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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.

�إحدى �سنديانات الحزب الأمين جورج معلوف
عندما نحكي عن الحزب في بلدة راشيا الفخار التي عرفت
النهضة منذ عام  ،1941ومن أبنائها خرج عشرات عشرات
األمناء والرفقاء الذين ناضلوا وكافحوا ،منهم من غادر الوطن
واستمر فاعالً في مناطق عبر الحدود ،ومنهم من بقي على
أرضه مصارعاً ،مؤمناً ..نذكر باعتزاز أحد سنديانات الحزب
فيها ،األمين جورج معلوف ،الذي حقق حضورا ً مشعا ً في
بلدته ،في قرى العرقوب ،وفي منطقة مرجعيون ،وعُ رف
بصالبته ،بإيمانه الفذ ،ولم يعرف يوما ً تلكؤا ً أو تخاذالً ،وال
هربا ً من تحدٍّ.
يكفيه ف��خ��را ً أن��ه خ��دم المقاومة ي��وم كانت ف��ي بدايات
انطالقتها .لم يفد منها كما فعل كثيرون ،إنما أفادها منطلقا ً من
إيمانه القومي االجتماعي .يؤمن أن فلسطين ليست كيانا ً في
أمة أخرى ،إنما هي قطعة من سورية ،وجزءا ً من قلبها.
تع ّرض منزله للنسف من ِقبَل العدو «اإلسرائيلي» أكثر من
مرة ،وفي كل مرة كان يعيد بناءه مقدّما ً بذلك قدوة لمواطنيه،
()1
متمسكا ً بأرضه ،ومساهما ً مع رفقائه ،ومنهم سامي خوري
في بث روح الصمود والتصدي والتشبث باألرض.
قدّم ابنه يوسف شهيدا ً( ،)2فلم يتراجع ولم تضعف عزيمته،
بل استمر سنديانة من إيمان وأخالق ومناقب والتزام منيع
بالحزب ،وباألمة .فأجمع مواطنوه على احترامه ،وراجعته
أح��زاب وق��وى سياسية على اختالف مواقفها ،ألنه لم يكن
متحزباً ،إنما حزبيا ً في التزامه ومناقبه وتعاطيه السامي
المترفع مع الجميع.
وعندما نحكي عن مناضلين حقيقيين يصح أن نشبههم
بشجر السنديان صالبة ،وق��وة ،وشكيمة ،يرد اسم األمين
جورج بين األوائل.
عرفتُ األمين ج��ورج في ستينات القرن الماضي عندما
كنت أتوجه كثيرا ً إلى مرجعيون وراشيا الفخار لتف ّقد الرفقاء
الطلبة ،وللعمل اإلذاعي في صفوفهم .في تلك األيام الصعبة
نشط الرفيق شاكر أيوب( )3واألمين سليمان الغريب الذي
كان مد ّرسا ً في كلية مرجعيون لمديرها المربي األستاذ لبيب
غلمية وانتمى ونشط رفقاء كثيرون أذكر منهم جبران العدس،
أسامة هدبا ،طارق أبو عبسي .وكنتُ ألتقي رفقاء لم يؤثر في
التزامهم الحزبي ما كان يصل إلى مسمعهم من أخبار التعذيب
الذي يطاول الرفقاء األسرى ،أو الرفقاء الناشطين حزبيا ً عندما
يُعتقلون.
واستم ّرت عالقتي باألمين جورج معلوف ،تحوطها المودة
واالحترام .إذ ال يسعك إذ تتع ّرف إليه إال أن تحبه ،وترتاح
إليه ،وترى فيه الرجل الذي ُق َّد من صوان ،والقومي االجتماعي
المؤمن بالقضية حتى أعماقه ،فال شيء لديه غير الحزب ،وقد
احتل قلبه وعقله ووجدانه وكل حواسه.
وعرفته أكثر عندما اقترنت من ابنة شقيقته عليا ،إخالص
نواف حردان ،ف��ازدادت أواصر المودة واالحترام ،واستمرت
إلى أن فارق الحياة .إنما تبقى في أعماق الذاكرة والحنين.
بعد صراع مع ال��داء العضال وافت المنية األمين جورج
معلوف يوم الجمعة  16نيسان  1999فنعته عمدة اإلذاعة
واإلعالم بالكلمة التالية:
« غيّب الموت إثر مرض عضال أحد مناضلي الحزب السوري
القومي االجتماعي األمين جورج يوسف معلوف.
ُولِد األمين الراحل في راشيا الفخار عام  .1921انتمى إلى
الحزب عام  .1943تو ّلى مسؤوليات محلية أبرزها مسؤولية
منفذ عام مرجعيون ،ومركزية ،فكان عميدا ً دون مصلحةُ .منح
رتبة األمانة في الحزب .عُ رف عنه صالبة اإليمان ،وصدق
االنتماء ،وتشبثه باألرض على رغم كل محاوالت اقتالعه منها.
تع ّرض منزله للنسف ثالث م ّرات على يد العدو الصهيوني،
وكان يعمد كل مرة إلى إعادة بنائه.
على رغم كل اإلغراءات المقدَّمة من والده المقيم في البرازيل،
فقد رفض الهجرة إليها وبقي على أرضه ،حتى أثناء االحتالل
اليهودي عام  1982مستمرا ً على إيمانه ،مجاهرا ً به ،وهو
المعروف في كل منطقة مرجعيون – حاصبيا بانتمائه الحزبي
وبتاريخه النضالي العريق ،كما بمزاياه اإلنسانية الرفيعة.
ساهم بقاؤه في بلدته راشيا الفخار بعد االحتالل ،في
تشجيع الكثيرين من أبنائها على البقاء فيها ،واالستمرار في
العناية باألرض الغنية بأشجار الزيتون.
سقط ابنه يوسف شهيدا ً في معركة المتين عام ،1976
فاستقبل جرحه بإيمان وبعزيمة المؤمن الصابر.

إعداد :لبيب ناصيف

األمين جورج معلوف

من اليمين الرفيق محمد قركجي واألمناء عاطف مداح وكمال الجمل وتوفيق مهنا

ك��ان حضوره في بلدته ب��ارزا ً على جميع الصعد ،ليس
فقط ألنه تولى في ما مضى رئاسة البلدية ،إنما على الصعيد
االجتماعي نتيجة عمله الدؤوب على إحالل الوفاق والوئام
بين أبنائها و«قاضي صلح» عند كل خالف يحصل.
دخل السجن م��رارا ً واضطرته ظروف قاسية إلى مغادرة
راشيا الفخار أكثر من مرة ،إنما ليعود إليها ويستقر ،ويبقى
على نضاله العنيد الصادق.
توفي في مستشفى أوتيل ديو في بيروت فجر يوم الجمعة
 16نيسان .« 1999
* **
عند رحيله نشرتُ في كل من «البناء  -صباح الخير»
(ال��ع��دد  ،)1999/04/24و«ال��دي��ار» ()1999/05/04
الكلمة التالية:
«قالئل هم الذين عرفوا األمين جورج معلوف ،فهو لم يصعد
منبراً ،ولم يمتهن كتابة ،كما لم يمارس سياسة على مستوى
لبنان ،إال أن الكثيرين سمعوا عنه وعرفوا به ،فتعرفوا الى ما
تختزنه نفسيته المعطاءة من مزايا هي من أصالة شعبنا،
ومن مخزونه الحضاري العظيم.
كان سنديانة وارفة من إيمان وصدق وسخاء وتضحية.
كان قطعة صوان ُقدّت من عزيمة وصالبة وإرادة.
ما ع��رف تراجعا ً وال انهزاما ً على رغ��م كل المآسي التي
تع ّرضت لها منطقة العرقوب ،على العكس ،بقي على أرضه
واقفاً ،متشبثاً ،متطلعا ً إلى أمام من دون وجل وال تردد.
إغراءات المهجر البرازيلي ،وقد نادته طويالً ،لم تنتصر على
غنى ماديا ً
قراره بالبقاء .وإغ��راءات الوجاهة ،وقد قدّمت له
ً
وحالة اجتماعية ،لم ُتضعف لديه حسه القومي والتزامه
الحزبي الصادق وتواضع المؤمن الذي اختار النهضة طريق
حياة نحو األفضل.
نسفوا بيته فأعاد بناءه ثالث مرات .أبعدوه من أرضه ،فعاد
إليها أكثر تصميماً ،وأكثر فرحاً ،وأكثر تشبثا ً بها.
دخل السجن وعرف النزوح ،إنما لم يعرف معهما زعزعة في
إيمانه ،وال ترددا ً في تصميمه على الصراع الدائم.
استشهد ابنه يوسف فوق ربى «المتين» في المتن الشمالي،
فاستقبل شهادته باسماً ،ورفع يده وقامته بالتحية ،واستمر
أكثر زخما ً وأشد عطاءً.
ً
في «راشيا الفخار» كان من زيتوناتها الممتدة جذورا في
أعماق األرض .في كل قرى العرقوب كان نسرا ً يحلّق ،وفي
وادي التيم ومرجعيون وجوارها ،كان نبضات إيمان وقدوة
وحضورا ً قوميا ً مشعّ اً.
عام  1943آمن بسعاده فاعتنق عقيدة الحياة وسار على
درب كلها أشواك ورياحين ،حيث األلم ومعه الفرح الكبير.
منذ اللحظة األولى كان سوريا ً قوميا ً اجتماعيا ً كما حدّث
سعاده .واستمر كأحلى ما تكون الخميرة ،تخلق األفضل
وتحقق التغيير.
برحيله ،ستشعر «راشيا الفخار» أن قطعة أساسية منها
قد هوت ،ومثلها قرى العرقوب ،وكل من عرفه وقدّر فيه مزايا

النهضة وأصالة ابن القضية القومية االجتماعية .وطبعاً،
سيبقى في وجدان كل من فرح به ،ومع كل طلعة شمس فوق
تالل وقمم العرقوب .فأمثاله ال يرحلون ،ولو ماتوا .أمثاله
يبقون ما بقيت أرض وشمس ورياح.
هكذا سعاده ،هكذا الشهداء األفذاذ .هكذا كل من قال لسورية
تحيا ،ومشى ...ومشى».
ُشيِّع األمين معلوف إلى مثواه األخير في «راشيا الفخار» في
مأتم حزبي وشعبي حاشد ،ويوم األربعاء  21نيسان تقبّلت
قيادة الحزب وعائلة الفقيد ،التعازي في صالون كنيسة نياح
السيدة – شارع المكحول ،بيروت.
ك َتب عنه في مجلة الحزب «البناء – صباح الخير» و جريدة
«الديار» كل من عميد اإلذاعة واإلعالم في حينه األمين توفيق
مهنا ،األمين شوقي خير الله ،األمينة سهام جمال ،الرفيق
أسعد ضاهر خوري ،والمواطن صالح عثمان صالح.
هنا كلمة االمين مه ّنا المنشورة في جريدة «الديار» بتاريخ
:1999/04/26

جورج معلوف :ملحمة صمود حية

« لقائي األول مع األمين الراحل جورج معلوف ،كان يوم
تشييع فلذة كبده الشهيد يوسف ،في راشيا الفخار مسقط
رأسه.
في ذلك اليوم بالذات ،لم تعد حدود المعرفة تقتصر على
ما كنت أسمع عنه ،بل ارتبطت المعرفة بالتعارف ،وتجسدت
الصورة الذهنية المنقولة على ألسنة الرفقاء والمسؤولين إلى
صورة حية.
فها أن��ت وجها ً لوجه معه ،تخاطبه ،تتفرس في وجهه
ومالمحه .ها أنت أمام بطل من أبطال النهضة ،يحمل جراح
العز على منكبيه ،وترتسم في تقاسيم جبهته العالية ،كعلو
قمم جبل الشيخ – حرمون ،الذي يحتضن في سفوحه راشيا
الفخار وكل قرى العرقوب الصامدة.
ها أنت وجها ً لوجه ،أم��ام ص��ورة ف��ارس من فرسان هذه
النهضة ،ارتبط بها وارتبطت به ،منذ فجر ال��والدة الجديدة
لكل نهضوي قومي اجتماعي .هذه الوالدة التي تأخذنا نحن
– أبناء هذا المجتمع المفكك ،والمتخلف بمفاهيمه وتشريعاته
وأنظمته السياسية واالجتماعية واالقتصادية العفنة – إلى
عالم النهضة الجديد ،لنبني أنفسنا أمة واحدة وشعبا ً واحداً،
ونعيد مجد عصور عز غابرة ،ألمة سلّفت الحضارة اإلنسانية
ما لم تهبه أمة أخرى.
ها أن��ت ،أم��ام األمين ج��ورج معلوف ،تبدأ رحلة عالقة
نضالية ،وال أصدق ،وتواكب على وقع خطاه أسفار تضحيات
وال أعز ،ترويها عنه قرى العرقوب ،من كفرشوبا الى شبعا،
ومن مرجعيون الى حاصبيا ،وينقلها في جدوله الراقراق ،نهر
الحاصباني ،ونبع الدرداره.
من ال يحب األمين ج��ورج ،في قرى العرقوب المحتلة وال
يعتبره ابنا ًَ لكل بيت من بيوتها .من ال يعتز في داخله ،بهذا
الفارس المقدام الذي قرن القول بالفعل ،وب ّر بقسم .لقد قيض

لي شرف تولي مسؤولية منفذ عام مرجعيون – حاصبيا في
بداية الحرب األهلية ،وتحملت مع رفقائي األبطال في تلك
المنطقة قسطا ً من المسؤولية القومية في مواجهة العدو
اليهودي ،حيث قاومناه ،وصمدنا في وجهه ،وقاتلنا عمالءه،
وأحبطنا مخططات كثيرة له ،وكانت هذه بدايات المقاومة
القومية للعدو.
خضنا القتال ضد جيشه الغاصب من مرجعيون إلى
الخيام ،ومن نبع ابل إلى تالل الهرماس والجالحية ،وسقط
لنا شهداء في تلة الشريقه في اشتباكات بالسالح األبيض مع
العدو.
في تلك األوقات الصعبة ،كان األمين جورج معلوف يقف
بهامته وقامته يبعث القوة والثقة واإليمان فينا .كان بحق
ملحمة صمود مميزة.
اختار العدو الصهيوني تفجير منزله أكثر من م ّرة ،ونفذ
حقدهُ ،
فطير الحجر ،ولكن إرادة الصمود لم تتزحزح عند األمين
ً
جورج ،فبقي صامدا في بلدته وبين أهله وأحبابه ،وسقطت
المنطقة برمتها في قبضة االحتالل منذ عام  ،1978ولم يشأ
أن يغادر أو يتخلى ،بل تشبث بقرار العودة رغم التهجير،
ومخاطر البقاء ،كأنه ،يريد أن ال يتكرر ،درس فلسطين في
لبنان ،وفي العرقوب بالذات ،ال يريد أن يرضخ إلرادة العدو
وخططه ،فاختار الحياة في راشيا ،ليعلن موقفا ً ورسالة :أننا
ها هنا نحن صامدون ولن نقتلع من أرضنا.
وها هو يعود الى هذه األرض التي أحبها ليبعث الحياة في
ترابها ويرويها بدمه الزكي ،ويخلد في ثناياها الى األبد كما
أحب طوال حياته.
إنه بحق ملحمة صمود مرصعة بالعز والبطولة .حمل ه ّم
القضية بكل جوارحه وأحاسيسه ،حمل ه ّم الجنوب المحتل،
وه ّم فلسطين المغتصبة ،والقدس المستباحة ،حمل ه ّم لبنان،
النازف بجراح حرب الطائفيين والتقسيميين ،حمل ه ّم األرض
الطيّبة وأهلها في العرقوب وق��راه المشلوحة على سفوح
حرمون.
كان بحق ملحمة صمود مميزة ،ال تلتقيه مرة إال وتزداد
إيمانا ً ورسوخا ً بصحة العقيدة واالنتماء وبيقين الصراع
والنضال ،والحاجة الى المزيد من العطاء.
ال تلتقيه إال ،وتود أن تلتقيه دوماً ،وال تفارقه ألنه جليس
الساعات الممتلئة محبة وقدوة وصفاء .سنفتقد حتما ً أوقاتا ً
كنا نغرف من لحظاتها زادا ً لمستقبل صراعنا.
نودعك ،ال لفترق عنك ،بل لنلقاك حيث تنتظرنا «.
* **
بعد سنتين على رحيله ت ّم ،يوم األحد  28نيسان  ،2001نقل
فاتي األمين جورج ،وابنه الرفيق الشهيد يوسف إلى ضريح
ُر ّ
جديد للعائلة في مدافن راشيا الفخار ،وقد أقيم للمناسبة
قداس وجناز عن راحة نفسيهما اقتصر على العائلة ،وأهالي
راشيا الفخار ،ورفقاء المنطقة ،تقدّمهم عضو المجلس األعلى
(الوزير والنائب) األمين أسعد حردان ،وحضور رئيس لجنة
تاريخ الحزب األمين لبيب ناصيف ،منفذ عام حاصبيا الرفيق

تم �إعدام الخائن ح�سني الزعيم
وبعد  37يوم ًا ّ
فجر الثامن من تموز  1949ارتفع سعاده
شهيدا ً في أروع نضال ختمه بدمه ،وفي أبشع
مؤامرة نسجها يهود الخارج والداخل.
وفجر  14آب  1949كان حسني الزعيم
ورئيس وزرائ��ه محسن البرازي يساقان إلى
حيث ت ّم إنزال حكم اإلعدام بهما ،ليدفعا ثمن
جريمتهما بحق زعيم هذه األ ّمة.
« فأمسكت حسني الزعيم بيدي اليسرى
ومحسن البرازي بيدي اليمنى وس��رت بهما
الى المكان ال��ذي تقرر أن يلقيا فيه حتفهما،
هو يقع على مقربة من مقبرة كانت للفرنسيين
في مكان منخفض ،وقد أدرت وجهيهما صوب
الشرق ،صوب دمشق ،وكان الجنود في موقف
التأهب إلطالق النار.
أوقفتهما جنبا ً الى جنب ،وتراجعت مفسحا ً
للجنود مجال التنفيذ ،فإذا بمحسن البرازي
يصيح « :دخيلكم ارحموني ،أطفالي ...أنا
بريء».
وم��ا ك��اد محسن يصل ال��ى ه��ذا الحد من
كالمه ،حتى انطلق الرصاص يمزق الرجلين
ويمزق أزيز سكون الليل».
هذا ما يرويه الرفيق المالزم أول فضل الله
أبو منصور في مؤلفه «أعاصير دمشق» عن
لحظة تنفيذ حكم اإلع��دام بمن غدر بسعاده
ناكثا ً بشرفه وقسمه ،وبرئيس وزرائه.
قبل ذلك يروي الرفيق أبو منصور كيف عقد
اجتماعا ً في الحادية عشرة ليل  13آب 1949
لعدد من الضباط في الجيش الشامي تقرر فيه
القيام باالنقالب فوراً .كتبنا المهمات على أوراق
صغيرة وتركنا للضباط حرية اختيار العمل
ال��ذي يريدون القيام ب��ه ،ولما طرحت مهمة
احتالل قصر الرئاسة واعتقال حسني الزعيم،
ساد صمت ثقيل وعال االصفرار بعض الوجوه.
فمددت يدي الى الورقة وأخذتها قائالً « :هذه
مهمتي والله لو أخذها غيري لما رضيت».
ويشرح الرفيق فضل الله أبو منصور كيف
تم اعتقال حسني الزعيم ،يقول « :ولما تمت
عملية التطويق مشيت الى باب القصر يرافقني
أدهم شركسي والرقيب فايز ع��دوان ،وقرعت
الباب بقوة ...فلم أسمع جواباً ...وكررت قرع
الباب ثانية وثالثة والليل س��اج ،والهدوء
شامل ،والصمت تام ...حتى خيّل الى الجنود
المتربصين أنهم يسمعون نبض قلوبهم!...
واصلت ق��رع الباب بشدة ،ف��إذا باألنوار
الكهربائية تشعّ  ،وإذا بحسني الزعيم يطل من
الشرفة صائحاً « :ما هذا؟ ما هذا؟ من هنا ...

ابناء الحياة انتقموا لك في دمشق وفي عمان

حسني الزعيم

ماذا جرى؟ «.
أجبته بلهجة األمر الصارم:
استسلم ح��االً ،فكل ش��يء قد انتهى ،وإال
دمرت هذا القصر على رأسك!
فانتفض حسني الزعيم ،وتراجع مذعوراً!
عاجلته بوابل من رشيشتي ،إال أنه دخل
القصر وتوارى فيه.
ولما مزقت طلقات الرصاص سكون الليل،
حدثت في الحي رجة رعب.
فتحت نوافذ ،وأغلقت أب��واب ،وس��رى في
العتمة ما يشبه الهمس والتساؤل ،ثم سيطر
كابوس الخوف فعاد كل شيء الى الصمت
الشامل التام.
ورأيت أن االنتظار مضيعة للوقت ،فأطلقت
رص���اص رشيشتي على ب��اب القصر حتى
حطمته ودخلت...
واذا بحسني الزعيم ينزل من الدور الثاني
وه��و ي��رت��دي بنطلونه ف��وق ث��ي��اب ال��ن��وم –
البيجاما -وزوجته وراءه تصيح:
حسني ،حسني الى أين يا حسني؟
وقبل أن يتمكن حسني من الرد على زوجته،
دنوت منه واعتقلته ثم صفعته صفعة كان لها
في أرجاء القصر دوي...
قال حسني محتجاً:
ال تضربني ،يا رج��ل ،هذا ال يجوز ،احترم
كرامتي العسكرية!
أجبته بقسوة ن ّم عنها صوتي المتهدّج:
أنا أول من يحترم الكرامة العسكرية ،ألني

أشعر بها وأقدّسها وأب��ذل دمي في سبيلها،
أما من كان مثلك فال كرامة له وال شرف ...أما
أقسمت للزعيم سعاده يمين الوالء وقدمت له
مسدسك عربونا ً لتلك اليمين ثم خنته وأرسلته
الى الموت حانثا ً بقسمك ،ناكثا ً بعهدك؟
ق��ال حسني :وال��ل��ه ي��ا ب��اب��ا أن��ا ب���ريء...
اتهموني بذلك ولكني بريء.
فانتهرته قائالً:
هيا بنا ،اخرج ،ال مجال لكثرة الكالم!
ومشى حسني ال��ى ال��خ��ارج ص��اغ��را ً وهو
يحاول أن يكبت الخوف الذي أخذ يبدو بوضوح
في قسمات وجهه وحركاته المرتبكة.
وكنت في ثياب الميدان ،وقد أرخيت لحيتي
السوداء الكثة فبدوت أشعث رهيباً.
لم يعرفني حسني في بادئ األمر ،وحسبني
شركسياً ،فأخذ يخاطبني باللغة التركية،
ولكني أمرته بالصمت ،ثم أدخلته الى المصفحة
التي كانت تنتظر على الباب الخارجي وسرت
به صوب المزة...
ك��ان حسني ف��ي المصفحة ساهما ً تائه
النظرات ،كأنه ال يصدق ما ي��رى ويسمع...
كأنه يحسب نفسه في منام مخيف ...ثم تحرك
محاوال ً إنقاذ نفسه وتف ّرس بوجهي فعرفني،
وتظاهر بشيء من االرتياح ثم قال لي:
يا فضل الله ،أنا بين يديك ،معي ثمانون
ألف ليرة ،خذ منها ستين ألفا ً ووزع عشرين
ألفا ً على جنودك وأطلق سراحي ،دعني أهرب
الى خارج البالد.

جهاد الشوفي وأعضاء هيئة المنفذية ،المحامي نور الدين نور
الدين ،الدكتور رامز صباغ ولفيف من األصدقاء والمق ّربين.
بعد القداس ألقى كاهن حاصبيا وراشيا األب أنطونيوس
حريقة كلمة بالمناسبة ،ثم تاله كل من األستاذ الشاعر عبود
متري ،الرفيق األديب والشاعر فهد أبو عبسي( ،)4والمهندس
ابراهيم الحاج ،زوج ابنته فداء باسم العائلة ،والجميع تحدثوا
عن مآثر األمين جورج معلوف وعن الحضور البارز الذي كان
له ،ليس فقط على صعيد راشيا الفخار ،إنما على صعيد
المنطقة ككل.
وعند الضريح أدى الرفقاء التحية القومية االجتماعية لروح
كل من األمين جورج وابنه الرفيق الشهيد يوسف ،ثم جرى
تقبّل التعازي في القاعة المجاورة للكنيسة التي كان شيّدها
األمين جورج عن روح ابنه الشهيد يوسف وحملت اسمه.
* **
إلى النبذة المعممة عنه من قِبل عمدة اإلذاع��ة واإلع�لام،
نضيف المعلومات التالية:
اقترن األمين جورج معلوف من السيدة عبلة بشارة (من
القنيطرة) ورزق منها:
الرفيق فارس.
الشهيد الرفيق يوسف.
راغدة عقيلة الرفيق عبدالله حنا.
المهندس الرفيق غسان.
سورية قرينة رجل األعمال نقوال حداد.
فداء قرينة المهندس ابراهيم الحاج.
حسان.
شقيقتاه الراحلتان :عليا (عقيلة األمين ن��واف ح��ردان)
وجورجيت (عقيلة الرفيق فؤاد حنا)
* **
أوردت جريدة «الجيل الجديد» في العدد  159/108بتاريخ
الثالثاء  06شباط  ،1951الخبر التالي:
«عقدت في القنيطرة خطبة الرفيق جورج معلوف واآلنسة
عبلة بشارة شقيقة الرفيق فريد ب��ش��ارة .فنهنئ الرفيق
وخطيبته ونرجو لهما اكتمال األفراح».
* **
أمناء راشيا الفخار ،بالتسلسل الزمني:
عادل يعقوب عجيمي
نواف حردان
جورج معلوف
سبع منصور
اسعد حردان
سليمان الغريب
اخالص حردان ناصيف
جرجي الغريب
مخول العدس
نضيف إلى األمناء من أبناء راشيا الفخار ،عقيلة حضرة
رئيس الحزب ،األمينة مارلين خنيصر حردان التي ،بفضل
حضورها وعطاءاتها عبر الخدمات التي قدمتها جميعة «نور»،
باتت تعتبر ابنة حقيقية لبلدة «راشيا الفخار».

هوامش:

 - 1من قرية «دي��ر ميماس» تولى مسؤوليات محلية
وع��رف بنشاطه وتفانيه ومواقفه الصلبة وال��ص��ادق��ة الى
جانب المقاومة الفلسطينية في بدايات وجودها في منطقة
العرقوب .يصح أن ُيكتب عنه.
 - 2استشهد الرفيق يوسف ج��ورج معلوف بعد أن
تع ّرض للخطف في معركة مشيخا – المتين عام .1976
انتمى ونشط في «ثانوية األرز» (عاليه) وفي مرجعيون
قبل أن يغادرها الى والي��ة مشيغان في الواليات المتحدة.
ك��ن��ت كتبت ع��ن��ه ،وق���د ك��ان��ت ت��ش��دن��ي إل��ي��ه أواص����ر المحبة
وال��ص��داق��ة .خسرناه في أوج تجليه .لالطالع على النبذة
المعممة عنه الدخول الى أرشيف تاريخ الحزب على الموقع
التالي .www.ssnp.info
 - 3فهد أبو عبسي :لالطالع على النبذة المعممة عنه،
الدخول الى الموقع المذكور آنفاً.

م�آثر من �سعاده
أجبته سائالً:
من أين لك هذه الثروة؟ ألست أنت القائل إنك
دخلت الحكم فقيرا ً وستخرج منه فقيراً؟ كيف
انقلب فقرك ثراء؟
فأخذ يتمتم:
علي
مؤامرة
هذه
�ريء...
�
ب
أنا
بابا
والله يا
ّ
دبرها اإلنكليز لتقويض استقالل البالد.
* **
في الصفحة  84ي��ورد الرفيق م ّتى أسعد
في مؤلفه «الماضي المجهول وأيام ال تنسى»
المقطع التالي « :علمنا في ما بعد أن الضباط
القوميين أدي��ب الشيشكلي وفضل الله أبو
منصور وعصام مريود قاموا باعتقال حسني
الزعيم ومحسن ال��ب��رازي واق��ت��ادوه��م��ا الى
المزة ،هناك بدأ حسني الزعيم يحاول رشوتهم
ب��ال��م��ال ...فضحك الشيشكلي وق��ال ل��ه« :ال
..ال ،كل هذا ال ينفعك « ،فبدأ محسن البرازي
يرتجف ،فقال له حسني الزعيم بالفرنسية:
«ال تخف» ...وقال لفضل الله أبو منصور« :
أريد أن أشرب» وكان بين العسكريين الحرس
جندي معه مطرة مياه فقال له فضل الله أبو
منصور « :أعطه إياها « ،وراح حسني يشرب
وي��داه ترتجفان والمياه تشرشر على وجهه
وثيابه ،فتقدم منه فضل الله أب��و منصور
وصفعه بالكف على وجهه ،وقال له « :الزعيم
سعاده لم يرتجف على خشبة اإلعدام يا كلب»،
هنا عرف حسني الزعيم لماذا سيعدم وقال
لمحسن البرازي« :رحنا» .وسحب الضباط
القوميون مسدساتهم( )1وأع��دم��وا حسني
الزعيم ومحسن البرازي .وجرى دفنهما في
قرية أم الشراطيط.
أخذ أديب الشيشكلي وفضل الله أبو منصور
وعصام مريود جاكيت حسني الزعيم الملطخة
بالدماء وسلموها الى األمينة األول��ى ،وقالوا
لها« :هذا هو انتقامنا للزعيم سعاده».

هوامش:

 - 1نحن مع األخذ برواية الرفيق فضل
الله أب��و منصور لجهة قيام الجنود بإطالق
النار على حسني الزعيم ومحسن البرازي،
على اعتبار أنه كان قاد شخصيا ً عملية اعتقال
حسني الزعيم فتنفيذ حكم اإلعدام .وقد نقلنا
ما أورده بالنص الحرفي في مؤلفه «أعاصير
دمشق».

روى لي الرفيق عفيف خوري( )1نقالً
عن األمين عبدالله محسن هذه المأثرة
عن سعاده.
«كان الرفيق عبدالله محسن عميدا ً
للمالية في مركز الحزب .يدخل أحد
الرفقاء لمراجعته في أمر مالي ،سعاده
في غرفة مجاورة .بعد فترة يخرج من
مكتب العميد صوته عاليا ً مع الرفيق
المراجع الذي غادر المكتب غاضباً.
س��ع��اده يستدعي عميد المالية.
في درج مكتبه مرسوم ك��ان اتخذه
من دون توقيع بمنح الرفيق عبدالله
محسن رتبة األمانة.
حضرة العميد( )2ال أريد أن أسألك
عن السبب الذي جعلك تجادل الرفيق
بصوت عال ،أنت عميد في الحزب أي
وزي��ر في ما لو كنا في الحكم ،ليس
مسموحا ً ل��ك أن تنفعل وأن يرتفع
صوتك أو يستفزك رفيق ،أنت عليك
أن تطلب إليه المغادرة ،أو أن تكلف
الرفيق المرافق الجالس عند باب
المكتب أن يفعل ذلك.
وتابع سعاده ساحبا ً مرسوم
األمانة:
لقد أع��ددت مرسوما ً بمنحك رتبة
األمانة ،أما وقد سمعتك تفقد أعصابك
في حديثك مع الرفيق فإني  -ممزقا ً
المرسوم – سأؤجل ذلك إلى أن تثبت
لي جدارتك بحمل الرتبة العليا في
الحزب».

هذا الحادث رواه لي أيضا ً األمين
عبدالله محسن ،وقد رافقته كثيرا ً
منذ عام  ،1962واحتل لدي مساحة
شاسعة من الحب والتقدير .إنما مع
تعديلين طفيفين:
األول( :القول لألمين محسن) أني
أوضحت لسعاده أن الرفيق المراجع
()3
كان حتى البارحة وكيالً للعميد
وع��ن��دم��ا استقبلته ،ك��ان��ت ص��ورة
الوكيل ما زالت مرتسمة لدي.
الثاني :أن سعاده عندما سحب
مرسوم األمانة قال لي « :كان بودي
أن أمنحك رتبة األمانة .لكن موقفك
األخير جعلني أتريّث .لكنني أعدّك
منذ اآلن مرشحا ً لنيل هذه الرتبة «.
يضيف األمين محسن أنه عندما
ُرش��ح لنيل الرتبة( )4أص � ّر على أن
يستند قرار المنح إلى قول سعاده
ب��ت��رش��ي��ح ال��رف��ي��ق محسن لرتبة
األمانة.
المهم في ما رواه الرفيق عفيف
خوري ،وقبله بسنوات األمين عبدالله
محسن ،ليس في موضوع « تمزيق
ال��م��رس��وم» إنما ف��ي كيفية تعاطي
زعيم الحزب مع معاونيه ،وكيف
كان يهتم بمحاسبتهم ،وتوجيههم
وبنائهم على قواعد الحزب المناقبية
ويعدّهم ليكونوا رج��ال نهضة في
ح��زب مهمته ،ف��ي األس����اس ،بعث
نهضة س��وري��ة قومية اجتماعية

تكفل تحقيق مبادئه وتعيد الى األمة
السورية حيويتها وقوتها( .مراجعة
المادة األولى من الدستور).

هوامش:

 - 1م��ن ك��ف��رح��زي��ر (ال���ك���ورة)
جسدوا إيمانهم
ومن الرفقاء الذين ّ
ال���ق���وم���ي االج���ت���م���اع���ي ق������دوة في
ال��ت��ع��اط��ي ،وم��ن��اق��ب م��م��ي��زة ،شهد
عليها ك��ل م��ن تعاطى معه مد ّرسا ً
ن��اج��ح��ا ً ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��دارس،
وخارجها في أي مكان أقام فيه.
 - 2ك�����ان س����ع����اده يخاطب
معاونيه ورفقاءه ،بالمسؤولية التي
يتوالها كل منهم (حضرة العميد،
حضرة األم��ي��ن ،حضرة المنفذ)...
وكان يحرص على أن يخاطب جميع
رف��ق��ائ��ه ب��ال��رف��ي��ق ،وأح��ي��ان��ا ً كثيرة،
بحضرة الرفيق.
 - 3كشف ل��ي األم��ي��ن محسن
اس��م الوكيل .أحتفظ به إذ ال فائدة
من إيراد االسم ،إنما الواقعة وكيف
يتعاطى سعاده مع رفقائه.
 - 4تؤكد األمينة هيام نصرالله
محسن أن االم��ي��ن عبدالله محسن
(واألم���ي���ن ع��ص��ام ال��م��ح��اي��ري) ناال
رتبة األمانة عام .1952

من وحي �سعاده
مهمتنا أن نشيّد نهضة ،أن نؤسس لتقاليد جديدة ،وأن نرفض كل ما ي ُمتّ
لماض بشع في أمتنا.
ٍ
* **
صاحب القضية ،ينصرف بعقله وقلبه ووجدانه إلى نصرتها ،فيصبح معها حالة واحدة ،تحيا في أعماقه ،يقدم
لها كل شيء ،ويتفانى في سبيلها .أما من ال يحمل قضية ،فهو ينصرف إلى لهوه ،ومنافعه ول ّذاته ...فتصبح هي
«قضيته».
خيارنا ،نحن القوميون االجتماعيون أننا حملنا قضية خطيرة ومقدسة يجب أن تعني لنا كل وجودنا .فلنكن
لها أوفياء.
* **
شرط عضويتك في الحزب ،أن تحيا آالم وآمال أ ّمتك ...وأن يكون حزبك هاجسك ،يحيا فيك ليلك ونهارك .فأنت
لست ضيفا ً على حزبك ،وال سائحا ً في وطنك.

