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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
��ص ه��ذه الصفحة صبيحة ك��ل ي��وم اث��ن��ي��ن ،لتحتضنَ
ُت��خ ّ
��ص ُ
محطات المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي،

صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،
فأضافوا عبرها إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي
خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.

وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من
تاريخنا تفصيل واحد ،ذلك أننا كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح
يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إب��راز محطات

الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود القومي
منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

وكيل عميد الخارجية ل�سنوات طوال ...المحامي الأمين جورج �شربل
كنت شاهدا ً على قسمه عندما رفع يمينه عام  ،1967طالبا ً
في الجامعة اليسوعية ،تلك التي شهدت حضورا ً حزبيا ً جيدا ً في
النصف الثاني من ستينات القرن الماضي وأوائل السبعينات عبر
انتماء رفقاء تمتعوا بالوعي العقائدي وصالبة الموقف فحققوا في
وسط انعزالي طاغ ،نشاطا ً حزبيا ً متميزا ً يعرفه من كان طالبا ً في
الجامعة اليسوعية في تلك الفترة.
نذكر منهم األمين توفيق ميالن ،األمين نبيل فغالي ،والرفقاء
صباح مطر ،نبيل رياشي ،أنطون صفير ،منى ن��داف ،أولغا أبو
شعر ،حسام سلوم والعشرات غيرهم.
منذ أن تولى األمين ج��ورج شربل مسؤولية مدير مديرية
اليسوعية ،استمر ناشطا ً حزبيا ،ال يعرف القعود على رغم كل
ويالت الحرب التي جعلته يهجر منزله في»المنطقة الشرقية»
ويلجأ إلى رأس بيروت.
كان محامياً ،إال أنه لم يمارس المهنة كثيراً ،بل انصرف كليا ً إلى
العمل الحزبي ،وبخاصة في مسؤولية وكيل عميد الخارجية.
كان والعميد األمين مروان فارس «توأم عمل» حقق نجاحات في
حقل العمل الخارجي ،وإذا كان األمين مروان برع في تواصله مع
السفراء والقناصل ،وفي تمثيله الحزب في عدد جيد من المؤتمرات،
والمساهمة في زيارة دول وأحزاب ومنظمات أقام معها الحزب،
في سنوات الحرب اللبنانية «وبفضلها» عالقات جيدة ،فإن
األمين جورج شربل برع في إقامة عالقات صداقة مع أفراد السلك
الدبلوماسي يلتقي بكثيرين منهم خارج اإلطار الرسمي ما ساعد في
توطيد تلك العالقة.
عدد كبير من الرفقاء اضطر في سنوات الحرب ،إلى استعمال
أسماء غير أسمائهم بحيث ضاعت أسماؤهم الحقيقية عن كثيرين،
لذلك فقليلون جدا ً يعرفون أن األمين «جورج حداد» الذي كان يتردد
اسمه في صحف الحزب وفي كل التعاطي مع السلك الدبلوماسي،
هو جورج شربل.
هذا الواقع يعيدني إلى سنوات العمل السري في ستينات القرن
الماضي .كنت على عالقة ممتازة مع الرفيق كميل ،إلى أن اكتشفت
بعد سنوات وقبل يوم من انتقاله إلى األردن ،فمغادرا ً بعد سنوات
قليلة إلى أوتاوا ،أن اسمه الحقيقي هو شفيق راشد.
وبطرس هو الرفيق غطاس الغريب ،وأحمد هو الرفيق توفيق
حايك ،وغيرهم كثيرون.
جورج حداد ـ جورج شربل كانت تربطه عالقة جيدة بالعاملين
في مركز الحزب ،وخدماته تجعله ينجح في كسب صداقات
اآلخرين ،فالحفاظ عليها .كما أن تمرسه لسنوات في تولي مسؤولية
وكيل عميد الخارجية وتعاطيه مع أعضاء السلك الدبلوماسي زادت
من تميّزه في حسن التصرف مع الجميع.
تعرضه للخطف:
جاء في عدد مجلة «صباح الخير –البناء» بتاريخ 1983/2/19
وفي معرض الحديث عن اختطاف األمين شربل ،ما يلي« :في الساعة
السادسة من مساء يوم الخميس الواقع فيه  ،1983/2/10اقدم
أربعة عناصر مسلحين على اختطاف وكيل عميد الخارجية في
الحزب السوري القومي االجتماعي المحامي الرفيق جورج حداد
وهو على وشك الصعود إلى سيارته من أمام أوتيل «امباسي» في
منطقة الحمرا في رأس بيروت .ولما حاول الفرار أطلقت النار عليه
ووضع بسيارته «الرينو »12 -زرقاء اللون ،وهو يتعرض للضرب،
واقتاده الخاطفون باتجاه بيروت الشرقية حيث شوهدوا يسلكون
طريق الصليب األحمر – القنطاري -جسر فؤاد شهاب».
هذا ما جاء في مقدمة البيان الصادر عن عمدة اإلذاعة في الحزب
السوري القومي االجتماعي.
أضاف البيان« :إن الحزب السوري القومي االجتماعي إذ يضع
هذه التفاصيل والحقائق أمام الرأي العام والسلطات الشرعية
المعنية .ويطلب تحرك ه��ذه السلطات ال��ف��وري ،للكشف عن
الخاطفين والعمل على إطالق سراحه ويح ّملها المسؤولية عن أي
يمس حياته ،ألنها هي المسؤولة عن أمن المواطنين وحرياتهم
سوء ّ
وكرامتهم وحياتهم.
ويهيب الحزب بالرأي العام في بيروت الغربية وكل القوى
والفعاليات والمراجع أن ترفع صوتها عاليا ً لإلفراج عن المناضل
جورج حداد.
ويعلن الحزب أنه لن يسكت بعد اليوم على أي حادثة تطال أي
عضو من أعضائه ،أو مسؤول من مسؤوليه.
إننا نلتزم النظام والقانون كل االلتزام لكننا لن نسمح لقانون
الخطف واالغتيال ولشريعة الغاب ،أن تستهدفنا دون رادع منا.
والجدير ذكره أن الرفيق جورج حداد هو من منطقة جزين ،التي
تشهد منذ فترة أعمال اغتيال وتصفيات تستهدف كوادر وأعضاء
من الحزب السوري القومي االجتماعي».
***
على إثر الحادث ،أجرت قيادة الحزب( )1سلسلة اتصاالت شملت
القصر الجمهوري ،رئاسة الحكومة ،وزير الدفاع ،وزير العدل ،نقابة
المحامين والنواب السادة :منير أبو فاضل ،زاهر الخطيب ،نجاح
واكيم ،إدمون رزق ،إضافة إلى نقابة المحامين وعدد من المراجع
النقابية والسياسية والحزبية.
وفي اليوم التالي لعملية االختطاف ،أفاد مصدر مسؤول في
الحزب السوري القومي االجتماعي أن الحزب يؤكد حرصه على
إعطاء الشرعية كامل دورها إلجراء االتصاالت الالزمة لإلفراج عن

إعداد :لبيب ناصيف

سعاده

جورج حداد

مروان فارس

وكيل عميد الخارجية المحامي جورج شربل وهو بانتظار هذه
االتصاالت.
ووج��ه رئيس ال��ح��زب األم��ي��ن إن��ع��ام رع��د إل��ى ك��ل م��ن رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزيري العدل والدفاع ونقيب
المحامين بالوكالة برقية جاء فيها:
«أق��دم مسلحون في السادسة من مساء العاشر من شباط
الجاري على خطف المحامي جورج شربل وكيل عميد الخارجية
في الحزب السوري القومي االجتماعي المعروف بـ جورج حداد،
واقتادوه إلى شرقي العاصمة .ويأتي هذا في أعقاب حملة تصفية
باالغتيال لعدد من كوادر الحزب السوري القومي االجتماعي في
الجنوب وخاصة في جزين على أيدي عناصر من القوات اللبنانية.
كما سبق أن خطفت كوادر قومية اجتماعية من بيروت والجنوب
ومصيرها مجهول حتى الساعة.
نطلب تدخلكم السريع إلطالق سراح المحامي جورج شربل
قبل مسه بأي سوء ،ووضع ح ّد لهذا المسلسل اإلجرامي الخطير
الذي يدق اسفينا خطيرا ً في درب الوحدة الوطنية في هذا الظرف
المصيري ويع ّرض األمن الوطني ألشد األخطار».
ومن جهة أخ��رى ،دعت لجنة المحامين للدفاع عن الحريات
والمعتقلين والمخطوفين إلى اجتماع طارئ بحثت فيه موضوع
اختطاف وكيل عميد الخارجية وأص��درت في أعقاب اجتماعها
البيان التالي:
«إقدام مسلحين على خطف المحامي جورج شربل (حداد) دليل
جديد على عنوان سياسة السلطة الرسمية المنحازة ،والمتهاونة
في قضايا الحريات وتركها الحبل على الغارب لمنتهكي الحقوق
الديمقراطية.
إن لجنة الدفاع عن الحريات والمعتقلين والمخطوفين تستنكر
بكل شدة هذا االفتراء وتطالب السلطة وللمرة األلف ،بوقفة حازمة
ووضع ح ّد للممارسات التي تمعن في تشويه وجه لبنان وامتهان
الكرامة اإلنسانية فيه».
وفاته:
بعد صراع مرير في «مستشفى الشاب» في صيدا وافت المنية
األمين جورج شربل في  2آذار  ،2007وقد نعاه ،إلى عائلته ،حزبه،
ونقابة المحامين ،وشيع في اليوم التالي (السبت  3آذار) وسط
حضور حزبي وشعبي الفت إلى مثواه األخير في بلدة «صيدون»
(منطقة جزين).
تقبلّت عائلة األمين الراحل التعازي في كنيسة مار نهرا ،فرن
الشباك ،ثم تقبلّته إلى جانب قيادة الحزب في قاعة الشهيد الرفيق
خالد علوان (منطقة البريستول) التي شهدت تدفقا ً لسياسيين
ودبلوماسيين ومحامين وفعاليات حكومية واجتماعية ،إلى وفود
القومييناالجتماعيين.
نعي الحزب:
«ينعي الحزب السوري القومي االجتماعي ،أحد كوادره ،األمين
المحامي جورج شربل.
الراحل من مواليد صيدون قضاء جزين.
انتمى إلى الحزب عام .1967
تحمل مسؤوليات ع��دي��دة ف��ي ال��ح��زب ،فكان وك��ي�لاً لعميد
الخارجية ،ومديرا ً لدائرة المحامين في الحزب ،وممثالً لالدعاء في
المحكمة الحزبية العليا ،وانتخب في المؤتمر العام القومي األخير
عضوا ً في هيئة منح رتبة األمانة.
م ّثل الحزب في مؤتمرات عربية ودولية.
اختطف إبان االجتياح الصهيوني للبنان على أيدي ميليشيا
الرئيس أمين الجميل وفي عهد رئاسته ،وبقي مصيره مجهوال ً لمدة
شهرين.
تميّزت حياته الحزبية بالعطاء المخلص لحزبه وأمته ،وكان
مقداما ً في تنفيذ المهام الحزبية الموكلة إليه.
وتميزت حياته المهنية بالصدق والشفافية ،وهو أحد المحامين
الذين اضطلعوا بدور رئيسي دفاعا ً عن الحزب في مواجهة الحمالت
التي تستهدفه ،وكان من فريق المحامين الذين توكلوا للدفاع عن

القوميين االجتماعيين الذين اعتقلوا مؤخرا ً في الكورة».
االسم الكامل :جورج فريد شربل
األم :روز عاقوري
مواليد 1944/12/7
اقترن من غريس جوزف عرمان ،ورزق بولد وحيد :فريد
أشقاؤه وشقيقاته:
ج��وزف ،سلوى عقيلة القاضي م��ارون ع��واد ،سامية عقيلة
موريس عازار ،المرحومة إيالن ،المرحومة سهام
انتمى إلى الحزب عام  ،1967وتولى المسؤوليات الحزبية
التالية:
مدير مديرية اليسوعية ،ناظر مالية منفذية بيروت ،مندوب مالي
في الجنوب ،وكيل عميد مالية ،وكيل عميد خارجية ،مدير دائرة
المحامين في الحزب ،ممثل الحق القومي ،وكان عضوا ً في هيئة
منح رتبة األمانة عند وفاته.
منح رتبة األمانة عام 1977
عرف التهجير من منطقة جزين ،ومن األشرفية طيلة سنوات
الحرب ما اضطره إلى االستقرار في رأس بيروت.

الرفقاء نديم طوبيا ،جورج الياس عون ،مارون عبود عون ،حنا
سكاف ومتري شكري نحاس (ص.)230
وفي الصفحة  277يورد األمين جريج« :إن اإلقبال على الحزب
في جزين يقوده مارون عبود عون ،فينتمي العديد من األعضاء
منهم نعمة الله عازار ،فايز رضوان سلوم ،ناصيف سليمان األسمر،
جوزف أسعد األسمر ،خليل بشارة حداد ،وديع عون ،سعيد سليم
عون ،جورج قمر ،شحادة حبيب ،جميل نكد الخوري».
أما أول مدير للمديرية ،كما يورد األمين جريج في الصفحة ،278
فهو الرفيق مارون عبود عون.
من رفقاء جزين الراحلين ،نذكر كأمثلة :األمين بديع عطية،
شقيقه الرفيق أمين( ،)2والرفيق عاطف غطاس كرم(.)3
ومن بين الناشطين حالياً :األمين سمير عون ،األمين جوزف أبو
نادر والرفيق نمر ثلج(.)4
وفي  10تشرين أول  1948قام سعاده بزيارة إلى جزين بدعوة
من المفوض اإلداري فيها ،الرفيق محمد جميل يونس(.)5
تفيد «مجموعة األع��م��ال الرسمية» عن شهر كانون الثاني
 ،1949أن رفقاء من النبطية ،نيحا ،بنواتي ،صور ،بيروت ،مشغرة
وكفرحونة حضروا المناسبة متلهفين لسماع كلمة زعيم الحزب.
بعد ذلك دعا السيد مارون كنعان( )6حضرة الزعيم الى عشاء فاخر
في بيته.
زيارة سعاده إلى جزين
في الجزء األول من مجلده «من الجعبة» يفيد األمين جريج أن
االجتماع عقد في منزل ابراهيم األسمر الذي كان يصطاف فيه الرفيق
رائف زنتوت( )7ضم االجتماع ما يقارب األربعين رفيقاً .لم يتكلم في
االجتماع سوى الزعيم الذي حضر بلباسه الحزبي الرسمي.
في اليوم التالي« ،تقرر أن يقضوا نهارهم عند نبع الـ»العزية».
بعد األكل والشرب والدبكة انطلق الجميع بشكل مظاهرة إلى جزين
مخترقين شارعها بترتيب بديع لفت األنظار».

شهادة وفاء

رغب األمين د .مروان فارس ،أن يقدم شهادة وفاء صادقة برفيقه
وصديقه األمين جورج شربل ،كتب يقول« :لقد كان األمين جورج
رائدا ً في الوالء للقضية التي آمن بها وعمل طويالً من أجلها مجاهدا ً
وملتزما ً بأصول العمل الخارجي ال��ذي يمثل طموحات الحزب
وإرادته في إقامة عالقات وطيدة مع عدد كبير من الدول واألحزاب
والمنظمات والهيئات.
عملنا معا ً طوال فترة استالمي لمهام عمدة الخارجية في الحزب
السوري القومي االجتماعي في ظل رئاسة األمين عبد الله سعادة
واألمين إنعام رعد واألمين عصام المحايري وغيرهم من المسؤولين
الكثر في قيادة الحزب.
كنا نزور السفراء ونستقبل المسؤولين الدوليين ونقيم عالقات
جديدة باستمرار ،مثال على ذلك ،مساهمتنا بإقامة عالقات وثيقة مع
االتحاد السوفياتي ودول المنظومة االشتراكية جميعاً .فاستطعنا
تأمين منح دراسية في كافة بلدان دول المنظومة االشتراكية.
كما بالتعاون مع رئيس الحزب األمين إنعام رع��د ساهمنا
بإنشاء منظمة االشتراكيين في دول البحر األبيض المتوسط بوجه
االشتراكية الدولية التي كانت وما زالت تضم في صفوفها دولة
الكيان الصهيوني.
على الصعيد الدولي كان األمين جورج شربل وثيق العالقات
ونافذ الرؤية في شرح مبادئ الحزب وتقديمها لآلخرين حتى إننا
معا ً استطعنا أن ننظم اجتماعا ً كبيرا ً لثالثين سفير دولة في منزلي
في القاع ،من سفير فرنسا لوكورنيه الذي أصبح في ما يلي مسؤوال ً
كبيرا ً في الخارجية الفرنسية إلى سفراء النمسا والصين واالتحاد
السوفياتي.
إن االن��ج��ازات الكبيرة التي تحققت للحزب في اط��ار العمل
الخارجي كان جزء كبير منها يعود الفضل فيه لألمين جورج
شربل.
األمين جورج شربل كان صادقا ً في والئه ،مميزا ً في تطلعاته من
أجل مستقبل جميل لحزب جميل في أمة جميلة».
***

جزين في الحزب السوري القومي االجتماعي

عرفت جزين الحزب منذ الثالثينات ،وانتمى رفقاء من مختلف
عائالتها ،وسقط منهم شهداء.
في الجزء األول من مؤلفه «من الجعبة» يورد األمين جبران
جريج أسماء عدد كبير من أبناء جزين الذين كانوا من األوائ��ل:
الرفيق كريم طوبيا (ص )185ثم بواسطته انتمى الرفيق عاطف
كرم (ص )186وكانا انتميا في الجامعة األميركية ،بعدهما انتمى

خطاب الزعيم

«يقول الناس عنا إننا حزب ضال في مبادئه وتعاليمه ،حزب
فاسد ،حزب مخ ّرب .نسلّم جدال ً معهم بأننا حزب ضال مخ ّرب
وفاسد .ونحن حتى اآلن لم نتسلّم حكما ً ولم نقم على أمر هام ولم
نسيّر دفة أي جزء من أجزاء هذا الوطن بل األمور كلها ال تزال في
أيد غير أيدينا.
في الوقت نفسه نحن لم نتص َّد ألي عمل أراد الذين يقولون أن
يفعلوه .لم نحرم أحدا ً من أن يج ّرب أن يفعل ألجل خير هذا الشعب،
فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هي أن األمة كلها هنا في لبنان وفي
الشام وفي فلسطين وفي شرق األردن وفي العراق ،األمة كلها تئن
من حالة سيئة وتتشاءم من المستقبل وليس لها أي ضمان تستند
إليه فيم سيكون مستقبل هذه األمة؟ هذه النتيجة ليس الحزب
مسؤوال ً عنها .نسلّم أن هذا الحزب فاسد ونسلّم أن اآلخرين هم
المهتدون وهم أهل الصالح فما بال نتائج أهل الصالح تسير إلى
الطالح .الدفة في أيديهم فلماذا يرتطم المركب بالصخور ويتكسر؟
هل نحن مسؤولون عن سوء إدارة الدفة؟ كال .إن الذين يتهموننا
نحن ،هم المسؤولون عن ضياع المركب وارتطامه بالصخور
وتبعثر األماني واآلمال.
إذا أخذنا فلسطين مثالً وبرهانا ً وليس المثل والبرهان الوحيد
فقد كان قبلها االسكندرية وقبلها كيليكية ،إذا أخذنا فلسطين
البرهان األخير على ما نقوله وأردنا درس فلسطين وكيف طارت من
بين أيدينا وكيف صارت لشعب ...ل ّما يم ّر على وجوده أكثر من نحو
ثالثين سنة ،فمن المسؤول عن هذه النتيجة؟
إن المسؤولية تقع على أصحاب سياسة الخصوصيات الذين
أرادت كل فئة منهم أن تحتكر في فلسطين جزءا ً يهمها وحدها وأن
تخرج به غنيمة باردة.
إن الحرب في فلسطين لم تكن حربا ً مع اليهود ،إن الجيوش
السورية والعربية والمصرية التي زحفت على فلسطين زحفت

ال لتحارب اليهود قط ،بل زحفت لتحارب أهل فلسطين في أرض
فلسطين.
ليس الجندي في ساحة الحرب مسؤوال ً عن ذلك .إن المسؤول هو
الذي سيَّر الجندي وأوقف الجندي حين أراد أن يُقدم وينتصر.
على أي ش��يء دارت المعركة في فلسطين؟ إن الكالم الذي
سمعناه وامتألت به أعمدة الجرائد ،إن االتجاه هو تل أبيب لم يكن إال
خداعا ً لنا نحن السوريين عامة .إن الحرب في فلسطين كانت نزاعا ً
بين دويالت على ما تبقى من فلسطين وليس على ما أخذ اليهود من
فلسطين .وال يزال هذا النزاع مستمرا ً لمصلحة اليهود في فلسطين
ألن��ه ن��زاع خصوصي ،إن��ه سياسة الخصوصيات التي ال ترى
مصلحة األمة بل ترى مصلحة «أنا ومن بعدي الطوفان» ومصلحة
«من بعد حماري ال ينبت حشيش».
ال ت��زال ه��ذه الحرب مستمرة في فلسطين .فما هي النتائج
العملية؟ خراب المدن الفلسطينية ،انهيار ما تبقى من مجتمع
سوري في فلسطين ،خروج الفلسطينيين من ديارهم ،خسارتهم
متاجرهم وأعمالهم وبيوتهم.
أي أساس اقتصادي يمكنهم أن يستندوا إليه؟ قسمت فلسطين
إلى مناطق حسب الحدود التي وضعتها منظمة األمم المتحدة
وأضحت جسما ً منهوكا ً مطروحا ً أمام اليهود ليأتوا ويستولوا
عليه .أما الحرب فال تزال مستعرة ولكنها مستمرة بين مطامع ملك
شرق األردن ومطامع ملك مصر وبين مخاوف الجمهورية اللبنانية
والجمهورية الشامية ومساعي من شرق األردن عن اختالف في
النظر بين جمهورية لبنان وجمهورية الشام.
هنا تقوم الحرب اليهودية وال تقوم مع اليهود مطلقا ً بل قامت
بين خصوصيات هذه األمة ال بين األمة وأعدائها ،من أجل ذلك صار
لألجنبي مصالح ،حتى يهود آخر زمان أصبحوا يستفيدون من
خصوماتنا.
هذا موقفنا وهذا يعني عراكنا نحن ،العراك الداخلي في األمة .ال
يمكننا أن نصل إلى صيانة مصلحة األمة وال االنتقال إلى الصراع
الخارجي لصيانة مصالح األمة الخارجية قبل أن نتمكن من إنهاء
الحرب الداخلية.
إنها حرب عنيفة ،إنها حرب بين إرادة األم��ة وبين اإلرادات
الخصوصية.
وفي هذا الصراع تقف هنا النهضة القومية االجتماعية مؤمنة
بنفسها ،مؤمنة بمبادئها ،واثقة من ق ّوتها ،فاعلة ليالً نهارا ً بال توان
وال تأخير شاقة الطريق ب��إرادة األمة متغلبة يوما ً بعد يوم على
المصالح الخصوصية الداخلية صاهرة إياها في مصلحة واحدة
هي مصلحة األمة.
إنه صراع قد استغرق ستة عشر عاما ً وال نزال في بدء الطريق،
إنه صراع يستمر إلى أن تسحق إحدى هاتين القوتين القوة األخرى
سحقا ً تاما ً ال قيام لها بعده .إننا نحن القوميين االجتماعيين قد
وضعنا في هذا الصراع كل سالمتنا ...كل مصالحنا ،كل شيء عندنا
في الحياة ألننا ال نجد الحياة خليقة بأن نحياها إال إذا كانت حياة
حرية وحياة عز.
نحن نرى الحياة حرية وع ّزا ً وال نراها غير ذلك قط وقد جزمنا
في أن نأبى إال إذا كانت حياة حرية وع ّز ولذلك نحن مستعدون ألن
نقدم حياتنا في كل ساعة وفي كل دقيقة من أجل الحرية والعز ليس
لنا فقط مجموع الحزب القومي االجتماعي بل لألمة كلها ،اللبنانيين
وغير اللبنانيين.
هذه هي حقيقة النهضة ،صراع داخلي عنيف ،ثورة فاعلة أحيانا ً
وأحيانا ً بطيئة وأحيانا ً مستعجلة وأحيانا ً حارة وأحيانا ً باردة
وأحيانا ً دامية ،ولكن الحقيقة األساسية هي أننا لسنا بمنثنين
عن عقيدتنا وعن عزمنا أبدا ً ولسنا بواضعي سالح الحرب إلى أن
تنتصر حياة األمة وحريتها وإرادتها على السياسة الخصوصية
واإلرادات األجنبية.
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من تاريخنا الحزبي في الكيان ال�شامي
في كتابه «محطات قومية» يعرض الرفيق جميل مخلوف معلومات من تاريخنا
في الشام ننشر بعضا ً منها آملين من كل رفيق في الكيان الشامي يملك ما يضيفه ،أو
يوضحه ،أو يبديه من مالحظات ،أن يكتب إلى لجنة تأريخ الحزب.

مؤتمر حمص

أبلغني المسؤولون في المنفذية أن مؤتمرا ً في حمص سيُعقد ،وأن المسؤولين
المركزيين سيحضرونه ،فأظهرت استعدادي للحضور ،ولكن خشيت أال أتمكن من
االهتداء لمقر ذلك المؤتمر وأنا ال أعرف مكان سكن أي من رفقاء حمص؛ فأُخبرت أنه
يمكن أن أهتدي إلى مقر المؤتمر باعتمادي على الرفيق إحسان مسوح ،المحامي،
والذي يمكنني أن أهتدي بواسطته لمكان المؤتمر .وصلت إلى حمص ،ودخلت
إلى مقهى «الروضة» متح ّفزا ً لالتصال بالمحامي إحسان مسوح ،ومن حسن
الحظ أنني لمحت الرفيق الصيدلي خير الله الضيعة ،ورفيقا ً من طرطوس ال أذكر
اسمه .وما هي إال لحظات حتى ه َّم الرفيقان للخروج من المقهى ،وتأ ّكد لي أنهما
مدعوان لحضور المؤتمر ،وكنت على معرفة بالرفيق خير الله الضيعة عندما
التحقت بمدرسة الالييك للدراسة ،ولكنه لم يكن يعرفني .اعترضت طريق هذين
الرفيقين وقدمت نفسي لهما وأخبرتهما أنني جئت ألحضر المؤتمر الذي سيعقد في
حمص ،ولما تأكدا من شخصيتي ذهبت وإياهما إلى المنزل الذي يعقد فيه المؤتمر،
وقد شاهدت في ذلك البيت رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي نعمة ثابت
وبصحبته بعض المسؤولين المركزيين ،ال أذكر من بينهم سوى الدكتور كريم
عزقول الذي كان عميدا ً لإلذاعة أو الثقافة في ذلك الوقت ،وكان في عداد المشاركين:
خالد مورلي ،وكامل بنقسلي ،وكانا مسؤولين في منفذية دمشق ،كما كان حاضرا ً
فيه بدري األخرس منفذ عام حمص .أما باقي المسؤولين فال أتذكر منهم أحداً.
افتتح المؤتمر رئيس الحزب بكلمة مسهبة ،وعندما ذكر حضرة الزعيم قرن اسمه
بكلمة «موالنا الزعيم» .تواردت األسئلة واالستفسارات من بعض المؤتمرين ،وأذكر
عندما ُسئِل نعمة عن موقف حكومة الشام (الكتلوية) من الحزب أجاب« :إننا في
حوار إيجابي مع جميل مردم الذي كان رئيسا ً للوزارة ،ولكن سعد الله الجابري
أغلق أي باب للتعاون بيننا وبين رجال الحكم من أعضاء الكتلة الوطنية».
وبعد برهة قصيرة طرق سمعنا قيام رجال األمن بتطويق المنزل الذي انعقد فيه
المؤتمر ،ولكنهم لم يدخلوه ،بل كان القصد من ذلك إفهامنا أننا تحت سيطرتهم،
وعندما عدت من المؤتمر إلى الالذقية رويت للمسؤولين الحزبيين فيها وقائع ذلك
المؤتمر ،وذكرت لهم تص ّرف رجال األمن .قال الرفيق مفيد عرنوق( )1الذي كان
حاضرا ًويستمع إلى تفصيالت وقائع المؤتمر« :لقد اتضح موقف الحكومة الكتلوية
من الحزب ،وإن ما جرى في حمص ال يحتاج لشرح أو تأويل .إن الرفيق المرحوم
مفيد عرنوق كان من ال ّرفقاء المناضلين ،ومن ذوي الحنكة والدراية ،وإنّ مواهبه تلك
لم يبخل بها على حزبه ،وله أيا ٍد مشكورة في عمله ،وفي نشر العقيدة بين موظفي
ومستخدمي إدارة حصر التبغ والتنباك في الالذقية حيث وجد من هؤالء الرفقاء

الموظفين كتلة لها وزنها في إطالق فاعلية هؤالء الرفقاء في المتحد الذي كانوا
يقيمون فيه ،كما كان لهم األيادي البيضاء في توعية المواطنين الذين يحتكون بهم
بحكم عملهم في حقل زراعة التبغ والتنباك الذي كان المورد األهم لسكان محافظة
الالذقية .ولن أنسى مآثر من واكب الرفيق مفيد عرنوق من موظفي إدارة حصر
التبغ والتنباك ،ومن تعاون معه في نشر المبادئ السورية القومية االجتماعية،
وهم الرفقاء فؤاد شواف (األمين الحقاً) ،ومحمود مخلوف ،ومحمد صالح الفتيح
(أبو صالح) ،والياس يعقوب ،وجودت زاهي ،ويوسف حالق ،وفيصل داية ،وأنور
كوزاك ،ومنيف رفقة ،وفياض يازجي ،وغيرهم من رفقاء إدارة الحصر هذه.

مؤتمر رأس الخشوفة

رأس الخشوفة مركز ومقر آل الحامد ،وعلى رأسهم المرحوم يوسف الحامد
الذي كان صديقا ً للحزب ،وهي واقعة في الطرف الغربي من مدينة صافيتا ،ومقابل
تلك القرية القائمة على مرتفع ،انعقد المؤتمر القومي الذي يعرف بمؤتمر رأس
الخشوفة ،وكان مركز المؤتمر في أحراج تقع على مقربة من القرية لجهة اليسار
من الطريق التي تصل مدينة طرطوس بصافيتا .وأذكر أنه كان في عداد المؤتمرين
كل من :منفذ عام صافيتا الرفيق المرحوم صادق طيار ،ومنفذ عام بانياس محمود
أحمد حبيب ،والمرحوم الرفيق غريب محمد ياسين الذي كان يشق طريقه ليكون
أحد قادة هذه النهضة ،ولكن الموت عاجله وهو في ريعان شبابه على إثر عملية
جراحية أجريت له في مدينة طرابلس.
افتتح المؤتمر الرفيق كامل أبو كامل( )2ولم أفهم الحكمة في ذلك اإلجراء بأن
يفتتح المؤتمر أحد المسؤولين بحضور رئيس الحزب الذي كان حاضراً.
ولما جاء دور األسئلة واالستفسارات عن شؤون الحزب ،وكانت األسئلة موجهة
إلى رئيس الحزب نعمة ثابت ،سأل منفذ عام صافيتا الرئيس عن موقف الحزب
من مجيء «بيو» إلى الالذقية ليبارك فصلها عن دمشق ،وتعيين محافظ من قبل
االنتداب عليها ،فأجاب رئيس الحزب بما معناه :إن رجال الكتلة الوطنية قد أساؤوا
إلينا ،وعرقلوا سيرنا ،ولك ّنا ال نرقص على القبور ،وإننا دعاة وحدة ،وإننا نشجب أي
انفصال ،وموقف الحزب لن يكون ولن يقوم إال على مبادئه ،ويجب أن تكون مواقفنا
معبرة عن سلوكنا ،فنحن نرفض االنفصال ،وليفهم ذلك رجال االنتداب .وبعد
بضعة أيام حضر «بيو» إلى قرية الطليعي مقر جابر العباس ،وهي مجاورة لمدينة
صافيتا ،وتقع في جنوبها ،فأقام جابر العبّاس مأدبة عامرة على شرف المندوب
السامي الفرنسي الذي حضرها جميع رجال االنفصال من سياسيين محترفين
متزعمي العشائر المختلفة .هؤالء كانوا يمثلون األكثرية في محافظة الالذقية من
علويين ومسيحيين ،وبعد تناولهم طعام الغداء ،واكبوا المندوب السامي «بيو»
فكان ال ب ّد أن يمر الموكب في مدينة صافيتا للذهاب إلى مدينة الالذقية .وعندما
وصل موكب المندوب السامي إلى مشارف المدينة الشرقية تصدّت جموع القوميين
المحتشدين بقيادة المنفذ العام ،رافعة العلم السوري رمز الوحدة الوطنية مرددين

هتافات مدوية (يا أبناء الحياة لمن الحياة ...لنا ...ولمن نحيا ...لسوريا ...ومن هو
صعِق
قائدنا ...سعاده ...يحيا سعاده ...يحيا يحيا ...تحيا سوريا ...تحيا تحيا)ُ .
من كان في الموكب من رجال االنتداب ،ورجال السياسة لموقف بلدة معظمها منت ٍم
للمسيحية التي كانت ترفض االنتداب واالنفصال عن دمشق ،وكان لهذا الموقف
الرائع أثره الحميد في صفوف الشعب بخالف موقف متزعميه ،ولم تتجاوب
مدن طرطوس وبانياس وجبلة والالذقية لشجب االنفصال .وفي اليوم التالي من
وصول المندوب السامي «بيو» إلى الالذقية ،اجتمع في منزل منفذ عام الالذقية
آن��ذاك ،الرفيق عبد العزيز أرن��اؤوط مندوبون عن منفذيات محافظة الالذقية،
ومنفذ عام صافيتا الدكتور صادق طيار ،والرفيق الياس جرجي قنيزح منفذ عام
طرطوس ،والرفيق محمود أحمد حبيب منفذ عام بانياس ،والرفيق خالد الدندشي
منفذ عام تلكلخ ،ورفعوا مذ ّكرة باسم الحزب السوري القومي االجتماعي يشجبون
فيها االنفصال ،ويطالبون بإبقاء وحدة محافظة الالذقية مع دمشق.
وق��د كلّف المؤتمرون المحامي ألكسي مرقص ليترجم المذ ّكرة إل��ى اللغة
الفرنسية ،األمر الذي ت ّم ،كما تألف وفد من المسؤولين المؤتمرين برئاسة المرحوم
الرفيق خالد الكنج الدندشي من تلكلخ ،فقابلوا محافظ الالذقية الشرعي إحسان
نصب شوكت العباس نجل جابر العبّاس محافظا ً
الجابري حيث كان االنتداب قد ّ
للالذقية المنفصلة عن دمشق .قدّم الوفد الحزبي المذكرة التي كانت مكتوبة باللغة
العربية ،والتي ُقدّم مثيالً لها للمندوب السامي بالفرنسية إلى المحافظ الشرعي
إحسان الجابري.
استه ّل المحافظ بكلمة شكر فيها الحزب ،وخاطب الحاضرين قائالً :إني اتصلت
بالقائم مقامين ،ومدراء النواحي في مناطق محافظة الالذقية ،وأمرتهم أن يسهلوا
أمور الحزب ،ويساعدوا في امتداده ونشر مبادئه بين صفوف المواطنين التابعين
لمناطق نفوذهم .أجابه رئيس الوفد خالد الكنج الدندشي أن األمر الذي يعنيه
المحافظ صدر بعد خراب البصرة ،وأن الحزب يؤكد أن إقامته على رأس المحافظة
تطبيق لمبادئ الحزب،
هو أمر حاصل أليام معدودة ،وأن ما قاموا به ليس سوى
ٍ
وأن ما قام به الحزب ال يُبغى منه إال التعبير عما يك ّنه الحزب لألمة من خير وفالح.
ث ّم ودّع وفد الحزب المحافظ ،وهكذا انتهت المقابلة.

لن يكون موقفي سوى الموقف
السوري القومي االجتماعي

تش ّكلت من الرفقاء في ثانوية جول ج ّمال وسواها من كليات ومدارس مدينة
الالذقية ،مديرية دُعيَت بمديرية النظام ،وكان يتح ّمل مسؤولية المدير فيها الرفيق
منيف رفقة( ،)3ومن بعده الرفيق الدكتور برهان أسطة .وفي أحد االجتماعات التي
كنا نعقدها ،وكانت غالبيتها في بيت الرفيق أديب عازار( ،)4الكائن في حي العوينة
من أحياء مدينة الالذقية ،حضر االجتماع كل من الرفيقين مفيد عرنوق ،وعيسى

حكيم ،وبعد أن استقر بهما المقام تف ّرس عيسى حكيم في وجوه الحاضرين فلمح
الرفيق فاضل كنج( ،)5وكان طالبا ً في ثانوية جول جمال .استأذن المدير ليأخذ
الرفيق فاضل ويحدّثه على انفراد .لبى الرفيق فاضل الدعوة ،وخرج مع عيسى
حكيم إلى خارج الغرفة ،وانضم إليهما الرفيق مفيد عرنوق .سأل عيسى حكيم
الرفيق فاضل عن موقفه من ع ّميه ،ابراهيم وعلي الكنج إذا تضاربت مصلحتهما
مع مصلحة الحزب (ألن ابراهيم الكنج يتزعّ م محافظة الالذقية بأسرها ،وكان علي
الكنج اليد اليمنى لشوكت عباس ،المحافظ ،وكان يشغل وظيفة مدير الداخلية
في حكومة الالذقية المنفصلة عن دمشق) ،فأجابه الرفيق فاضل سائالً إياه :وما
تنتظر مني أن أكون؟ أنا لستُ إال جنديا ً من جنود سعاده ،وال يثنيني عن قيامي
بواجباتي القومية ال قرابة العمومة ،وال حتى األبوة ،وال أي قوة خارجية أخرى.
وبعد هذا الجواب عاد الثالثة إلى مقر االجتماع .لم يتص ّور عيسى حكيم أن الفرد
المنتمي لهذه النهضة العظيمة يمكنه أن ينفض غبار تراكمات العصبية العائلية
والعشائرية ،ولم يكن يدرك أن من يخاطب سيكون أحد قادة هذه النهضة العظيمة،
إذ ما لبث هذا السائل عيسى حكيم أن عاد إلى قواعده فانضوى تحت لواء متزعمي
عشيرته لتأمين منافع مادية ،ومكاسب نتيجة ذلك االنضواء فترك حزبه وابتعد
عنه.

هوامش

 - 1ك��ات��ب وم�����ؤرخ ،ول���ه م��ج��م��وع��ة م��ؤل��ف��ات ف��ي ال��ح��ض��ارة والتاريخ
السوريين.
 - 2منح رتبة األمانة ،تولى مسؤوليات مركزية عديدة ،وكان له نضال حزبي
مميز نراه في النبذة بعنوان «من مراحل العمل الحزبي في بداية الحرب العالمية
الثانية» (مراجعة أرشيف تاريخ الحزب على الموقع التاليwww.ssnp. :
.info
 - 3من كفرون رفقه (صافيتا) ،ومن الرفقاء الذين كان لهم حضورهم
المميز ،حزبيا ً في المسؤوليات المحلية ،وتربويا ً في م��دارس الحزب .شقيق
الرفيقة سوسن عقيلة األمين الياس جرجي.
ماض نضالي
ُ - 4منح رتبة األمانة ،انتخب عضوا ً في المجلس األعلى ،له ٍ
غني .نعمل على إعداد نبذة تع ّرف عن سيرته ومسيرته.
ُ - 5منح رتبة األمانة .انتُخب لعضوية المجلس األعلى .تولّى مسؤوليات
محلية ومركزية في ك ّل من لبنان والشام .انتقل إلى لبنان بعد أحداث المالكي
مستم ّرا ً في نضاله الحزبي .عاد إلى الشام بعد الثورة االنقالبية متابعا ً نشاطه
الحزبي إلى أن وافته المنية.

