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هناك عدد من التقارير والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط يده ،ولم ُتنشر حتى في مذكراته ،ورسائل كثيرة تبادلها مع
قادة .في ما يلي ورقتان من تلك األوراق ،نستعرض في الجزء األول الورقة األولى

ذكريات النضال في العراق وفلسطين والثورة السورية الكبرى

من أوراق فوزي القاوقجي

[]2/1

صقر أبو فخر

اسـ ـم ــه ف ـ ــوز الـ ــديـ ــن ،وف ـ ــي ج ـســده
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـ ـج ـ ــروح الـ ـت ــي وش ـمــت
ج ـلــده ف ــي املـ ـع ــارك ال ـتــي خــاضـهــا
ً
مغامرا
فــي فلسطني وســوريــة وال ـعــراق .كــان
وغ ـي ـ ً
ـورا عـلــى ال ـعــرب .وم ــع أن اآلراء اختلفت
في تقويم سيرته ،وال سيما في أثناء قيادته
جيش اإلنقاذ في فلسطني ،إال أن ما ال يختلف
ً
جسورا .وكان
مقاتال
عليه اثنان هو أنه كان
ً
لــديــه ج ــواد يـحـبــه ج ـ ًـدا اس ـمــه «سـ ــوف» .وقــد
مات ذلك الجواد بعدما أجهده على جبهة بير
السبع – غزة في مواجهة القوات البريطانية،
فــانـفـجــرت شــرايــن ال ـجــواد حــن أرغ ـمــه على
القفز فــوق سيل مــاء عــريــض ،فنجح الـجــواد
فــي اجـتـيــاز الـسـيــل ،لكنه سـقــط صــريــع عناد
ف ــارس ــه .وع ـلــى غـ ــرار ال ـج ــواد «سـ ــوف» جــرت
أهوال شتى،
حياة فوزي القاوقجي؛ فقد ذاق
ً
ومنح نياشني كثيرة،
وخاض معارك خطرةُ ،
لكنه كبا في معاركه األخيرة في فلسطني.
ولـ ــد فـ ـ ــوزي ال ـق ــاوق ـج ــي ف ــي ح ــي ال ـع ـطــاريــن
بمدينة طرابلس الشام في عام  ،1890ودرس
ف ــي املـ ــدرسـ ــة ال ـس ـل ـطــان ـيــة ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،ثــم
التحق بالكلية الحربية في األستانة وتخرج
قائدا ألحد أفواج
ً
ضابطا في عام ُ ،1912
وعني ً
الـفــرســان فــي الجيش العثماني .ومــع انــدالع
«الثورة العربية الكبرى» في عام  1916رفض
االن ـض ـمــام إل ـي ـهــا ،وقــاتــل إل ــى جــانــب األت ــراك
فــي ال ـقــدس فــي مــواجـهــة الـجـيــش اإلنـكـلـيــزي
بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ألـ ـنـ ـب ــي الـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن مــن
اجتياح فلسطني في  ،1917/11/21فانسحب
القاوقجي مع الجيش العثماني إلى دمشق.
وح ــن سـقـطــت دم ـش ــق ف ــي  1918/10/1في
أيــدي مقاتلي «الجيش العربي» غادرها إلى
حمص ثم إلى طرابلس التي وصل إليها في
 1918/10/16وأق ــام فـيـهــا .وم ــع وق ــوع حلب
بــأيــدي الجيش اإلنكليزي فــي ،1918/10/26
وصل إليها األمير فيصل بن الشريف حسني،
وفي طريق العودة ّ
ضيفا
مر بطرابلس وحل
ً
ّ
على مفتي املدينة عبد الحميد كرامي ،وأرسل
بطلب ف ــوزي الـقــاوقـجــي ،وتـمـكــن مــن إقناعه
بــاالل ـت ـحــاق بــال ـج ـيــش ال ـع ــرب ــي الـ ــذي ي ـقــوده
ياسني الهاشمي ،فقبل ،وانتقل إلى دمشق.
قــاتــل فــي أث ـنــاء مـعــركــة مـيـسـلــون فــي منطقة
ال ـص ـب ــورة ،وأسـ ــر أح ــد ال ـض ـبــاط الـفــرنـسـيــن
الذي أسقط املقاتلون طائرته ومعه مساعده.
ومل ـ ــا احـ ـت ــل ال ـج ـي ــش ال ـف ــرن ـس ــي دمـ ـش ــق فــي
 ،1920/7/24اض ـ ـطـ ــر إل ـ ـ ــى إط ـ ـ ــاق س ـ ــراح
وأدت امل ـف ــاوض ــات م ــع الـحـكــومــة
األس ـي ــري ــنّ ،
ال ـس ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة إل ــى مــواف ـقــة الـقــاوقـجــي
عـلــى االن ـض ـمــام إل ــى الـجـيــش ال ـس ــوري ال ــذي
ومـنــح رتبة نقيب .وفي
كــان يجري
تشكيلهُ ،
ما بعد أصبح ً
آمرا لسرية الخيالة في مدينة
حـمــاة .ومــع انـطــاق الـثــورة السورية الكبرى
ضد الفرنسيني بقيادة سلطان األطرش أعلن
إنضمامه إلى الثورة في  .1925/10/5وحني
توقفت عمليات الـثــورة في سنة  ،1927غادر
القاوقجي إلــى تركيا ومنها إلــى السعودية
حيث مكث أربــع سـنــوات صرفها فــي تدريب
الجيش السعودي الــذي كــان يجري تشكيله
آن ـ ـ ــذاك .وفـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة ت ـ ــزوج ف ـت ــاة م ــن آل
الـعـتـيـبــة وأن ـج ــب ف ـتــاة دع ــاه ــا س ــوري ــة .وفــي
سنة  1932وصــل إلــى الـعــراق بناء على طلب
مدرسا في الكلية
وعني
ً
الفريق طه الهاشميُ ،
الحربية في بغداد.
فــي  1936/8/1اج ـتــاز ال ـبــاديــة إل ــى فلسطني
ـادمـ ــا م ــن ال ـ ـعـ ــراق ع ـل ــى رأس  150م ـقــاتـ ًـا
قـ ـ ً
ـوعــا لـنـجــدة ال ـث ــورة الفلسطينية الـتــي
ـ
ط
مـتـ ً
ان ــدل ـع ــت ض ــد االنـ ـ ـت ـ ــداب ال ـب ــري ـط ــان ــي وض ــد
ال ـه ـجــرة ال ـي ـه ــودي ــة .وف ــي  1936/8/28أذاع
ـاغــا بــاســم «ال ـقــائــد ال ـعــام لـلـثــورة العربية
بـ ً
فــي ســوريــة الجنوبية» ،وفـيــه يعلن انطالقة
العمل العسكري في فلسطني ،وخاض معارك
عــدة منها معركة جبع فــي  1936/9/24بني
نابلس وجنني ،ومعركة بلعا في .1936/9/3
وبـعــد تــوقــف ال ـث ــورة ع ــاد إل ــى ال ـع ــراق ،لكنه،
ج ـ ــراء انـ ـق ــاب ب ـكــر ص ــدق ــي ف ــي س ـنــة ،1936
ُنفي إلى كركوك ووضــع في اإلقامة الجبرية.
وبقي على هــذه الحال حتى سنة  1941حني
ش ــارك فــي حــركــة رشـيــد عــالــي الـكـيــانــي .وملا
ُهزمت تلك الحركة غــادر العراق إلــى سورية.
وبينما كانت قافلته تقترب من مدينة تدمر
في  1941/6/9هاجمتها الطائرات اإلنكليزية،
فأصيب إصابات خطرة ُنقل في إثرها إلى دير
الــزور ،ثم إلــى حلب فإلى أملانيا حيث خضع
لـعــاج طــويــل فــي هـيـنــزا كلينيك .وحـتــى في
برلني لم تستقر أحــوالــه ،فقد اعتقله الجيش
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ف ــي  1946/5/29ب ـع ــد س ـقــوط
لكنه وضع
برلني ،ثم أطلقه بعد نحو شهرينُ ،
تمكن في سنة 1947
في اإلقامة الجبرية .وقد ّ
من مغادرة برلني إلى باريس التي لم يلبث أن
غادرها إلى القاهرة فبيروت ثم إلى طرابلس
فدمشق .وفي دمشق تقدم إلى مجلس جامعة
الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة امل ـن ـع ـقــد آنـ ـ ــذاك ف ــي مــدي ـنــة
عاليه بــاقـتــراح ينص على تأليف جيش من
املـتـطــوعــن ال ـعــرب للقتال فــي فلسطني .وقــد
قررت الجامعة في  1947/2/27تأليف جيش
اإلنـ ـق ــاذ وأسـ ـن ــدت ق ـيــادتــه إل ـي ــه ،وت ـم ـكــن من
تطويع عــدد من املقاتلني من لبنان وسورية
والـعــراق ،ودخــل إلــى فلسطني في 1948/3/6
بعد خوضه مـعــارك مشمار هعيمك وزرعــن
وعارة وقاقون وقلقيلية واملالكية .وفي نهاية

قوات فرنسية في السويداء أثناء الثورة السورية الكبرى )Getty( 1925/9/25

امل ـطــاف اض ـطــر إل ــى االن ـس ـحــاب مــن فلسطني
ب ـع ــد إعـ ـ ــان قـ ـي ــام دولـ ـ ــة إس ــرائـ ـي ــل وتــوق ـيــع
ات ـف ــاق ــات ال ـه ــدن ــة ف ــي س ـنــة  1949م ــع لـبـنــان
واألردن ومصر وسورية ،فعاد إلى دمشق ،ثم
إلى طرابلس ،واستقر في بيروت مع زوجته
األملانية حتى رحل في سنة .1977
ف ــي م ـط ـمــوراتــي ال ـخــاصــة ع ــدد م ــن الـتـقــاريــر
والرسائل التي كتبها فوزي القاوقجي بخط
يــده ،ولــم ُتنشر ألبتة حتى في مذكراته التي
استنادا إلــى أوراقــه
أعدتها خيرية قاسمية،
ّ
ً
واف ع ــن ال ـثــورة
الـشـخـصـيــة ،ومـنـهــا تـقــريــر ٍ
السورية الكبرى كتبه في سنة  ،1927وأرسله
إل ــى ق ــادة ال ـث ــورة املـنـفـيــن ف ــي ب ــادي ــة األزرق
في األردن .وبــن يــدي رسائل كثيرة تبادلها
القاوقجي فــي فـتــرات متعاقبة مــع امللك عبد
العزيز آل سعود ومع عبد الرحمن الشهبندر
ون ـس ـي ــب ال ـب ـك ــري وت ــوف ـي ــق حـ ـي ــدر وس ـع ـيــد
الـعــاص وسعيد الترمانيني وع ــادل العظمة
ومظهر الـشــاوي واللجنة السورية الوطنية
فــي دم ـشــق .وعـ ــاوة عـلــى الــرســائــل املـ ّ
ـوجـهــة
إليه من أعيان القلمون وبعض العشائر ،ثمة
تقرير ّ
مطول عن ذكرياته في الثورة السورية
الـكـبــرى وامل ـعــارك الـتــي ش ــارك فيها كتبه في
 .1927/2/10وجميع هذه األوراق تــدور على
األح ــوال فــي ســوريــة إب ــان ث ــورة  ،1925وعلى
أوضـ ـ ـ ــاع م ـن ــاط ــق سـ ــوريـ ــة ب ـع ـي ـن ـه ــا ،ومـ ــدى
استعداد أهلها للثورة مثل القلمون وجبال
أكــروم وجبل الــزاويــة والغوطة ،وتــدور كذلك
على عشائر الهرمل أمثال آل دندش وحمادة
وجعفر .وفي ما يلي ورقتان من تلك األوراق.

ولد فوزي القاوقجي
في حي العطارين
بمدينة طرابلس
الشام في عام ،1890
ودرس في المدرسة
السلطانية في
طرابلس
قاتل في أثناء
معركة ميسلون في
منطقة الصبورة،
وأسر أحد الضباط
الفرنسيين الذي أسقط
المقاتلون طائرته
ومعه مساعده

الورقة األولى

[ذكــــريــــات الـــنـــضـــال فـــي الـــعـــراق
وفلسطين]

«خــرجـ ُـت مــن الـحــرب العامة [الـحــرب العاملية
األولـ ــى] وأن ــا أحـمــل أس ــوأ فـكــرة عــن الجندي
العربي ،وصفاته الحربية ،ومميزاته وكفاءته
وكنت [في] ذات الوقت أنظر بعني
في القتال.
ُ
اإلع ـج ــاب والـتـقــديــر إل ــى الـجـنــدي الـتــركــي ملا
أب ــداه فــي م ـيــدان ال ـحــرب الـعــامــة مــن البسالة
واالقدام والشجاعة خاصة في الدفاع».
«م ـك ـثـ ُـت ف ــي س ــوري ــة طـ ــوال أدوار تـطــوراتـهــا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،اب ـ ـتـ ــداء م ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
الفيصلية حتى الثورة السورية الكبرى ،وكان
يثيرني ما أسمعه عن أعمال الجندي التركي
جدا
في حربه القومية في األناضول ،ويؤملني ً
أن ال يكون الجندي العربي في مستواه .وإذا

بحوادث الريف [في املغرب األقصى] تجعلني
أنــذهــل اس ـت ـغـ ً
ـرابــا مـمــا أبـ ــداه ال ـثــائــر الـعــربــي
هناك من بطولة ،فتكشف عن مزايا فيه تفوق
ما شاهدته من مزايا في الجندي التركي إبان
الحرب العامة وفي الحرب الكمالية ،فأشعل
وقلت في نفسي إنه ال يزال
ذلك من مشاعري،
ُ
في مراكش بقية من دمــاء الجدود ال يملكها
الـجـنــود عندنا فــي ســوريــة .وقــامــت الـثــورات
ع ـنــدنــا ف ــي س ــوري ــة ،وأظـ ـه ــر ف ـي ـهــا امل ـجــاهــد
شيئا بني الرجولة والبطولة أوقعتني
العربي ً
في ريبة وتبلبل في اعتقادي ذاك».
«وص ـلــت ال ـبــاد الـســوريــة إل ــى حــالــة ال يمكن
م ـع ـهــا الـ ـسـ ـك ــوت :إه ــان ــة ع ــام ــة ،ظ ـل ــم فـظـيــع،
فـقــر مـهـلــك ،حــالــة خـطــرة نــاتـجــة عــن سياسة

دم واحد
ُ
«خرجت من الثورة السورية وأنا أحمل أعظم فكرة
يقول القاوقجي
عن هذه األمة العربية العظيمة ذات التاريخ والمجد العظيم ،بأن
كنزها ال يزال كما هو مخزونًا في دماء الشعب ،وأن فيه قدرة ال
ينضب معينها ،وأن الذي يستطيع استخراجها واستثمارها ،قادر على
تحطيم كل أدوات االستعمار الفوالذية ،وتخريب كل قواعدهم
المتينة .وأتاني اليقين بأن الدم الذي يصمد في المغرب األقصى أمام
جيوش فرنسة الجبارة ،هو نفس الدم الذي يصمد اليوم أمام نفس
القوى الجبارة في جبل الدروز والغوطة والقلمون».

اإلفــرن ـس ـيــن املـتـبـعــة ف ـي ـهــا ،ح ـ ــوادث األتـ ــراك
الجارية بالقرب منا ،وبطولة املجاهد الريفي
حفزني إلى
أمام الجندي الفرنسي .وكل ذلك ّ
تجربة املجاهد السوري في ثورة وطنية على
ماسة
الجندي اإلفرنسي التي كنا في حاجة ّ
لها».
«بـ ـ ــدأت بــالـتـشـكـيــات ال ــازم ــة ب ـح ــزم وعـ ــزم،
ولكن بأمل جد ضعيف لعدم ثقتي باملجاهد
ال ـعــربــي الـ ـس ــوري ،واع ـت ـم ــادي عـلــى قابليته
ملثل هــذه املـخــاطــرة .ولـكــن ال بــد مــن املجازفة
دفـ ًـعــا لإلهانة ،فأقدمت كاملجنون ،ال حساب
وال منطق ،فقمت بـثــورة حماة فــي  5تشرين
األول [أك ـ ـتـ ــوبـ ــر]  1925الـ ـت ــي ق ـل ـب ــت ثـ ــورة
الـ ــدروز املــوضـعـيــة إل ــى وطـنـيــة عــامــة ،والـتــي
فتحت الـغــوطــة وأبـ ــواب دمـشــق أم ــام ال ـثــوار،
بدال من
وجعلت اإلفرنسيني يلتزمون الدفاع ً
الهجوم إلى أن تأتيهم النجدات ،فكان موقف
اإلفــرن ـس ـيــن إذاك أش ــد ح ــراج ــة م ــن مــوقـفـنــا.
وتـ ــوالـ ــت املـ ـ ـع ـ ــارك ،وكـ ـ ــان ي ـت ـعــاظــم ت ـقــديــري
وإعجابي باملجاهد العربي السوري بنسبة
عـظـمــة ك ــل م ـعــركــة يـخــوضـهــا وي ـخ ــرج منها
ً
هجوما».
دفاعا كان أم
ً
منتصراً ،
ملسته بيدي،
«واعتمادا على هذا الكنز الــذي ُ
ً
ق ـمـ ُـت أف ـكــر فــي كيفية اسـتـعـمــال ه ــذه الـقــوى
املخزونة إلنقاذ الجزء األشد حاجة من بالدي.
وك ـن ـ ُـت دائ ـ ًـم ــا أقـ ــارن ب ــن فـلـسـطــن وس ــوري ــة،
ُ
ومصاب كل منهما عظيم .فسورية بدويالتها
العديدة التي أقامها الفرنسيون ،وبما زرعوه
ف ــي نـ ـف ــوس ال ـش ـع ــب م ــن ال ـف ـس ــاد وال ـت ـفــرقــة
والنزعات الطائفية ،وباملعامالت التي قضت
على اقتصاديات البالد ،وباملشاريع التي لم
ً
[سببا] من أسباب الحياة،
بق للبالد سبب
ُت ِ
وغير ذلــك ،وفلسطني باملطامع الصهيونية،
وبتفاني االنكليز فــي تــأمــن رغـبــات اليهود
بواسطة حرابهم ،وبما آلــت إليه مــن الفساد
وال ـ ـت ـ ـش ـ ـتـ ــت وض ـ ـ ـيـ ـ ــاع األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ــاك
وتحويلها إلــى أيـ ٍـد صهيونية ،وباستعجال
الـيـهــود واإلنـكـلـيــز فــي تهويد الـبــاد دون أن
يرعوا لألمة العربية حرمة ،أو يحسبوا لها
ح ـس ـ ً
ـاب ــا ،ودون أن ي ـف ـك ــروا ب ــاألم ــة الـعــربـيــة
حليفتهم باألمس ،وما قطعوه لها من وعود
وع ـهــود ،وبتناسيهم الـخــدمــات الـ ُـجـ ّـلــى التي
قدمتها األمة العربية لهم أيام محنتهم ،وعدا
عن كل هذا إقدام االنكليز يوم وادي الحوارث
على استعمال حرابهم فــي األطـفــال والنساء
وال ـش ـي ــوخ ،وإج ـ ــاء هـ ــؤالء جـمـيـ ًـعــا ،وإح ــال
الـيـهــود محلهم .عـنــد ه ــذا أيـقـنــت أن ــه ال وزن
للعرب وال اعتبار في نظر االنكليز حلفائنا،
وتــأكــدت أن الـهــاك ٍآت ال ريــب فـيــه ،وشـعــرت
بأنني ،بصفتي عربيا مهانا ،وأنه ال يحق لي
املباهاة أمام أي عنصر من العناصر األجنبية،
فأصبح لزاما ّ
علي أن أهـ ّـب وأضحي بنفسي
ً
كــي أك ــون ق ــدوة يـسـتــرشــد بـهــا ش ـبــاب األم ــة،
ألن هذه األعمال التي يقوم بها املستعمرون
إهــانــة تلحق بكل عــربــي ،وأنــه ال بــد مــن عمل
وزنـ ــا .فشرعت
نـقــوم بــه يجعل ألنفسنا فـيــه ً
أسـتـعــد ملــوضــوع ســوريــة دون إغ ـفــال مــا في
فلسطني من استعدادات .وكان ّ
علي أن أهيئ
خطتني في آن واحد ،على أن ننفذ واحدة تلو
وعقد
األخرى .وذهبت إلى القدس عام ُ ،1934
ثمة اجـتـمــاع هــام مــع رج ــاالت ال ـبــاد ،نظمت
ً
تحريريا ،وتم االتفاق عليهما،
فيه الخطتني
وتقرر في ذلك االجتماع ترجيح سورية على
فلسطني ً
نظرا لظروف سورية الخاصة [كانت
الخطة تنص على إعــان الثورة في فلسطني
لطرد اإلنكليز والصهيونيني ،على أن تكون

دم ـش ــق ال ـق ــاع ــدة الـخـلـفـيــة ل ـل ـثــورة وسـنــدهــا
املـ ـب ــاش ــر] .وب ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ــل وأنـ ـ ــا ف ــي بـ ـغ ــداد،
وهيأت كل ما يحتاج إليه مشروع سورية من
ـدت كــرة أخــرى إلــى القدس
اسـتـعــدادات ،ثــم عـ ُ
فــي نـيـســان [أب ــري ــل]  1935مـتـنـكـ ًـرا ه ــذه املــرة
لتثبيت ما يحتاج إليه مشروع فلسطني الذي
يجب أن يـكــون عقب تنفيذ مـشــروع ســوريــة.
وق ــد حــددنــا  1تـشــريــن األول [أك ـتــوبــر] 1935
موعدا للشروع في مشروع فلسطني ،وقفلت
ً
إلى العراق لتنفيذ املشروع األول تحت ستار
نجحت في نشره
من الكتمان والتضليل الذي
ُ
بني الناس».
«وكــان إضــراب سورية أنسب ظرف استثمره،
ولـ ــم ي ـص ــل اإلضـ ـ ـ ــراب إلـ ــى يـ ــوم ال ـث ــاث ــن إال
وك ـ ـنـ ـ ُـت أتـ ـمـ ـم ـ ُـت كـ ــل مـ ــا يـ ـج ــب ،وك ـ ـنـ ـ ُـت عـلــى
أه ـبــة الـعـمــل ف ـع ـ ًـا .وان ـت ـهــى اإلض ـ ــراب بطلب
االفرنسيني للمفاوضة ،فكنا نرقب النتيجة،
والنتيجة السلبية للمفاوضات كانت ُجل ما
ّ
أتمناه ،وأقـصــى مــا أنتظره مــن الـ ُـفــرص ،وإذا
بـ ـح ــوادث فـلـسـطــن تـفــاجـئـنــا بـ ــاإلضـ ــراب ثم
باالضطرابات .وتـطـ ّـور االضـطــرابــات عاجلنا

ب ـت ـح ــوي ــل ت ـش ـك ـي ــات م ـ ـشـ ــروع سـ ــوريـ ــة إل ــى
ـوم ــا ت ــم تنظيم
فـلـسـطــن .وب ـظ ــرف عـشــريــن ي ـ ً
قــوات مجاهدي حمص ،حـمــاة ،دمـشــق ،دروز
ل ـب ـنــان[ ،دروز] شــرقــي األردن ،وال ـ ـع ــراق ،ثم
تسليحهم وتثبيت طرق مسيرهم وإعاشتهم
وهدفهم الذي يجتمعون عنده ،متسللني إليه
مــن أط ــراف الـجــزيــرة كلها فــي آن واح ــد .وكــان
وجهدا
وحزما
هذا األمر وحده يتطلب عبقرية
ً
ً
م ـس ـت ـم ـ ًـرا .وك ــان ــت هـ ــذه ال ـص ـف ـحــة ال ـت ــي ُتـعــد
مــن أروع صفحات تــاريــخ األم ــة العربية منذ
صدر األمويني ،على غاية من االتقان واإلبداع
والتوفيق ،بالرغم من املشاكل والصعاب التي
لم تكن لتستوعبها أعظم رؤوس رجالنا الكبار
الــذيــن كــانــوا يـعـتـبــرونـهــا مــن املـسـتـحـيــات».
[يمكن العثور على تفصيالت مسهبة عن تلك
االسـتـعــدادات فــي :مــذكــرات فــوزي القاوقجي،
إعـ ــداد خـيــريــة قــاسـمـيــة ،دم ـشــق :دار النمير،
 ،1996ص .)179-176
«وإن ــي ألذك ــر بــإجــال وتـقــديــر جـهــود خمسة
إخ ــوان لــي فــي عمان ودمـشــق والـقــدس الذين
كــان لهم الفضل األكـبــر فــي إنـجــاح مشروعي
الـعـظـيــم هـ ــذا ،ك ـمــا أن ل ـهــم ن ـفــس ال ـف ـضــل في
م ـش ــاري ــع الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـخ ـط ــرة ،وإن ــي
ألنظر إلى هــؤالء الرجال القليل عددهم كأمة
بمجموعها .إن وجود أمثال هؤالء الرجال في
األمة العربية [هم على الراجح ،املفتي الحاج
أمني الحسيني وعادل العظمة ومنير الريس
وحمد صعب والحاج أديب خير] ،والحيوية
ال ـع ـظ ـي ـمــة ال ـك ــام ـن ــة ف ــي ن ـف ــوس ـه ــا ،والـ ـق ــدرة
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ت ـمــأ ك ــري ــوات ال ـ ــدم ال ـعــربــي،
ألعـ ـظ ــم ضـ ـم ــان ل ـس ــام ــة األمـ ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة مــن
مفاجآت الدهر ،وألكبر قوة تدفع عنها أجسم
األخ ـط ــار ،وتـحـمــي لـيــس ل ــواء االسـكـنــدرونــة
من االغتصاب فقط ،بل جميع حدود سورية
من طمع الطامعني كافة ،إذا ُوجــد من يعرف
استثمار مواهب هذا الشعب واستخراج كنوز
وحـســن استعمالها .وأن هــذا الشعب
قــدرتــه ُ
العربي النبيل ،في نظري ،لم يعد بحاجة إلى
براهني إلثبات هذه املؤهالت بعدما سجل في
تاريخه القديم وتــاريـخــه الحديث مــن روائــع
الحوادث والوقائع التي ال يقدر أي شعب آخر
أن يأتي بمثلها بنفس الشروط والظروف».
[ال ــورق ــة بــا تــاريــخ وال ــراج ــح أنـهــا ُكـتـبــت في
العراق بعد عام ]1938
(كاتب عربي)

