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العراق :حكومة التكنوقراط
لي�ست ّ
الحل

} حميدي العبدالله

تنحصر معالجات األزمة القائمة اآلن في العراق في مقترح
رئيسي واحد ومحدّد هو حكومة الكفاءات ،كما يس ّميها السيد
مقتدى ال�ص��در ،أو حكومة التكنوقراط كما يس ّميها رئيس
الحكومة العراقية حيدر العبادي.
ريما تستطيع حكومة التكنوقراط ،إذا سمحت األطراف
تحسن جزئيا ً في أداء الحكومة والح ّد
الحزبية بوالدتها ،أن
ّ
أي دول ��ة أخ ��رى ف��ي العالم
م��ن ظ��واه��ر ال�ف�س��اد ال�ت��ي ف��اق��ت ّ
وأرس��ى أسسها «بول بريمر» الذي سرق في فترة وصايته
على الحكومة العراقية أكثر من  9مليارات دوالر ،وفقا ً لتقرير
نشرته مجلة «نيوزويك» األميركية ،وقالت تعليقا ً على ذلك
أنّ العراق يشهد عملية نهب ال مثيل لها ،في تاريخ البلدان.
ولكنها ال تستطيع ح ّل مشاكل العراق األساسية وهي مشاكل
سياسية ،وال تنحصر في الفساد المستشري ،بل إنّ األسباب
والمشاكل السياسية هي التي أدّت إلى انتشار الفساد.
مشاكل ال �ع��راق األس��اس�ي��ة ال�ت��ي م��ن دون حلها ال يمكن
إن�ه��اء أزم��ات ال�ع��راق المستمرة والمتواصلة منذ ث��ورة 14
تموز  ،1958والتي أضاف إلى أسبابها االحتالل األميركي
للعراق أسبابا ً جديدة ،تكمن ،على األق� ّل في الوقت الحالي،
ب��وج��ود دس �ت��ور ذي صبغة عرقية وم��ذه�ب�ي��ة ،والتدخالت
الخارجية وفي مقدّمتها الوصاية األميركية على العراق التي
ال تزال حاضرة وإنْ كان بشكل أق ّل مما كانت عليه قبل عام
 2011وتشكل األحزاب والقوى السياسية على أسس عرقية
ومذهبية .دون مواجهة ه��ذه المشاكل ال يمكن إي�ج��اد ح ّل
سياسي لألزمات المتناسلة في العراق ،وحتى إذا ت ّم إيجاد
بعض الحلول مثل حكومة الكفاءات فإنه سيكون حالً جزئيا ً
وسيتآكل مع مرور الوقت.
أوالً ،يحتاج ال �ع��راق إل��ى إص�لاح دس �ت��وري ينهي العمل
ب��ال��دس�ت��ور ال�ح��ال��ي ال ��ذي وض��ع ب��إش��راف ق ��وات االحتالل
األميركي وعبر اقتراحات تقدّم بها خبراء أميركيون يحملون
الجنسيتين األميركية و»اإلسرائيلية» .ثانياً ،ال ب ّد أن يشمل
اإلصالح الدستوري إلغاء الطائفية والعرقية والمذهبية التي
على أساسها يت ّم توزيع المناصب الرفيعة في الدولة ،وال
ب� ّد أن يشمل أيضا ً اإلص�لاح الدستوري والسياسي البنية
ال�ح��زب�ي��ة لجهة رف��ض تشكل األح� ��زاب ع�ل��ى أس��س عرقية
ومذهبية وتغليب مبدأ المواطنة العراقية على ما غيرها من
عصبيات أخ��رى ،بوصف ذلك الطريق الوحيد لخلق وطنية
عراقية أقوى من العصبيات المذهبية والعرقية السائدة اآلن
والتي تقف وراء غالبية المشاكل التي يشكو منها العراقيين.
ال شك أنّ مثل هذا اإلصالح الوطني الجذري بعيد المنال
اآلن ،علما ً أنه المدخل الوحيد لقطع الطريق على التدخالت
الخارجية ،سواء كانت غربية ،وتحديدا ً من الواليات المتحدة،
أو كانت من دول المنطقة ،واستبدال العالقات القائمة اآلن
ب�ع�لاق��ات ج��دي��دة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال�ن��دي��ة وال�ت�ك��اف��ؤ ،والمصالح
المشتركة ،وال سيما بين دول المنطقة العربية وغير العربية،
التي يجمعها تاريخ مشترك طويل.
هذا هو اإلصالح الذي يحتاجه العراق ،ولكنه ال يزال هدف
صعب المنال ،وال سيما في الظروف القائمة.

رحيل الرفيق مناف مجذوب
رئي�س لجنة تاريخ الحزب في �صيدا
في المرحلة األولى من
عملي في موضوع تاريخ
الحزب تولى الرفيق مناف
مجذوب مسؤولية رئيس
لجنة تاريخ الحزب في
صيدا ،وكان ال ب ّد أن التقي
به كثيراً.
أشهد أنه نشط جيداَ،
وتسلمتُ منه الكثير من
المعلومات ،ومنها عن
رف��ق��اء أوائ����ل ف��ي صيدا
م��ن بينهم :علي ال��زي��ن،
رف��ي��ق ال��س��ن��ي��ورة ،وفيق
البساط ،رائ��ف زنتوت،
منير ال��س��ن��ي��ورة ،شفيق
ال��س��ن��ي��ورة ،محمد علي
ال��ش��م��اع ،رف��ي��ق ال����دادا،
توفيق ع��س��ي��ران ،كامل
عميص.
وكما يحصل أحيانا ً مع
رفقاء يتولون مهمات في موضوع تاريخ الحزب فقد اختير الرفيق مناف لتولي
مسؤولية اخرى في منفذية صيدا ،فانصرف اليها على حساب ما كان باشر به
لمصلحة تاريخ الحزب.
أذكر أني تمنيتُ عليه  -وتمنيت على رفقاء كثر في منفذيات أخرى  -أن
يتابع مهمة جمع المعلومات عن تاريخ مدينة صيدا لئال يضيع ،وح ّرضته ألن
يهيّئ محاضرة في مكان مناسب في صيدا ،يحكي فيها عن الحزب الذي كان له
حضوره الجيد منذ الثالثينات وانتمى اليه رفقاء من مختلف عائالت عاصمة
الجنوب ،ومنهم معروف سعد الذي كان تولى مسؤولية منفذ عام(.)1
وتحدثت إليه عن فائدة جمع ك ّل المعلومات في مؤلف يوزع هدية على
فاعليات صيدا ،ويبقى مرجعا ً لألجيال.
وانقطع الرفيق مناف ألسباب صحية ،وحزبية .طالما سألت عنه الرفيق
بسام حشيشو ،الى أن التقيت به منذ فترة وقد انتقل الى رأس بيروت .وعد أن
يحضر الى المركز وأن يعيد اهتمامه بموضوع تاريخ الحزب فهو ،الى حيازته
شهادتي بكالوريس في مادتي التاريخ واألدب العربي ،استم ّر منذ انتمائه على
ّ
انتظامه ونشاطه وتوليه المسؤوليات.
اذكر  -وقد ذ ّكرته فأيّد ذلك  -أني توجهت ذات يوم في الفترة 1961-1960
الى منطقة صيدا مع األمين هنري حاماتي وكان في مهمة تغطية مناسبة
حزبية .صعد معنا الرفيق مناف مجذوب في السيارة وتبادلنا الحديث ثم
انقطعت عنه الى أن التقينا مجدّدا ً في العمل لموضوع تاريخ الحزب.
عندما رحل الرفيق رفيق الدادا ،كتب الرفيق مناف كلمة صادقة عنه نشرناها
في حينه.
نخسر برحيل الرفيق مناف مجذوب رفيقا ً كان مؤهّ الً ليد ّون الكثير عن
تاريخ الحزب في صيدا .ليس ألنه من أحد أبرز عائالتها ،انما ألنه كان جنديا ً
متفانيا ً من جنود النهضة ومواكبا ً لتاريخ العمل الحزبي في صيدا منذ أواسط
الخمسينات.
غدا ً انْ كتبنا أو كتب غيرنا عن تاريخ صيدا في الحزب السوري القومي
االجتماعي سيكون للرفيق مناف حضوره البارز والمستمر.
وافت المنية الرفيق مناف عبد الودود مجذوب يوم الثالثاء  15آذار وصلّ َي
على جثمانه بعد صالة العصر يوم االربعاء  16آذار في جامع الغفران ووري
الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.
ـ زوجته فريال الصوص .والدته يسر هاشم البزري .شقيقاه المرحومان
زهوة ونهاد

هوامش

مراجعة قسم ارشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية  ، www.ssnp.infoلالطالع على النبذة المعممة عنه.
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
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 إبراز محطات
الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

الم�صيطبة كانت دائم ًا ناب�ضة بحياة الحزب

إعداد :لبيب ناصيف

يبدو في الصورة الرفيق ديب آحو ووقوفا ً الرفيقان جورج ديراني ووراءه جان جبران(جان بولس)
م��ن��ذ ال��ع��ام  1934ع��رف��ت المصيطبة
الحزب ،عندما انتمى جميل بتلوني ،ثم تبعه
شقيقه سليم .عنها يُكتب الكثير ،وقد أعددت
نبذة تضيء على تاريخ العمل الحزبي في
المصيطبة سننشرها قريباً.
م��ن نشاطات ال��ح��زب ف��ي المصيطبة،
االحتفال الحاشد ال��ذي أقيم ع��ام 1961
في منزل الرفيق رامز سري الدين وشقيقه
المواطن يوسف( ،)1وشهد حضورا ً كبيرا ً
ألبناء المصيطبة .تكلم في االحتفال األمين
مصطفى عزالدين ،وكان يتولى مسؤولية
منفذ ع��ام ب��ي��روت ،االمين عجاج المهتار
الذي القى قصيدة ،والرفقاء سيمون بهنا،
عادل جمال ،رامز سري الدين ،وألقى الكلمة
المركزية عميد اإلذاعة في حينه األمين إنعام
رعد.
هنا وصف لالحتفال كما نشرته جريدة
«البناء».
«انه عيدهم ،عيد األمة كلها ...وهو عيد
المصيطبة بشكل خ���اص ،فالمواطنون
هناك ،اذ تسمعهم يتكلمون عن سعاده،
تشعر كأنما هم يتكلمون عن ملحمة بطولية
تاريخية قديمة ،وهم وحدهم ،لقربهم من
ّ
خضبه سعاده بدمه،
منطقة الجناح الذي
هم وحدهم استفاقوا على دويّ الرصاص
الذي مزق ضلوع الشهيد البطل في الثامن
من تموز.
ولن تكون تلك االستفاقة على نهار ينقضي
بمساء ،بل على فجر تاريخ جديد تشعّ منه
روح الزعيم وتضيء الطريق ألمة لن تعرف
ظالما ً ولو انطفأت الشموس كلها.
ها هي الساعة الثامنة ،المواطنون ال
ي��زال��ون في طريقهم ال��ى مكان االحتفال،
وال��ق��اع��ة وال��غ��رف وال��ش��رف��ات ،وال��ش��ارع
العام ،كلها تضيق بمئات من المواطنين
والمواطنات...
وقف الرفيق سيمون بهنا ،عريف الحفل،
مرحبا بالمواطنين ،باسم
وافتتح االحتفال
ّ
الحزب القومي االجتماعي ،ثم قدّم الرفيق
ع���ادل ج��م��ال ،ال���ذي تكلم ب��اس��م مديرية
وطى المصيطبة ،عن سعاده «الرجل الذي
كشف عن حقيقة األمة ،وأنشأ جيالً جديدا ً
م��ن ال��ش��ب��اب ال��م��ؤم��ن ال��م��ن��اض��ل ،وقضى
على الميوعة والجهل ،وبعث فينا القوة
والمعرفة.
وتاله األمين عجاج المهتار ،فألقى بعضا ً

من قصائده النارية التي أثارت الحماس في
الجمهور المحتشد ،والهبت شعور المواطنين
فضج المكان مرات بالتصفيق الحا ّد المعبّر
ّ
عن التفافهم ح��ول جنود سعاده ،منقذي
شرف األمة ،في المصائب والنكبات.
ف��ي ه��ذا ال��ج��و الملتهب ،وق��ف المنفذ
ال��ع��ام األم��ي��ن مصطفى عزالدين وارتجل
كلمة تحدث فيها عن «العجب الذي يأخذ
البعض ،اذ يشاهدنا نقيم احتفاالتنا في كل
المناطق ،على اختالف الوانها المذهبية ،في
ظرف مضطرب يسود فيه القلق والخوف،
وتسود فيه الهستيريا الطائفية ...نقيم
احتفاالتنا في جميع االح��ي��اء وال��ش��وارع
والمدن ،جامعين الشعب من مختلف طوائفه
وعشائره وعائالته وسوياته الثقافية ،في
وحدة روحية ،صفا ً واحدا ً ويدا ً واحدة «.
وكانت الكلمة التي تبعت كلمة حضرة
المنفذ ،للرفيق رامز سري الدين ،صاحب
البيت ،فأنشد قصيدة زجلية قوطعت مرات
بالتصفيق ،والق��ت استحسان المواطنين
واعجابهم.
ثم اعتلى منصة الخطابة األمين انعام
رع��د ،عميد اإلذاع���ة ف��ي ال��ح��زب السوري
القومي االجتماعي ،وألقى كلمة تحليلية
جامعة.
وكانت كلمة الختام لحضرة المنفذ الذي
شكر المواطنين لتلبيتهم الدعوة ومشاركتهم
في العيد ،ثم ما لبث االحتفال ،وقد ادركت
عواطف المواطنين واألصدقاء ذروة توترها
ان انقلب الى مهرجان شعبي ضخم.

خطاب األمين إنعام رعد

« ايها المواطنون،
اذ نحتفل بمولد هذه الحياة الجديدة،
حياة النهضة القومية االجتماعية ،انما
نحتفل بتبديل نفوسنا وتخلّصها من
التقاليد البالية ،ومن النقص ومن الفردية،
من التراجع واالنهزام والخوف ،الى البذل
والعطاء والفداء والوعي القومي االجتماعي.
« بهذا اليوم الحي نحتفل بك ّل هذا ونسلك
ضوء المعرفة على ما يدور في مجتمعنا من
اح��داث وما يواجه مجتمعنا من مشكالت،
ن��رى ك��م ه��و عظيم معنى ه��ذا ال��ي��وم في
بالدنا ،وخاصة في لبنان أو بشكل محدود
أكثر في بيروت حيث انتم لمستم في األيام
األخ��ي��رة ،كما لمستم في األي��ام الماضية

ومشهد آخر من االحتفال ويبدو الرفيق علي المير ملحم(االمين حالياً ،مقيم في مصياف (الشام)) الثاني في الصف االول
وكما ستلمسون دائماً ،طالما الحالة على
ما هي .لمستم كيف أنّ الشعب خارج هذه
النهضة القومية االجتماعية لم يزل شعبين،
وكيف ان��ه له جناحان ال يلتقيان ،جناح
البسطة وجناح الجميزة ،جناح المسيحية
المتعصبة وجناح المحمدية المتعصبة...
جناح التعصب الطائفي ،س��رط��ان األم��ة
الذي ينهك جسمها ويفرق ويبعثر مجهودها
ويلقيها لقمة سائغة أمام االرادات األجنبية.
ما هو الح ّل لهذه المشكلة وكيف يمكن
أن نجمع الجناحين حتى تصبح األم��ة
أجنحة ترفرف من جسم واحد ال من جسدين
ال يلتقيان ،وتصبح األم��ة قضية واح��دة
ومصيرا ً واحداً.
« لقد ج�� ّرب أساطين السياسة ،ج ّرب
األطباء الكذبة مدّعو الطب ،والئحة العقاقير
ال تصنع طبيبا ً كما قال الزعيم ،ج ّرب هؤالء
ان يخلقوا ن��م��اذج م��ن وح���دات متقاسمة
وات��ح��ادات وهمية ،فتارة باسم الميثاق
الوطني ،ومرة على اساس زيادة عدد النواب
إلرضاء الغاضبين والزعالنين ،ومرة على
أس���اس م��س��اوم��ات ي��ق��وم بها الرجعيون
المتطرفون من هذا الجانب ،أو الرجعيون
المتطرفون م��ن ذاك ال��ج��ان��ب ،ليتفاهم
الرجعيون من الجانبين على كيفية قيادة
الشعب الى الهاوية.
« ك� ّل ه��ذه المسكنات لم تح ّل المشكلة
وبقي الشعب يتخبّط في انقسامه ،وبقي
الشعب مش ّتت اإلرادة موزع العزيمة غائب
عن عينيه الهدف من وج���وده .والنهضة
القومية االجتماعية ل��م ت��أت بأنصاف
الحلول .صاحب ه��ذا العيد ،س��ع��اده ،لم
يجمع المسيحيين وال���دروز والمحمديين
على تسويات موقتة ،لم يجعلهم يتساوون
في التضليل ،لم يجعلهم يأتون مبرقعين
بالمجامالت الكاذبة.
« سعاده فعل أم��را ً واح��دا ً هو الذي أنقذ
القوميين االجتماعيين من سرطان الطائفية
مرة والى األبد.
لقد ب���دّل م��ا ف��ي نفوسهم ،ب���دّل م��ا في
معتقداتهم الفكرية واالجتماعية ،فلم يعد
واحدنا ينتسب لهذه الطائفة على أساس
الوظائف والمنافع ،ولم يعد واحدنا يشعر
بوالء طائفي يتخبّط فيه ليحظى فيه والء
مجتمعه ووالء أمته .سعاده علّمنا الوالء
القومي االجتماعي فصرع الطائفية في

نفوسنا وح ّررنا منها ،فلم نعد في القضية
القومية االجتماعية قطعانا ً تجتمع ظرفيا ً او
موقتاً ،بل أصبحنا جماعة حرة واعية تدرك
أنها مرتبطة بوحدة المصير ومصدر الحياة،
في وحدة الشعب وفي وحدة األرض ،ولم
يكن هذا مجرد أقوال أو كالم ،ولم يكن هذا
التوحيد ف��ي النفوس م��ج��رد توحيد في
النظريات ،بل كم تحققت األمة منا في ظروف
عسيرة وساعات عصيبة.
« ي��وم انقسم المواطنون ال��ى طائفيين
وبقيت فئة وحيدة يموت ال��درزي فيها الى
ج��ان��ب المسيحي ،ال��ى ج��ان��ب المحمدي
فتمتزج دماؤهم معا ً من أجل قضية واحدة ال
من أجل مجموعة فسيفساء من القضايا ،من
أجل قضية واحدة هي قضية األمة ،ومصير
واحد هو مصير الشعب ...تلك الفئة التي
برهن نضالها في سجونها ،في إعدامها،
في تشريدها ،في ساحات القتال العملية،
على أنها وحدة ال يمكن ان يقف فيها رياح
التفرقة ،هي فئة القوميين.
فهي مثالً ال تنظر الى التوسع االنفالشي
ال��ذي يستتر بعبارات من ّمقة ،ال تنظر الى
ه���ذا ال��ت��وس��ع المنفلش م��ن خ�ل�ال نظرة
طائفية منمقة ألننا نقول بقومية ذات لون
آخر ،ولكننا ننظر الى هذا التوسع المنفلش
من ضمن نظرتنا القومية االجتماعية التي
تقول بأنّ أساس األمة هو وحدة الشعب،
وحدة البيئة الطبيعية وك ّل ما انفلش عن
وحدة البيئة الطبيعية انما يدور على غير
محوره ،انما هو اتحاد اصطناعي ال يقوم
على أساس ،انما هو اتحاد عاطفي يزول كما
اتى بالعاطفة وباالصطناع.
« نحن ال ننظر م��ن ناحية أخ���رى الى
لبنان كما ينظر بعض مواطنينا الخاضعين
للحس الطائفي ،فيرون في لبنان ملجأ
ّ
للطوائف ،لألقليات ،ويفضلون تضامن
لبنان مع الشيطان دون التفاهم مع أشقائه
وجيرانه ال��ذي ارت��ب��ط وإي��اه��م ف��ي وح��دة
المصير والطبيعة ...نحن ال ننظر الى لبنان
عالما ً منفصالً قائما ً بذاته ،بل ننظر الى
لبنان على حقيقته نطاق ضمان للفكر الح ّر،
حصنا ً للقيم الجديدة ،حصنا ً للفكر والحرية،
حصنا ً للنهضة القومية االجتماعية ،قلع ًة
تحمل رسالة النهضة الجديدة لتط ّور بيئتها
الطبيعية كلها لكي ال يبقى ال��ن��ور تحت
المكيال في لبنان ،بل في ظ ّل البيئة الطبيعية

فيكشف عن لبنان وعن الشام وعن األردن
وعن العراق وعن فلسطين المغتصبة أذيال
استعمار ،غربيا ً كان أم شيوعيا ً ام صهيونيا ً
مستعربا ً جاء أم من داخ��ل األم��ة بواسطة
االنقسامات الطائفية واالقطاعية...
« نحن ننظر بألم شديد الى الذين يقاتلون
ظلمة الطائفية المحمدية بظلمة الطائفية
المسيحية ألننا ن��درك أنّ ح��رب الطائفية
للطائفية هي انحطاط وتدهور ،نحن نحارب
الطائفيين ايا ً كان لونهم بنور ال بظلمة .وهذا
النور هو نور االخاء القومي.
« نور التحية القومية االجتماعية ،نور
ال��والء للوطن واالرض ،نور النهضة التي
وحدتنا ورسختنا في صفوفها فأصبحنا
مداميك متكاملة من بناء شامخ ،وليس لبنا ً
وطينا ً وخيما ً تذريها الرياح.
ال��ن��ه��ض��ة ال��ق��وم��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ايها
المواطنون ،ليست شيئا ً غريبا ً عنكم ،انها
تجسيد وتعبير لك ّل ما في نفوسكم من خير
وحق وجمال .انّ القوميين االجتماعيين ال
يزعمون وال يدّعون انهم هبطوا من طينة
او غيمة من غير طينتكم او من غيمة ليست
ف��وق أرضكم ،انهم يفخرون انهم من هذا
الشعب النبيل وانهم منكم انتم ،اخوتكم
واب��ن��اؤك��م ،اص��دق��اؤك��م وأح��ب��اؤك��م .ان
للقوميين االجتماعيين فضالً واحدا ً هو انهم
قد اكتشفوا انهم من هذا الشعب النبيل ،وقد
اكتشفوا نبل وعظمة واصالة هذا الشعب
الذي هو انتم.
« فهذا اليوم ليس للقوميين االجتماعيين
وحدهم ،انه عيد النهضة ،عيد هذه المعرفة
ال��ج��دي��دة ،معرفتنا ألنفسنا ومعرفتنا
لشعبنا .فهو عيد الشعب كله ،عيد يقظة
األمة ويقظة الشعب ،يقظة الضمير القومي.
فلنفرح جميعا ً ألننا اليوم ،وسط الكوارث
والمحن المحدقة بأمتنا ،عرفنا ما هي امتنا
وعرفنا مكامن العظمة والقوة في امتنا،
والمعرفة هي طريق القوة .نحن نتحدّى
الضعف الذي في أمتنا بالقوة التي تولدها
معرفتنا لهذه األمة وللعظمة الكامنة فيها.
هذا اليوم هو يوم المعرفة ،يوم القوة ،يوم
تحدّي الضعف واالنهيار واالنحالل في أمتنا
لذلك نحن نفرح في هذا اليوم».

ال�ضابطان جوزف نعمة وم�سعود لطيف
بقلم الرفيق فريد صباغ
ك��ان الرفيق فريد صباغ( )1نشر مقاال ً في المؤلف
الصادر عن النقيب المؤ ّرخ جوزف نعمة ،ننشره أدناه
للفائدة التاريخية.
وتشاء الصدف أن ألتقي بعد ما يزيد على الثالثين
سنة بالرفيق ج���وزف شكر ال���ذي عرفته ج��ي��دا ً في
خمسينات وستينات القرن الماضي ،عندما عملت في
بنكو دي روما ،وعمل الرفيق جوزف في بنك التوفير،
ألعلم أنه اقترن من الفاضلة ابنة النقيبب جوزف نعمة
(وشقيقة العميد أدونيس نعمة) فيقدّم لي مشكورا ً
عددا ً من مؤلفات النقيب المؤ ّرخ.
وهذه هي كلمة الرفيق صباغ:
« لما وصل الزعيم أنطون سعاده الى لبنان يوم  2آذار
 1947ألقى خطابا ً شهيرا ً في حفل استقباله كان مدعاة
إلصدار مذكرة توقيف بحقه من جانب القضاء اللبناني.
وف��ي صيف ذل��ك العام ك��ان موعد إج��راء االنتخابات
النيابية في الكيانين اللبناني والشامي ،وبما أنّ الحزب
السوري القومي االجتماعي يملك إمكانات انتخابية
كبرى ال يستهان بها فقد كان جميع المرشحين بحاجة
ماسة الى االتصال ب��اإلدارة الحزبية ومقابلة حضرة
الزعيم للبحث معه بشأن االنتخابات والحصول على
تأييد الحزب لهم في المعركة.
« وكان الزعيم ،في تلك األثناء ،متخذا ً مقرا ً له في
بلدته ضهور الشوير ،فأصبحت هذه البلدة مرجعا ً
للمرشحين وأكثريتهم من الوزراء والنواب ،إذ إنّ مقابلة
الزعيم ال غنى عنها للفوز بتأييده .وتجاه هذا الوضع
لم يعد من الممكن أن يتوارى الزعيم عن األنظار ،بل
أصبح ظهوره واجباً ،فكان أن اضطررنا إلنشاء فرقة
من الحرس المسلح لحمايته وضمان سالمته ،وهذا ما
حصل.
« وكان وزير الداخلية في ذلك الحين األستاذ كميل
شمعون ،فاغتاظ من هذا الوضع وهو المسؤول عن
تنفيذ مذكرة التوقيف ،وأصدر أمرا ً صارما ً بإلقاء القبض
على أنطون سعاده مهما كانت الظروف ،واإلتيان به ح ّيا ً
أو ميتاً ،وقد عُ ّمم هذا األمر بواسطة اإلذاعات والصحف
و ُكلّفت قوى األمن الداخلي تنفيذه.
« وصل األمر الى آمر سرية المتن ،الضابط الحكيم
الجريء جوزف نعمة ،ثم وصل بالتسلسل الى مخفر
بكفيا .في ذلك الحين كان الضابط مسعود لطيف الذي
ال يق ّل حكمة وجرأة عن زميله آمر السرية جوزف نعمة.
ول��م��ا تسلّم ه���ذان ال��ض��اب��ط��ان ه��ذا األم���ر الخطير
ساورتهما الحيرة وراح��ا يتساءالن م��اذا فعل أنطون
س��ع��اده ك��ي يُتخذ بحقه مثل ه��ذا التدبير؟ فاتصال
ببعضهما واجتمعا لبحث الموضوع ،ودرس��ا قضية

الزعيم أنطون سعاده من الناحية الجرمية من جميع
النواحي ،فلم يجدا مأخذا ً عدليا ً يستوجب هذا اإلجراء،
وتأكدا مئة بالمئة من أنّ القضية سياسية بحتة ،إذ
إنه ألقى خطابا ً أبدى فيه آراءه وأعلن مبادئه ،ومثل
هذا العمل ال يستوجب إج��را ًء خطيرا ً من مثل المجيء
بالشخص ح ّيا ً أو ميتاً.
وق��� ّررا ،بنتيجة اجتماعهما ،استدعاء المسؤول
الحزبي في المتن ومقابلته في أحراج ضهور الشوير
لبحث الموضوع معه ،وقد قيل لهما إنّ هذا المسؤول
الحزبي هو فريد الصباغ ،أيّ كاتب ه��ذه السطور.
وبطريقة ما حصلت المقابلة ما بيني وبينهما على تلّة
برج دح���دوح ...حيث أطلعاني على اإلج��راء الم ّتخذ
باختصار ،وطلبا مني ،إذا كان ذلك باإلمكان ،تخفيف
المظاهر المسلحة ح��ول مق ّر الزعيم .فأجبتهما بأنّ
ذلك غير ممكن ...إذ ال يمكن منع المقابالت مع الزعيم
وإلغاء اتصاالته في هذا الظرف االنتخابي ،مالحظا ً أنّ
المتصلين به هم من الحكام أنفسهم وسائر المرشحين
لالنتخابات .وق��د أطلعتهما على ح��دث حاصل في
تلك اللحظة إذ قلت لهما« :أتعلمان من هم األشخاص
ال��م��وج��ودون اآلن في مقابلة مع حضرة الزعيم في
منزلي بالذات عندما طلبتماني لالجتماع بكما؟ انهم
الرئيس حسين العويني ،وفيليب تقال ،وإميل لحود
وبهيج تقي الدين .انهم جميعهم اآلن مجتمعون مع
حضرة الزعيم ،وال يمكننا على اإلط�لاق أن نرفض
طلباتهم .أنّ ذلك يجري منذ أسبوعين دون حصول أي
إخالل باألمن ،وبلدتنا الشوير ،والمنطقة كلها ،بألف
خير ...وأنتما الساهران على أمنها ،فلماذا هذا الخوف
وتكثيف المالحقة؟ ليطمئن معالي وزي��ر الداخلية
ويخفف من لهجته ،فاألمن والهدوء سائدان عندنا».
وانتهى اجتماعنا بالتفاهم التا ّم في ما بيننا ،وح ّملني
الضابطان تحياتهما لحضرة الزعيم.
ولكن ..عندما وجدت القيادة األمنية العليا أنّ إجراءها
المتخذ بحق الزعيم سعاده فشل تطبيقه غيّرت طريقة
المالحقة ،إذ جهّزت فرقة مطاردة ش ّكلت عناصرها من
أف��راد قوى األم��ن المتواجدين في ثكنة الفوج السيّار
ببيروت ،أي مق ّر قيادة قوى األم��ن الداخلي ،وو ّقتت
موعد عملها ابتدا ًء من منتصف الليل ،إذ تخرج هذه
السيار في هذا الوقت المتأخر لتصل في
القوة من ثكنة ّ
الثالثة بعد منتصف الليل الى ضهور الشوير .فقابلنا
هذه الخطة بخطة من جانبنا أتاحت لنا أن نكون على
علم تام بتحركات القوة األمنية ،إذ تصل المعلومات
الكافية حول ذلك إلينا بظرف عشر دقائق ،وقد شرحت
تفاصيل خطتنا هذه في مذكراتي(.)2
فكان أنّ آخ��ر صرعة ق�� ّررت الدولة تنفيذها هي
إرسال قوة من رجال األمن مؤلفة من خمسين عنصرا ً

بالثياب المدنية ...تتجه بسيارات صغيرة الى منطقة
الينابيع( )3في قارعة النهار وتتج ّمع هناك ،وتحديدا ً
في منتزه مقهى الينابيع القديم ،وعند منتصف الليل
تحاصر المنطقة التي يتواجد فيها الزعيم ،اي منطقة
العرزال ودير مار الياس شويّا حيث المنزل الذي يقيم
فيه ،وهي المنطقة المسماة «حرف الدير» .وهذه الخطة
وصل العلم بها وبتفاصيلها أيضا ً الينا ،فكان مصيرها
الفشل أس��وة بسابقاتها ...وبقي وضعنا على ما هو
عليه طوال مدة موسم االنتخابات.
أردت من ه��ذه النبذة أن اسجل للتاريخ تقديري
وشكري لهذين الضابطين المملوءين حكمة وج��رأة،
ول��ه��ذا التصرف العاقل م��ن جانبهما ال��ذي ّ
دل على
أخالقهما العالية وضميرهما الحي .فإنهما تصرفا بشكل
يُفعمه الفهم االجتماعي الصحيح ،وقد ر ّد حضرة الزعيم
لهما التحية بتوجيه كتاب شكر من قبله يعبّر لهما فيه
عن إعجابه وتقديره لسلوكهما االنساني الرفيع ،ألنهما
تفهّما الواقع الصحيح وعمال على أساسه ،وال يزال هذا
الكتاب موجودا ً في إضبارتيهما على ما اعتقد.
***
وف��ي المؤلف المذكور نشر العميد أدونيس نعمة
تعليقا ً على مقال الرفيق فريد صباغ ،فوجدت أن أوجه
أصحح فيها بعض ما ج��اء في التعليق.
له رسالة
ّ
انشرهما بالنص الحرفي:
« لقد توجه والدي جوزف نعمة ،سنة  ،1927الى
بعلبك للقاء كاتم س ّر المحافظة كميل الشدياق ،ابن
شقيقة رئيس ال���وزراء في ذل��ك الحين أوغست باشا
أدي��ب نعمة .فعيّنه الشدياق ترجمانا ً ل��دى ضابط
االستخبارات الفرنسي آنذاك ...واسمه مامييه .وكانت
تربط عائلتنا ،عائلة نعمه في دير القمر ،رابطة صداقة
مع آل حيدر في بعلبك ،بحيث ح ّل الوالد ضيفاً ،طوال
إقامته في بعلبك ،على كبير آل حيدر سعيد باشا
سليمان حيدر.
« وجد جوزف نعمه في تلك المدينة أنطون سعاده
مجاعص ،الذي كان نزيل أوتيل نهرا .فراحا يتزاوران،
وق��ال له سعاده م��رة في معرض الحديث إن��ه يريد
تحقيق مشروع «الهالل الخصيب» أيّ سورية ما قبل
الفتح العربي.
ثم دخل الوالد سلك «الجندرمة» وفي األربعينات
عُ ين في قضاء المتن الشمالي حيث عاد يلتقي الزعيم
أنطون سعاده في بلدته ضهور الشوير ،وخصوصا ً
في فندق القاصوف .وكان آخر شخص تكلم معه قبل
إعدامه ،إذ كان الوالد آنذاك قائد فصيلة سجن القلعة
الذي كان يُحتجز فيه أنطون سعاده .وقد رأى سعاده
بنفسه النعش المهيأ له ،فالتفت الى وال��دي قائالً»:
مقضي علي باالعدام»،
إليك النذير بما ينتظرني ،فإنني
ّ

مضيفا ً كالما ً خاصا ً للوالد لم يُرد جوزف نعمة اإلفضاء
به يوما ً إال لي ،ألنه «خاص جداً» و «شخصي» كما كان
يقول.
« أدل��ي بهذه الشهادة مع إيضاح أنّ ج��وزف نعمه
لم يكن ،في تفكيره الوطني ،متفقا ً مع آراء سعاده
ومبادئه ،ولكنه أحب هذا «الزعيم» إلخالصه لما يعتقد،
وقد عامله ،ورفاقه في السجن أفضل معاملة إنسانية،
يشهد على ذلك المحامي عبدالله القبرصي والنقيب
محمد البعلبكي وغيرهما من أعضاء الحزب السوري
القومي االجتماعي.
رسالتي الموجهة الى العميد أدونيس نعمة بتاريخ
2004/9/7
ح��ض��رة العميد ال��رك��ن المهندس ادون��ي��س نعمة
المحترم
تحية تقدير
اطلعت باهتمام على كتابكم القيم عن النقيب المؤرخ
المرحوم ج��وزف نعمة ال��ذي كنت أق��رأ له كثيرا ً في
الصحف انما فاتني أن أطلع على مؤلفاته التي تبيّن لي
من كتابكم عنه ،كم كانت غنية ومتنوعة .من كان من
أمثاله يكتب له الخلود ويستمر في ذاكرة األجيال.
استوقفني في التعليق ال��وارد في الصفحة 298
أمران وجدت مفيدا ً أن أنقلهما لكم ،لربما في ذلك فائدة
للحقيقة آمالً أن اتز ّود بأي تعليق لديكم:
اوالً :لم يكن سعاده متواجدا ً في بعلبك عام ،1927
فهو في هذا العام كان ال يزال مقيما ً في البرازيل ،ولم
يرجع الى وطنه إال في تموز من العام .1930
ثانياً :لم يحتجز سعاده في سجن القلعة بعد أن
جرى تسليمه من قبل حسني الزعيم في تموز 1949
فإعدامه بعد محاكمة ص��وري��ة يخجل منها تاريخ
بالدنا ،والعالم ،إنما أقتيد الى سجن الرمل وهذا األمر
وارد في الكثير من أدبيات الحزب ،ومنها مقال «حدثني
الكاهن الذي ع ّرفه» لألديب الكبير الرفيق سعيد تقي
الدين.
مع تقديري...
مدير دائرة تاريخ الحزب
االمين لبيب ناصيف

هوامش:

( )1فريد صباغ :من الشوير .راف��ق سعاده
وكان من بين أوائل الذين انتموا.
( )2لم تنشر المذكرات .نأمل ان يحصل ذلك
في اي وقت.
( )3حيث مطعم الينابيع حالياً ،في منطقة دير
مار الياس شويا.

