الحزب السوري القومً االجتماعً  -عصام محاٌري

لمحة تارٌخٌة
فً الثالثٌنٌات من هذا القرن وتحدٌدا عام  2343ظهر على مسرح السٌاسة فً لبنان شاب عائد من البرازٌل اسمه أنطون سعادة ألّف
حزبا منظما دقٌقا مركزٌا هو الحزب السوري القومً.
ظل الحزب ٌعمل فً الخفاء حتى  2346حٌث اع ُتقل سعادة ،واتهمت سلطات االنتداب الفرنسً سعادة وحزبه بالعمالة ،وبؤنهم فرع
للحزب االشتراكً األلمانً ،وأُطلق سراح سعادة بعد ستة أشهر.
وعندما عثر رجال التحري الفرنسٌون على مرسوم الطوارئ والبالغ األزرق اللذٌن وضعهما سعادة جرى اعتقاله للمرة الثانٌة ،إال أن
الحزب نال الموافقة على العودة إلى نشاطاته عام  2341بعد أن أكد أن نشاطه ال ٌستهدف تدمٌر الكٌان اللبنانً وإنما السعً فحسب إلى
وحدة الكٌان السوري فازدهرت دعوة الحزب خاصة مع انضمام الشباب المثقفٌن إلٌه.
فً عام  2343شنت الحرب على الحزب عندما كان سعادة فً زٌارة لجالٌة من المهاجرٌن السورٌٌن فً أمرٌكا الجنوبٌة ،فمكث هناك
حتى عام  ،2351وفً غضون ذلك منعت الدولة المنتدبة الحزب من مزاولة نشاطه واعتقلت عددا كبٌرا من أعضائه بتهمة التآمر على
سالمة الدولة وبالتواطإ مع دول المحور ،وفً عام  2352سمح للحزب من جدٌد بمزاولة نشاطه فً لبنان وبدّل اسمه لٌصبح الحزب
السوري القومً االجتماعً ور ّكز عمله فً السٌاسة اللبنانٌة بشكل خاص وكان على أنطون سعادة لدى عودته عام  2351أن ٌنكر هذا
التوجه الجدٌد وأن ٌطرد بعض الزعماء الذٌن اعتمدوه وأن ٌعٌد تثبٌت زعامته وحدها للحزب وعاد النزاع بٌن الحكومة اللبنانٌة وبٌن
الحزب لصدارة األحداث الٌومٌة مع نشاط سعادة لصالح الوحدة السورٌة.
وفً عام  2353وصل الخالف بٌن الحزب وحكومة رٌاض الصلح للذروة ووجد الحزب نفسه ممنوعا من العمل ،وتم اعتقال ألفٌن من
أعضائه ،فاضطر سعادة إلى االلتجاء إلى سورٌا حٌث أحسن حسنً الزعٌم استقباله فً البداٌة ثم انقلب علٌه متراجعا تحت ضغط
القطاعات المعادٌة للحزب ،فقام أول حاكم عسكري لسورٌا بتسلٌم سعادة إلى الحكومة اللبنانٌة ،فحوكم سعادة فً لبنان أمام محكمة
عسكرٌة وأُعدم صباح الٌوم التالً نفسه لصدور الحكم لتجنب أٌة محاولة للضغط أو للشفاعة.
وكانت هذه آخر كلمات سعادة:
كلنا سنموت ولكن قلٌلون منا من ٌظفرون بشرف الموت من أجل عقٌدةٌ ،ا خجل هذه اللٌلة من التارٌخ ،من أحفادنا ،من مغتربٌنا ،من
األجانبٌ ،بدو أن االستقالل الذي سقٌناه بدمائنا ٌوم غرسناهٌ ،ستسقً عروقنا من جدٌد ،أما أبناء حزبً فسٌنتصرون وسٌؤتً انتصارهم
انتقاما لموتً.
وفً عام  2353تم انتخاب تسعة من أعضاء الجمعٌة الوطنٌة الدستورٌة فً رئاسة زعٌمه الجدٌد جورج عبد المسٌح الذي نقل مركز
قٌادة الحزب من لبنان إلى دمشق ،شهد الحزب مرحلة ازدهار فً بداٌة الخمسٌنٌات ،وشارك فً الحٌاة السٌاسٌة فً سورٌا ولبنان لكنها
لم تستمر طوٌال ،فبعد مقتل العقٌد عدنان المالكً واتهام الحزب السوري القومً بعملٌة االغتٌال ،خرج الحزب من المحاكمة بكمٌة كبٌرة
من الخسائر .فقد انشق إلى قسمٌن أحدهما بقٌادة جورج عبد المسٌح (الذي ٌقوده الٌوم علً حٌدر) واآلخر بقٌادة عبد هللا سعادة (الذي
ٌمثله الٌوم فً سورٌا جناح عصام محاٌري) ،ومنع القسمان من العمل ،واعتقل عدد كبٌر من أعضائهما ولوحقا على مدى عشرٌن عاما.
جناح عصام محاٌري
عام  2313أخذ الحزب (الشقالذي ٌرأسه عصام محاٌري) ٌتنفس الصعداء فً سورٌا وسُمح له بالعمل رغم عدم انضمامه إلى الجبهة
الوطنٌة التقدمٌة الحاكمة آنذاك ،وظهرت عودة السوري القومً إلى الحٌاة السٌاسٌة السورٌة بشكل واضح عام  2331عندما دخل أحد
أعضائه إلى مجلس الشعب وبعد عدة سنوات بدأت وسائل اإلعالم السورٌة تشٌر إلى بٌانات الحزب التً تصدر فً المناسبات العامة
والحزبٌة.

وأعلن الحزب منذ  3113عن تؤسٌس أول مكتب سٌاسً له فً سورٌا منذ عام  ،2366وعام  3116انضم رسمٌا للجبهة بشقه الذي ٌقوده
المحاٌري (فً سورٌة) وأسعد حردان وجبران عرٌجه وغٌرهم (فً لبنان).
بقً هذا الشق متحالفا مع حزب البعث حتى بعد إلغاء المادة الثامنة واعتبر األزمة السورٌة مإامرة على موقع سورٌة المقاوم ،ودخل
االنتخابات األخٌرة لمجلس الشعب متحالفا مع أحزاب الجبهة فٌما ٌعرف باسم قائمة الوحدة الوطنٌة.
المبادئ الفكرٌة
نشؤ هذا الحزب على محاربة الطائفٌة واالنعزالٌة على أساس وجود العدٌد من الطوائف والدٌانات والشعائر فً األراضً السورٌة التً
اعتبر الحزب أنها البٌئة الجغرافٌة المتمٌزة عن سواها فهً تمتد من جبال طوروس فً الشمال إلى قناة السوٌس فً الجنوب شاملة شبه
جزٌرة سٌناء وخلٌج العقبة ،ومن البحر السوري (المتوسط) فً الغرب إلى الصحراء فً الشرق حتى االلتقاء بدجلة ،كما ٌعتبر جزٌرة
قبرص جزءا من األمة السورٌة ،واعتبر الحزب أن الرباط الذي ٌجمع بٌن الناس هو رباط األرض وال ٌعلو شًء علٌه.
الموجه الروحً والمن ّظر الفكري الذي كان أول من طرح فكرة القومٌة السورٌة
تطور الحزب على ٌد الشخصٌة األولى أنطوان سعادة
ِّ
وصاغ مبادئ النهضة القومٌة االجتماعٌة لحزبه وتتركز هذه المبادئ على:
ـ فصل الدٌن عن الدولة والقضاء.
ـ منع رجال الدٌن من التدخل فً الشإون السٌاسٌة والقضائٌة والقومٌة.
ـ إزالة الحواجز بٌن مختلف الطوائف والمذاهب.
ـ إلغاء اإلقطاع وتنظٌم االقتصاد القومً على أساس اإلنتاج وإنصاف العامل وصٌانة مصلحة األمة والدولة.
ـ إعداد جٌش قومً ذي قٌمة فعلٌة فً تقرٌر مصٌر األمة والوطن.
كما أن للحزب منطلقاته التً تعبّر عن أفكاره وتصوراته لحركة التارٌخ ومنها:
ـ سورٌا للسورٌٌن والسورٌون أمة تامة.
ـ ٌتمٌز السورٌون عن أبناء األمة العربٌة كما ٌتمٌز الفرنسٌون عن اإلنجلٌز وكما ٌتمٌز الروس عن األلمان.
ـ األمة السورٌة هً وحدة الشعب السوري المتولدة من تارٌخ طوٌل.
ـ األمة السورٌة هٌئة اجتماعٌة واحدة متساوٌة فً الحقوق والواجبات.
ـ مصلحة سورٌا فوق كل مصلحة.
ـ مبدأ السٌادة :أن السلطة مستمدة من الشعب.
شعار الحزب
اتخذ الحزب شعارا له رمز الزوبعة الذي ٌرمز إلى فضائل النهضة األربع :الحرٌة ،الواجب ،النظام ،القوة.

