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�إلى القادة الفل�سطينيين:
لفرقتكم و�سيا�ستكم بات يتبجح العدو� ...آن �أن تن�صرفوا؟!
} د .محمد بكر
التبجح
صفعة من العيار الثقيل كاثرت سيالً من
ّ
واالس��ت��ع�لاء المشين وجهها رئيس وزراء الكيان
الصهيوني نتنياهو على وجه القادة الفلسطينيين،
لجهة أنه يهت ّم بشؤون الشعب الفلسطيني أكثر من
التبجح الذي ما كان
القادة الفلسطينيين أنفسهم ،هذا
ّ
ليولد ويتكاثر على لسان نتنياهو لوال مدى تشرذمنا
وضعفنا والهوان ال��ذي باتت عليه حالنا السياسية
والمستوى الرديء الذي وصل إليه األداء السياسي
لمن ي��س�� ّم��ون أنفسهم ممثلين للشعب ،ف�لا شعب
مثلوا وال على قدر المسؤولية الوطنية واألخالقية
كانوا ،ثم ماذا فعلت السلطة؟ وما هي الخطوات التي
تسوقها لصياغة البدائل والحلول الناجعة للر ّد على
التعنّت اإلسرائيلي وعنجهيته الفريدة؟ وإنْ كانت
كراهية نتنياهو للشعب الفلسطيني جعلته يخترع
تاريخا ً موازيا ً بحسب ر ّد «كبير المفاوضين» السيد
صائب عريقات على تصريحات نتنياهو ،مضيفا ً أنّ
األخير مقتنع بأنّ الفلسطينيين شاكرون للعيش في
فأي تاريخ نصنعه
ظ ّل نظام عنصري وفي المنفىّ ،
نحن لنباهي ب��ه أم���ام أج��ي��ال��ن��ا ،ه��ل ال��ط��رب لسماع
األغ��ان��ي اليهودية ،والتنسيق األم��ن��ي ج��ه��ارا ً نهارا ً
والمجاهرة بتفتيش حقائب األط��ف��ال في المدارس
للتأكد من خل ّوها من السكاكين والتع ّهد بالقضاء
على االنتفاضة؟ وأنّ هذه األخيرة هي سبب الدمار،
وجملة من السياسات واإلج���راءات التي تحتاج إلى
مجلدات لشرحها هي التاريخ المش ّرف ال��ذي بتنا
نصوغه.
أن يطلق ع���د ّون���ا ح��رص��ه ال���ك���اذب علينا ويتنبأ
محللوه وكتابه بكارثة إنسانية تنتظر قطاع غزة،
خ�ل�ال ال��س��ن��وات القليلة ال��م��ق��ب��ل��ة ،ك��م��ا ك��ت��ب محلل
ال���ش���ؤون األم��ن��ي��ة ف��ي صحيفة «م��ع��اري��ف» ي��وري
يتبجح ال��ع��دو وي��ت��ط��اول إل��ى مستوى
م��ل��م��ان ،وأن
ّ
اتهام حماس بسرقة أم��وال الشعب الفلسطيني من
المنظمات اإلنسانية بحسب نتنياهو (وب��ع��ي��دا ً من

التدقيق والبحث في صحة تلك اال ّدع��اءات) فإنّ هذا
يوصف أداء
يؤشر إلى مدى الفشل السياسي الذي ّ
الذين من المفترض أن يكونوا مدافعين عن القضية،
وباتوا اليوم كما قال غسان كنفاني مدافعين فاشلين
عنها ،كذلك حماس هي األخ��رى أقحمت نفسها في
بحر التدخل في ال��ظ��روف السياسية التي تعصف
بالمنظقة ،وجاءت األمواج والرياح بعكس ما تشتهي،
وأصبح الغرق في ما ال يعنيها سيد الموقف ،هذه
ال��ت��دخ�لات التي ال تخدم القضية مطلقا ً إذ اليمكن
البناء وفق أسس وبعقلية حزب معيّن ،إلشادة صرح
سياسي لخدمة أهدافنا التي يجب أن تكون وطنية أوالً
وأخيرا ً ال تنحرف مطلقا ً عن مسار المشروع الوطني
الفلسطيني ال���ذي ب��ات م��ف��ردة منسية ف��ي قاموس
سياساتنا واستراتيجياتنا المقيتة ،ك��ذل��ك األمر
خالل لقاء السيد محمود عباس بـ«زعيمة المعارضة
اإليرانية» مريم رجوي ،وال أعرف ماذا يفيدنا توتير
العالقة مع إيران ،وهل االنتصار لـ«ثورات» الشعوب
والتلويح بأعالمها سيجلب النفع لقضيتنا ويحقق
مرادنا في التح ّرر والعودة.
ل��ي��س ث��م��ة زم���ن أس����وأ م��ن ال��زم��ن ال��ح��ال��ي ال��ذي
تعيشه القيادات الفلسطينية المتخبّطة والتائهة في
المسارات الخاطئة ،والبعيدة ك ّل البعد عن صياغة
عوامل االجتماع وال��وح��دة والتالقي ال��ذي يجب أن
يكون عنوانها األوحد القضية الفلسطينية وال شيء
غير القضية.
إنّ م��ا ت��راك��م��ه ال��ق��ي��ادات الفلسطينية م��ن أخطاء
جسيمة غير مب ّررة ،إنما يت ّوجها ملوكا ً على عرش
الفشل والدفاع الفاشل ،ال نجد أمامها سوى أقالمنا
وأص��وات��ن��ا لنرفعها ب��أع��ل��ى م��س��ت��وى م��ج��اه��ري��ن ال
نخشى في قولها لومة الئم ،فكما قال الراحل المبدع
محمود دروي���ش للصهاينة ن��ق��ول لكم ي��ا قياداتنا
السياسية :فلتقيموا أينما شئتم لكن ال تقيموا بيننا،
آن أن تنص ّرفوا.
*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com

تركيا بين رو�سيا و�إيران
ـ يصعب تصديق الكالم عن هامشية مصير الحرب في
سورية على جدول األعمال التركي ،كما يصعب القول إنّ
الحرب كانت موضوعا ً ثانويا ً في المباحثات التركية مع
ك ّل من الروس واإليرانيين.
ـ يصعب تصديق أنّ ال��ت��أزم في العالقات التركية
الروسية والعالقات التركية اإليرانية قد جرى على أمر آخر
غير الخالف حول الحرب في سورية.
ـ العالقات اإلقتصادية لتركيا بروسيا وإيران في ظ ّل
أزم��ة خانقة يعيشها االقتصاد هي أوراق قوة روسية
وإيرانية للضغط على تركيا ،ولذلك كان تعليقها في ظ ّل
الخالف ،وال يمكن فهم إعادتها بقوة وزخم إال تلبية لحاجة
تركية وتعبيرا ً عن تفاهمات.

ـ ليس صدفة أن يأتي اللقاء التركي اإليراني عقب زيارة
الرئيس التركي إلى موسكو ،وأن تتنتهي البيانات التركية
باإلعالن عن تفاهمات حول سورية ستساعد في الح ّل
السياسي.
ـ ك ّل شيء يقول إذن أنّ تركيا أجرت تغييرا ً كبيرا ً في
سياستها نحو سورية عنوانها ما بات ي��ردّده األت��راك
مجدّدا ً عن أولوية التمسك بوحدة تركيا ومنع قيام كيان
كردي حدودي.
ـ الحرب على اإلرهاب واالحتكام إلى صندوق االنتخاب
عنوان التفاهمات حول سورية التي ستظهر تباعاً.

التعليق السياسي

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين،
ُت ّ
خص ُ
ل��ت��ح��ت��ض��نَ م��ح��ط��ات الم���ع���ات م���ن ت���اري���خ الحزب
ال��س��وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ،صنعها قوميون
اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب،

ف���أض���اف���وا ع��ب��ره��ا إل����ى ت����راث ح��زب��ه��م وتاريخه
التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق
النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائ��رة رؤيتنا ،يجب
أن ال يسقط م��ن تاريخنا تفصيل واح��د ،ذل��ك أننا

مـن تاريخنا

إعداد :لبيب ناصيف

جاء في عدد النشرة الرسمية تاريخ 15
تشرين الثاني  1947عن زيارة زعيم الحزب
الى بلدة المروج ،وعن نشاطات حزبية أخرى.
ننشرها للتعريف ولإلفادة الحزبية.

الزعيم في المروج

« لبّى حضرة الزعيم منذ مدة دعوة نخبة
من شباب المروج ــــــ المتن لزيارة منطقتهم،
ورغبتهم في وجوده الكريم لتكريس جماعة
م��ن ال��ش��ب��اب ال��ن��اه��ض ج��ن��ودا ً ف��ي صفوف
الحركة القومية االجتماعية.
«وق��د ك��ان حضرة الزعيم موضع اإلك��رام
واإلجالل والترحيب والتقدير من قبل الحضور.
تجلى بعض ذل��ك في بعض القصائد التي
ألقيت في حضرته على االثر.
«أل��ق��ى السيد ج��رج��س س��اب��ا الرحباني
قصيدة منظومة ظهرت فيها إلى جانب دالئل
قوة السبك والديباجة ،طالئع شعور قومي
يبشر بمستقبل زاهر ،شعور بضرورة وحدة
ال��ص��ف��وف ،وبالتقدير ال���ذي يك ّنه الشعب
اللبناني للزعيم بفعل تضحياته وأعماله
الكبيرة في سبيله واختياره طريق الصعوبات
والعقيدة واإلص�لاح في حياته دون الطرق
السهلة المتبعة لدى الكثيرين من سياسيّي
ه��ذا البلد .وعقبته اآلنسة النابهة ميشلين
داغر( )1بمقطوعة شعرية قصيرة موجهة «الى
الزعيم الكبير» هذه هي:
«طيور الصفا فوق الربوع تحوم
لدن حل فيها كوكب ونجوم
ونلنا األماني بالسعادة والهنا
يقول لنا :ان الهناء يدوم
لقد غبت عنا والقلوب صحيحة
ألنك في طي القلوب مقيم
عزمت على االصالح فاسلم ودم لنا
لكي ال يرى في ذي البالد ظلوم
فما كان ربان يقود سفينة
وال كل من ُولي األمور زعيم.

****
«أق��ام��ت مديرية عيحا التابعة لمنفذية
راشيا الوادي العامة للحزب السوري القومي
االجتماعي حفلة رائ��ع��ة مثلت فيها رواي��ة
«وقعة اليرموك».
« ج���رت الحفلة ف��ي ال��واح��د والثالثين
م��ن اك��ت��وب��ر المنصرم بحضور القوميين
االجتماعيين المتدفقين على عيحا من القرى
ال��م��ج��اورة ،وع��دد كبير من األهلين وبعض
وجوه المنطقة.
كانت الحفلة بالفعل رائعة ألقى فيها حضرة

منفذ عام راشيا الوادي الرفيق سامي دهام()2
كلمة ج��اء فيها على ت��ع��داد ف��وائ��د النهضة
القومية االجتماعية ،وعقبه الرفيقان شكيب
()4
بدور( )3عن مديرية بكيفا ورئيف ابو لطيف
بقصيدتين زجليتين أثارتا اإلعجاب والتقدير.
وانصرف الحضور وكلهم يلهج بالتنظيم
والترتيب اللذين سادا جو الحفلة وأعمالها
َ
والمعروفين للقوميين
وتمثيل ال��رواي��ة،
االجتماعيين ،الى جانب الروحية القومية
الممتازة التي يتحلون بها.
****

تظاهرات قومية في صور

«على اثر ح��ؤول الحكومة اللبنانية دون
إظهار القوميين االجتماعيين قوة األمة الممثلة
فيهم ومنعهم من الوصول الى العاصمة في
الثاني من تشرين الثاني /نوفمبر لالحتجاج
على تصريح بلفور المشؤوم ولإلعالن عن
استعدادهم للدفاع عن فلسطين واالستشهاد
في سبيلها ،وعلى اثر تبلغ قوميّي المناطق
الحزبية أوام��ر اإلدارة الحزبية العليا بعدم
ال��ن��زول ال��ى بيروت ي��وم��ذاك ،ق�� ّرر منفذ عام
ص��ور ،كما ق�� ّرر كثيرون من منفذي المناطق
األخرى العامين ،القيام بتظاهرات احتجاجية
على تدابير الحكومة اللبنانية وعلى وعد
بلفور المشؤوم.
****

القوميون االجتماعيون
في صور

«وق��د جاءنا من ص��ور تقرير إضافي عن
التظاهرة القومية االجتماعية العظيمة نثبت
منه بعض ما جاء فيه:
في الساعة الثامنة من مساء  2تشرين
الثاني /نوفمبر ــــ ذك��رى تصريح بلفور
المشؤوم ــــ اجتمع القوميون االجتماعيون
وع��دد كبير م��ن األهلين يحدو بهم النقمة
واالستنكار لتدابير الحكومة اللبنانية .وانض ّم
ال��ى جمهور القوميين االجتماعيين جمهور
فغصت بهم ساحة البلدة وشارعها
األهلين
ّ
الرئيسي.
فالقى الرفيق حسن الزين( )5كلمة رائعة في
القضية الفلسطينية حاثا ً الشعب على العمل
في سبيل إنقاذها.
وقدم حضرة المنفذ العام للجماهير فاعتلى
المنبر ف��ي عاصفة م��ن التصفيق والهتاف
للنهضة القومية االجتماعية ،فتناول القضية
الفلسطينية وموقف الحزب القومي االجتماعي

منها واستعداده للذ ْود عنها وعن حياة الوطن
أجمع متطرقا ً الى موقف الحكومة اللبنانية
الشاذ من التظاهرات في  2تشرين الثاني/
نوفمبر ومنعها الحشد القومي االجتماعي
لالحتجاج على العمل بوعد بلفور المشؤوم
من ّوها ً بأنّ الخوف هو السبب الوحيد الذي
حدا بها الى اتخاذ مثل هذه التدابير ،الخوف
تحسسه لقوة
من ان يظهر الشعب اللبناني
ّ
النهضة القومية االجتماعية وتأييده لها.
«وع��ل��ى االث���ر س���ارت جماهير القوميين
االجتماعيين واالن��ص��ار ف��ي تظاهرة قوية
تتقدّمها أع�لام الزوبعة الحمراء ،مخترقة
شوارع البلدة الرئيسية التي كان يستقبلهم
فيها النظارة بالهتاف والتصفيق .وقد كانت
ال��ه��ت��اف��ات بحياة ال��زع��ي��م والنهضة تشق
الفضاء.
وظلّت التظاهرة متابعة سيرها الى ساحة
س��راي الحكومة حيث ارت��ج��ل ناظر اذاع��ة
منفذية صور خطابا ً شديد اللهجة حول منع
الحكومة للحشد القومي االجتماعي .فسأل
الجمهور :لمصلحة من تمنع الحكومة الحشد،
فأجاب الجمهور :لمصلحة الصهيونية هاتفا ً
بسقوط خونة األمة واعدائها.
وتجدر االشارة الى انّ بعض الخصوم كانوا
على جانب الطريق في هذا اليوم المشهود
واجمين حائرين كأنما هذه التظاهرة الشعبية
لفلسطين ال تعنيهم وكأنما قضية فلسطين
قضية غريبة عنهم! وهي لكذلك.
لقد كان يوما ً قوميا ً مشهودا ً في صور يوم
 2تشرين الثاني /نوفمبر! انّ أيام النهضة
القومية االجتماعية أيام مشهودة تاريخية...
****

في النبطية

نظرا ً لإلقبال ال��ذي يبديه المواطنون في
منطقة النبطية وجوارها على اعتناق المبادئ
القومية االجتماعية ،وبنا ًء على رغبة قسم من
األهلين ،أوفد المركز الى النبطية حضرة وكيل
عميد المالية الرفيق ابراهيم يموت (األمين
الحقاً) بعد ظهر السبت في  8الشهر الحالي
حيث اجتمع باعضاء هيئة المديرية وبحث
معهم اإلمكانيات الكبيرة الكامنة لتوسيع
انتشار الحركة القومية االجتماعية في جبل
عامل وزي���ادة اإلع���ادة من ه��ذه اإلمكانيات.
وفي صباح األحد زار وكيل العميد كفرتبنيت
بصحبة بعض أع��ض��اء المديرية فاجتمع
هناك بعدد من شبان القرية وتناول معهم
بالبحث موضوع النهضة القومية االجتماعية

الأمين خليل دياب ..الطود الذي لم ينك�سر
م��ن رج���االت ال��ح��زب ف��ي ع��ك��ار ،ت��رد أسماء
عديدة ،في الوطن والمهاجر ،نذكر منها ،كامثلة،
األمناء الراحلين وليم بحليس ،إبراهيم حنا
خوري ،ساسين ساسين ،ميشال الدورة ،سليم
متري ،حسن عز الدين ،أحمد هاشم ،مطانيوس
جريج ،منير خ��وري ،معتذرا ً عن اي��راد اسماء
المئات من الرفقاء الشهداء او الراحلين الذين
ّ
سطروا وقفات عز ،لئال نقع في خطأ نسيان اي
اسم ،فهم جميعهم باقون احياء في تاريخ حزبهم
وفي وجدان ك ّل قومي اجتماعي.
من بين تلك الكوكبة المناضلة ،يبرز األمين
خليل دي��اب ط��ودا ً لم ينكسر رغ��م ك�� ّل عذابات
األسر ،وما تع ّرض له من تعذيب وحشي تحدث
عنه األمينان عبدالله سعاده وفؤاد عوض في
مذكراتهما.
كان االمين خليل اعتقل في الشام اثر االنقالب
و ُوضع في سجن الالذقية قبل ان يُنقل الى «سجن
المزة» ،بعد ذلك جرى تسليمه الى السلطات
زجت به في ثكنة االمير بشير.
اللبنانية التي ّ
في الصفحة  132من مؤلفه «اوراق قومية»
يقول االمين د .عبدالله سعاده« :وف��ي زي��ارة
للمحقق نجيب كفوري سبقتها حفلة تعذيب
خاصة اذ اس ُتدعيت من زنزانتي الى الطابق
الثالث في بناية المهاجع ،وكانت غرفها خالية،
فشاهدت في غرفة كبيرة الرفيق خليل دياب
مكوما ً ككتلة من لحم ،غير قادر على الحراك».
رغم ذلك ،رغم ك ّل ما إنهال على رأسه وعلى
جسده من سياط وضربات من عصي حديدية
وخشبية لم يلفظ كلمة آخ ،لم يكشف عن اسم
رفيق شارك في االنقالب( ،)1لم يتوسل ولم تهطل
منه دمعة.
كانت ،فقط ،عيناه تبرقان بالعز ،وشفتاه
تتمتمان لسعاده ،وقلبه يدق هتافاته لسورية.
****
عرفته سنديانة من إيمان وثبات ومناقب،
وإستمر كذلك ،وان اختلفنا حزبياً ،وتباعدت بيننا
المسافات اإلداري��ة ،إنما كنت دائماً ،إذ ألتقيه،
أعبطه بالحب ،وأث��ق بمكنونات أعماقه وأجد
فيه أصالة االنتماء ،وصدق التعاطي وعنفوان
الرجال.
لم أعرفه قبل الثورة اإلنقالبية ،إنما عرفت
عنه ف��ي وق��ف��ات ال��رج��ال ف��ي المعتقالت وفي
المحاكمة .وعرفته جيدا ً بعد أن خرج من األسر،
وقد قضى محكوميته ( 5سنوات) ،فإنضم إلى
اللجنة المركزية التي كان يرأسها األمين عبدالله
محسن ،مسؤوال ً إداريا ً معنيا ً بمتابعة منفذيات
الكيان اللبناني ،يعاونه بمثابة «وكيل» ،األمين
سليم متري .
في تلك الفترة من ستينات القرن الماضي،
تولى إدارة الحزب في لبنان مفوض عام ،فلجنة
مركزية ،مرجعها في البدء اإلدارة العامة المؤقته
في ع ّمان ،ثم رئيس الحزب الموقت ،األمين عصام
المحايري ،بعد أن حلت اإلدارة العامة نفسها
وإختارته رئيسا ً مؤقتا ً في أصعب الظروف
األمنية في الشام.
التقيت به كثيراً ،وترافقنا كثيراً .قد تنفر
للوهلة األولى من قسمات وجهه ،القاسية ،إنما
إذ تغوص في أعماقه فأنت ال تجد سوى القلب
النقي واإللتزام الصادق بالحزب الذي رهن له،
ك ّل وجوده.
ال يعرف المداهنة وال الرقص على األلفاظ.

واض��ح ،صريح ،ج��ريء ،محب .إن ق��دم رأي��اً،
فإنطالقا ً من تقديره لمصلحة الحزب ،وإن واجه
رأيا ً معارضاً ،فمن أجل مصلحة الحزب أيضاً،
كما هو مقتنع به ،ال بناء ألي منفعة أو محاباة
شخصية.
هو من بيت أصيل في النضال والتضحية،
منزله عام  1958تع ّرض للدمار .فيه وحوله
إستشهد شقيقه الرفيق عقل ،والرفيقان حنا عيد
وجليل دياب.
وفي الحرب اللبنانية سقط شقيقاه شهيدين:
الرفيق التاجر ال��م��ع��روف ف��ي طرابلس حنا
دياب ،والرفيق المحامي جبران دياب ،فما أثرت
في نفسه الجراحات ،ول��م توهن في عزيمته
فقدان األحبة ،ولم يجعله ذلك يندم على طريق
اختطه ،وعقيدة اختارها وآمن بها وسار في درب
أشواكها.
سيرته الشخصية حافلة وغنية .ومسيرته
الحزبية النضالية تكتب في مجلد وأكثر .ففي كل
حدث له حصة ،وفي كل وقفة عز ،له وقفات.
ولد األمين خليل دياب في عدبل في أول آذار
. 1923
دخل سلك الجمارك السوري – اللبناني عام
.1943
إنتمى إلى الحزب السوري القومي اإلجتماعي
في مدينة حلب بتاريخ  ،1945/03/01دفعه
الى ذلك معرفته القوية بالشهيد الصدر عساف
كرم وباالمين عمر ابو زالم.
خالل عمله في الجمارك ،خدم في القامشلي
وال��ج��زي��رة ،وك��ان على اتصال دائ��م بالشهيد
غسان جديد خالل عمله ونشاطه الحزبي ،كما
تفيد الرفيقة نضال حنا دياب ،ثم انتقل في خدمة
الجمارك الى «بنت جبيل» وغيرها ،حيث كان
يعمل على بث روح المقاومة في شعبنا ضد
االحتالل الصهيوني.
في الخمسينات ،نقل الى المركز الجمركي في
()2
بيروت ،وك��ان معه الرفيقان حسن االحدب
وبشور الديك(.)3
إقترن من الرفيقة نجال سليمان عام .1949
شارك في الثورة اإلنقالبية وأسر لمدة خمس
سنوات وخمسة ايام ما أدى إلى خسارة وظيفته
في الجمارك.
توضح الرفيقة نضال دياب ان االمين خليل
دياب وخالل عمله في مديرية عدبل ،شجع على
تأسيس فرقة  22اي��ار الفنية ،تخليدا ً لذكرى
الشهداء ،وكانت مدربتها الرفيقة كاتيا سمعان.
وفي عكار كان له حضوره المتقدم على االصعدة
الشعبية والسياسية واالجتماعية ،وكان في كل
تصرفات يعبّر بامتياز عن فكر انطون سعاده.
مؤديا ً دورا ً بارزا ً للحفاظ على العالقات الودية
بين ابناء عكار ،وعلى الوحدة االجتماعية ،بإبعاد
كأس الحرب االهلية وامتداد شراراتها الى بلداتها
وقراها .حرص االمين خليل ايضا ً على ان تكون
له عالقات وطيدة مع االحزاب اللبنانية والفصائل
الفلسطينية .
بعد خروجه من األسر تولى في الحزب الكثير
من المسؤوليات الحزبية:
م��س��ؤوال ً إداري���ا ً (عميد داخلية) عضوا ً في
اللجنة المركزية في لبنان ،في فترة العمل السري
في الستينات ،وبعد خروجه من االسر.
عميدا ً للدفاع عام . 1971
منفذا ً عاما ً لعكار عام . 1976

كأ ّمة ،استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل
التاريخ الجلي ،وبالتالي فإن إبراز محطات الحزب
النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود
القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

فأظهر الكثيرون استعدادهم لالنضواء تحت
راية الحزب ومن ثم دعي وكيل العميد ومعه
القوميون الى حفلة زفاف أحد شبان القرية
فلبّى الدعوة .وفي تلك الحفلة اثار مع وجهاء
القرية وعدد من شبانها البحث حول النهضة
القومية االجتماعية ،فأظهر الكثيرون رغبتهم
في االنتماء الى الحزب .وقد ودع وكيل العميد،
الرفقاء كما استقبلوا بمظاهر التأييد.
وفي مساء االحد عقد حضرة وكيل العميد
اجتماعا ً لمديرية النبطية المستقلة تكلم فيه
عن واجبات القومي ومسؤولياته وحث على
وجوب القيام بها كاملة .وعلى اثر ارفضاض
اجتماع المديرية عقد جلسة خاصة لهيئة
المديرية وضعت خطة العمل لتوسيع انتشار
الحركة القومية في جبل عامل.

هوامش:
 - 1ميشلين داغر :انتمت ونشطت
ح��زب��ي��اً .شقيقة ال��رف��ي��ق المحامي
ال�����راح�����ل «ان�������ط�������ون» ،و«زه�����ي�����ر»
المعروف ايضا ً باسم «جهاد».
 - 2س��ام��ي ده�����ام :ن��ش��رت عنه
ن��ب��ذة ،كما أش��رت إليه ف��ي اكثر من
م��ن��اس��ب��ة .ل�ل�اط�ل�اع ،ال���دخ���ول الى
ق��س��م «م����ن ت��اري��خ��ن��ا» ع��ل��ى موقع
شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية www.ssnp.info
 - 3شكيب ب���دور :ل�لاط�لاع على
النبذة المنشورة عنه ،الدخول الى
الموقع المذكور آنفاً.
 - 4ال أذكر بلدة «بكيفا» اال وأذكر
معها ،بتقدير كبير الرفيق الفنان
ع���ارف اب���و لطيف ال���ذي ك���ان وراء
ص��ن��ع ال��ت��م��ث��ال ال��ن��ص��ف��ي للعالمة
ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل س���ع���اده (ضهور
الشوير).
 - 5حسن الزين :اش��رت إليه في
اك��ث��ر م���ن ن���ب���ذة .م��راج��ع��ة الموقع
المذكور آنفا ً .

****
ن��أم��ل م��ن ك��ل رف��ي��ق يملك م��ا يضيفه من
معلومات عما ورد آنفاً ،ان يكتب الى لجنة
تاريخ الحزب

ماذا فعل القوميون االجتماعيون
في الدفاع عن جنوب �سورية العزيزة؟
جاء في عدد النشرة الرسمية شهر تموز عام  ،1948تحت عنوان «ماذا فعل
القوميون االجتماعيون في الدفاع عن جنوب سورية»  ،التالي:
« طالع الرفقاء في االعداد السابقة من هذه النشرة ما قامت به الفروع الحزبية
من خدمات جلى اليواء واعالة النازحين السوريين من فلسطين .بقي ان ننشر
ما تسمح به سياسة الحزب العليا من اعمال القوميين االجتماعيين في حقل
المعارك الحربية في فلسطين .وقد ذكرنا في العدد االخير من النشرة الرسمية
(العدد التاسع المجلد االول) المساعدة التقنية التي قدمها اعضاء قوميون
اجتماعيون من مديرية الزعيم بحيفا ،وما ُذكر جزء يمثل اعماال ً كثيرة حربية
ضمها تقرير مدير المديرية المذكورة.

مديرية النضال في منفذية عكا العامة

مديرا ً لمديرية عدبل عام . 1980
مندوبا ً مركزيا ً لشمالي لبنان عام . 1981
عميدا ً للداخلية ومفتشا ً إداريا ً مركزياً ،وعضوا ً
في هيئة الطوارئ العليا عام . 1998
منح رتبة األمانة عام  ،1980ومنح وسام
سعاده.
انتخب عضوا ً في المجلس األعلى ،ورئيسا ً له
لثالث دورات.
على صعيد العمل ،تسلم إدارة شركتين في
مرفأ طرابلس( :يونيفرت ،واوت��راك��و) ،ومديرا ً
للوكالة البحرية.
وفاته:
واف��ت المنية األمين خليل دي��اب في  3آب
 ،2001وفي اليوم التالي شيعه حزبه السوري
القومي االجتماعي ،بلدته عدبل ،قضاء عكار
والشمال اللبناني بمأتم رسمي وشعبي حاشد
قلما شهدته عكار.
حضر المأتم محافظ الشمال ناصيف قالوش
ممثالً رئيس الجمهورية العماد إميل لحود،
النائب جهاد الصمد ممثالً رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،العميد وليم مجلي ممثالً نائب رئيس
الحكومة عصام ف��ارس ،ممثل عن رئيس جهاز
األمن واإلستطالع السوري اللواء الركن غازي
كنعان ،والنواب :محمد يحيي ،وجيه البعريني،
ج��م��ال إسماعيل ،سليم س��ع��اده ،والنائبان
السابقان فوزي حبيش واسطفان الدويهي ،وقائد
سرية درك عكار المقدم بسام األيوبي ،والرائد
محمود األسمر مسؤول مركز مخابرات الجيش
اللبناني في عكار ووفد من قيادة الحزب السوري
القومي اإلجتماعي ،وممثل عن النائبة نايلة
معوض ،والدكتورة مي عبدالله سعاده ،كما
شارك في المأتم أمين فرع عكار في حزب البعث
العربي اإلشتراكي شحادة العلي على رأس وفد
من قيادة الفرع والبعثيين في عكار ،ورئيس
التنظيم القومي الناصري سمير شركس ،كما
حضر مسؤولو الفصائل الفلسطينية في الشمال،
والمحامي ب��ط��رس سكر ورؤس����اء البلديات
والمخاتير وفاعليات تربوية ونقابية واندية
وجمعيات وحشد شعبي.
ترأس الصالة راعي أبرشية عكار وتوابعها
للروم األرثوذكس المطران بولس بندلي وعاونه
المطران أبو زخم واألسقف يوحنا اليازجي وعدد
من الكهنة.
وبعد ال��ق��داس ألقى ال��م��ط��ران بندلي عظة
باسم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم
األرثوذكس اغناطيوس الرابع هزيم تحدث فيها
عن مزايا االمين الراحل وعطاءاته ناقالً التعازي

ضريح شهداء عدبل وقد ت ّم بناؤه في موقع االستشهاد
باسم البطريرك هزيم.
ثم كانت كلمات أك��دت على مناقبية األمين
خليل وتاريخه النضالي الحافل بالعطاءات .بعد
ذلك ألقى المهندس الرفيق عقل حنا دياب كلمة آل
الفقيد شكر فيها كل من واسى العائلة بالراحل.
ووضعت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين إكليالً من الورد باسم الدكتور جورج
حبش .

مديرية المتحد

تستحق ع��دب��ل ان يُ��ك��ت��ب ت��اري��خ العمل
الحزبي فيها ،وان تت ّم االض��اءة على المعارك
التي تع ّرضت لها او خاضتها ،وان تد ّون سيرة
ومسيرة ك�� ّل من الرفقاء الشهداء فيها ورفقاء
آخرين ،ناضلوا واستمروا على إيمانهم وتفانيهم
ويصح ان نطلق عليهم تسمية الشهداء
والتزامهم
ّ
– األحياء ،وهذه دعوة نوجهها الى مديرية عدبل،
مبدين استعداد لجنة تاريخ الحزب للمساهمة
في ما يحقق هذا الواجب.
من الكثير نعرض هذا القليل ،الغني بمآثره،
ودالالته.
كان لحضور االمين خليل دياب اثره االيجابي
في جعل مديرية الحزب في عدبل تقوم عن
مؤسسات الدولة والبلدية ،بكل ما ينظم حياة
المواطن .فلم يقتصر عمل المديرية على الشأن
الحزبي ،انما تط ّرق ال��ى ش��ؤون المتحد ،من
طرقات ومياه وكهرباء وغير ذلك.
في تحقيق نشرته مجلة «صباح الخير»
بتاريخ  1981/10/10ي��روي رئيس اللجنة
الشعبية في عدبل الرفيق الراحل موسى دياب ان
اللجنة تمكنت من تحقيق المشاريع التالية:
ضبط عيارات المياه وقطعها عن اي مواطن
مخالف ،وقد اجبرنا على القيام بهذا الدور لغياب
مصلحة المياه ،وعدم قيام الموظف المختص.
ضبط اوضاع الكهرباء ،وتحريم االنارة غير
الشرعية ،لغياب الرقابة الشرعية كليا.
إقامة حملة رش مبيدات حشرية لغياب دور
وزارة الصحة.
القيام بحملة نظافة عامة شملت مداخل القرية
وازقتها.
حملة توعية عامة لتنبيه المواطن وضرورة
وجود الوعي لديه.
إنارة الشارع العام
هدم بعض المنازل المخالفة على الطريق
العام (بالرغم من وجود بلدية).

وهي تخطط لتنفيذ مشاريع اخرى ،منها:
مشروع مستوصف شعبي للبلدة وللقرى
المجاورة .وهو بداية تحرير للمواطن من ظلم
بعض االطباء وارتفاع اسعار االدوية.
انشاء حديقة عامة مساحتها حوالي الف متر
مربع.
وفي عددها بتاريخ  1982/05/22نشرت
مجلة «صباح الخير-البناء» عن المهرجان الذي
اقامته اللجنة الشعبية في عيد العمل ،ونظمت
الى جانبه حملة إزالة األشواك ،تنظيف الطرقات
وعين القرية المخصصة للشرب والساقية
المؤدية الى القرية ،واالعتناء بالنصوب الحرجية
المزروعة منذ اشهر .

هوامش
 - 1بعد حفلة تعذيب تع ّرض لها في
باي
السجن االنفرادي ،دون ان يفشي ّ
اسم من الذين شاركوا في االنقالب،
ق����ال ل���ه ال���م�ل�ازم س���ام���ي الخطيب:
«ك��ذل��ك ..ال تعرف اس��م قريبك حميد
دياب!؟
 - 2حسن االح���دب :نعد عنه نبذة
تعريفية ،نأمل ان نعممها في وقت غير
بعيد .والد الرفيقة منى (عقيلة االمين
ح��ي��در ال��ح��اج اس��م��اع��ي��ل) والرفيقة
فدى.
 - 3ب��ش��ور ال���دي���ك :شقيق الرفيق
الشهيد ميشال .استقر في االشرفية،
واس��ت��م�� ّر على إي��م��ان��ه ال��ح��زب��ي حتى
الرمق األخير.

****
ال��ت��اري��خ النضالي لالمين خليل دي���اب ال
تختصره هذه النبذة .يستحق االمين خليل ان
يصدر عنه مؤلف يحوي سيرته الشخصية
الغنية ،ومسيرته الحزبية األغنى .الى هذا ندعو
مديرية عدبل .انما نحن في هذه النبذة نكتفي
بتقديم تعريف متواضع عن االمين خليل ،اذ انّ
انصراف اللجنة ،بضآلة جهازها ،الى متابعة
مئات المواضيع الخاصة بتاريخ حزبنا ،يجعلها
عاجزة عن إيفاء ك ّل من الرفقاء المناضلين الذين
تكتب عنهم حقهم في الشرح الوفير .حسبها
بذلك ان تقدّم تعريفاً ،وان تدعو المعنيين الى
المساهمة في صدور النبذة الغنية.

معركة عكا مشهورة بمالبسات احتالل اليهود لها وبالجنايات التي ارتكبها
بعض قادة المدافعين عن عكا وادت الى وقوعها فريسة هينة بيد الصهيونيين.
وكانت كارثة عكا كسواها من الكوارث الحالة بفلسطين نتيجة التراخي
والخيانة والفوضى .وكان موقف القوميين االجتماعيين البواسل بالجبهة
السورية بقيامهم بمقاومة ستة اي��ام متواصلة ،بالنذر اليسير من المؤن
والذخيرة ،عمالً مجيدا ً غسل بعض العار الالحق في الجبهة السورية من جراء
اعمال الخونة والنفعيين ،يزيد في مجده انهم قبضة من الرجال شدت اليهم
روحيتهم ونظاميتهم وثباتهم بعض الشباب الذين ابوا ان يسلّموا المدينة
بال مقاومة وابوا ان يتركوا الرفقاء القوميين االجتماعيين وحدهم في معركة
اجلَت المناضلين
الصمود في وجه العدوان الصهيوني ،والخيانة الداخلية التي ْ
عن عكا وحملت معها الذخيرة والسالح دون البدء في المقاومة.
وقد برز في هذه المعركة غير المتعادل فيها الفريقان عددا ً وعدة ،ال روحية،
الرفقاء :علي عوض( ،)1ابراهيم ناصر( ،)2محمد يونس(( ،)3منفذ عام عكا الذي
تسلم نادي عمرو لالشراف على توزيع االسلحة والذخيرة) ،سعيد شامي،
واحمد شامي ،وكلهم من مديرية النضال التابعة لمنفذية عكا العامة.
اما الرفيق الدكتور جورج ديب والرفيق سليم دالل فهما يعمالن لمساعدة
الجرحى في مستشفى الصليب االحمر ومستشفى االتحاد النسائي جنبا ً الى
جنب مع السيدة ساذج نصار( )4والدة الرفيق فاروق نصار( ،)5والرفيق فاروق
نصار في مستشفى االمين .والسيدة نصار اسرها اليهود بعد احتالل عكا «.

هوامش
 - 1علي عوض :كان من حرس الزعيم في بيروت ،و ُكلّف بتدريب
القوميين االجتماعيين على السالح.
ً
ً
نشرت عنه نبذة تفيه حقه ،نضاال وتفانيا .عرفته
 - 2ابراهيم ناصر:
ُ
في مركز الحزب باسم ابو نبيل .مراجعة قسم «من تاريخنا» على موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
 - 3محمد جميل يونس :تحدثت عنه في اكثر من مناسبة .كان
تولى مسؤولية منفذ عام عكا ،ثم انتقل بعد النكبة الى «جزين» متوليا ً
مسؤولية العمل الحزبي فيها .يمت بالقربى الى الرفيقة هال النابلسي
(دائرة االحصاء في عمدة الداخلية) ،فهو خالها.
 - 4ساذج نصار :نشطت في العمل النسائي وقد ذكرتها في اكثر من
مناسبة (مراجعة الموقع المذكور آنفاً) ،وآمل ان اكتب عنها تفصيالً.
 - 5فاروق نصارُ :عرف في عالم الصحافة ووكاالت االنباء .عمل
في صحافة الحزب في اوائل الخمسينات.

الدكتور ح�سن الجلبي ال الحلبي
صحح لنا اسم «رئيس
نشكر األمين الدكتور ربيع الدبس الذي
ّ
الجامعة اإلسالمية في لبنان» فهو الدكتور حسن الجلبي ال حسن
الحلبي ،كما كان ورد في النبذة المع ّممة بتاريخ 2016/08/03
عن األمين الدكتور حافظ قبيسي وقد نشرتها «البناء» في عددها يوم
السبت  5آب .2016
نعتذر عن هذا الخطأ المطبعي ،ونك ّرر شكرنا لحضرة األمين.

