكبيُر نذير العظمة »أردف قائاًل: 
إّننا  عِن القومّييَن االجتماعّيين:

لذلَ  بالّنوِر،  بالّدِم، ونكتبُ  ونكتبُ  بالجراحِ  نكتبُ 
والعظِم  تجديٌد في اللحمِ  في حركِتنا هوَ  فالّتجديدُ 

ال  العيِن، لذل َ  وجوهرِ  والفكرِ  والّنخاِع، في القلبِ 
عندما  وقتًا كثيرًا في الّتنظيرِ  نصرفُ 

والقديِم، ألنَّنا  الجديدِ  مسألةَ  المسألةُ  تكونُ 
جدٌد، فحياُتنا جديدٌة وشعُرنا جديٌد. من هذا  نحنُ 

سعاده، أبناَء  المنطلِق نفاخُر بكوِننا رفقاَء أنطون 
الحياِة، والحياُة ال يمكُن أن تبقى قابعًة في وحوِل 

 .«الّتقليِد واالستكانِة لمفاهيِم الماضي

ال بدَّ مُن شكِر عميدِة الّثقافِة والفنوِن »وختم: 
الجميلِة على هذا اينجاِز، وعلى فاعلّيِتها البارزِة 
في تنشيِط العمِل الّثقافيِّ داخَل الحزِب، كما ال بدَّ 
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من شكِر كلِّ رفيقي وأميني وموا ني آمَن بهذا 
المشروِع وأسهَم في تحفيِقِه. كما أدعو كلَّ قوميّي 
اجتماعيّي إلى أداءي دوِرِه الحيويِّ ضمَن حركِة 

سعاده،  الحزِب الّثقافّيِة لنكوَن بحقّي حزَب أنطون 
 .«وحزَب األّمة

ألقت عميدة الّثقافة والفنون الجميلة الّرفيقة فاتن  
اليوم يالقي حلمنا »المّر كلمًة، فقالت: 

جديدًة باّتجاه الّرؤية  ونخطو خطوةً  سعاده، حلم
اّلتي وضعها وبنى على أساسها منهاجه 

وجمع حولها  أجمل، أجود في عالمي  حياةٌ  الفكرّي،
كما  المتمنين من المنتجين غالاًل وفكرًا وأدباً 

سماهم. اليوم تتألق العبارات اّلتي صاغ بها الغاية 
اّلتي وضعها لحزبه، فمن يسهم في بعث نهضًة 

يتسامون فوق  في األّمة أكثر من المبدعين اّلذين
جديدة ويجترحوا  الدمار ليرسلوا أنظارهم نحو آفاقي 

ين زحف الظالم؟ الّنور كلّ  أن نحتفي  يوم مَتحدِّ
بايبداع في زمن االنهيارات هو وعد بحيوّية ال 
تنضب، أن نكّرم المبدعين في زمن يغفل عنهم 

إيماٌن بقدرتهم على ايسهام في صياغة غد  هو
سعاده، أن نلتقي اليوم  يشبه ذل  اّلذي أراده لنا

حول نتاج شّبان وشاّبات اختاروا األدب الّراقي 
للّتعبير عّما يعتمل في أنفسهم من مشاعر  وسيلةً 
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وفي فكرهم من هواجس وآمال هو دليل على 
وجود شعلة لن تنطفئ رغم الّرياح العاتية اّلتي 

 .«تعصف بو ننا وبعالمنا العربيّ 

اليوم يسم  لنا األدب بأخذ »أضافت:  
استراحة متّقتة من ضوضاء الّسياسة لنلقي 
نظرة أمل نحو مستقبل يمكنه أن يكون أكثر 
إشراقًا إن عرفنا كيا نرّتب أولوّياتنا، وكيا 
 .«نمن  للمبدعين الّشباب االهتمام اّلذي يستحقونه

لقد بدأت الجائزة منذ عام حلمًا أسهم »وتابعت: 
في إ القه عميد الّثقافة الّسابق الّرفيق حسام عبد 
الخالق وشار  بإنجاحه كّل أعضاء هياة عمدة 

لتي زيتوني، أّما  الرفيق الّثقافة على رأسهم الوكيل
ما يقال فيهم إّنهم من  أعضاء لجنة الحكم فأقلّ 

سعاده، وقد  المتمنين بأدب الحياة كما سّماه
أسهموا في القراءة وفي وضع العالمات بحماسة 

سهرت  قّل نظيرها، وجرت الّتصويات بشفافّيةي 
عليها إدارة الجائزة اّلتي اجتهدت في تنظيم 
األعمال وتقسيمها بين أعضاء لجنة الحكم 

تفصيل  وإرسالها إليهم من دون أسماء أو أيّ 
يشير إلى كاتبها، فكان الّتقييم على أساس 

معايير واضحة ود يقة وضعت من قبل 
أن  اختصاصّيين قبل الّشروع في القراءة. أودّ 

أعضاء لجنة الحكم على مساهمتهم  أشكر كلّ 
شكرًا على المهنّية  وعلى عطائهم غير المشروط،

اّلتي تسلّحتم بها للفيام بدوركم بايضافة إلى 
الّتفهم والمحّبة الّلذين عبرتم عنهما بانخرا كم في 

 .«هذا العمل العظيم

الجائزة اّلتي انطلقت منذ عام نجحت « وأّكدت أنّ 
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في استقطاب عدد كبير من الكّتاب الّشباب من 
أرجاء العالم العربّي، فوصلتنا نصوص  ّيمة من 
المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين واألردن 
والعراق واليمن والّشام ولبنان، وكانت الّنتائا، 
بشكلي خاص عن فاة الّشعر، متقاربة ولم يكن 
الوصول إلى الّنتائا الّنهائّية باألمر الّسهل، وربما 
نستطيع أن نكّفر عن تقصيرنا في تكريم الكثير 
من المبدعين اّلذين أرسلوا أعمالهم الفّيمة بالّتحّول 
إلى ملتقى أدبي نتعاون فيه على الّنشر والّترويا 

 .«لألعمال اّلتي تستحق

إ الق فاة جديدة ُتضاف إلى فاات  ختمت معلنةً 
في الّدورة  المسرحيّ  الجائزة الّثال ، هي فاة الّنّص 

من آمن بأهمّية هذه  كلّ  الّثانية للجائزة. وشكرت
الجائزة وأسهم في إيصال دورتها األولى إلى 

 .خواتيمها الجميلة وفي إنجاح هذا الحفل

عّرفت الحفل ناموس عمدة الّثقافة والفنون الجميلة 
الّرفيقة رنا الّشّماس، فرّحبت بالحضور قائلًة: 

أهاًل بكم في حضرة أنطون سعاده اّلذي فعل »
مجتمعنا، على مستوى  وغّير وجه الّتاري  في

وما وقوفنا …  األدب والفّن، كما المعرفة والّرؤية
هنا اليوم إاّل عرفانًا بأثره المستمّر في حياتنا 
الّثقافّية، وبفيمته وقامته الّتاريخّية التي أفسحت في 

 بيعة  المجال أمام قافلةي من المبدعين لتغيير
وأهاًل بكم في  بالدنا. ايبداع والّنظرة إليه في

إّنه آذار الذي بات مع  الميالد،– حضرة آذار
فجرًا بعد ليلي  ويلي من  سعاده مولد

… والجهل واليباب االنحطاط
بمولد منهاي فكريّي  …األّمة لفيامة رمزاً  فاستحال

بعيدًا عن قيود  والحّرّية يعتمد المعرفة العقلّية
 .«ُعَقِد المفاهيم المتبّناة أو المورو ،

في عالم األدب،  االنطالقة كانت لذا»أضافت: 
شعراء  كوكبة من الوجدانّي والفكرّي في باألثر

بفعل شخصّية سعاده، ونظرّيته  …الحداثة وكّتابها
وما …  ثّم باستشهاده األدب والفّن، نحو
متواصاًل في أجيالي من  تأثيره زال

آذار نقطة انطالقي  كان اختيار ولذا المبدعين.
موعد إ الق جائزة أنطون سعاده  تحتضن جديدةي 

للمبدعين الّشباب، وموعد إعالن 
إبداعّي  لغدي  لهذا األثر، وتحفيقاً  تكريساً  نتائجها،

المنارة التي  أن يكون  لجيلي يمكن وتوجيهاً  واعد،
 .«تقود الجماعة إلى الّنهوض
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 «جائزة أنطون سعاده األدبّية« دور وأّكدت على
مشّددًة  وأسسه، اّلذي يكمن بتنشيط ايبداع األدبيّ 

ومثله  عن هواجس مجتمعه وتطّلعاته على انبثاقه
أواًل،  األدب عماًل مدرحّياً  فيصب  العليا؛
 …وروحّيتها األّمة هوّية ويمّثل

عليه كانت مستولّيتنا في تنّكب هذا »تابعت: 
الحمل الذي تمّثله الجائزة ويمّثله إر  صاحبها، 

مضاَعفًة ألّنها مستولّية ترتبط بثقافةي كاملةي، 
ولكّننا أبينا …  وبمستقبلي مصيرّي، وباسمي ال يتكّرر

إاّل أن نتحّمل هذه المستولّية، ألّننا قوم ندر  يقينًا 
وهكذا … أن العمل عظيم، لكّن إرادتنا بالفعل أعظم

 .«كان

وألقى مستشار وزير الّثقافة في لبنان كلمة وزير  
الّثقافة القاضي محمد مرتضى التي جاء فيها: 

أنطون سعاده، أوُل خسارة قومّية بعد فلسطين، »
وأوُل ضحّية فكرّية من أجل فلسطين. ليس في 
قدرة أحدي أن يقرأ حياَة هذا الرجِل العظيِم 
واستشهاَده، إاّل في كتاب الحّق الفلسطينّي. فما 
كان ُيُعَقُل أن تتغاضى الهجمُة الّصهيونّية على 
سورية الجنوبّية عن رؤيويّي أدر  ما سوف يجر ه 
ايجراُم االستيطاني  من ويالتي على أّمةي، مجتمُعها 
ٌم  وائَف ومذاهب، وو ُنها مشلٌَّع  في األصِل مقسَّ
دواًل وأنظمة. وما كان ممكًنا له أن يقف نادًبا أو 
دة،  راثًيا، فأ لَق عقيدَته القومّية االجتماعّية الموحِّ

مستكِشًفا فيها حفيقَة األّمة وتكّوَنها عبر الّتاري ، 
ِقها وواضًعا أسَس توحيِدها. ثمَّ  باحًثا في أسباِب تفر 
نظَم حزَبه سرًّا فعلًنا، مريًدا له أن يكون التجسيَد 
العمليَّ للعقيدة والصورَة الحفيفيَة عن األّمِة والخّطَة 
النظاميَة التحريرية المقاِبلَة للخّطة اليهودية 
االحتاللّية. وبعَد هذا، أُيسأُل: أليِّ عّلةي ُقِتَل أنطون 

 .«سعاده؟

، صرَف  كثيراً «وأضاف:   ما استوقَفني كقاضي
ردًحا غير قليلي في القضايا الجزائّية، ذل  
االستعجاُل المريُب في إلقاِء الفبِض على رجِل 
فكري ومحاكمِته شكليًّا وإصداِر الحكِم وتصديِقه 

في خالل ساعاِت ليلي قصيري من صيِا …  وتنفيِذه
تموز. كأّنما الرصاصاُت التي أ لقت على صدره 
في ُحلكِة ذل  العتِم، أصابت صدَر النهار، فلم 

مّذاَ   يبزغ من بعُد على هذه البالد التي بقيت
رهينَة مصائَب ال تنتهي. وكقاضي أيًضا، كنُت 
أرفُض وال أزال، أن ُتستعَمَل  يمُة العدالِة وسيلًة 
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لتصوية الحسابات السياسية مع أيّي كان من 
الناس؛ أما إذا حصل ذل  بحقِّ رجال الفكر، فإنَّ 
الدولَة ساعتذا  تكون قد أعادت نفَسها وشعَبها إلى 

 .«مفاهيم القرون الوسطى

على المسار الفكريِّ  سعاده األثُر الذي تركه»تابع: 
والثقافّي في بالِدنا، يعادُل، بل يفوُق ذاَ  الذي 
تركه على العمل السياسي. فإنَّ متلفاِته: نشوء 
األمم، والصراع الفكري في األدب السوري، 
وايسالم في رسالَتُيِه المسيحية والمحمدية، أعمُق 
الكتِب وأثراها في مواضيِعها. بل لعلَّ متلََّفه الصراع 

األساس والمرجعية  الفكري في األدب السوري كان
لألدب الملتزم، ولحركة الحداثة الشعرية العربية 
التي أ لفتها مجلُة شعر في منتَصِف القرن 

ينبوًعا يستقي منه  سعاده الماضي. وما زال فكرُ 
 .«الدارسون والباحثوَن مواضيَع ال تنَضب

سعاده، أي ها النازُل في الضوِء كما  أنطون »وختم: 
أيها  ينزُل البحُر من بيمةي في أعالي الشتاء،

المنَزِرُع في الفكر والسياسة والشهادِة كمثِل أرِز 
لبناَن وياسميِن دمشَق ونخِل بغداد وزيتوِن بيِت 

أيها المدُطلُع الناَس من قمقِم الخوِف  المُقِدس.
لم يفهمو   الطائفي إلى فضاءات اللقاء والبناء.

بين سوريا والعروبة، وبين  يوم أقاموا في  العداء
القومية ولبنان. ولم يعترفوا مكاَبرًة بصّحة رؤيِت  
السياسية على الرغم من الويالِت التي استشرُفَتها 

فنِزَلت بنا واحدًة تلَو أخرى في شرقي امتزجت مياُه 
أنهاره بدماء بنيه. وها هم اآلن، إذا ما ُدِعَي إلى 
إصالحي في الدولة والمجتمع، وجدَت كثيرين منهم 
َيُسطون على ميراِث  الفكري، فيأخذوَن ُنَتًفا من 

 .«رؤيِتَ  العلمية الشاملة وينتحلوَنها ألنفِسهم

لألمين العام الّتحاد الكّتاب  كما تخّلل الحفل كلمةً  
أاّل خالص إال »اّلذي أّكد  زغيب، الّلبنانّيين الياس

بالّثقافة التي تبني اينسان الموا ن المنتمي إلى 
األرض والمجتمع وتعّزز الّروح اييجابية لدى 

 .«محبطين يكّبلهم واقع صعب

ال يخفى على أحدي تأثير سعاده في »وأضاف: 
أدباء عصره من الّنهضوّيين ومن الحدثّيين فيما 
بعد، والمجال ال يّتسع لتعدادهم ولتبيان أثره 

وها أبناء سعاده وإخوته في الحزب الّسورّي …  فيهم
القومّي االجتماعّي يحاولون إضاءة شمعةي وسط 
العتمة من خالل جائزة أنطون سعاده األدبية التي 
نجتمع العشّية يعالن نتائجها في مسرح المدينة 
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 .«برمزّيته الّثقافّية وتاريخه الفّني الحضاريّ 

كان قد حضر االحتفال نائب رئيس الحزب  
رئيس مجلس العمد األمين ربيع زين الدين، عدٌد 
من أعضاء مجلس العمد، رئيس المكتب 
السياسي األمين نجيب خنيصر، رئيسة متسسة 
سعادة الثقافية الرفيقة ضياء حّسان، رئيس حملة 

في لبنان عبد المل   «إسرائيل»مقا عة داعمي 
سّكرّية، ايعالمي غسان سعود، وايعالمي محمد 
عمرو، فاعلّيات ثقافّية من مبدعين وصانعي ثقافة 

 .وباحثين وإعالمّيين، وحشٌد من الرفقاء والموا نين

 

**ُعمدة الّثقافة ُتطلق فرقة "سما العرزال" ونشيد 
 (11/11/9199"فجر األحرار" )

أقامت ُعمدة الّثقافة والفنون الجميلة في الحزب 
الّسورّي القومّي االجتماعّي أمسية فّنّية أدبّية، 
أحياها الّشاعر القومّي الّرفيق وائل مالعب، 

، إضافًة «سما العرزال»وتخّللها إ الق فرقة 
 «فجر األحرار»ي الق عمل غنائّي بعنوان 

تكريمًا للّزعيم، وذل  في عرزال ضهور الّشوير 
 .بحضور عددي من األمناء والّرفقاء والموا نين

وفي هذه المناسبة ألقى وكيل ُعمدة الّثقافة الّرفيق 
في »لتي زيتوني كلمة تعريوّية أوَض  فيها أّننا 

هذه المرحلة المصيرّية المفصلّية من تاريخنا، نقف 
أمام خيارين ال ثالث لهما: إّما أن نكون فكرًة 
وحركًة تتناوالن حياة أّمة بأسرها، وإّما أن نكون 

وهمًا وجمودًا نعيش على هامش المجتمع، وخارج 
دائرة الفعل. إّما أن نوِجَد الّرابط الفيمّي والفكرّي 
بين جذور مجتمعنا العريق، وبين حاضرنا الّدقيق؛ 
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الحضارّية -أو أن نبقى متخّلين عن أدوارنا الّثقافّية
خلف جداالتي عفيمةي ال غرض منها سوى البلبلة 

 .«والخلط، على حساب الوعي واينتاج

بين الخيارين، لم يكن أمامنا بوصفنا ُعمدًة »وتابع: 
للّثقافة والفنون الجميلة إاّل العمل الفاعل، واينتاج 
األصيل، اّلذي ُيعيد إلى األّمة والحزب حيوّيتهما 

 .وتاريخهما الّثقافّي والفّنيّ 
لذل  اخترنا أن نسير على هدي نهضتنا وحفيقتها 
األصيلة عبر دورها تجاه ايبداع، فنفسَ  في 
المجال أمام المواهب واينتاجات الّثقافّية على 

 .«أنواعها

من هذا الُمنطلق، كان حضورنا إلى »وأضاف: 
عرزال سعاده ليكون منبع ايبداع عبر إ القنا 
لعملي غنائيّي يكّرم حضرة الّزعيم بإسهامات 
مجموعةي من أصحاب الوجدان والقضّية، إلى 
جانب إ الق الحلم المتمّثل في تأسيس فرقةي فّنّيةي 
قومّيةي اجتماعّية تتمن بالفّن بقدر إيمانها بدور 
الّنهضة فيه. وإضافًة إلى هذا وذا ، حضور 
الكلمات الّرا ية الّرائية لشاعر قوميّي اجتماعيّي 

 .«ُمجيد
هذا الحفل ليس سوى محّطةي في »مشيرًا إلى أّن 7

مسيرة عملنا من أجل الّنهضة اّلتي تنّكبنا مستولّية 
الفعل فيها. إّنها نهضتنا الفعلّية، نهضة في سبيل 
المجتمع، وحياته وثقافته وتقّدمه، فلتسهموا فيها 
كما تسهمون اليوم، ولتوّسعوا دائرة زوبعتكم لتشمل 
كّل نقطةي يمكن أن تتلّون باألبيض في هذه 

 .«األّمة

فجر »كما أعلن عن تفاصيل العمل الغنائّي 
مدرستنا عّلمتنا أّن األفعال اّلتي »قائاًل:  «األحرار

نحّققها هي اّلتي ُتحَسب لّنسان، ال الّسنوات اّلتي 
نعيشها، لذل  آمنت هذه المجموعة بأّن هذا الفعل 
ونظائره هي اّلتي يذكرها الّتاري ، فكانت أغنية 
فجر األحرار. من كلمات الّدكتور حمد أبو 
ضرغم، وألحان الفّنان نقوال سعاده نخلة، وغناء 

 .«الفّنان ملحم خلف، وتكريمًا لحضرة الّزعيم
 «سما العرزال»ثّم أعلن عن إ الق الفرقة الفّنّية 

حلٌم  الما راود القومّيين »واصفًا إّياها بأّنها: 
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االجتماعّيين، وخطوٌة  ال انتظارها. إّنها الفرقة 
الفّنّية اّلتي ُنعلن اآلن إ القها تحت إسم سما 
العرزال، بالّرغم من الّظروف الّصعبة اّلتي 

 .«واجهتها وتواجهها

أّما كلمة الفّيمين على الحفل فألقاها األمين جميل 
راج  حيث أّكد على إرادةي لتبّني عمل يكّرم الّزعيم 
للخروج من مراحل ايحباط والّتراخي واالنحطاط، 

 .في الحزب واألّمة

 

**دار فكر ُتشارك فا معرض ترابلس )
71/11/9199) 

ُتشار  دار فكر في معرض  رابلس اّلذي سيتّم 
حزيران وسيستمّر يومّيًا  70افتتاحه اليوم الجمعة 

حّتى الّتاسع عشر منه، من الّساعة الّثالثة عصرًا 
حّتى الّثامنة مساًء، وذل  في قاعات الّرابطة 

 .شارع الّثقافة –الّثقافّية في  رابلس 

 ***إصداران جديدان عن دار فكر

 77صدر عن دار فكر لألبحا  والّنشر في 

كتابان جديدان حول سعاده والفكر  7077حزيران 
 .القومّي االجتماعيّ 

 «الجزء األّول  –الفلسفة المدرحّية »األّول بعنوان 
 .للّرفيق شحادي الغاوي 

 Antun» أّما الّثاني بالّلغة اينكليزّية بعنوان
Sa’adeh a man ahead of his time» 

 .لألمين إدمون ملحم

 –الكتابان متوّفران في مكتبة فكر في فردان 
بيروت، أو من خالل الّتواصل عبر رقم المكتبة 

17 109 147 

*عمدة الثقافة تطلق الدورة الثانية من جائزة 
 (9199حزيران  92أنطون سعاده )فا 

بعد النجاح الذي واكب دورتها األولى على مستوى 
األمة والعالم العربي، تطلق عمدة الثقافة والفنون 
الجميلة في الحزب السوري القومي االجتماعي، 
الدورة الثانية من جائزة أنطون سعاده األدبّية 
للمبدعين الشباب. علمًا أّن المهلة األخيرة يرسال 

، على أن 7077تشرين الثاني  90المشاركات في 
 .7079يكون إعالن النتائا في حزيران 
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 73/2/9199**عمدة الّثقافة تطلق مشروع نادي القراءة فا "المتن األعلى" 

أ لقت ُعمدة الّثقافة والفنون الجميلة في الحزب الّسورّي القومّي االجتماعّي مشروع نادي القراءة للّطلبة 
والموا نين في منّفذّية المتن األعلى، بحضور عميدة الّثقافة الّرفيقة فاتن المّر، وكيل عميدة الّثقافة الّرفيق لتي 

 .زيتوني، المنّفذ العام الّرفيق منير صالحة، أعضاء الهياة، مذيعو "المتن األعلى"، الّطلبة والموا نين

بدايًة تحّدثت عميدة الّثقافة عن الخّطة المبرمجة لتهميش الّثقافة لدى أبناء شعبنا، وبياب دور المدارس 
 .والجامعات للعمل على خلق جيل مثّقف قارئ 

أضافت إّن العقل هو كأي جسم حّي إذا أهمل ولم ينهل من المعرفة ضعف وضاقت آفاقه واضمحّل إبداعه 
 .لخلق عالم أجمل، فالقراءة تنّشط العقل والمعرفة تشّق  ريق األّمة للعّز والّسيادة

بدوره تحّد  وكيل عمدة الّثقافة والفنون الجميلة الّرفيق لتي زيتوني عن عنوان ومضمون الكتاب اّلذي اّ لع 
لألمين أحمد أصفهاني وقد رّكز الوكيل في شرح »  منارات من األزمنة الجميلة«عليه الموا نون بعنوان 

 .مقتضب عن فحوى الكتاب وخاّصة العنوان ومراميه

 ثّم تّم الّتواصل مع األمين أحمد األصفهاني عبر شاشة عرض في حوار مثمر مع الموا نين والّطلبة.
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 (91/2/9199الميناء ) –*"سما العرزال" تلمع فا بيت ال ن 

أ ّلت فرقة "سما العرزال" الّتابعة لعمدة 
الّثقافة والفنون الجميلة لتتّدي على 
مدى ساعة ونصف، من على خشبة 

في  «بيت الفن»مسرح المركز الّثقافي 
 .آب 74الميناء، وذل  مساء 

أّدت الفرقة مجموعة من األغنيات 
المتنّوعة بين القدود والموّشحات 
والو نّيات، بأصواتها الّشاّبة الّثالثة. 
وذل  ضمن فعالّيات الحملة اّلتي 
يقّدمها بيت الفن تحت عنوان "أهال 

 بهالطّلة". 

وقد تمّكنت الفرقة من نيل إعجاب 
الجمهور، والّنجاح في إثبات 
حضورها ضمن إ ار تل  

 الفعالّيات وبين المشاركين فيها.
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 العنصرية وتحديات السالم
 األمين د. يوسف كفروني

 

 تعريف

 

العندددصرية هدددي موقدددف متحّيدددز ضدددد فدددرد آخدددر أو 
جماعدددة أخدددرى: عائلدددة قبيلدددة أثنيدددة سياسدددية دينيدددة 
مذهبيددة  بفيددة قوميددة ...هددو موقددف مددسبق يدفدددع 
للفيددام بددسلو  ضددد الجماعددة األخددرى أو ضددد أحددد 
أفرادهددا بدددون مددبرر. والموقددف العنددصري ينبددع مددن 
ثقافة عندصرية لجماعدة مدا، والدسلو  العندصري قدد 
يقوم به فرد وقد تقوم به جماعة وقد تقدوم بده دولدة. 
ويتدددرج الموقددف العنددصري مددن رفددض التعامددل مددع 
اآلخددددر فددددردا أو جماعددددة، إلددددى العدددددوان اللفظددددي 

 .والجسدي وصوال إلى القتل واالبادة

 

أكثر عقائد أّثرت في النزاعات العنصرية هي عقيدة 
األصل الدموي والعقائد الدينية وما يتفدرع عنهدا مدن 
مددذاهب واتجاهددات وتيددارات. وكانددت العقائددد الدينيددة 
المسماة وثنية أكثر تسامحا فيما بينهدا علدى العكدس 

 .من األديان المسماة توحيدية أو سماوية

يدددددشهد تددددداري  البدددددشرية علدددددى اسدددددتمرار النزاعدددددات 

والدددددصراعات الددددددتي تتخدددددذ أشدددددكاال متعددددددددة بيددددددن 
الجماعات وبين المجتمعدات والددول. وتبددو مراحدل 
الددسلم واألمددن ضددايلة وقددصيرة أمددام  دداهرة الحددرب 
والعدوان التي يزداد عنفهدا وفظائعهدا وضدراوتها مدع 
كددددل تقدددددم فددددي صددددناعة واكتددددشاف وسددددائل الفتدددد  

 .والدمار

 

بدددالرغم مدددن الطدددابع الوحدددشي للحدددروب التاريخيددددة 
وبدددالرغم مددددن ايبدددادات الددددتي تعرضدددت لهددددا أقددددوام 
وشعوب عديدة، لكن الجنس البشري لم يكدن مهدددا 
مثلما هو مهدد اليوم نتيجة ترسانات أسدلحة الددمار 
الدددشامل المتنوعدددة والمتعدددددة الدددتي تمتلكهدددا الددددول 
الكبرى والتي تستطيع القضاء على الجندس البدشري 
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 .وكل أشكال الحياة ماات المرات

إضددددافة إلددددى مخددددا ر النزاعددددات والحددددروب نجددددد 
مخددددا ر التلددددو  والتغددددير المندددداخي وشددددّ  الميدددداه 
وازدياد الفساد والفقر والنزاعات االجتماعية واألثنية 

 .والدينية وغيرها

وهذه كلها مظاهر التجاهدات عندصرية مفر دة فدي 
أنانياتها وعدوانيتها وتدميرها لبياتهدا وعددم احترامهدا 

 .لحقوق األجيال المقبلة ببياة صالحة للحياة

لكدددن مدددع كدددل الدددسلو  العندددصري الدددسائد والثقافدددة 
العندددصرية الرافددددضة ل خددددر، لددددم تتوقددددف دعددددوات 

 .السالم والعمل من أجله

تتجّلدددى دعدددوات الدددسالم فدددي دعدددوة ايلددده إيدددل فدددي 
 األسا ير والمالحم الكنعانية

هكذا يقول ايله إيل: الحرب تخالف مدشياتي ازرع 
األرض لفاحددا ارم الددسالح وانددشر الددسالم فددي كبددد 

 .األرض

فدددي أورشدددليم المديندددة الكنعانيدددة الدددتي تعدددني مديندددة 
 السالم

فددي فلددسفة األخدددالق الروا يددة الدددتي أسددسها زيندددون 
 الكنعاني الفينيقي

في جوهر األخالق المسيحية والمحمدية بعيددا عدن 
تجربددة متسددساتها فددي الددصراع علددى الددسلطة وفددي 

فدددرض رؤيدددة مذهبيدددة للددددين ومحاربدددة االتجاهدددات 
 .األخرى في الدين نفسه ومع األديان األخرى 

في تحية الدسالم فدي المدسيحية والمحمديدة: الدسالم 
 .معكم والسالم لكم والسالم عليكم

في التوق إلدى مدسي  منتظدر ومهددي منتظدر يزيدل 
الحددروب ويرفددع الظلددم ويتسددس للددسالم الدددائم بيددن 

 .جميع البشر

 

 الواقع الحالا للعالم اليوم

 7070جاء في مقدمة تقرير التنمية البدشرية لدسنة 
إشارة إلى جائحة كورونا الدتي سدبق وحدذر العلمداء 
مدددن احتمدددال وقدددوع جائحدددة كهدددذه، منّبهيدددن لتزايدددد 
األمدددراض الدددتي تنتقدددل مدددن الحيواندددات إلدددى البدددشر 

جراء الضغوط التي يمارسدها البدشر علدى األرض.  
ويددشير التقريدددر إلدددى التغّيدددرات المناخيدددة والنزاعدددات 
االجتماعية وازدياد المشردين بدون مدأوى ويتدساءل 
العلمدداء إذا كانددت األرض تدددخل حفبددة جيولوجيددة 
جديدددددة: هددددي األنثروبوسددددين، أو عددددصر البددددشر. 
والمقدصود أن اينددسان يعيددش، وللمددرة األولددى، فددي 
عصر تحكمه خيارات اينسان، ونحن أشددً  خطدرا 

 .على بقائنا

فددالجمع بيددن المددضي علددى مددسار التنميددة البددشرية، 
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وتخويا الضغوط عن الكوكدب، هدو األفدق الجديدد 
 .للتنمية البشرية

يدددشير إدغدددار مدددوران فدددي كتابددده "هدددل ندددسير إلدددى 
الهاوية" إلى خطورة إنتاج األسدلحة النوويدة وأسدلحة 
الدددددمار الددددشامل، الكيماويددددة والبيولوجيددددة، الواسددددعة 
االنتددددشار. وكيددددا تددددسّبب التقدددددم الددددصناعي فددددي 
مسلددسل مددن التدددهور فددي المحيددط الحيددوي. وكيددا 
خلقت عولمة السوق االقتصادية المفتقرة إلدى تقنيدن 
خارجي وإلى تقنين ذاتدي حفيقدي، جدزرا جديددة مدن 
الثراء، ومنا ق متنامية من الفقدر. وكاندت وال تدزال 
كددذل  سددببا فدددي خلددق أزمددات ال تفتدددأ فددي تناسدددل، 
وتددددسير فددددي اتددددساع واستددددشراء حددددتى باتددددت تهدددددد 
بالفوضدددى والدددسديم. وقدددد صدددارت أشدددكال التطدددور 
الواقعة فدي العلدوم والتقنيدات والدصناعة واالقتدصاد، 
وهددي المحددر  اليددوم للمركبددة الفددضائية األرض، ال 

   .يحكمها شيء من سياسة وال أخالق وال فكر

ويددشير أيدددضا إلدددى استدددشراء الحددروب فددي األرض 
وباتددددت تغلددددب علددددى معظمهددددا األسددددباب والدوافددددع 
العر يددددة والدينيددددة. وأصددددبحت الجريمددددة المافيوزيددددة 
ممارسددة جاريددة فددي سددائر أنحدداء المعمددور. وبددات 
قدددانون االنتقدددام بدددديال عدددن قدددانون العدالدددة الحقدددة. 

 (77-77ترجمة،  7077)موران 

الددول الحديثددة الددتي نددشأت فددي الغددرب، تبّندت  يمددا 

خاصددة داخددل مجتمعاتهددا تختلددف عددن الفيددم التددي 
عملدددددت علدددددى ندددددشرها فدددددي مدددددستعمراتها. وكاندددددت 
سياساتها الخارجية عنصرية وعدوانية وعملت علدى 
نددشر البغددض والكراهيددة وتعزيددز االنقددسام والتفتيددت 
فددددددي المجتمعددددددات الددددددتي دخلددددددت اليهددددددا بددددددالنفوذ 

 .االقتصادي والثقافي وباالستعمار المباشر

استطاعت هذه الدول أن تخلق لهدا أتباعدا ومريديدن 
فدددي البلددددان المتدددأخرة والدددضعيفة بوسدددائل وأسددداليب 
متعدددة، وكدان التعداون األكددبر بينهدا وبيدن االقطدداع 
السياسددددي والددددديني الددددذي كددددان وال يددددزال مددددستعدا 

 .للخضوع ألية سلطة استعمارية جديدة

 
شددددّكلت العددددصبيات الطائويددددة والحزبيددددات الدينيدددددة 
العامددل األسدداس فدددي تمكيددن االسدددتعمار مددن تنفيدددذ 
مخططاتدده وفددي اسدددتعباد األمددة وابقائهدددا فددي حالدددة 

 .الشلل والتخّلف

العددالم يددسير نحددو كارثددة حفيفيددة بددسبب السياسددات 
االمبرياليدددة المتوحددددشة والددددتي ال ضددددوابط أخال يددددة 
وإنددسانية لهدددا، وال حددددود لجدددشعها وأ ماعهدددا. ثمدددة 

العالم يسير نحو كارثة حقيقية بسبب 
السياسات االمبريالية المتوحشة والتا 

 ال ضوابط أخالقية وإنسانية لها.
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أخطار متنوعة كل خطر منها يهّدد مستقبل البدشر 
 .وحياتهم

خطددورة أسددلحة الدددمار الددشامل: النددووي والكيمدداوي 
والجرثومددي، أسددلحة بمتنددداول أي دولددة أو جماعدددة 

 .امتالكها واستخدامها

خطددددورة التلددددّو  البيدددداي الددددذي يهددددّدد حيدددداة كدددددل 
  .الكائنات

خطددورة انهيددار الفيددم االجتماعيددة و زيددان النزعددة 
الفرديدددة وإيقددداع النزعددددات والعدددصبيات التددددصادمية 

 .الدينية والطائوية والمذهبية والعر ية والقبلية

بعدددد انهيددددار االتحدددداد الددددسوفياتي وبددددروز الواليددددات 
المتحدددة األميركيددة قطبددا وحيدددا مهيمنددا فددي العددالم، 
زادت األزمددات والمددشاكل االقتددصادية والماليددة فددي 
العدددددالم، وزادت وتددددديرة الحدددددروب وأعمدددددال العندددددف 

 .وايرهاب

وتبّيددن أن النظددم الديمقرا يددة الغربيددة وعلددى رأسددها 
النظام األميركي ليست أفضل مدن النظدم الدشيوعية 
المنهارة وال تشكل بدديال صدالحا لتطلعدات الدشعوب 
وليددست صددالحة حددتى لددشعوبها وإن كانددت بوضددع 
أفدضل بدسبب نهددب ثدروات الددشعوب وخيراتهدا. لقددد 
تبّيدددن أن هدددذه الدددديمقرا يات تعددداني مدددن انحدددراف 
خطدددددير وخلدددددل كبدددددير بدددددسبب سددددديطرة الدددددشركات 
االقتددصادية والماليددة الكددبرى المهيمنددة علددى اللعبددة 

السياسددية والقددرار السياسددي الددذي يعمددل لمددصلحتها 
  .هي وليس لمصلحة شعوبها

هددددذه الديمقرا يددددة هددددي ديمقرا يددددة القّلددددة وليددددست 
ديمقرا ية الشعب الدذي يغيدب قدسم كبدير منده عدن 
هذه العملية، ومعظم القسم المتبقي يجري تدضليله، 
مددددن خددددالل الددددسيطرة االعالميددددة لهددددذه الددددشركات 

 .وتالعبها بعقول الناس

لم يعد هذا النظام مقنعا حتى للمدافعين عنه، يقول 
بريجندددسكي فدددي كتددداب رؤيدددة اسدددتراتيجية:" كدددادت 

الماليدددة أن تطلدددق ركدددودا اقتدددصاديا  7001كارثدددة 
مرعبا، دافعة أمريكا، ومعها جزء كبير من الغدرب، 
إلددى اعددتراف مفدداجئ بهشاشددة نظامهددا أمددام الجددشع 
الدددسائب بدددال ضدددوابط. يدددضاف إلدددى ذلددد  أن قددددرا 
محّيددددرا مددددن المزاوجددددة بيددددن الليبراليددددة االقتددددصادية 
ورأسدمالية الدولدة أ هدر فدي كدل مدن الدصين وعدددد 
مددن الدددول اآلسدديوية األخددرى، قدددرة مدهددشة علددى 
النمو االقتصادي والتجديد التكنولوجي. وهدذا بددوره 
مددا فددتئ أن أثددار قلقددا جديدددا حددول مددستقبل مكانددة 
أمريكددا بوصددفها القددوة العالميددة الرائدددة. ثمددة بالفعددل 
عدد غير قليل من أوجه الشبه الباعثة على الذعدر 
بيددن االتحدداد الددسوفياتي قبيددل سددقو ه وأمريكددا فددي 

 “ .السنوات األولى من القرن الواحد والعشرين

ويقول أن على أمريكدا أن تجددد نفدسها وتبدادر إلدى 
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 .اعتماد رؤية جيو إستراتيجية شاملة و ويلة المدى
 (79-77تموز ترجمة، 7077)زبيغنيو  

 

 توزيع الثروة عالمياً 

التفاوت الحالي في توزيع الدثروات بيدن المجتمعدات 
 .أو داخلها هو األكبر واألخطر في تاري  البشرية

٪ مددددددن الددددددثروة العالميددددددة، فيمددددددا  99٪ ينددددددالون 7
 ٪ 1٪ من الناس 10ينال

شخص، من كبدار أغنيداء العدالم يملكدون مدن  900
 مليارات نسمة 9الثروة العالمية قدر ما يملكه 

سدددنة، كاندددت البلددددان الغنيدددة أغدددنى مدددن  700مندددذ 
البلددان الفقديرة بثالثددة أضدعاف، وفدي حفبددة مدا بعددد 
التحدرر مدن االسدتعمار فدي الدستينات صدار الفدارق 

 .ضعفا 10ضعفا، وهو اآلن  99

مليددار دوالر  790يقددّدم العددالم الغددني للعددالم الفقددير 
 "سنويا على شكل مساعدات من اجل "تنميته

 7لكن العدالم الغدني يتلقدى سدنويا مدن العدالم الفقدير 
 :تريليون دوالر بثالثة  رق رئيسة

مليددار عائدددات الددشركات العددابرة للجنددسيات،  400
بواسدددطة شدددكل مدددن التحايدددل علدددى دفدددع الدددضرائب 

 .يسّمى سوء تسعير تجاري 

 .مليار خدمة ديون  100

مليار دوالر سدنويا للعالدم  900يخسر العالم الفقير 
الغدددددني بدددددسبب عالقدددددات التبدددددادل التجددددداري غيدددددر 

)االحدصائيات مدن إعدداد جيدسون   المتكافاة بينهمدا 
هيكل، االستاذ في كلية لندن لالقتدصاد، بنداء علدى 

 (7079-9-7إحصائيات األمم المتحدة( )عامر 

يدددددشير إبدددددراهيم شدددددريا ورضدددددى الموسدددددوي إلدددددى  
الالمددددساواة فددددي الدددددخل والددددثروة وبيدددداب العدالدددددة 

 االجتماعية في العالم 

 

تشكل الالمساواة، في الدخل والثروة، داخل كدل بلدد 
وفيما بين الدول، واحدة من أبشع  واهر السياسات 
النيدو ليبراليدة فدي  دل عولمدة ال تدضع اعتبدارا لفيددم 
االنصاف والعدالة أو لألبعاد االجتماعيدة وال تخلدق 
آليدددات عالميدددة لمعالجدددة بعدددض األضدددرار الخطددديرة 
النفتدداح األسددواق. فعندددما تددصل ثددروة أغددنى ثالثددة 
أمريكيين، بدل غيتدس متسدس مايكروسدوفت، وجدف 
بدديزوس متسددس شددركة أمددازون، ووارن بفددت قطددب 

مليدار  791االستثمار األمريكي، إلدى مدا مجموعده 
مليدون يدشكلون  710دوالر، وهو مبلغ يعدادل ثدروة 

نصف الشعب األمريكي األقدل ثدراء، فإنندا بدال شد  
كما وصدفها أحدد كتداب دراسدة ”  أزمة أخال ية“أمام 

 صدددددرت حددددديثا عددددن معهددددد أبحددددا  السياسددددات
Institute for Policy Studies. 
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إن التفدداقم الددسريع لهددذه الظدداهرة يقددود إلددى تهديددد  
االسددددتقرار االجتمدددداعي داخددددل كددددل دولددددة، ويزيددددد 
التوتددرات بيدددن الدددشعوب واألمددم ممدددا يقدددّوض الدددسلم 
العددددالمي )منتدددددى عبددددد الددددرحمن النعيمددددي الفكددددري 
الخامس، التوزيع العادل للددخل والدثروة.. إتجاهدات 
دوليدددة وتجدددارب عربيدددة: مركدددز الخليدددا لسياسدددات 

 التنمية(

 :ثالثة مصادر عميقة للصراعات

 النضال من أجل السيطرة على الموارد

النددددضال مددددن أجددددل الددددسيطرة علددددى المنا ددددق 
 الجغرافية

النضال من أجل الهيمندة اييديولوجيدة والعر يدة 
 و 1 أو و نية

 

منددددذ حوالددددي الخمددددسة قددددرون اندددددفع الغددددرب، بعددددد 
امتالكه عناصر القوة المادية والعلمية والفكرية، في 
سلدددسلة مددددن الحدددروب االسدددتعمارية ضددددد مختلددددف 
الدددشعوب خدددارج أوروبدددا حيدددث أخدددضعها لدددسلطانه 
ومددددشياته فددددترة  ويلددددة مددددن الددددزمن، واسددددتطاع أن 
يددستتبع قددسما كبدديرا منهددا ثقافيددا واقتددصاديا وال تددزال 
تأثيراته قائمة. إضافة إلى حروب االسدتعمار قامدت 
حددروب التطددداحن االسدددتعماري بيدددن الددددول الغربيدددة 
ذاتها، مما أدى إلى حربين عدالميتين، راح ضدحيته 

مليددددون  700مددددن األوروبييددددن أنفددددسهم أكددددثر مددددن 
إنددسان. وقددد شددّكلت هددذه الحددروب خيبددة أمددل لدددى 
معظددددم الددددشعوب بإمكانيددددة تحقيددددق التقدددددم والرفدددداه 

  .والحياة بأمن واستقرار

وشدددكلت الحددددرب البددداردة بيدددن االتحدددداد الددددسوفياتي 
والواليددددات المتحدددددة األميركيددددة قلقددددا دائمددددا بددددسبب 
الخدددوف مدددن احتمدددال حدددصول مواجهدددة نوويدددة قدددد 

 .تودي بالجميع

بعدددد انهيدددار االتحددداد الدددسوفياتي وتفدددّرد أميركدددا فدددي 
الهيمنة، تدضاعفت خيبدات الدشعوب مدن السياسدات 
األميركيدددة ونتائجهدددا الكارثيدددة علدددى شدددعبها وعلددددى 

  .العالم

بعد تدّخل أميركا العسكري المباشر في حربها على 
أفغانددستان والعددراق، انتقلددت إلددى الحددرب بالواسددطة 
مددددددن خددددددالل دعمهددددددا المباشددددددر وغددددددير المباشددددددر 
للتنظميات الدينيدة التكفيريدة وغيرهدا مدن التنظيمدات 
والشخدددددددصيات المرتبطدددددددة بهدددددددا، بهددددددددف تدميدددددددر 
المجتمعددات والدددول، وشددّل أي قدددرة وإمكانيددة يمكددن 
أن تقداوم اآلن أو فدي المدستقبل المدشروع األميركدي 

 .الصهيوني

من الثورات البرتقاليدة فدي دول أوروبدا الدشر ية الدى 
ثددددورات الربيددددع العربددددي المزعددددوم، تظهددددر الحددددرب 
األميركيدددة علدددى سدددورية والعدددالم العربدددي اسدددتخداما 
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 .لتقنيات جديدة في األساليب االستعمارية

فدددي حربهدددا المدددستمرة ضدددد سدددورية، تدددوق  أميركدددا 
الغرائددددددز البدائيددددددة المتوحددددددشة وتدددددددفع التنظيمددددددات 
التكفيريددددة، الددددتي دّربتهددددا ومولتهددددا، وبمددددال العددددرب 
والمسلمين وبدمائهم تنّفذ مخططاتهدا االجراميدة ضدد 

 .العرب والمسلمين

إن مخددا ر السياسددات األميركيددة تهددّدد كددل شددعوب 
العالم وتهّدد في الوقت عينده الدشعب األميركدي قبدل 

 .غيره

تنبددع هددذه السياسددة مددن الفلددسفة الماديددة للرأسددمالية 
الددتي تتجاهددل الواقددع الحفيقددي لوحدددة المجتمددع بكددل 
مكوناتددده وتتغاضدددى عدددن حدددق كدددل فدددرد مدددن أفدددراده 
بنصيب عادل من االنتاج. وفدي عولمتهدا وعالميتهدا 
تتجاهدل حفيقددة وجددود األمددم األخددرى وحددق كددل أمددة 
فددي خدديرات بالدهددا، فتعمددل جاهدددة علددى اسددتعمار 
هذه األمم مباشرة أو مداورة لنهب ثرواتها واسدتغالل 
خيراتهدددا وشدددعوبها. إن الفيدددم الفرديدددة المتفدددشية فدددي 
الثقافدددددة الغربيدددددة هدددددي مدددددصدر للتعاسدددددة والبدددددتس، 
ونتائجهدددا  ددداهرة عندددد غالبيدددة النددداس فدددي البلددددان 

الغربيددة الددذين لددم تعوضددهم مظدداهر الغددنى المددادي 
 .عن المشاعر السلبية وفقدان المعنى

الدول الكبرى ال تنظر إلى اآلخدر كدشري  لده الحدق 
فددي الحيدداة وال تتعامددل مددع مجتمعددات العددالم الثالددث 
بالمعدددايير ذاتهدددا الدددتي تتعامدددل فيهدددا فدددي مدددا بينهدددا. 
الهددف األسداس فدي سياسدتها هدو الهيمندة والدسيطرة 
علدددى المدددوارد وإجبدددار الدددشعوب علدددى العمدددل وفدددق 
مددددصالحها هددددي دون أدنددددى مراعدددداة لمددددصال  تلدددد  

 .الشعوب

 السياسة األميركية كما تعبر عنها أولبرايت

اختالق األكاذيب وتبريدر حربهدا علدى العدراق خدارج 
القوانين الدولية بحجة األسدلحة النوويدة الدتي ال أثدر 

 لها وتدمير المجتمع وتفكيكه وسرقة كنوزه وآثاره

يقدددول جدددورج بدددوش فدددي خطابددده "سياسدددة الواليدددات 
المتحددة هددي الددسعي إلددى تحقيددق الديمقرا يددة ودعددم 
نمو الحركات والمتسدسات الديمقرا يدة فدي كدل أمدة 
وثقافدة وأن الهدددف النهددائي هدو وضدع حددد للطزيددان 

 (71ترجمة، صفحة  7001في العالم. )أولبرايت، 

يحمل خطاب بوش  يمدا أخال يدة لكدن التطبيدق فدي 
الواقدددع علدددى العكدددس تمامدددا ال يدددأتي بغدددير الددددمار 
والمآسي. ثم من يعطدي الحدق لدولدة أن تتددخل فدي 

 .شتون دولة أخرى 

تقددددددول مددددددادلين أولبرايددددددت فددددددي شددددددرحها للسياسددددددة 

إن مخاتر السياسات األميركية تهّدد كل 
شعوب العالم وتهّدد فا الوقت عينه 

 .الشعب األميركا قبل غيره
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 :الخارجية

الغايدددة الرئيدددسية للسياسدددة الخارجيدددة هدددي إقندددداع " 
البلدددان األخدددرى بدددأن تفعددل مددا نريدددد. ويتكدددّون فدددن 
سياسة الحكم من إيجاد المزيا الذي يعطدي أفدضل 
النتائا. ويتطلب ذل  بدوره فهمدا واضدحا ألكدثر مدا 
يهدم مددن نحدداول التددأثير عليهددم.  وهددذا يعددني التعلددم 
عددن البلدددان والثقافددات الخارجيددة، وال يمكددن الفيددام 
بدذل  فيمدا تلددف المدشاعر الدينيدة العددالم بددون أخددذ 
المعتقددددددددددددددددددات والددددددددددددددددددوافع الدينيدددددددددددددددددة فدددددددددددددددددي 

 (79ترجمة، صفحة  7001الحسبان." )أولبرايت، 

رأيندددا فدددي التددداري  الحدددديث كيدددا اسدددتبيحت كددددل 
الدددددشعوب وتعرضدددددت لالسدددددتعباد والنهدددددب والقتدددددل 
وايبدددادة. وكاندددت وال تدددزال الممارسدددات العندددصرية 
سددائدة حيددث يجددري التعامددل مددع الددشعوب األخددرى 
مدددن قبدددل الددددول الكدددبرى المهيمندددة كخدددصم وعددددو 
وليددس كددشري  يجددب أن نتعامدددل معددده مدددن خدددالل 
المصال  المشتركة كما يراهدا وليدس فقدط كمدا يراهدا 

 .الطرف األقوى 

ال تدددزال التربيدددة علدددى العندددصرية والحقدددد والبغدددض 
سائدة في كتب التداري  وفدي الفكدر الدديني ووسدائل 

 .ايعالم المتنوعة

الخطدددر يطدددال الجميدددع باسدددتمرار هدددذه العندددصرية، 
خاصدددة أن التقددددم العلمدددي والتقدددني لدددم يدددترافق مدددع 

 .ارتقاء أخالقي بالموازاة 

ال أحدددد يدددستطيع احتكدددار المعرفدددة وال القدددوة وهندددا 
 .مكمن الخطورة في استمرار الظلم وبياب العدالة

إذا لددم يتغّيددر هددذا المددسار فالبددشرية إلددى الفندداء أو 
 .العودة إلى ما قبل العصر الحجري 

لدذل  فمدن الدضروري إزالدة التربيدة علدى العنددصرية 
فددي الدددين واالجتمدداع والسياسددة، يجددب إزالتهددا بيددن 
مكّونات 

 .المجتمع وبين المجتمعات

 الثقافة العنصرية فا الدين

إن تجميدع اليهدود مدن مختلدف بلددان العدالم يندشاء 
دولدددة لهدددم فدددي فلدددسطين بددددعم االسدددتعمار الغربدددي 
وإعطددائهم وعددد بلفددور البريطددداني، هددو أكددبر دليدددل 
علدددى عندددصرية الددددول الكدددبرى واسدددتهتارها بحقدددوق 

إن تجميع اليهود من مختلف 
بلدان العالم إلنشاء دولة لهم فا 
فلسطين بدعم االستعمار الغربا 
وإعطائهم وعد بل ور البريطانا، 
 و أكبر دليل على عنصرية الدول 
الكبرى واستهتار ا بحقوق الشعوب 
 المقيمة على أرضها آالف السنين. 
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الشعوب المفيمة على أرضدها آالف الدسنين. فبدأي 
منطددق تعطددي دولددة ال تملدد  الحددق بدداألرض وعدددا 
لجماعددددات ال عالقدددددة لهددددا بهدددددذه األرض ويطدددددرد 

  .صاحب الحق من أرضه

إن اغتصاب فلسطين و رد سكانها وارتكاب جرائدم 
إبدددادة وتددددمير القدددرى والمددددن وتجميدددع اليهدددود مدددن 
بلدددان العددالم وتددشكيل دولددة تحمددل ترسددانة أسددلحة 
نوويددة وال تتوقددف عددن شددن الحددروب وتهديددد للعالددم 
العربددي وتقددوم باسددتمرار باغتيددال علمدداء ومفكريدددن 
وإعالمييددن ولددن يكددون آخددرهم الددشهيدة شدديرين أبددو 

 .عاقلة

هنا نجد اسدتخدام الددين فدي السياسدة االسدتعمارية، 
وبشكل خاص النصوص التوراتية الملياة بالمواقدف 

 .العنصرية والهمجية

يذكر األب مايكل برير فدي كتابده "الكتداب المقددس 
واالسدتعمار االسدتيطاني" مددى التدأثير الدذي قدمتدده 
قدصص التدوراة فدي تدسويغ الحدروب الدصليبية وفدي 
غزو أميركا والفصل العنصري في جندوب أفريفيدة. 

 .وفي ما يجري في فلسطين

ونلمددس بددشكل فدداقع تددأثير النددصوص التوراتيددة فددي 
اليميددددن المددددسيحي المتطددددرف فددددي أميركددددا الذيددددن 
يدددددعمون كددددل جددددرائم الكيددددان الددددصهيوني. وهدددددذه 
الجماعات المعروفة بالدصهيونية المدسيحية والنافدذة 

فددي ايدارة األميركيددة هددي أكددثر تطرفددا مددن اليهددود 
 .الصهاينة أنفسهم

يقدددول األب مايكدددل بريدددر: "إن مدددا أمدددرت بددده تلددد  
القددصص الكتابيددة وفقددا للمعددايير العددصرية للقددانون 
الدددولي وحقددوق اينددسان هددو جددرائم حددرب وجرائددم 
ضد ايندسانية. وعلدى المدرء أن يعدترف بدأن أجدزاء 
كثدديرة مددن التددوراة، ومددن سددفر التثنيددة بددشكل خدداص 
تحددددوي عقائددددد مخيفددددة وميددددوال عنددددصرية وكراهيددددة 
للغرباء ودعما للقوة العسكرية. وقد قدمت على أنها 
تفويض من السماء في إ ار سفر تم االعتراف بده 

 نصا مقدسا

التقاليدددد الكتابيدددة قددددمت أيدددضا جدددزءا مدددن التدددسويغ 
للفصل العنصري في جنوب أفريفية والدعم الفكري 

 "للغزو ايسباني ألميركا الالتينية

 (77 بعة ثانية، صفحة  7009)برير، 

تقدم الحروب الصليبية مثاال صارخا على الرابطدة "
بيدددن الددددين والدددسلطة السياسدددية، وتمثدددل كيدددا تدددم 
تو يددددا الكتدددداب أداة للقمددددع. عندددددما أعلددددن البابددددا 
أوربدددان الثددداني عدددن بددددء حملدددة الفرنجدددة األول دعدددا 
الجندددود إلدددى خدددوض حدددرب المدددسي  وضدددمن لهدددم 

 7009الصف  والغفران عن كل خطاياهم." )برير، 
 (10 بعة ثانية، صفحة 

تباحددددث رئيددددس  7417فددددي زيارتدددده لمددددصر عددددام 
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الدددوزراء ايسدددرائيلي "بيغدددن" مدددع الدددسادات، صددددق 
الرببة المصرية فدي التطبيدع، وقدد  مأنده الدسادات 
بتأكيد الرببة في ذل ، فقال بيغدن للدسادات: "كيدا 
تريددددد أن أصددددّدق أن هنددددا  نيددددة عنددددد  للتطبيددددع 
و دالب مدصر مدا زالدوا يقدرؤون اآليدة الدتي تقدول " 
ُلعن الذين كفروا من بدني إسدرائيل علدى لدسان داود 

، مما اسدتدعى 11وعيسى ابن مريم " سورة المائدة 
 لب السادات من وزير التعليم المصري أن يحذف 
مثدددل هدددذه اآليددددات مدددن المندددداها المدددصرية والتددددي 
تتحد  عن عداوة بدني إسدرائيل لّسدالم.  وبالفعدل 
تم تعديل مناها التعليم بحيدث تتجندب ذكدر اآليدات 

    .القرآنية واألحاديث النبوية المتعلقة باليهود

تتدددخل الحركددة الددصهيونية بطددرق وأسدداليب متعددّددة 
لتعددددديل وتغيددددير المندددداها التربويددددة والدينيددددة التددددي 
تتعدددرض لليهدددود بطريقدددة مباشدددرة أو غدددير مباشدددرة. 
وتذهب إلى حّد المطالبة بحذف أو بالسكوت وعددم 
ذكر بعض اآليات الدينية في اينجيل والقرآن التدي 

تدددذكر مدددساوئ اليهدددود فدددي الكفدددر وعددددم اييمدددان.  
علمددا أن هددذه اآليددات ال تدددعو إلددى قتددل اليهددود وال 
إلى اسدتعبادهم وال إلدى اتخداذ موقدف ال إندساني أو 

  .ال أخالقي ضّدهم

فددي المقابددل لددم نددسمع أحدددا ال فددي الغددرب وال فددي 
الدددشرق، ال فددددي العددددالم االسددددالمي وال فدددي العالددددم 

المددسيحي، يدددعو اليهددود ويطددالبهم بددضرورة حددذف 
مجموعدددة مدددن الفدددصول التوراتيدددة وليدددس التلموديدددة 
فقددط، والددتي تطالددب اليهددود بارتكدداب مجددازر إبددادة 

  .عر ية موصوفة بأوامر إلهية

وبالمفهوم اليهودي من يقّصر منهم في فعل ايبدادة 
  .فهو يرتكب إثما وخطياة ال تغتفر

الخطيادة الددتي ارتكبهدا شداول أول ملد  توراتددي هددي 
أنه رغدم إبادتده لدشعب عمداليق حدسب أوامدر إلهده، 
فقد أبقى على ملكهم أسيرا، وأبقى على خيار البقدر 

  .والغنم ليقدمهم ذبيحة محرقة

وهذه الخطياة أّدت إلى عزله وتنصيب داوود الدذي 
كان أكثر التزاما بتنفيذ المجازر.  )صدموئيل األول 

79) 

تبدأ أوامر ايبادة مع موسدى حيدث تظهدر  ريقتدان 
  :للتعامل مع األعداء

الطريقة األولى موجهة ضد األعدداء البعيددين،  
أي خدددددارج مددددددن الددددددائرة الدددددتي يدددددستهدفها 
االغتدصاب اليهدودي.  الدصل  علدى أسداس 

 االستعباد 

الطريقددددة الثانيددددة موّجهددددة ضددددد مدددددن الدددددائرة  
المستهدفة باالغتصاب اليهودي.  ال مجدال 

  .للصل  أبدا، المطلوب تنفيذ ايبادة الشاملة
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نقددددرأ حددددول هدددداتين الطددددريقتين فددددي سددددفر التثنيددددة 
70:70-71 

حين تقرب من مديندة لكدي تحاربهدا اسدتدعها  70 "
فدددان اجابتددد  الدددى الدددصل  و   77الدددى الدددصل   

فتحددت لدد  فكدددل الددشعب الموجددود فيهدددا يكددون لددد  
و ان لدم تدسالم  بدل   77للتسخير و يستعبد ل   

و اذا دفعهددا   79عملددت معدد  حربددا فحاصددرها  
الددرب الهدد  الددى يددد  فاضددرب جميددع ذكورهددا بحددد 

و اما النساء و اال فال و البهدائم و   79السيا  
كددل مددا فددي المدينددة كددل غنيمتهددا فتغتنمهددا لنفددس  
وتأكددل غنيمددة اعدددائ  الددتي اعطددا  الددرب الهدد   

هكددذا تفعددل بجميددع المدددن البعيدددة مندد  جدددا   79
و امدا   71التي ليست من مدن هتالء االمدم هندا  

مدن هتالء الشعوب التي يعطي  الرب اله  نصيبا 
بل تحرمها تحريمدا   71فال تستبق منها نسمة ما  

الحثييدددن و األمدددوريين و الكنعدددانيين و الفدددرزيين و 
 "  . الحويين و اليبوسيين كما امر  الرب اله 

إقددرأوا فددي التددوراة خاصددة فددي سددفري التثنيددة ويددشوع 
أخبددار المجددازر الددتي ارتكبهدددا يددشوع وجيددشه ضدددد 

 .المدن الكنعانية، بأوامر من إله اليهود

 .إقرأوا األوامر بقتل الشيوخ واأل فال والنساء

هل تعلمدون أن أهدم األعيداد اليهوديدة قداسدة ترتبدط 
 بمذاب  قاموا بها؟

عيد الفص  اليهودي يدرتبط بدذب  أبكدار المدصريين 
" من بكر فرعون إلى بكر الجارية وكل بكدر بهيمدة 

   9:77" خروج 

عيددد الفددوريم اليهددودي يددرتبط بددذب  خمددسة وسددبعين 
 79:4ألفا أستير 

أي ثقافددة تلدد  الددتي تطلددب مددن الددرب أن يددضرب 
 رؤوس األ فال بالصخرة؟

يا بندت بابدل المخّربدة .......  وبدى لمدن يمدس   "
-  1:791أ فال  ويضرب بهم الصخرة " مزمدور 

4 

مفهدوم الددشعب المختددار والدرب إلدده الجنددود والمنتقددم 
الددذي ينتقددم ذنددوب اآلبدداء فددي األبندداء حددتى الجيددل 

 9الثالث والرابع تثنية 

ألني انا الرب إله  إله غيور افتقد ذندوب االبداء  4
فددي االبندداء وفددي الجيددل الثالددث والرابددع مددن الذيددن 

 1تثنية  77يبغضونني خروج 

مددتى اتددى بدد  الددرب إلهدد  الددى األرض الددتي انددت 
داخل اليها لتمتلكها و  رد شعوبا كثيرة مدن امامد  
الحثيين و الجرجاشيين و االموريين و الكنعانيين و 
الفرزيين و الحويين و اليبوسيين سدبع شدعوب اكثدر 

و دفعهدم الدرب الهد  امامد  و   7و اعظدم مند   
ضدددربتهم فانددد  تحدددرمهم ال تقطدددع لهدددم عهددددا و ال 

و ال تدددصاهرهم بنتددد  ال تعدددط   9تددشفق عليهدددم  
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النه يرد ابند  مدن   9البنه و بنته ال تاخذ البن   
ورائي فيعبد الهة اخرى فيحمى غضب الرب عليكم 

و لكدددن هكدددذا تفعلدددون بهدددم   9و يهلككدددم سدددريعا  
تهدددمون مددذابحهم و تكددسرون انددصابهم و تقطعددون 

 سواريهم و تحرقون تماثيلهم بالنار

 77تثنية 

كددل مكددان تدوسدده بطددون اقدددامكم يكددون لكددم مددن   
البريددة ولبنددان مددن النهددر نهددر الفددرات الددى البحدددر 

ال يقدددف اندددسان فدددي  79الغربدددي يكدددون تخمكدددم  
وجهكم الرب إلهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل 

 األرض التي تدوسونها كما كلمكم

 1يشوع 

وحرمددوا كددل مددا فددي المدينددة مددن رجددل وامددراة     77
من  فل و شي  حتى البقر و الغنم و الحمير بحد 

  السيا

 70يشوع 

فضرب يشوع كل ارض الجبل و الجندوب و    90
الدسهل و الددسفوح و كددل ملوكهددا لددم يبددق شدداردا بددل 

  حرم كل نسمة كما امر الرب اله اسرائيل

 79صموئيل األول 

فاالن اذهب واضدرب عمداليق وحرمدوا كدل مدا لده   
وال تعف عنهم بل اقتدل رجدال وامدراة  فدال ورضديعا 

  بقرا وغنما جمال وحمارا

 10مزمور 

مددواب مرحددضتي علددى ادوم ا ددرح نعلددي يدددا  1  
 فلسطين اهتفي علي

 فلس ة السالم 

الفلددددسفة األخال يددددة الروا يددددة هددددي فلددددسفة إنددددسانية 
وفلدددددسفة سدددددالم، وقدددددد جددددداءت المدددددسيحية وكذلددددد  
المحمديددة فددي االتجدداه اينددساني واألخالقددي ذاتددده، 
ولكدددن مدددصال  الطبقدددات المدددسيطرة فدددي المدددسيحية 
وجدت في النصوص التوراتية تبريدرا النحرافهدا عدن 
جوهرهدددا، وكدددذل  وجددددت الطبقدددات المدددسيطرة فدددي 
المحمدية في آيات القتال الدتي نزلدت فدي مناسدبات 
محدددددة وجددددت فيهدددا تبريدددرا النحرافهدددا عدددن جوهدددر 
الروحانيدددة ايسدددالمية. علمدددا أنهدددا مدددشرو ة بعددددم 
االعتداء: "وقاتلوا فدي سدبيل هللا الدذين يقداتلونكم وال 

 740تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين" سورة البقرة 

ال لس ة األخالقية الرواقية  ا فلس ة 
إنسانية وفلس ة سالم، وقد جاءت 

المسيحية وكذلك المحمدية فا االتجاه 
 اإلنسانا واألخالقا ذاته، 
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وفقا للفلسفة الروا ية يجب على اينسان لجم أهوائده 
ومناصددددرة عقلدددده واسددددتعمال إرادتدددده ويددددتر  للعنايددددة 

 .ايلهية ما يخرج عن قدرته وإمكاناته

حول أهمية الفلسفة الروا ية يذكر أمين عثمدان نقدال 
 عن ردييه

 :Rodierقال  

 -كمددا قيددل -إذا كددان أرسددطو يعتددبر المعلددم األول"
فدددإن أكدددبر أثدددره ال يعددددو مجدددال المنطدددق والفلدددسفة 
النظريددة. أمددا مددن ناحيددة األخددالق والفلددسفة العمليددة 
بوجده عددام فيحددق القددول بددأن اينددسانية المفكددرة إنمددا 
عاشدددددت علدددددى المدددددذهب الرواقدددددي حدددددتى أدركدددددت 
المدددسيحية، ولبثدددت تتغدددّذى منددده بعددددها حفبدددة مدددن 

 (7499؛ أمين، 1، صفحة 7499الزمان. )أمين، 

ويتحد  عن تأثير الروا ية في المفكرين المسيحيين 
والمدددددسلمين وفدددددي العديدددددد مدددددن الفالسدددددفة الكبدددددار: 
ديكددارت، سددبينوزا، كددانط وغدديرهم وثمددة عددودة إلددى 

 فلسفة زينون الروا ية

تدددرى الروا يدددة أن األرض و دددن للجميدددع والخيدددر  
يجددب أن يكددون الغايدددة المندددشودة للجميدددع. ومعظدددم 
أقطدداب المدرسددة الروا يددة هددم مددن غددير اليونددانيين، 
بدددءا بمتسددسها الفينيقددي زينددون. إنهددا منطلددق جديددد 
لندددسق فكدددري عقالندددي أخالقدددي. بمعدددنى أن الفعدددل 
األخالقددي هددو مددا يددصدر عددن العقددل وبمددلء إرادة 

اينددسان، والفددضيلة كددل ال يتجددزأ ولكددن لدده جوانددب 
  .متعددة

  )د.الطيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب بوتبقالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت( 
tayebboutbouqalt@yahoo.fr 

وتدددددددرى الروا يدددددددة أن نزاعدددددددات البدددددددشر منطلقهدددددددا 
االنفعاالت، وايندسان الحكيدم هدو القدادر علدى كبد  
انفعاالتدده، واالنفعدداالت مددسببة التجاهددات عنددصرية 
متعددددة سدداللية قبليدددة فرديددة وتجعدددل مددن صددداحبها 
عدوا للجميدع. والعقدل فدي ايندسان هدو القدادر علدى 

 .لجم االنفعاالت. وبالعقل نرى البشر كلهم أخوة

خالل الحرب العالمية الثانيدة وكدل فريدق يددعي أنده 
يحدددارب فدددي سدددبيل مبدددادئ إندددسانية، كتدددب أنطدددون 

إّن هدذه الحدرب هدي حدرب مدصال ، »سعادة يقول: 
، وهذه هي الحفيقة التي ال جدال «ال حرب مبادىء

فيها. وجميع الخطب البليغة التي تقدال فدي معدرض 
تأييددد المددصال  ال تغّيددر شددياًا منهددا، مهمددا كددان مددن 

 .أمر المبادىء التي تتذرع بها

إّن السالم الحفيقدي الثابدت فدي العدالم، ال يمكدن أن 
يتم علدى أسداس الحجدا الدتي يدستعملها هدذا الفريدق 
االسدددتعماري أو ذا  الفريدددق االسدددتعماري. الدددسالم 
الحفيقي الثابت ال يتدم إال علدى أسداس اعدتراف كدل 
مدن الفدريقين المتحداربين لدشعوب العدالم الحدرة بحدق 
الحياة كشعوب حرة وليس كدشعوب مدستعبدة، سدواء 
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أكانددت العبوديددة مددن قبددل األلمددان والطليددان أم مددن 
قبددل اينكلددديز واألميركدددان. ويدددخل فدددي ذلددد  عددددم 

، صددفحة 7007االسددتعباد االقتددصادي". )سددعادة، 
791) 

وكان قد  درح سدابقا ضدرورة ندزع األفكدار والتعاليدم 
العندددصرية المغرضدددة مدددن التدددواري  والكتدددب التدددي 
تدّرس، والتي على أساسها تتربى أجيال على الكدره 

  .والحقد وتسبب النزاعات والحروب

عندددددما أفكددددر فددددي الجهددددود العظيمددددة الددددتي تبددددذل "
لتحقيق فكرة الطمأنينة والسالم العالميين، والمدساواة 
البددشرية فددي األغددراض اينددسانية الددسامية، تخطددر 
في بالي العفبة الكدأداء الدتي تعدترض هدذا الدسبيل، 
أال وهددددددي: التدددددداري  المملددددددوء بالنزعددددددات القوميددددددة 

 .والعنصرية وايقليمية

إّن تجريددد التدداري  مددن النزعددات والفلددسفات المملددوء 
بهددا يغددني عددن ألددف ألددف متتمددر لتحديددد الددسالح 

 .وألف ألف معاهدة لمنع الحرب

يحملددني علددى الددذهاب هددذا المددذهب استقددصاءاتي 
العديددددددة، وبحدددددثي فدددددي أسددددداليب إعدددددداد التاريدددددد  
للمدارس، و رق تدريسه، وفي التواري  الموضدوعة 
للددرأي العددام. فقددد توصددلت إلددى نتيجددة متلمددة لكددل 
المتمثليدددن ايندددسانية الدددسعيدة والمتفدددائلين بمدددستقبل 
سدددالم العدددالم، جعلتدددني أعتقدددد أّن ندددصف ويددددالت 

البددشرية، علددى األقددل، يعددود إلددى سدديطرة النزعددات 
على التواري  الموضوعة بيدن أيددي النداس، وحدشو 
هدددددذه التدددددواري  بالفلددددددسفات المتغرضدددددة والددددددشروح 

 .الموضوعة عمدًا لمقاصد معينة

ويددعو إلدى عقدد متتمدر عدام يقدوم بمهمدة التحقيددق 
في متلفات التاري  المعّول عليها في التددريس عندد 
جميدددع األمدددم، وتوحيدددد علدددم التددداري  العدددام، وندددشر 
المعلومات التي تبطل تدأثير التدواري  الخارجدة عدن 

 .دائرة العلم

أكدرر فددي ختددام هددذه العجالددة رأيددددي المتقددم فدي أّن 
تجريدددد التددداري  مدددن النزعدددات والنظريدددات الفلدددسوية 
يدددأتي بفائددددة ال تدددأتي بهدددا جميدددع المتتمدددرات التدددي 
عقدددت، والددتي سددتعقد، لتحديددد الددسالح، وال جميددع 
المعاهدددات الددتي تعلددن إبطددال الحددرب. وإنددي أعتقددد 
يقينًا أّن سالم العالم يتوقف على تنزيده معارفندا فدي 
ما يتعلق بأنفسنا وجيراننا والبعيدين عندا أكدثر كثديرًا 
مما يتوقف على المتتمدرات والمعاهددات السياسدية. 

، صددددفحة 7007، 7)سددددعادة، األعمددددال الكاملددددة 
799  ) 

 ،  97المعرض، بيروت، العدد 

901917497 
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 أنطون سعادة والمسألة اللبنانية

 اصالح الكيان على تريق التغيير القوما الشامل
 األمين سركيس أبو زيد

 
أعلن انطون سدعادة الثدورة علدى  7494تموز  9في 

بددالغ  يددادة الثددورة »النظددام اللبندداني. وقددد جدداء فددي 
الدذي أ لقهدا مندذ »القومية ايجتماعية العليا األولى 

 :عاما ما يلي 17
 
إّن الحددددزب القومددددي االجتمدددداعي يعلددددن الحكومددددة «

 ابيددة خارجددة عددن إرادة الددشعب... ويعلددن الثددورة 
 الشعبية العامة ألجل تحقيق المقاصد التالية:

دد إسددقاط الحكومدة وحددّل المجلدس النيدابي واعتبددار  7
 مقرراته التشريعية في السياسة الداخلية الناتجة عن مساومات خصوصية با لة.

 د تأليا حكومة تعيد إلى الشعب حقوقه وحريته وإرادته المسلوبة. 7

ددد وضددع دسددتور صددحي  ينبثددق عددن إرادة الددشعب يحددل محددل الدسددتور الحاضددر الفاقددد الددصفة الدسددتورية  9
الددصحيحة، ويددضمن المددساواة فددي الحقددوق المدنيددة والسياسددية ألبندداء الددشعب، ويجعددل التمثيددل السياسددي علددى 

 أساس المصلحة القومية بداًل من أساس المصال  الطائوية والعشائرية الخصوصية.

 د عدم التعرض للوضع السياسي السابق. 9

 د تو يد االستقالل اللبناني على أساس إرادة الشعب الحرة. 9

 د احترام المعاهدات واالتفاقات المعقودة مع دول أجنبية. 1

https://addiyar.com/author/591-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AF
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هدذه المقاصدد تعدبر عدن برندداما اصددالحي كيدداني مددازال صددالحا حددتى االن. لكنهددا لدو نجحدت الثدورة لحققددت 
التغيير في الكيان اللبناني فقط، ألنه لم يكن لها امتداد او تحدضير جددي فدي الكياندات الدسورية األخدرى. مدع 
العلم ان اجهاض الثورة وإعدام سعاده تم نتيجدة التعداون الوثيدق بيدن النظدامين اللبنداني والدشامي. لدذل  يطدرح 
ستال: كيا يوفق سعاده بين الندضال داخدل الكيدان وايلدتزام بالعقيددة القوميدة الدشاملة؟ مدا هدو موقدف سدعاده 

 من االستقالل اللبنانّي، ومن الكيان اللبنانّي في ضوء رؤيته القومية؟

 عالا سعاده المسألة اللبنانية ضمن أربعة أ ري متكاملة:

  اي ار األول: المبددأ القومدّي العدام، باعتبدار لبندان مدن ضدمن البيادة الدسورية الطبيعيدة، واعتبدار اللبنانييدن 
 سوريين قوميًا.

  اي ار الثاني: يتعلق بطبيعة المسألة اللبنانية من حيث إنها نشأت في  روف عصر الحكم الددينّي وردود 
 الفعل ضّده التي أفضت إلى اعتبار لبنان، ككيان، ملجًأ لألقليات الدينية.

  اي ددار الثالددث: يتعّلددق بطبيعددة الحددّل الددذي رسددمه سددعاده لهددذه المددسألة، ويتندداول مددسألة تحقيددق ايصددالح 
االجتمدداعّي السياسددّي فددي حيدداة البياددة كّلهددا عددبر فددصل الدددين عددن الدولددة، و يددام األسدداس القومددّي المدددنّي 
الددديمقرا ّي فددي الحكددم محددلَّ األسدداس الدددينّي، حيددث تددزول، بانتددصار المبددادئ الددسورية القوميددة االجتماعيددة، 

 األسباب التي أوجبت انعزال لبنان.

  اي ار الرابدع: يتعلدق بداحترام ايرادة الدشعبية فدي مدصير الكيدان، واحدترام إرادة األّمدة فدي مدصير الوحددة، 
 والتزام الحركة السورية القومية االجتماعية بهذه ايرادة، والعمل على أساسها.

استنادًا على هذه األ در المتكاملدة رسدم سدعاده نظرتده الدى واقدع الكيدان اللبنداني وعالقتده مدع محيطده القومدي 
 والتحديات الطائوية التي يواجهها. ويمكن شرحها وفق المحاور التالية:

 ة التمييز بين الواقع السياسّا والواقع االجتماعّا: 7

جمعندا بيدن المظهدر السياسدّي »ينطلق سعاده في تحديد موقفه من الكيان اللبنانّي من زاويةي مبدئية، فيعلن أن 
في لبنان والعقيدة السورية القومية االجتماعية، بال تناقض، يتحقق بشرحي وتعليمي أن األّمة واقٌع اجتماعّي د 
وأن الدولة كياٌن أو دافٌع سياسّي، فيمكن ألسبابي سياسيةي  رفية أن تنشأ في األّمة الواحدة عدة دول، كما أنه 

 .«يمكن أن تّتحد أّمتان أو أكثر في دولةي واحدة
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كددددددافعي »إننددددا إذًا إزاء تميدددديزي بيدددددن الكيددددان السياسدددددّي 
 ».كواقعي اجتماعي«واألّمة  «سياسيّ 

 “الواقع السياسديّ ”ولكُن ما هو تعليل سعاده لنشوء هذا 
الددسوري؟ مددا هددو  “الواقددع االجتمدداعيّ ”اللبندداني ضددمن 

تعليددل سددعاده لنددشوء المددسألة اللبنانيددة والكيددان اللبنددانّي 
ضدددمن سدددوريا الطبيعيدددة؟ كيدددا ندددشأت هدددذه المدددسألة؟ 

 وكيا تعالجها الحركة السورية القومية االجتماعية؟

يوضددددد  سدددددعاده ذلددددد  فدددددي شدددددرح التعددددداليم القوميددددددة 
فمدددن الناحيددة الداخليددة يعتدددبر الحددزب أن ، االجتماعيددة

المسألة اللبنانية نشأت لمبرراتي جزئية، كاندت صدحيحة 
ذلدد  أن بعددضًا مددن  ..«حيددن كانددت فكددرة الدولددة دينيددة

نزعدوا فدي حالدة الدولدة الدينيدة، إلدى أن وجددوا مخرجدًا لهدم مدن هدذه الحالدة إلدى وجدود حالدة »الفاات الطائويدة 
ألنده فدي الدولدة الدينيدة « .«يشعرون فيها أنهم يقدرون أن يعطوا تحفيقًا عن أنفسهم، عن ذاتّيتهم، عن وحددتهم

لم يكن لهم حق، بل كانوا تحت الحماية د أهل الذّمة د والمحمدّي ليدست لده حقدوق العدضوية فدي الدولدة الدينيدة، 
 (.790د  794)المحاضرات العشر ص «نفس الحقوق المدنية السياسية

بهددذه المفدداهيم المبدئيددة والعلميددة انطلددق سددعاده لتعليددل المددسألة اللبنانيددة، مددن حيددث أسددباب نددشوئها، ومددن ثددم 
 الطريق إلى معالجتها.

فحّدد أواًل التمييز العلمّي الموضوعّي بين الواقدع القومدّي لألّمدة الدسورية وحدال لبندان ككيداني سياسدي، حيدث لدم 
يعددد مددن تندداقض فددي التميدديز األساسددّي بيددن اييمددان باألّمددة الددسورية الواحدددة فددي الهددالل الخددصيب كحفيقددةي 
اجتماعية د اقتصادية د استراتيجية، والعمدل مدن أجدل هدذه الحفيقدة الواحددة مدن ضدمن الكيدان اللبندانّي، واحدترام 

 سيادته السياسية كدولة.

ثدم أوضد  سددعاده انطالقددًا مددن هددذا المفهددوم الممّيدز،  بيعدة المددسألة اللبنانيددة الددتي هددي مددسألٌة سياسديٌة نددشأت 
لظدروفي اجتماعيدةي ددد دينيدة تعددود إلدى تطّلددع األقليدات الدينيدة إلدى كيداني كددان ملجدًأ لهددا فدي زمددن سديطرة الدولددة 
الدينية.. وهذه المبّررات ما زالت مرتبطًة باستمرار موجات التطّرف الدينّي السياسّي فدي بالدندا. ويرسدم سدعاده 
 ريددق العمددل للخددالص مددن هددذه الحالددة.. وهنددا الفددارق بيددن رجددل النهددضة والسياسددّي التقليدددي. فددأواًل: َيعمددد 
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السياسددّي التقليدددّي إلددى التددسّتر علددى الحالددة، فددال يعلددن األسددباب الحفيفيددة للمددشكلة، وال يجهددر بوجددود العّلددة 
الطائوية. وثانيًا: ال يكتفي السياسّي التقليددي بالتمويده حدول وجدود المدشكلة أساسدًا، بدل إنده عندد وصدف الحدّل 

أو غديره مدن صديغ التدسويات والمدساومات.  «الميثداق الو دني»يعمد إلى التسويات من ضمن الوضع الراهن، 
إّن رجل النهضة يفعل غير ذل  وعكسه تمامًا. وهذا ما فعلده سدعاده، إذ جابدَه المدشكلة بدصراحةي كليدة، فأعلدن 
بكّل بسا ة أنها مشكلٌة  ائوية سببها حالة التخّلف في المجتمع. ويقدم الحّل األوحد بإنهاء حالة التخّلف على 

 «بالنهضة القومية االجتماعيدة»مختلف مستوياتها.. والطريق كما يرسمه سعاده للخالص من هذه الحالة هو 
فيكدون الكدل سدوريين قدوميين ال »وانتصار تعاليمها في البياة السورية، حيث يتّم فيها فدصل الددين عدن الدولدة 

فكدرة »ويدنزع  «فيحّل األسداس القومدّي االجتمداعّي محدّل األسداس الددينيّ »، «أكثرية محمدية، وال أقلية مسيحية
وحددًة سياسديًة مدستعجلة علدى »إن الحركة الدسورية القوميدة االجتماعيدة ال تريدد  .«الحكم على أساس المذهب

هددل يمكننددا أن نتدصّور وحدددًة سياسدديًة علددى أسدس إبقدداء األمددة أقوامددًا دينيددة »إذ  «غدير أسدداس الوحدددة القوميددة
 ؟«متضاربة المصال ، متنافرة الغايات

وسعاده الذي يريد توحيد بالده، يشترط بالنسبة للكيان اللبندانّي عددم ايسدتعجال فدي الوحددة السياسدية، ويجعدل 
الوحدة القومية االجتماعية أساسًا للوحدة السياسية، وهذا، يتحقدق بانتدصار مبدادئ الحدزب فدي البيادة الدسورية، 
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و يدام المجتمدع المددنّي العلمدانّي الحدّر فيهدا. وهدو بدذل  يّتجده إلدى معالجدة المدشكلة االجتماعيدة دد الدينيدة فددي 
بانتددصار تعدداليم النهددضة »البياددة كّلهددا حددتى تددزول األسددباب الددتي أوجبددت انعددزال لبنددان. وال يددرى ذلدد  سددوى 

 .«وحلول األساس القومّي االجتماعي محّل األساس الدينيّ 

“ مددسألة الوحدددة السياسددية مددسألًة غددير متعلقددةي بنددا رأسددًا، بددل مرجعهددا األّمددة.”وبعددد حددصول ذلدد  كّلدده، تبقددى 
ال يريد الحدزب أن يفدرض علدى الدشعب اللبنداني شدياًا فرضدًا. ألن الكيدان اللبندانّي هدو وقدٌف ”وبالنسبة للبنان 

 “.على إرادة الشعب اللبناني

 ة رفض عزل لبنان عن محيطه القوماّ  9

مددن ضددمن هددذه القددراءة الددشاملة الواضددحة للمددسألة اللبنانيددة نددشوءًا ومعالجددًة، يددشجب سددعاده بعددض الجوانددب 
المتفرعة من هذه المسألة والمتناقضة مع الحّل السليم لمشكالت لبنان المزمنة. فهو أواًل يرفض محاولة فصل 
لبنان، قوميًا واجتماعيًا، عن بياته السورية، ويرفض بالنتيجة اعتبار الكيان السياسّي فدي لبندان مدبررًا لالّدعداء 
بوجود أّمة لبنانية منفصلة قائمة بذاتها. وهذا الرفض يأتي من نظدرةي علميدة مبدئيدة، ألن هدذا القدول فدي نظدره 
معناه الخلط بين الواقع االجتماعّي والكيان السياسّي، حيث تفّصل القومية د وهي شأٌن اجتماعّي د علدى  يداس 
الكيان السياسّي. فُدعاة األّمدة اللبنانيدة يّزيفدون حقدائق التداري  والجغرافيدا واالجتمداع عدبر إخدضاعها لتبريدرات 
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اجتماعية د دينية ذات  ابع  رفّي، ومنافية للواقع الطبيعي الذي تكّرس بعده القومّي على مدّر التداري . فاألّمدة 
ال يمكددن أن تكددون حددصيلة وضددع سياسددّي، بددل تنددشأ  بيعيددًا وتاريخيددًا علددى أسدداسي موضددوعّي يتحددّدد بتفاعددل 
الجماعة البشرية مع البياة الطبيعية الواحدة، التي ال يشكل لبنان سوى إقليمي فيهدا، كدان دائمدًا مرتبطدًا، جغرافيدًا 
واقتددصاديًا واسددتراتيجيًا، بالبياددة الطبيعيددة الددسورية ترابطددًا قامددت عليدده الددشواهد واألدّلددة العلميددة والعمليددة. فمددن 
الناحية الموضوعية، ال يمكدن أن يدشكل لبندان بيادًة  بيعيدًة منفدصلة جغرافيدًا عدن محيطده، وعلميدًا ليدس لبندان 
بياًة  بيعية منفصلة عن سوريا الطبيعية، وال يمكدن أن يكدون الدشعب اللبنداني شدعبًا تكدّون، سدالليًا، وتاريخيدًا، 

 وقوميًا، بمعزلي وانفصالي عن باقي سكان سوريا.

في علم االجتماع ال مجال للتسوية وال للمسايرة السياسية، الحقائق وحدها تتكلم، وحين مّيز سدعاده بيدن الكيدان 
السياسددّي اللبنددانّي واألّمددة الددسورية، كواقددعي اجتمدداعّي، لددم يددشترط أن يددتّدي التددسليم بددالواقع االجتمدداعّي القومددّي 
لألّمددة الددسورية إلددى رفددض الكيددان اللبندداني السياسددي، بددل إندده يددرفض بددصورة مبدئيددة أن يددتدَي احددترام الكيددان 
اللبنددانّي السياسددّي والعمددل مددن ضددمنه علددى تكريددسه كأّمددةي عددبر إخددضاع الواقددع الموضددوعّي لددذاتيات الواقددع 

 السياسّي.

ويرى سعاده في ضوء مفهومه العلمدّي لألّمدة المرتكدز علدى علدم االجتمداع، أّن الكيدان اللبندانّي ال يدشّكل واقعدًا 
 اجتماعيًا  بيعيًا منفصاًل في التاري  والجغرافيا و بيعة الحياة عن البياة السورية.

تمددوز  97( «ولكننددا نعتقددد أن اللبنددانيين هددم سددوريون قوميدداً »، «أننددا نحددترم الكيددان اللبنددانيّ »إن سددعاده يعلددن 
فكرة فصل اللبنانيين عن بفية السوريين فصاًل أبعدد مدن الناحيدة السياسدية التدي »(، ولذل ، فهو يرفض 7491

يتّمنها الكيان اللبنانّي أو الدولة اللبنانية، ألن الذهاب أبعد من الحجم السياسّي الظرفّي للمسألة اللبنانية يتعّدى 
الناحية السياسية إلى صميم الوحدة االجتماعية د وبالتالي إلى صميم الوحدة القوميدة الدسورية، فيعدزل اللبنانييدن 
روحيًا وثقافيًا عن الحياة السورية العامة وعن التفاعل القومّي الروحدّي الثقدافّي، ويجعدل منهدم مجموعدًا مناقدضًا 

 للوجود السورّي القومّي، ال بل معاديًا لهذا الوجود ومقاومًا الستمراره.

يرى سدعاده أن ليدس لهدا كمدا تدزعم مقّومداتي  «فكرة االنعزال اللبنانّي التاّم روحيًا واجتماعياً »وحيال هذه الفكرة، 
فاحتجاجهدا بانتدساب اللبندانيين إلدى الفينيقييددن تميدديزًا لهددم عددن بدداقي الددسوريين  «سداللية ددد اجتماعيددة ددد تاريخيددة»
، وقدد أثبتدت بطالنده التحفيقداُت التاريخيدة األنثربولوجيدة. فدسكان لبندان هدم فدي «غير مقبول علميًا وال تاريخياً »

ولدم تكدن فينيفيدا تنتدسب »الغالب من ورثة الحّثّييدن ال الفينيقيبدن وعلدى أي حدال، فدالفينيقيون لدم يدسكنوا الجبدل 
 .«إلى لبنان بل إلى سوريا
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بفينيفيددة سددوريا ال بفينيفيددة لبنددان، أمددا فددي التدداري  الحدديث فددال تددستطيع هددذه الفكددرة رّد »هكدذا عّرفهددا اينجيددل 
 ».ايمارات هي من صفات العهد ايقطاعّي ال العهد القوميّ «الوجود اللبناني إلى عهد ايمارات، ألن 

وفي لبنان نرى أن تاري  إمارة فخر الدين، برغم أنها من العصر ايقطاعي، يدّل على أنه رجٌل سياسيٌّ كبدير، 
عدرف بثاقددب رأيدده أن لبندان وحدده ال يكفدي لتكددوين دولددةي مدستقلة، فحداول إيددصال حدددود دولتده إلدى أبعددِد مدددًى 

 .«ممكني في عمق سورية

ومن الوجهة االقتصادية ال يشكل لبنان سدوقًا منفدصلة عدن الدشام وفلدسطين وبداقي الدو ن الدسورّي. والمدوارد « 
 «الطبيعية تكمل بعضها بعضًا في األجزاء السورية كّلها، بحيث ال تكون هنال  وحدٌة اقتصاديٌة إال بها جميعاً 

 (.7499)خطاب الزعيم في توكومان 

أن تمنع ماات السيارات مدن الدذهاب واييداب يوميدًا بيدن مركدز الفاعليدة »فعوارض الحدود السياسية لم تستطع 
لم َتُحدُل اجتماعيدًا بيدن اللبندانيين والفلدسطينيين المتدشابكين »كما أنها  «اللبنانية ومركز الفاعلية الحيوية الشامية

فاالنعزال، وتمكين المصال  األجنبية من التحكم في موارد حياة اللبنانيين هو أدهدى شدرّي «  .«في الحياة القومية
وال يفيدد اللبندانيين تأويدُل هدذا التدشّرد  .«يصيب اللبنانيين، فيطدردهم مدن ديدارهم ويدشّردهم بيدن مختلدف القداّرات

 .«فت  لألمصار وتمدين للعالم»بالقول إنه 

وإّن األب الددذي كدددح »مدن هدذا التأويددل. »  إن األّم اللبنانيدة الدتي فقدددت ابنهدا وراء البحدار ال يعّوضدها شدديء«
 في هذا الفكر االنعزالّي الواهم. «عاماًل في األرض، وتهرب منه المواسم وترهقه الضرائب ال يجد جزاء خير

فدي وحددةي أرضديةي »ففكرة االنعزال اللبندانّي خا ادٌة ومخالفدٌة للواقدع االجتمداعّي، وليدس لهدا مقّومداٌت موضدوعية 



80 

 

مدددستقلة جغرافيدددًا واسدددتراتيجيًا، وال فدددي 
وحددددددددةي قوميددددددددةي مددددددددستقلةي اجتماعيددددددددًا 
واقتدددددصاديًا ونفدددددسيًا، بدددددل فدددددي نظدددددام 
الحزبيدددات الدينيدددة الددددتي هدددي مددددشكلٌة 
اجتماعية د سياسية في البدالد الدسورية 

فاللبنددانيون  .«كّلهددا، ال فددي لبنددان فقددط
مّتصلون اتصااًل اجتماعيًا وثيقدًا ببفيدة 
السوريين، ومن المتسدف أن االتدصال 
الددراهن يتددّم عددبر هددذا الوجددود الطائفددي 
الممّزق للشعب السورّي في كّل بياتده. 
ويريددد سددعاده أن يحددّول هددذا االتددصال 
إلدددددى وجهتدددددده الطبيعيددددددة عددددددبر رفددددددع 
الحواجز الطائوية، وحّل مدشكلة الديدن 

إن الدددروز فددي لبنددان »والدولدة فددي سددوريا الطبيعيددة، حيددث يددصب  اتددصااًل  بيعيددًا علددى كددل المددستويات. 
متدصلون اتدصااًل اجتماعيدًا وثيقدًا بدددروز جبدل حدوران وبددروز فلددسطين وبفيدة البدالد، وإن المحّمدديين فددي 
الجمهوريدة اللبنانيددة متدصلون اتدصااًل وثيقددًا بالمحّمدديين فدي كددّل البدالد الدسورية، وإن لألرثددوذكس بطركيددًة 
واحدددة فددي كددّل سددوريا وكددذل  بفيددة الطوائددف المددسيحية، فددإن فددي سددوريا الطبيعيددة كرسدديًا واحدددًا لجميددع 
الطوائددف المددسيحية هددو الكرسددّي االنطدداكي، وإن للددشيعة مجتهدددًا أكددبر مرجعددًا واحدددًا فددي جميددع سددوريا 
الطبيعية هو المجتهد األكبر في النجف، وجميع المسيحيين مشتركون اشتراكًا كليًا في جميع روابط الحياة 
االجتماعية والروحية في البالد السورية كّلهدا. واشدترا  المحمدديين والددروز فدي روابدط الحيداة االجتماعيدة 

 .«والروحية السورية ال يقل عن اشترا  المسيحيين فيها

 ة حلٌّ جذرّي وقومّا للمشكلة الطائفية 9

هنددا يطددرح سددعاده المددشكلة الطائويددة مددن زاويددةي أوسددع وأشددمل مّمددا هددي مطروحددٌة فددي األدبيددات السياسددية 
األخرى. فعلى أساس المشكلة الطائوية اللبنانية ذاتهدا أراد المدشتغلون فدي السياسدة اللبنانيدة إيجداد الحلدول 
أو أنددصاف الحلددول. فقددام فريددق ينددادي باعتمدداد الطائويددة واعتبارهددا منطلددق كددّل الحيدداة السياسددية والبنيددة 
األساسددية الددتي يرتكددز عليهددا  يددام الدولددة اللبنانيددة، فكددان الفريددق واقعيددًا فددي ايعددتراف بوجددود المددشكلة 
الطائوية، ولكنه كان رجعيًّا في حلوله ومعالجاته، إذ أراد أن يبقَي على هذه المشكلة ويرّسد  وجودهدا دون 
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العمل علدى إزالدة أسدبابها وتخليدص الدشعب مدن ويالتهدا. وقدام فريدٌق آخدر يدسبغ علدى نفدسه صدفة التقدميدة أو 
يقتبسها وينادي بالعلمانية من ضمن الوضع اللبنانّي، فانقلبت العلمانية في أدبياتده إلدى نمدطي  دائفّي آخدر، كمدا 
أّن بعض التنظيمات الصهيونية اعتمدت الدين واّدعت العلمانية. لذل  لم يعدد غريبدًا فدي لبندان أن نجدد تيدارات 
ذات عندداوين مثددل: العلمددانيون المددسيحيون والعلمددانيون المحّمددديون، ولكددل مددن هددتالء مطالددب مختلفددة. الخطددأ 
األساسّي الذي وقع فيه مختلف الفرقاء، الرجعّي والمحاف  والتقدمّي والعلمانّي، هو انطالقهم من عزل المدشكلة 
الطائويددة اللبنانيددة عددن  ددروف البياددة الددسورية االجتماعيددة ددد الدينيددة واعتبارهددا كأنهددا ناشدداة بمعددزل عددن هددذه 
الظروف، وهذا مخالف للواقع والحفيقة، فقد بين سعاده منذ اللحظة األولى أن المسألة اللبنانية نشأت كردِّ فعدلي 

ال جددال فدي أّن الدسبب الموجدب، مدن الوجهدة الداخليدة، لوجدود »على سيطرة مفهوم الدولة الدينيدة فدي البيادة. 
الدولدة اللبنانيدة هدو المنازعدات والحدروب والمدذاب  الدينيدة الدتي حددثت بدسبب الحزبيدات الدينيدة ونفدسية صددراع 

 )االنعزالية أفلست(. «األديان
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ملجدأي »فيما بعدد بَقولده إن أسداس الكيدان اللبندانّي يعدود إلدى فكدرة إيجداد  «فيليب حّتى»وهذا األمر يتكده أيضًا 
 4)ص «لكّل أصحاب عقيدةي تخالف عقيدة الجماعة التي يعايشونها، وحمى جماعاتي من األقليات المضطهدة

غير هذا السبب، وليس هنا  أسدباٌب قوميدة أو اجتماعيدة أو » سببي موجبي «فليس من  .)«لبنان في التاري »
 جغرافية أو اقتصادية خاصٌة وراء انعزال لبنان.

بهذه النظرة العلمية يطرح سعاده األساس الموضوعّي لمعالجدة المدسألة اللبنانيدة، وبأسدلوبي يختلدف جدذريًا عدن 
للمشكلة الطائوية في لبنان. وهو يطدرح حدّل الحالدة » التقدمية«كّل المعالجات التقليدية، وحتى عن المعالجات 

الطائوية في البياة الدسورية كلهدا، ذلد  ألن أسدباب الحزبيدة 
الدينيددة والحددروب األهليددة الددتي جّرتهددا، تطددول فددي حيثّياتهددا 
الددددشعب الددددسورّي كلَّدددده. فالحزبيددددة الدينيددددة داٌء اجتمدددداعيٌّ د 
سياسّي منتشر في سوريا الطبيعية كّلها، وال تكدون معالجتده 
شددافيًة بإنددشاء قددضيةي خاصددة بلبنددان تتخددذ شددكاًل مددصطنعًا 
جزئيدددًا، بدددل بإندددشاء قدددضيةي قوميدددةي اجتماعيدددةي كليدددة يحدددارب 

حددددرب الوعددددي القومددددّي والتحريددددر االجتمدددداعّي «أصددددحابها 
 ».السياسّي في سوريا الطبيعة كّلها

وفي ضوء هذا التحليل االجتماعّي الموضدوعّي ال ندستطيع 
حّل المشكلة الطائوية في لبنان بمعزلي من حدل مدشكلة عالقدة الددين بالدولدة فدي سدوريا الطبيعيدة كّلهدا. ولذلد  

حدرب »كان على الحركة السورية القومية االجتماعية أن تقدوم فدي البيادة الدسورية كلهدا، وكاندت حدرب رجالهدا 
إذ كيدا تدزول أسدباب ارتكداز الدولدة  .«الوعي القومّي والتحرير االجتماعّي السياسّي في سوريا الطبيعيدة كلهدا

اللبنانية على األساس الطائفّي الذي هو رّد فعل على سيطرة مفهوم دين الدولة في البياة، دون أن يقدترن ذلد  
 بالعمل النتصار مبدأ فصل الدين عن الدولة في البياة السورية كّلها؟

من هنا نستطيع أن نفهم مقدار ارتباط نظرة النهضة القومية االجتماعيدة بثورتهدا ايصدالحية. ومدن هندا أيدضًا 
كان وجوب ربط التغيير االجتماعّي بمشروع متكامل يحقق أهدافه في كيانات األّمدة كّلهدا. وهدذا االسدتحقاق ال 
يعني تأجيل العمدل النهدضوّي فدي الكيدان لحيدن توّفدر شدرو ه فدي كيداني آخدر، بدل يعدني، اسدتراتيجيًا، ضدرورة 
التمركز في نقطة انطالقي تشّع إلى البياة كّلهدا. وفدي هدذا تكمدن فكدرة لبندان دد نطداق ضدماني للفكدر الحدّر التدي 
 رحها سعاده في أواخر األربعينيات، والتي سندرسدها بالتفدصيل فدي بحدث الحدق ... وهدي الفكدرة الدتي تدضع 
الحّل الشامل لكّل مشكالت لبنان الداخلية، ولعالقاته الطبيعية ببياته، وتحّمله رسالًة تاريخية اجتماعية فاصدلة 

 يتّديها في بياته.
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استنادا على هذه اال ر والمفاهيم التي شكلت رؤية سعاده للمسالة اللبنانية، نالح  ان سدعاده فدي "بدالغ  يدادة 
الثددورة القوميددة ايجتماعيددة العليددا األولددى" الددتي ا لقهددا، شددّدد بوضددوح انهددا "األولددى" وذلدد  تأكيدددًا ان الثددورة 
ايصالحية التي دعا اليها في الكيان اللبناني هي خطدوة أولدى علدى  ريدق الثدورة القوميدة االجتماعيدة الدشاملة 
التى تطال الكيانات الدسورية بكاملهدا مدن أجدل تحقيدق الحدل الجدذري مدن خدالل تطبيدق مبدادئ النهدضة. وهدذا 
دليل إضافي ان سعاده مفكر عملي يجيد ربط المرحلي مع ايسدتراتيجي انطالقدا مدن إدرا  الممكدن فدي حركدة 

 التاري  من دون ايستسالم للواقع الراهن او التسليم بالطوباوية.
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 سعاده: "العقل  و الشرع األعلى"
 األمين د. حيدر حاج اسماعيل

  
في سياق محاضرته السابعة، وعندما كان شارحًا للمبدأ 

فصل الدين عن “ايصالحي األول الذي ينّص على: 
الدولة"، ذكر سعاده ما يلي، مما له عالقة ببحثنا، قال: " 
في نظرنا إلى الدين من حيث ناحيته الروحية ال السياسية، 
نحن نقول، إن الدين للحياة ولتشريا الحياة، وليست الحياة 
للدين ولتشريا الدين". ثم يتابع مباشرة ليقول:" نحن، كما 
قلت، قوة فاعلة في هذا الكون. وإذا كان هللا قد خلقنا 
وأعطانا مواهب فكرية، أعطانا عقال نعي به ونفكر ونقصد 
ونعمل، فهو لم يعطنا هذا عبثًا. لم يوجد العقل اينساني 
عبثًا. لم يوجد ليتقّيد وينشّل. بل وجد ليعرف، ليدر ، 
ليتبصر، ليميّز، ليعيّن األهداف، وليفعل في الوجود. وفي 
نظرتنا أنه ال شيء مطلقًا يمكن ان يعطل هذه القوة 

العقل فا  األساسية وهذه الموهبة األساسية لّنسان.
. (7)"اإلنسان  و ن سه الشرع األعلى والشرع األساسا

بعد ذل  يصف سعاده العقل بأنه " موهبة اينسان العليا" 
وأنه "التمييز في الحياة" وبدونه أو بإبطاله ينحّط اينسان 

 .(7)الى درجة العجماوات
واض  أن ال جديد في هذا التعريا للعقل. فهو ينتمي  

الفينيقي(،   –إلى المدرسة الروا ية )فكر زينون الرواقي 
وقبله إلى المدرسة اليونانية القديمة التي شملت سقراط 
وأفال ون وأرسطو. فالعقل، لدى هتالء، جميعًا، هو " 

وقد يكون   " .The natural lawالقانون الطبيعي" "
 أرسطو  اليس خير ما يفيدنا في شرح هذه الصيغة.

أعتقد هذا الفيلسوف أن تعريا شيء يتطلب جنسًا 
genus   ًوفصاًل نوعيا differentia   .ليكون تعريفًا تامًا

وفي حالة اينسان، يكون الجنس هو الحيوان، والفصل 

النوعي هو العقل، فاينسان حيوان عاقل. والحيوان العاقل 
إنسان. والفصل النوعي )العقل(، في مثالنا، يسميه 

، أو essence أرسطو، أحيانًا، الماهية
، أو ما شابه. إذ nature ، أو الطبيعةfunction الو يفة

كان الشائع في ثقافة ذل  الزمان، أن لكل شيء ماهية، أو 
و يفة، أو  بيعة، فماهّية السكين، أو و يفتها، أو 
 بيعتها هي القطع. وو يفة القلم الكتابة على الشيء 
كالقر اس. وو يفة النهر الجريان في الوديان. و بيعة 
الري  الهبوب. وماهّية الشيء أو  بيعته هي الثابت فيه. 
والثابت صفة القانون. لذا، أمكن القول بأن القانون 
الطبيعي للنار هو في قدرتها على الحرق. وكذل ، أمكن 
القول بأن القانون الطبيعي لّنسان هو الثابت فيه أي 
العقل، أو التفكير وليس االنفعاالت الُقّلل الُحّول. فاينسان 

 حيوان عاقل.
أما العقل أو التفكير، عند سعاده، فيشمل، كما مّر معنا، 
التمييز، أساسيًا، ثم تعيين المقاصد في الحياة. وكأني 
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بسعاده داعيًا سامعيه في الندوة الثقافية، )حيث كان يلقي 
(، إلى النظر الجدّي في أفكار 7491محاضراته في عام 

محاضراته، وبخاصة تمييزه بين الدولة الدينية والدولة 
القومية. ومنافع هذه ومضاّر تل . وكذل ، التمييز بين 
الحزب السياسي الفاوي العادي، وحزبه السوري القومي 
االجتماعي الذي قضيته قضية األمة كلها الشاملة 

 لحقوقها ومصالحها. هذا من جهة عمومية.
أما، بالنسبة لعضو الحزب السوري القومي االجتماعي،  

فالعقل محّدد تحديدًا ال ُلبس فيه. فهو قبل انتمائه إلى 
الحزب كان في مرحلة الدرس والتمييز بين مختلف 
األفكار والفلسفات والعقائد. لكن، بعد اختياره العضوية 
في الحزب، فقد اختار عقله صورة محّددة، أي صار ذا 

 عقل قومي اجتماعي.
 
هذه األفكار األخيرة ال بّد من شرحها. وإننا نشرحها بما  

يلي، نقول: لكل مادة معرفية عقلها الفاعل فيها. فهنا  
العقل العلمي في مجال العلوم الطبيعية من فيزياء 
وكيمياء وبيولوجيا. والعقل العلمي مرسومة صورته في 
بنود المنها الذي يعتمده هتالء العلماء وهي: المالحظة، 
والفياس، والتجربة، ووضع الفرضيات بعد استقراء 

امتحانها. وهنا    ، ثمinduction الظواهر المدروسة
العقل الرياضي الذي يعمل بمنها 

. وهنا  العقل القانوني، والعقل deduction االستدالل
السياسي، والعقل الفني، والعقل الديني، والعقل 
االقتصادي، والعقل الديالكتيكي، وغير ذل  من العقول، 

 بعدد دوائر المعرفة.
بالنسبة لسعاده، ولدائرة المعرفة التي حّددها، نجد أنها 
الدائرة القومية االجتماعية. في هذه الدائرة بالذات، يفعل 
عقل من نوع جديد، هو العقل القومي االجتماعي. أما 
تعريا هذا العقل فقد وضعه سعاده في المبادىء 
األساسية الثمانية وايصالحية الخمسة. من هنا نجد أن 
العاملين في الحزب، مستولين وأعضاء، يفكرون، أو 
عليهم أن يفكروا، جميعهم، تفكيرًا قوميًا اجتماعيًا. 

المستولون واألعضاء في الحزب هم، كما قال سعاده، 
قوميون في ايدارة، وقوميون في السياسة، وقوميون في 
ايذاعة، وقوميون في الحرب. وبعبارة واحدة: هم قوميون 

 في الفكر والعمل.
والعقل الذي و يفته التمييز )والتعيين(، صار في 
النهضة القومية االجتماعية، متجليًا في التمييز بين ما 
يخّص األمة )وتعيينه(، وما ال يخّصها. بلى، العقل 
القومي االجتماعي صار الشرع األعلى والشرع 

 األساسي".
والحق أن سعاده كان واضحا في تحديده العقل الجديد  

بواسطة المبادىء القومية االجتماعية. ففي المحاضرة 
العاشرة، وكان بصدد شرح غاية الحزب، يقول: "إن غاية 
الحزب السوري القومي االجتماعي هي قضية شاملة 
تتناول الحياة القومية من أساسها، ومن جميع وجوهها. 
إنها غاية تشمل جميع قضايا المجتمع القومي، 
االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والروحية، 
والمناقبية، وأغراض الحياة الكبرى. فهي تحيط بالمثل 
العليا القومية وبالغرض من االستقالل وبإنشاء مجتمع 

تأسيس عقلية  قومي صحي . وينطوي تحت ذل 
و و ما  ووضع أساس مناقبي جديد، أخالقية جديدة

تشتمل عليه مبادىء الحزب السوري القوما االجتماعا 
، التي تكون قضية ونظرة الى األساسية واإلصالحية

. إلى أن يقول، (9)الحياة كاملة، أي فلسفة كاملة"
العقلية األخالقية الجديدة التا نؤسسها لحياتنا ومتكدًا:"

ما يقدمة الحزب السوري القومي ا  بمبادئنا  ا أثمن
 .(9)الجتماعي لألمة، لمقاصدها وألعمالها والتجاهها"

وتكون خالصة كالمنا عن مفهوم العقل عند سعاده، هو 
أنه، في الدائرة العمومية التي تشمل جميع البشر، هو 
القدرة على التمييز والتعيين )تعيين األهداف والمقاصد(. 
وفي ذل  يمتاز اينسان عن الحيوان. وفي ذل  يمُثُل 
قانون الطبيعة في اينسان. أما في دائرة المعرفة 
االجتماعية، قالعقل هو العقل القومي االجتماعي 
بامتياز. وليس إاّل. والعقل، في تل  الدائرة القومية 
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االجتماعية، صورته ومضمونه، هما في المبادىء. بلى، 
صورة العقل والمبادىء سّيان. تل  هي خالصة ما تقدم 

 من كالمنا..
ولكن، إذا شانا أن نتوسع في شرح العقل، عند سعاده، 
لجهة مركزه وأهميته، وعلى أساس معادلته بالمبادىء 
التي وضع، يمكننا المضّي ُقدمًا الى القول، إنه، حيثما 
وجدنا سعاده متكلمًا عن المبادىء القومية االجتماعية، 
فهو كان متكلمًا عن العقل الجديد. ومن هنا يمكن القول، 
إن كتاب: المحاضرات العشر، باعتباره شروحًا 
للمبادىء، من حيث انها أمتياز الحزب على غيره من 
األحزاب، هي، في نفس الوقت، شروح لمفهوم سعاده 

 للعقل الجديد.
 
المحاضرات العشر، كما قلنا في مناسبة أخرى )مناسبة  

قرائتنا لها في الجزء االول من سلسلة التعريا بفكر 
سعاده(، هي، منظوًر إليها من زاوية موضوعها، عبارة 
عن محاضرة واحدة، موضوعها: التعريا بالحزب 
السوري القومي االجتماعي، أنه ليس حزبًا سياسيًا، 
بالمعنى االعتيادي الفاوي، بل هو حزب مبادىء، أي 
حزب عقل جديد، أو عقلية جديدة ، أو نظرة الى الحياة 
الجديدة. من هنا، يمكننا أن نجعل عنوانًا لكتاب: 
المحاضرات العشر، )الذي ال عنوان له(، كما يلي: 
العقل الجديد عند سعاده، أو التعريا بحزب العقلية 

 األخال ية الجديدة.
بقيت مسألة هي، في نظرنا، على درجة كبيرة من 
األهمية، وهي أن المبادى القومية االجتماعية، ليست 
عقودًا جميلة من األلفاع واألفكار. إنها، بايضافة الى 
كونها فكرًا جديدًا، أو اتجاهًا جديدًا في التفكير، هي 
دعوة الى العمل. وتحريض على النضال لتعميمها في 
األمة، فتخرج األمة، الموجودة اآلن في حالة ايمكانية، 
الى حالة الفعل، والى نهوضها من قبر التاري ، الى 
المكان الالئق بها تحت الشمس. كيا هي المبادىء 
دعوة للعمل وتحريض على النضال؟ هذا الستال الهام، 

 نجيب عليه فيما يلي:
لنأخذ، على سبيل المثال، المبدأ األساسي األول الذي 
ينّص على أن: " سورية للسوريين والسوريون أمة تامة". 
فماذا نجد؟ نجد، إذا ما نظرنا حولنا، أن سورية )الو ن( 

بيكو(:   –مجزأة، وتفعل فهي سيكسة رهيبة )من سايكس 
فبعضها مغتصب )كيليكيا وايسكندرون(، وبعضها 
محتل )فلسطين والعراق(. كما نجد أن سورية )األمة( 
تنخر فيها االنقسامات الطائوية والعنصرية والطبفية 
وغيرها، فهي ليست، في حالتها الراهنة، أمة، بالمعنى 
الحفيقي لألمة الواعية لحقوقها ومصالحها، والمتسسة 
لدولتها المستقلة السّيدة. إذا، المبدأ األساسي األول، هو، 
بايضافة الى أنه يزودنا بعقل جديد، هو، في ذات 
الوقت، يريدنا أن نتحر  لتكون سورية للسوريين ويصير 
السوريون أمة تامة. وبطريقة التشبيه، نقول، إنه، لو 
أعطي هذا المبدأ لسانًا ليتكلم، لكان قال لنا، وبلغة األمر 
بل االستنفار: يجب أن تناضلوا يثبات أن الو ن 
السوري هو حقكم وأنكم أمة تامة. من هذا الوجه، نفهم 
معنى اعتبار المبادىء، مبادىء مناقبية )وجوبية(، أو 
شاملة عقلية أخال ية جديدة، بايضافة الى كونها تتعلق 

 بحقائق الجغرافيا واالجتماع.
هذا البعد المناقبي العميق للمبادىء يتكده سعاده بطريقة 
أخرى، وذل  عندما يصف المبدأ األساسي 

"، بقوله، في مصلحة سورية فوق كل مصلحةالثامن:"
شرح هذا المبدأ: " إن هذا المبدأ يقّيد جميع المبادىء 
بمصلحة الشعب"، ومعنى ذل  أنه يجب، بعد الوعي، 
العمل للمصلحة القومية، والخير القومي، وجمال الحياة 
القومية. أجل، هذا المبدأ هو "مفياس الحركات واألعمال 

. ونضيا فنقول، إنه مفياس أو ميزان (9)القومية كلها"
 العقل المناقبي الجديد.

اآلن، إذا صّ  نظرنا الى معنى المبادىء من حيث أنها 
صيغة العقل الجديد، العقل الذي يعرف )الواعي( والذي 
يحفز على العمل )النضال(، يمكننا االرتقاء في بحثنا 
العقل عند سعاده الى مستوى فلسفي اعلى فنقول، انه 
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عقل إراداي، أو إرادة عاقلة، أو ما شابه من هذه 
العبارات الضاّمة ضّمًا قويًا ال ينفّ  بين العقل وايرادة 
حيث ايرادة، بدورها غير منفكة عن المصلحة، ألن 
المصلحة وايرادة قطبا المجتمع، كما يقول سعاده في 

هي   والحق، أن المبادىء ذاتها إن (1)نشوء األمم كتاب:
إال تحديد لمصال  األمة األساسية ودولتها. فهي، لذل ، 

 .(1)مترافقة مع ايرادة القومية
معنى ذل  أن العقل، عند سعاده، ليس عقاًل نظريًا 

 مجردًا عن إرادة األمة ومصالحها.
أقول ذل ، ألنه وجد من خال المبادىء خالف ذل ، 
ولسوء الح . فراح يتهم المتمسكين بالمبادىء القومية 
االجتماعية بأنهم "تنظيريون"، وانه آن اآلوان لالنصراف 
الى المسائل العملية! لكن كيا تمكن العمليات بدون 
العقل والنظريات. ألم توفر لنا العلوم الطبيعية وعلوم 
الرياضيات، مع أن العلوم كلها تجريد في تجريد في 

تجريد، كل ما نتمتع به من مواد تكنولوجّية، ابتداًء من 
 الهاتف، والسيارات، والطائرة، الى التلفزيون؟

نعود الى القول، إن المبادىء مجّمع مصالحنا القومية 
األساسية، ففيها تتجّلى إرادتنا العامة، ومنها ينطلق 

 تفكيرنا في العمليات وغير العمليات.
خطوة فكرية أخرى ال بّد منها، ونحن نتكلم عن العقل عند 
سعاده. وهي أن سعاده، بربطه العقل بايرادة، ربطه 
باييمان بشكل من األشكال. وهنا  أقوال كثيرة له، 
وكتابات، يتكد فيها على ذل  الرباط. من ذل  اعتباره 

. والدين (1)القومية االجتماعية " دين الدنيا للسوريين"
يقتضي إيمانًا. وفكرة كون العقيدة القومية االجتماعية دينًا 
)فيقتضي إيمانًا( كان قد أكدها سعاده في خطابه في 

، عندما قال: " إن العالم قد 7491أميون الكورة في عام 
شهد في هذه البالد أديانًا تهبط الى االرض من السماء، 
أما اليوم فيرى دينًا جديدًا من األرض رافعًا النفوس 
بزوبعة حمراء الى السماء". ثم يضيا مباشرة قائاًل: 

. (4)"نحن في هذا المعنى لنا نظرة دينية يجب أن نفهمها"
معلمًا وهاديًا لألمة  آمنتم باوفي مناسبة أخرى، يقول: "

)أمة مثالية معلمة وهادية لألمم..." وآمنت بكم والناس...

. وفي قسم العضوية عند االنتماء للحزب، نقرأ في (70
المادة التاسعة من دستور الحزب: "وأن أتخذ مبادئه 

 .(77)القومية االجتماعية إيمانًا لي ولعائلتي وشعارًا لبيتي"
وفي المادة التاسعة نفسها نقرأ من بين شروط الدخول الى 
الحزب، وفي الفقرة الشرط اآلتي: "أن يدين بالقومية 
السورية االجتماعية ويعتنق مبادىء الحزب السوري 
القومي االجتماعي ونظامه". وهنا  غير ذل  كثير، مما 
يمكن االستشهاد به، للتدليل على ضرورة اييمان بالعقيدة 
القومية االجتماعية التي اعتبرها سعاده دين السوريين في 

 الدنيا.
كل ما تقدم يفيد أن العقل عند سعاده مركّب وليس 
بسيطًا: فهو قوة معرفة، وقوة إرادة تحفز على النضال، 
وقوة إيمان. وتتجلى صور ومضامين هذه القوى المرتبطة 
والمتفاعلة في مبادىء الحزب التي تتلف عقيدته. فالعقل 
العارف، )هنا (، قومّي، واالرادة المستنفرة للصراع قومية، 
واييمان )بمعنى التصديق( بصحة الرسالة هو أيضًا 
إيمان قومي. بلى، تمامًا كما قال سعاده :"إن المبادىء 
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 .(77)هي مكتنزات الفكر والقوى..."
أما المناها من استقراء، واستدالل، واستنباط، وغيرها، 
فهي أدوات يستخدمها العقل للبرهان. الذي قد يحصل 
قبل اييمان أو بعده. والواقع، أن البرهان، في معظم 

 الحاالت الفردية والشعبية أيضًا، يأتي الحقًا.
مسألة أخيرة ال بّد من ايشارة إليها تجنبًا ألي إلتباس في 
فهم قصد سعاده في كالمه عن العقل القومي وايرادة 
القومية الفاعلة في صميمه. والمسألة هي أن سعاده لم 
يرم إلى إلغاء ما يسمى بعقل الفرد )أو األفراد( الذي هو 
العقل الطبيعي. كل ما أراد هو تزويد الفرد، في بالده، 
بعقل ثقافي في مستوى العصر، عصر األمم والقوميات 
حتى يمكن نهوض أمتهم وتقدم بالدهم. ولقد كان واضحًا 
في وصف مرماه في كتاباته، حيثما كتب، وخطبه حيثما 
خطب، ومحاضراته حيثما حاضر. لكننا نكتفي ونحن في 
خاتمة بحثنا بذكر بعض ما قال في مقدمة كتابه: نشوء 
األمم، مما له عالقة بالمسألة المشار إليها. يقول: "إن 
الوجدان القومي هو أعظم  اهرة إجتماعية في عصرنا، 
وهي الظاهرة التي يصطبغ بها هذا العصر على هذه 
الدرجة العالية من التمّدن. ولقد كان  هور شخصية الفرد 
حادثًا عظيمًا في ارتقاء النفسية البشرية وتطور االجتماع 
اينساني. أما  هور شخصية الجماعة فأعظم حواد  
التطور البشري شأنًا وابعدها نتيجة واكثرها دقًة ولطافًة 

 –واشّدها تعقيدًا، إذ أن هذه الشخصية مرّكب إجتماعي 
نفساني يتطّلب من الفرد ان يضيا إلى   –إقتصادي 

شعوره بشخصييته شعوره بشخصية جماعته، أمته، وأن 
يزيد على إحساسه بحاجاته إحساسه بحاجات مجتمعه، 
وان يجمع الى فهمه نفسه فهمه نفسية مّتحده ايجتماعي، 
وأن يربط مصالحه بمصال  قومه، وأن يشعر مع إبن 

 .(79) مجتمعه ويهّتم به ويوّد خيره، كما يوّد الخير لنفسه"
 

             
  

 : وامش
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 نظرة سعاده إلى الدين على ضوء اإلسالم فا رسالتيه 
 األمين د. زهير فياض

القومية اإلجتماعية عقيدة تتناول المسائل ال كرية 
والسياسية  واإلجتماعية من زاوية المجتمع 

 وقضاياه

 

أّن سعاده هو عالم إجتماع، مفكر قومي ال ش  
إنساني، فيلسوف إجتماعي، زعيم نهضة، في 
شخصه تجتمع أبعاد مختلفة متعددة ومتنوعة 
ومتشعبة. وبالتالي، كل المسائل الفكرية والسياسية 
وايجتماعية لديه تتم مقاربتها من زاوية المجتمع 
وقضاياه. والعقيدة القومية ايجتماعية التي وضعها 
هي عقيدة قومية إجتماعية تنظر إلى المجتمع من 
زاوية المكان والزمان الذي نحيا فيه، بكالم أخر 
هي عقيدة تتناول المجتمع وكل المسائل المتعلقة به 

 في هذا الوجود الدينايكي النامي والمتطور دائمًا.

 

القومية اإلجتماعية عقيدة الوجود اإلجتماعا فا 
 الزمان والمكان

لذا أخلص إلى القول أن العقيدة القومية  

ايجتماعية ليست نظرة فلسوية ماورائية، بمعنى أنه 
ال يدخل في نطاقها ما يدخل في نطاق الدين 
بمعنى تفسير الوجود، و رح األسالة الكبرى: "من 
أين؟ إلى أين؟ فكرة الخلق؟ مآل الروح؟ الجنة 
والنار؟ الثواب والعقاب؟ أسبفية الروح على المادة 
أم أسبفية المادة على الروح... حتى أنه في مقدمة 
"نشوء األمم" قام سعاده بعرض للتعليل الديني، 
والتعليل العلمي، وبّين نقاط ضعف النظريتين من 
زاوية موضوعية علمية دونما تبني نهائي ألي من 
التعليلين تاركًا المسائل اييمانية إلى األفراد، كما 
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تر  سعاده لألديان والفلسفات الماورائية أن تهتم 
 بقضايا الماوراء.

 

سؤال معرفة الذات  و المنطلق... و نقطة 
 البداية

سعاده عالم اجتماع انطلق في بحثه من ستال: 
"ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟  بعًا، 
نتحد  عن المرحلة التي سبقت التأسيس )سيطرة 

عام، حرب عالمية  900عثمانية تركية إمتدت 
أولى عشنا ويالتها، مفاعيل ونتائا الحرب 
العالمية األولى وتداعياتها مجاعة أماتت اآلالف، 

بيكو"، وعد بلفور، -إتفا ية تقسيم لبالدنا "سايكس
تحدي  يام الكيان ايستيطاني اليهودي على أرض 
فلسطين... وغيرها من األزمات التي هددت 
مجتمعنا وأدت إلى حالة الّستقرار والحروب 
وايستنزاف(، فكان ستال أخر  رحه أنطون 
سعاده على نفسه بعد الستال األول وهو "من 
نحن؟ " ستال معرفة الذات إذًا... هو المنطلق... 
هو نقطة البداية... في رحلة الجهاد الفكري لدى 
أنطون سعاده لسبر أغوار مشكالت الواقع 
ايجتماعي بتفرعاته وتشعباته وتحدياته المختلفة 

 والمتعددة والمتنوعة. 

كي تستطيع اينتقال من دائرة اينفعال إلى دائرة 
الفعل يجب أن تحدد ماهية الهوية؟ من نحن؟ ألن 

تحديد الهوية يحدد الفاعلية ودائرة تأثيرها في 
 الزمان والمكان.

إذًا األصل لدى سعاده أنه عالم إجتماع وفيلسوف 
إجتماعي حمل لواء خالص أمته وبالده وشعبه 
من الويالت التي كانت وما زالت تحدق من كل 
حدبي وصوب، وحمل أيضًا لواء نهضة هذه األمة 
وتطورها ورقيها، لواء رفعة المجتمع وتقدمه 

 وإزدهاره.

وكل أبحاثه ودراساته األولية المعمقة إرتكزت على 
معطيات العلم، فدرس التاري  اينساني، وحاول 
إستنباط القواعد واألسس التي قامت ونشأت عليها 
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المجتمعات واألمم، بما فيها أمتنا، وقام بوضع الخالصات التي شكلت الملم  الفكري للمدرسة القومية 
ايجتماعية في نشوء األمم وال سيما أمتنا التي قرر أنها سورية بناًء على هذه المعطيات التاريخية 

حياتيي  ويل   –وايجتماعية والحياتية والثقافية والجغرافية، وحدد العوامل التي تنشئ األمة في سياقي تاريخيي 
األمد، يقوم على وحدة الحياة، على وحدة الدورة ايقتصادية ايجتماعية التي تطال البياة الطبيعية بأسرها، 
وتمتد الحقًا إلى خارج حدود الو ن القومي، لتنفت  على العالم إنطالقًا من قواعدها األصلية الذاتية مما 

 يكسبها الحصانة والقدرة على اينتقال من دائرة اينفعال إلى دائرة الفعل اييجابي وعلى كل المستويات.

 

 ا البنية  اإلجتماعية األساسية الحاضنة لكل الشعب بكل مكوناته وتالوينه   -عند سعاده   –األمة 
 وأديانه وتوائ ه ومذاهبه وعائالته

 –المجتمع  -إذًا األصل لدى سعاده في موضوعة الهوية هو األمة 
المتحد األتم، فاألمة هي البنية ايجتماعية األساسية الحاضنة لكل 
الشعب بكل مكوناته وتالوينه وأديانه و وائفه ومذاهبه وعائالته، 
وهو يقول في تعريا األمة: "األمة جماعة من البشر تحيا حياًة 
موحدة المصير موحدة العوامل النفسية والمادية أكسبها تفاعلها عبر 
التاري  خصائص وميزات تميزها عن غيرها"، ومن هذه الحفيقة 
األساسية تتفرع كل المسائل األخرى في السياسة، واألمن وايقتصاد 
وايستراتيجيا العسكرية والحضارة والثقافة وغيرها من المسائل التي 
تشغل عقل المجتمعات اينسانية، وكل مقاربات سعاده العلمية 
والفكرية لكل هذه القضايا تنطلق منها، من حفيقة األمة الواحدة 

 والمجتمع الواحد. 

وهذا هو المدخل اليوم لمقاربة مسألة "ايصالح الديني في كتاب 
 -بالمبدأ  –ايسالم في رسالتيه" لدى سعاده، فايسالم في رسالتيه 

ليس بحثًا دينيًا مستقاًل، أي أن هدف سعاده من خوض غمار هذا 

أن هدف سعاده من 
خوض غمار هذا البحث 
الديني ال يدخل في نطاق 
الفلسفة الدينية والتعمق في 

المسائل الدينية الصرفة 
والقضايا اييمانية الكبرى، 

والالهوتية بقدر ما هو 

محاولة لمقاربة عميقة 
وشاملة لموضوعة الدين 

من زاوية إتصاله بالمسألة 
ايجتماعية، أي مسألة 
 حياة المجتمع الزمنية..
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البحث الديني ال يدخل في نطاق الفلسفة الدينية 
والتعمق في المسائل الدينية الصرفة والقضايا 
اييمانية الكبرى، والالهوتية بقدر ما هو محاولة 
لمقاربة عميقة وشاملة لموضوعة الدين من زاوية 
إتصاله بالمسألة ايجتماعية، أي مسألة حياة 
المجتمع الزمنية، وإن كان في السياق قد  رح 
رؤيته لجوهر الرساالت الدينية، ولكن الغاية 

األساسية  لت على الدوام معالجة أبعاد عالقة 
 الدين بالمجتمع من مختلف الجوانب. 

في   –في الشكل، "ايسالم في رسالتيه"، هو 
بحث تم نشره تسلساًل في جريدة   -األصل 

"الزوبعة" النصف شهرية التي أصدرها سعاده في 
مغتربه القسري في "بونس أيرس" األرجنتين، وجاء 
هذا البحث كرد على محاضرات ومقاالت لكاتب 
لبناني هو رشيد سليم الخوري الذي ادعى إعتناقه 

  -أي في هذه المحاضرات  -"ايسالم" فشوه 
الكثير من المفاهيم الدينية الصحيحة وأوغل في 
بث التفرقة الدينية والطائوية، في قراءاته المغلو ة 
للنصوص واآليات الدينية، مما أحد  بلبلًة 

وفوضى تضاف إلى واقع البلبلة والفوضى التي 
عاشها مجتمعنا، وإلى حالة اينقسامات الطائوية 
والمذهبية التي ال  ائل منها. وقد جاء هذا البحث 

حلقة تابع فيها سعاده تضارب األفكار في  91في 
تل  "الحارضة" كما سماها سعاده، مبّينًا الخطل 

 الذي يتردى به النفر الرجعي في أمتنا كما قال.

لقد مّثل "ايسالم في رسالتيه" بهذا المعنى، دراسة 

تحليلية على درجة عالية من التأمل في مصدر 
الرسالتين وهدفهما السامي الواحد في غاياته 
البعيدة، كما أنه جاء كرد على أوهام التعصب 
الطائفي الذي ال مبرر دينيًا له، ألن ال عالقة 

 للدين الصحي  به.

( التي 7497  -7497كما أن الفترة الزمنية )
وضع فيها الزعيم هذا البحث، في مغتربه القسري، 
كانت أقسى فترات الحرب ايستعمارية وإستغالل 
عناصر التعصب الطائفي يبقاء األمة في حالة 
من التمزق الطائفي والمذهبي، إمعانًا في التقسيم 

 ومفاعيله السلبية على حياة المجتمع بأسره.

 

لقد مّثل "ايسالم في رسالتيه" بهذا المعنى، دراسة تحليلية على درجة عالية من التأمل في مصدر 
الرسالتين وهدفهما السامي الواحد في غاياته البعيدة، كما أنه جاء كرد على أوهام التعصب 

 الطائفي الذي ال مبرر دينيًا له، ألن ال عالقة للدين الصحي  به.
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مقاربات سعاده تنطلق من ركيزة "أن العقل  و 
 الشرع األعلى فا المجتمع"

المدخل لفهم مقاربات سعاده في كل الموضوعات 
التي قاربها تنطلق من ركيزة "أن العقل هو الشرع 
األعلى في المجتمع"، و"هذا العقل هو مّنة هللا في 
اينسان، وهذا العقل وجد ليفعل، ال لُيعّطل"، هذا 
هو المنطلق األول لسعاده في مقاربته موضوع 

أي   –النص الديني، إذ ال ُيعقل أّن واهب العقل 
 يخلق ما يعطله.  -هللا

وهذا يقع في منزلة ايجتهاد أي إعمال العقل في 
قراءة الظاهرات التي تعرض في سياق الحياة، 

 وكذل  في قراءة النصوص بما فيها الدينية.

هذا إذًا هو المدخل لقراءة أنطون سعادة للنصوص 
الدينية في المسيحية والمحمدية أي اينجيل 

 والقرآن. 

" "إقتتالنا على السماء أفقدنا األرضيقول سعاده : 
والتأمل الصحي  في مغزى هذا القول يوصل إلى 
رفض األسباب التي تجعل أبناء األمة الواحدة 
يختلفون في أمر دينهم الواحد فيفقدون األرض 
التي وعد هللا أن يورثها المتقين من عباده. وهذا 
يوصلنا إلى الخالصة األساسية التي وصل إليها 

أنه ليس من سوري )مواتن( مؤمن إال سعاده 
فاتقوا هللا . عندما يقول: "و و مسلم لرب العالمين

واتركوا تآويل الحزبيات الدينية العمياء، فقد 
جمعنا اإلسالم: " منا من أسلم هلل باإلنجيل ومنا 
من أسلم هلل بالقرآن ومنا من أسلم هلل 
بالحكمة...فليس لنا من عدو يقاتلنا فا ديننا 
وحقنا ووتننا غير اليهود، فلنكن أمًة واحدة فا 

 قضيتنا الواحدة ونظامنا الواحد".

 ذه الجمل القليلة التا أوردُتها من سعاده تضيئ 
على "اإلسالم فا رسالتيه" لجهة الغاية والهدف 
والرسالة التا جهد سعاده ليوصلها إلى أبناء 
أمته وإلى العالمين أجمعين فا المسألة الدينية، 
وما يصح فا بالدنا يصح فا بالد كثيرة غلب 
 عليها الصراع الدينا والطائ ا والمذ با المقيت.

 

رفض ألتروحات الم اضلة بين الرساالت 
 السماوية

في مقدمة "ايسالم في رسالتيه" يقول سعاده: "إننا 
ال نصدق أن مسلمًا محمديًا واحدًا مدركًا لحفيقة 
رسالة النبي العربي يقبل كالم رشيد الخوري الذي 
 اهره تأييد لّسالم المحمدي وبا له هدم للعقائد 

 ايسالمية الصحيحة."

إذ أن أول ما نطق به رشيد سليم الخوري 
  -والكالم لسعاده  –المتظاهر بايسالم المحمدي 

في مدح هذا الدين كان كفرًا به وبآياته. إذ أنه قال 
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في بداية "حارضته" كما يسميها سعاده: "لما 
فّضلُت ايسالم على المسيحية في خطابي العام 
الماضي ال "... فأخذ نقطة ايبتداء تفضيل الدين 
ايسالمي المحمدي على الدين ايسالمي 
المسيحي، وجعل هذه النقطة مدار كالمه فنطق 
بكلمة الكفر من حيث فت  فاه أو جّر قلمه على 

 -يقول سعاده–القر اس فحق عليه قول اآليات 
"إّن الذين يكفرون باهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين هللا ورسله ويقولون نتمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذل  سبياًل. أولا  هم 
الكافرون حقًا واعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا. والذين 
آمنوا باهلل ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولا  
سوف يتتيهم أجورهم وكان هللا غفورًا رحيمًا" )من 

(. ومن سورة البقرة )ليس 797-790سورة النساء 
البر أن توّلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكّن 
البّر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب 
والنبيين ال (، ومن سورة النساء )لكن الراسخون 
في العلم منهم والمتمنون يتمنون بما ُأنِزَل إلي  

 (.717وما ُأنِزَل من قبِلُ ...ال ( )

هذا نموذج للقراءة العقالنية التي أجراها سعاده 
لنصوص الدين في معرض رده على أ روحات 
التضليل الديني التي حاول الخوري أن يعّممها 

 إمعانًا في بث التفرقة بين المذاهب واألديان.

في مكاني أخر، يقول الخوري: "اينجيل كتاب 

روحاني ُيعنى باآلخرة فحسب وال يعّلم في هذه 
الدنيا غير الدروشة والزهد وقهر الجسد وحبس 
العقل في قفص من بباوة ايستسالم لما وراء 
المنظور وهو يقتل المواهب ويهيض األجنحة 
ويعصب على العيون ويربط الفطرة بالسالسل 
الثقيلة ويخنق الطموح فال مجد عنده إال مجد 
الخضوع األعمى للتعاليم السماوية كما بشر بها 
هو. ال بأس في شريعته أن تعيش عبدًا ر يقًا مدى 
الحياة....ال " ويضيا: "لقد فس  ايسالم لمحبي 
الكسب و البي الثروة مجااًل ال حد له بقوله "إعمل 
لدنيا  كأن  تعيش أبدًا" في حين جعلت المسيحية 
الفقر شر ًا أساسيًا لدخول السماء عماًل بقولها 
للغني الذي  لب أن ير  الحياة األبدية "بع كل 
أمالك  ووّزع ثمنها على الفقراء واتبعني" ... فكان 
رد سعاده صارخًا على الخوري بقوله: "ال ننتظر 
أن يكون لرشيد سليم الخوري ضابٌط من جهله، 
ألن الضابط يكون من العلم وال يمكن أن يكون من 
الجهل. إذ أن هذا الحديث هو لّمام علي )عليه 
السالم( وهو ليس في مقام الشريعة ايسالمية 
)وهنا  فارق بين الشريعة وحديث الصحابة(، ومع 
هذا فقد قام الخوري بتشويه الحديث إذ أنه لم يكمل 
السياق الذي جاء فيه، أي تكملة الحديث وبالذات 
"وإعمل آلخرت  كأن  تموت غدًا"، فأخضع بهذا 
القول المادية إخضاعًا كليًا للروحية. فغرُض 
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السعي والكسب لم يعد للبقاء في المادية 
الالمحدودة، بل صار للوصول إلى المستوى 
الروحاني الذي ذهب المسي  إليه رأسًا لعدم حاجته 
إلى إعداد األساس المادي ألن هذا كان موجودًا 
بكثرة، بمعنى أننا نتحد  عن مجتمع في درجة 
تطور إجتماعي وعمراني بمقاييس ذل  الزمان 
تختلف عن وضعية المجتمع في البياة التي نزلت 

 بها الرسالة المحمدية.

وفي "ايسالم في رسالتيه" نفسه، وتحت عنوان 

"بين الهوس والتدين "يقول سعاده: "رأينا مما أثبتناه 
في ما سبق أن القول في خالف المسيحية 
والمحمدية وتفضيل هذه الرسالة على تل  ليس 
مجرد قول يقوله أحمق، بل إعتقادات شاعت في 
أوساط واسعة بين المحمدية ألن في هذه األوساط 
تنتشر حركة هذا التفكير الرجعي الذي يغذيه عدد 
من المفكرين المحمديين الذين خلطوا الو نية 

 والقومية بالدين."

ويضيا سعاده إذا دّققنا أكثر فأكثر في كالم  
"العروة الوثقى" المتعلق بغاية المذهب المسيحي 
وغاية المذهب المحمدي، ووقفنا على بعد تأويله 

عن ايتجاه الصحي  المتيد بالشواهد، وعن 
الطريقة ايستقرائية التاريخية، على ما أوضحناه 
في األبحا  األخيرة المتقدمة، تبين أنه كالم بني 
على روح الحزبية الدينية أكثر كثيرًا مما بني على 

 تدبر القرآن واينجيل.

إن القرآن نفسه يعّد  اينجيل كاًلما منزاًل. "وقولوا 
 آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم".

وفي مكان أخر يقول سعاده: "هذا ما ُيظِهر أن 
الذين فهموا الدين فهمًا أوليًا في حاالت نشأته 
يعتقدون أنه الصحي  الذي ال جدال فيه. وهذا 
أيضًا ما ذهب إليه إمامان كبيران كالسيد األفغاني 
والشي  محمد عبده، مع العلم أنهما كانا يحسبان 
من  الب ايصالح في الدين، وأنه كان لهما 
مناوئون في مقصدهما ايصالحي الذي لم يبلغ ما 
بلغه كاتب أخر هو الكواكبي الذي كان من 
المتسف أن صيته لم يذهب ذهاب صيتهما. وال 
نريد التوسع في الشروح اآلن وال نعرض لتفاصيل 
مذاهب السنة والشيعة والمتصوفة وغيرها في ذل ، 

إلى إعتماد   -يضيا سعاده–بل نذهب رأسًا 
األساس وهو القرآن كما إعتمدنا اينجيل أساسًا في 
كالمنا على المسيحية، وإلى فهم عوامل نشأة 
الرسالة المحمدية وتطورها في بياتها التي هي 

العربة، من غير الدخول في التفاصيل الثانوية  
وشروحها في المدارس األربع: أبي حنيفة، مال  

إن القرآن نفسه يعّد  اينجيل كاًلما منزاًل. 
 "وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم".
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بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن 
 حنبل."

ويطرح سعاده ستااًل أساسيًا متصاًل بحياة المجتمع 
وسالمته وإستقراره وإزدهاره وتقدمه: "إلى أين يقودنا 
ايعتقاد بأن صحة الرسالة المحمدية هي في 
محاربة أهل الرساالت األخرى حتى يدينوا بها أو 
يخضعوا للمسلمين المحمديين، وبأن المذهب 
المسيحي يعلم أتباعه الخضوع لكل سلطان أجنبي 

إلى شيئ أخر يقودنا هذا ايعتقاد يحكمهم؟ لن 
غير اينشقاق الداخلي وإفناء التعاليم الدينية 

 السامية في قتال ال نهاية له. 

وحكمًا ستأتي النتائا ايجتماعية الوبيلة والكارثية 
التي يمكن جمعها في كلمتين: البغض والعداوة 
بين المسيحيين والمحمديين في األمة الواحدة. 
وهذه العداوة يستغلها األجنبي والصهيوني والنتيجة 
األكيدة هي العبودية الحتمية التي يشتر  
المحمديون والمسيحيون في جريمة دفع  بعضهم 

 بعضًا إليها. وما هو السبب؟

اإلعتقادات ال اسدة واإلجتهادات المغرضة لها 
 الدينية-نتائج كارثية من الوجهة اإلجتماعية

السبب هو: ايعتقادات الفاسدة وايجتهادات 
المغرضة من الفريقين المبنية بدورها على 
إعتقادات دينية وإجتهادات فقهية أو الهوتية هي 

أيضًا ال موجب حتمي لها من الوجهة ايجتماعية 
 الدينية.   –

إذًا، أردُت من خالل عرض هذه الفقرات 
 –وايستشهادات من سعاده أن الوجهة القومية 

ايجتماعية هي التي دفعت سعاده إلى تناول 
 الموضوع بهذه الصراحة الكلية.

"لو تكاشفتم لما تراقبتم"، يقول سعاده: "إننا نقول 
لجميع السوريين، محمديين ومسيحيين: يجب 
عليكم أن تتكاشفوا فتعلم كل فاة ما تضمر لها 
الفاة األخرى بكل ما فيه من جميل وقبي . فإذا 
تكاشفتم فهو أول الطريق إلى إصالح حالكم وحل 
كل قضية يتطلب معرفة جميع أضالعها وإال كان 

  “حاًل فاسدًا ال يثبت.

في معرض مقاربته العلمية لألغراض األساسية 
للدين، في ايسالم المحمدي وايسالم المسيحي، 
يرى سعاده توافقًا جوهريًا في المضمون وإختالفات 
شكلية تعود إلى إختالف الظروف والبياة وحال 
المجتمع في فلسطين التي نزلت فيها رسالة المسي  
وبين العربة أي الصحراء التي نزلت فيها رسالة 

 محمد.

يقوم سعاده بتصنيا المحمدية من حيث هي 
 عقيدة وملة، فيقسمها إلى قسمين:

األول: هو المحمدية كدين. والثاني هو المحمدية 
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كنظام إجتماعي ودولة، فايسالم المحمدي من 
حيث هو دين يرمي إلى أغراض أخيرة روحانية 

 تتعلق بالمسائل اييمانية األساسية:

إحالل ايعتقاد باهلل الواحد األحد محل عبادة 
 األصنام.

 فرض عمل الخير وتجنب الشر.

 تقرير خلود النفس والثواب والعقاب.

على هذه األغراض قام ايسالم المحمدي كدين، 
فهي أساس دعوة محمد وصلبها، وما تبقى فهو 
األمور الشكلية التي ُتتخذ وسائل لبلوغ هذه 
األغراض، وهي أيضًا جوهرية، ولكن أهميتها 

 نسبية من الوجهة الدينية البحت.

ولكي نقتنع بأن هذه األغراض ال تتم إال بواسطة 
الرسالة المحمدية وحدها يجب أن نقتنع بأن 
المحمدية هي التي جاءت بها وأنها هي أساسها، 

 فهل نتحقق من ذل  من الوجهة التاريخية؟

 

اإليمان باهلل الواحد غير المنظور فكرة سورية 
 قديمة جداً 

إّن الغوص في مراحل تطور الفكر الديني وخاصة 
في بالدنا السورية فنرى أن اييمان باهلل الواحد 
غير المنظور، الذي يرى كل شيء والقادر على 
كل شيء، هي فكرة سورية قديمة جدًا مسخها 

اليهود وشوهوا مضامينها فجعلوا من هللا )بمفهومه 
المسكوني العالمي( جعلوا منه في عقولهم  و مًا 
أو صنمًا حي خاص بالقبيلة ايسرائيلية يحارب 
معهم في حروبهم، ويحقق لهم أهدافهم الذاتية 

ويميزهم عن القبلية 
غيرهم من البشر "شعب هللا المختار" ففكرتهم عن 
"هللا" تشابه أفكار الجماعات األولية في عبادتها 
لألصنام، فكانت عبادتهم له وإتصالهم به أشبه 
بعبادة األصنام وايتصال بها، فكانوا يشاورونه في 
حروبهم كما كان الوثنيون يشاورون آلهتهم في 

 حروبهم وكان هللا خاصًا بهم.

وكذل  أخذ اليهود منظومة الفيم واألخالق والحق 
والبا ل والخير والشر ونسبوها إليهم، أي الحق هو 
حق اليهود، والخير هو خير اليهود وهللا هو إله 
اليهود، و بقوا هذا النظرية على مسألة الثواب 
والعقاب، والجنة والنار أي مسخوا الفكرة من 

 أصلها.

أما في المسيحية فهنا  شبه تطابق كامل من 

أن اييمان باهلل الواحد غير المنظور، 
الذي يرى كل شيء والقادر على كل 
شيء، هي فكرة سورية قديمة جدًا 
 مسخها اليهود وشوهوا مضامينها..
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حيث األغراض الدينية في الرسالتين وفي كل 
 المسائل اييمانية األساسية.

 اذًا أين ايختالف؟

ايختالف هو في مسألة الدولة وهذا يعود إلى 
إختالف الظروف والبياة والعقلية التي كانت سائدة 

 في كال البياتين التي نزلت فيهما الدعوتان.

 –العشائرية   –القبلية   –الصحراء   –البياة العربية 
حياة بدوية كاملة  -وأد البنات  –عبادة األصنام 

قائمة على الحروب والغنم في الحروب وما 
شاكل... في حين أن دعوة السيد المسي  )يسوع 
الناصري( نزلت في فلسطين في بياة متمدنة 
بمقاييس ذل  الزمان فيها تشريع وفيها إدارة وفيها 
قانون وفيها تنظيم لم تكن بحاجة للتشريع إنما 
كانت بحاجة لتر ية روحية عظيمة، إلى إرتقاء 
نفسي يرفع من المستوى الروحي لّنسان، لذا 
جاءت تعاليم يسوع الناصري أقرب إلى التعليم 

 المناقبي منه إلى األمر والنهي.

 

الدين كان وما يزال وفا سياقات تطوره التاريخا 
المصدر األساس لجزء أساسا من منظومة القيم 

  التا نتغنى بها

هذه القراءة المتقدمة عند سعاده للدين في "ايسالم  
في رسالتيه" هدَف منه إلى تزخيم الدور الحفيقي 

للدين في ما هو نظرة إلى هللا والخلق والحياة بما 
فيها اينسان، والجانب األخر هو المتصل 
بايصالح ايجتماعي وهو األساس أي رفد 
المجتمع اينساني بمنظومة الفيم واألخالق 
والمناقب التي تشكل إذا ص  التعبير "البنية 
التحتية الروحية" لبناء اينسان الروحي، كيا ال، 
والدين كان وما يزال وفي سياقات تطوره التاريخي 
المصدر األساس لجزء أساسي من منظومة الفيم 
التي نتغنى بها، واألساس النظري التي استقت 

 القوانين الوضعية روحها.

يقول سعاده: " الدين وجد لتشريا الحياة ولم توجد 
الحياة لتشريا الدين" ويقول في مكان أخر: "إّن 
إقتتالنا على السماء أفقدنا األرض"، وأننا "كلنا 
مسلمون لرب العالمين منا من أسلم هلل بالقرأن ومنا 
من أسلم هلل باينجيل ومنا من أسلم هلل 
بالحكمة...وأنه ليس لنا من عدو يقاتلنا في أرضنا 
وحقنا وديننا إال اليهود ونضيا اليوم 
والمتهودون... وفي هذا لقاٌء جوهري مع اآلية 
القرآنية: "إّن أشد الناس عداوًة للذين آمنوا اليهود 

 وأقربهم النصارى ....ال ."

هذه هي الخطوط العريضة لّسالم في رسالتيه 
وفي مضمون النظرة  لدى سعاده إلى الدين 

                                                           بتقا عاته مع المسألة ايجتماعية. 
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 عملية قيصرية أم عملية سومرية؟
  د. علي الشو  

من المعروف أن الجنين، إذا تعذرت والدته بصورة 
تبيعية، ُتجرى عملية الخراجه من بطن أمه. وتسمى 

ونحن  . ذه العملية، عملية شق البطن، قيصرية
نستغرب لماذا تكرست  ذه التسمية مع أن مثل  ذه 
العملية كان معروفًا منذ أيام سومر المبكرة فا وادي 
الرافدين، أي قبل أن ُتعرف عند الرومان بز اء أل ا 

 سنة. 

وقد تحدر إلينا أكثر من نص سومري وبابلا حول 
الوالدة الطبيعية، وغير الطبيعية التا تقتضا استعمال 

 العملية الجراحية عند إخراج الجنين من الرحم.

 
جاء فا ملحمة "إينوما إيليش = حينما فا األعالا"، 

 :المعروفة بة "ملحمة الخليقة البابلية ما يلا

 
 "شابزو، التا فحصت الرحم )رحم تعامت(،

 التا رفضت تسليم فاعلا الشر،

 التا تمارس عملية توليد تبيعا إلنجاب أت ال الخير، 

 أخرجت الط ل الشرير جهيضًا )أي مولودًا ميتًا(.

التا فصلت كل جنس على حدة، ت ل الكذب، وت ل 
 الصدق، 

 التا أخرجت جهيض كل عدو، بآلة الكاكو... إلخ".

  
 ا  نا إشارة واضحة إلى "فحص الرحم"، والوالدة 

الطبيعية، والوالدة بشق البطن باستعمال آلة الكاكو. 
إنما ُي هم من النص أن  ذه العملية األخيرة ُتجرى عندما 

 يكون الجنين ميتًا فا بطن أمه. 

وفا قصة )إيتانا( وزوجته )مودام( التا ترقى إلى ما 
بعد الطوفان مباشرة، نقف على معلومات أخرى حول 

وإيتانا  و أحد أقدم  .عملية اخراج الط ل من بطن أمه
ملوك سومر، كانت زوجته مودام عقيمًا. ولكا ال ينقطع 

 نسله، حاول العثور على "عشبة االنجاب" لزوجته. 
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وتروي لنا قصة إيتانا أن أفعوانًا ونسرًا عاشا على شجرة 
واحدة جارين تيبين يعين أحد ما اآلخر. لكن النسر 
نكث  ذا العهد ذات يوم، والتهم صغير األفعوان. فتظلم 
أبوه عند إله الشمس )شماش( الذي نصحه بأن يخت ا 
فا أحشاء ثور نافق ليترصد النسر وينتقم منه. وعندما 
حط النسر على جثة الثور النافق ليلتهمها، انتقم منه 
األفعوان على النحو اآلتا: أمسك بالطير الكبير وكسر 
مخلبه، ورماه فا ح رة. وكان  ناك رجل يدعى إيتانا، 
ليس له أت ال، يبحث عن "عشبة الوالدة" التا ال تنمو 
إال فا السماء. تضرع أيضًا إلى شماش، فنصحه بإنقاذ 
النسر، ليكسب وده ويتخذه واسطة للطيران إلى السماء. 
و ذا ما فعله إيتانا. "ثم وضع صدره على صدر النسر، 
ووضع يديه على ريش جناحيه، ووضع ذراعيه على 

 جنبيه". 

وبهذا الوضع غير المريح انطلق إيتانا فا رحلة مح وفة 
بالخطر. وشيئًا فشيئًا صار يرى األرض تتقلص إلى 
قطعة صغيرة كالحقل، والبحر بحجم سلة الخبز. حتى إذا 
 :اخت ى منظر األرض والبحر، استبد الرعب بإيتانا وقال

"يا صديقا، لن أواصل العروج إلى السماء"! ثم أرخى 

 قبضته، وسقط إلى األرض، يتبعه النسر...

وعند  ذه النقطة الحرجة يتوقف النص الذي ُعثر عليه 
مخرومًا. لكننا نستطيع االستنتاج بأن إيتانا حقق 
غرضه، فقد أصبح له، فا نصوص أخرى، ولد وريث 

 سنة. 7511يدعى بالخ، وعاش  و 

وورد ذكر إيتانا فا ساللة أور الثانية )لما بعد 
 الطوفان(. كما ورد اسمه فا ملحمة جلجامش:

 فا منزل الغبار، الذي دخلت، 

 يقيم رئيس الكهنة ومساعده، 

 يقيم المعزم والمعزوم
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 يقيم إيتانا، ويقيم سومو قيم   

ويحدثنا نص آخر عن عملية الوالدة "القيصرية" لزوجة 
 : إيتانا، المدعوة مودام. وجاء فا  ذا النص

 )السطر األول مشوه تتعذر قراءته(

 أجريت )ال بد أن المقصود بذلك عملية جراحية(

 المسالك )الم ضية إلى رحمها( تقلصت. 

لذلك، )حين تلم( برحمها نوبة مرضية، فإنها تعانا من 
 عجز )فا إمدادات الدم(.

ثم أزال األشي و )الشافا أو العراف أو الطبيب( العظام 
 .بآلة

لكن اآلالت التا )خرقت جدار الرحم لسوء الحظ، سببت 
 نزي ًا(

ولصيانة الدم حرصت على أن ال تذ ب إلى المياه 
 الراكدة.

 لكن الجسد )لم يتعرض للتلوث(،

 .وعندما توقف النزف الذي تعرضت له، تحسنت حالتها  

إن السطرين الخامس والسادس ينطويان على أ مية 
كبيرة ألنهما يلقيان ضوءًا على ممارسة القبالة )التوليد( 
فا األزمنة القديمة. وقد تطرق إلى ذكر ما برذويل 
وسانديسون مؤل ا كتاب "األمراض فا العصور القديمة" 

، فا ال صل المعنون "والدة 7311الصادر فا العام 
الط ل واضطرابات الرحم". جاء فا كتابهما  ذا: "إذا 
حصل مكروه، ومات الط ل فا الرحم، فثمة دليل واضح 
من نصين أدبيين  ما ملحمة الخليقة، ونص جديد حول 
أسطورة إيتانا، يشير إلى أن عملية إخراج )باألكدية: 
 نشاخو( الجنين تم اجراؤ ا باستعمال آلة الكاكو

Kakku أو نوع من اآلالت الجراحية،  ا أغلب الظن ،

الرومانا بدقة  Celsus على غرار ما وص ه سيلسوس
 متناهية فا كتابه "دي مديسنا: الطب ".

و ذا ما يقوله سيلوس: "واآلن، عندما يأتا المرأة 
المخاض، ويموت الجنين فا الداخل ال بد من إجراء 
عملية، وإن كانت تعتبر من أكثر العمليات صعوبة، 
ألنها تتطلب أقصى الحذر والدقة والنظافة، وال تخلو من 
مجازفة عندما تصل اليد إلى الجنين الميت فإنها تحس 
به فورًا، فإذا كان الرأس فا األمام، يجب إدخال خطاف 
ناعم ذي رأس قصير. لكن ينبغا األخذ بنظر االعتبار 
أن إخراج الجنين ليس مالئمًا فا كل لحظة، ألنه إذا 
تمت  ذه المحاولة عندما يكون فم الرحم فا حالة 
تقلص، فإن الجنين سي لت من الخطاف، وسيدخل رأس 
الخطاف فا فم الرحم ن سه، وسيترتب على ذلك تشنج 

 فا العصب واحتمال الموت ".

من جهة أخرى، يعكس النص السومري حسًا صحيًا 
سليمًا لدى سكان وادي الرافدين األقدمين فا ما يتعلق 
بالتلوث وم هوم العدوى المرضية، يذكرنا بما جاء فا 

ليم، ملك ماري )قرب دير الزور( إلى  -رسالة زمري 
 ق. م. يقول فيها: 7121زوجته شيبتو، فا حدود عام 

"بلغنا أن السيدة نانامة ألم بها مرض. وعلمت أنها 
تختلط بالعديد من أفراد القصر. وتستقبل كثيرًا من 
السيدات فا منزلها. واآلن، اصدري أوامر صارمة تقضا 
بأن ال يشرب أحد من الكوب الذي تستعمله، وال يجلس 
أحد على المقعد الذي تستعمله، وال ينام أحد فا السرير 
الذي تستعمله. وينبغا من اآلن أن ال تختلط بأحد فا 
منزلها. إن  ذا المرض معد )بالحرف الواحد: صابتو، 

 أي يصيب".

 الباحث العراقا الراحل.


