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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.

الأمينة هيام ن�صراهلل مح�سن ...في حديث �شائق عن �سعاده والأمينة الأولى

إعداد :لبيب ناصيف

الحديث الممتع الذي اجرته «الديار»( )1مع األمينة
هيام محسن ونشر في عدد الجريدة بتاريخ  9آذار
 ،2000يتضمن الكثير من الحقائق التي عاشتها
االمينة هيام مع حضرة الزعيم ،الذي كان يأتي من
وقت الى آخر ،الى منزل العائلة( )2في بلدة الحدث –
بيروت ،ثم مع األمينة األولى.
منه نعرف كيف كان يتصرف حضرة زعيم الحزب
م��ع رف�ق��ائ��ه ،ون�ت�ع��رف اك�ث��ر إل��ى «جولييت المير»
رفيقة وزوجة وأم�اً ،وأمينة أولى ،وام��رأة مناضلة
س�ط��رت ك�ث�ي��را ً م��ن الرياحين ف��ي ت��اري��خ الصراع
القومي االجتماعي.

انتمائي للحزب:

في  18حزيران  1948انتميت رسميا ً الى الحزب وأقسمت
اليمين على يد سعاده في مكتبه الكائن في منزله في رأس
بيروت.
وأقسمتْ بدورها يمين االنتماء الرفيقة أمل قطريب وكانت
المنفذة العامة الرفيقة فايزة معلوف انتيبا شاهدة على
القسم.
كان سعاده مهتما ً ومشجعا ً المرأة على تحمل مسؤولياتها
تجاه أمتها والقضية القومية .وكان يحرص على نموها في
المفاهيم والتعاليم القومية االجتماعية.
وأك��د ذل��ك في بداية القسم حيث ف��رض على القوميين
االجتماعيين ذك��ورا ً وإن��اث�ا ً «وان اتخذ مبادئه ايمانا ً لي
ولعائلتي وشعارا ً لبيتي».

في ضهور الشوير

في صيف  1948وبعد أن تكررت زيارة سعاده لمنزلنا
حيث كانت تلحق به عائلته أيام اآلحاد ،دعاني سعاده الى
تمضية بعض الوقت في منزلهم الصيفي في ضهور الشوير،
وكانت فرصة العمر بالنسبة إلي أن أتعرف إلى سعاده األب
والزوج رغم ما انتابني من تهيّب.
كانت قد نشأت بيني وبين األمينة األولى زوجة سعاده
عالقة تقدير ومحبة ،تحولت الى صداقة.
وسأعود لتسجيل انطباعي عن هذه المرأة الرائدة في
مزاياها وخلقها أما اآلن سأعود الى ضهور الشوير ،والى
سعاده األب والزوج.
لم أشعر في ذلك األسبوع الذي أمضيته في بيت الزعيم،
بأن لسعاده شخصية ثانية ،انه هو هو مع صفية واليسار
وراغ��دة التي كانت في أشهرها األول��ى ،يعطي من اهتمامه
وشغفه بالصغيرات ،يقدم الرعاية والتوجيه والحنان،
ي��ح��اول أن يخفف م��ا استطاع ع��ن كاهل األمينة األول��ى،
زوجته .استطاع سعاده أن يعلّم األمينة األولى اللغة العربية
الفصحى كتابة وق��وال ً خالل فترة الخطوبة والمراسالت،
اذ كان يص ّر عليها أن تكتب اليه بالفصحى فيص ّوب لها
أخطاءها ،وهكذا في وقت قصير استطاعت جولييت المير ان
تتقن الفصحى التي أصبحت لغة العائلة في ما بعد.
وبرأيي أن سعاده أص ّر على الفصحى ليسهل على زوجته
تعلم العاميّة.

سهرة في العرزال

وبالعودة ال��ى رحلتي مع سعاده وعائلته ال��ى ضهور
الشوير ،وقد أراد احياء سهرة في العرزال تكريما ً لي ،فاذا به
ينزل من السيارة عند محل ومقهى حاوي في ضهور الشوير،
يشتري أجبانا ً وبعض اللحوم الباردة ،ويعود الى البيت،
لتحضر األمينة األول��ى السندويشات والمرطبات ،ونذهب
معا ً برفقة عدد من الرفقاء المختارين .أذك��ر منهم رفيقنا
المهندس وليم سابا.
أدهشني سعاده بتصرفه العفوي ألنني حتى تلك الساعة
لم أكن أستوعب أن سعاده يهتم بشؤون خ��ارج اهتماماته
الحزبية!
في تلك السهرة في العرزال التي شاركت فيها األمينة
األولى ،وهذه من االوقات النادرة التي كانت تتمكن فيها من
االبتعاد عن بيتها وبناتها .في تلك الليلة صدحت بعض
األصوات بأغنية «ح ّول يا غنام ح ّول» وكان يحبها الزعيم،
الى بعض األناشيد.
في نهاية تلك السهرة أهداني الزعيم كتاب قصتيه «عيد سيدة
صيدنايا» و«فاجعة حب» ثم سألني ان كنت قد قرأتهما.

األمينة هيام محسن
على ذكر هذه المناسبة اروي انه في احدى حفالت نهار
االح��د االجتماعية في منزلنا وبعد انفضاض الحفلة يبقى
بعض الرفقاء والمسؤولين مع سعاده وك��ان الرفيق زكي
ناصيف احدهم ،كثيرا ً ما كان الزعيم يطلب من الرفيق زكي
ناصيف أن يسمعه أغنيات يحبها بالروسية واالسبانية والتي
كان يتقنهما الرفيق زكي.
لمن عرف سعاده عن قرب وفي جلساته الخاصة ،كان
يبدي تصرفا ً عفويا ً وودودا ً وليس ما يوحي بتصرفه بأنه
لديه تلك المفخرة ،حيث أن آالف األيدي ترتفع كل يوم تحية
له ولسورية في مشارق األرض ومغاربها.
يجالس الرفقاء ،يهتم بما يطرحون أمامه من أمور متعددة،
منها الحزبية أو الخاصة ،ومهما كانت مستوياتهم ،يحترم
كل فرد ،يشعر كل واحد انه مهتم بالموضوع الذي يطرحه،
اإلصغاء عند سعاده مع محاوريه أو محدثيه كانت سمة من
سماته الشخصية العديدة.
هنا تقع المفارقة التي ال يمكن أن تجدها في شخصية
أخرى.
الزعيم كان يملك أسلوبا ً راقيا ً بالتعاطي مع من حوله،
ال ينحدر الى مستوى «الخوش بوشيّة» على طريقة بعض
المتزعمين.
كان متواضعا ً لكنني أعتقد أن أحدا ً لم يقدر ان يخترق حدود
تواضعه! وال يمكن مقارنته مع أية شخصية حزبية وال حتى
مع قياديي الحزب ،أقولها بارتياح ،علما ً أن زوجي من قياديي
الحزب ومن الذين أقدّرهم واحترمهم.

األمينة األولى كما عرفتها

غابت عن الوطن ما يقارب الثالثين عاما ً قبل أن تعود بعد
عودة سعاده بأشهر ،عام .1947
هاجرت جولييت المير مع عائلتها وتركت طرابلس الى
األرجنتين وكان لها من العمر سبع سنوات ،كانت والدتها
سيدة محافظة كما تصفها األمينة األول��ى ،حملت معها الى
األرجنتين عادات وتقاليد أهل طرابلس المحافظة.
وأن��ش��أت عائلتها في ج � ّو من التمسك بمفاهيم التربية
التقليدية ،لما تملك من شخصية قوية خصوصا ً بعد أن توفي
زوجها وأخذت دور األم واألب.
شقيقها األكبر جورج تع ّرف الى الزعيم ،وانتمى الى الحزب
في األرجنتين.
أم��ا ه��ي اخ��ت��ارت مهنة التمريض انسجاما ً م��ع ميولها
االنسانية وكانت متأثرة في ذلك الحين بالسيدة ايفا بيرون
التي كانت مهتمة بالمرضى والمنكوبين والعجزة من أبناء
األرجنتين.

جوليات المير وسعاده

كان الرفيق جورج قد حدّث العائلة عن الزعيم ورسالته
القومية االجتماعية وع��ن ن��ش��اط س��ع��اده ف��ي المغترب
لتأسيس فروع للحزب.
كان ذلك في اوائ��ل عام  1939وجوليات المير تستعد
لاللتحاق بعملها عصر ذل��ك اليوم ال��ذي دع��ا فيه الرفيق
جورج الزعيم الى بيته لتناول الشاي .م ّرت جوليات بقاعة
االستقبال فدعاها شقيقها وع ّرفها على الزعيم وطلب اليها

جولييت المير سعاده

الجلوس ،أصغت جيدا ً الى حديث سعاده ،وهو يشرح أهداف
الحزب والقضية القومية االجتماعية.
وس ّر سعاده بأنها أظهرت اهتماما ً بموضوع لم تسمع
عنه سابقاً ،وحين ودعت منصرفة الى عملها ،أيقنت أن هناك
اعجابا ً متبادالً ،ال بل هناك ما هو أعمق من االعجاب!
حينها لم تكن تتكلم العربية في شكل صحيح لكنها كانت
تفهم ما يقال أمامها بالعربية ،فبدا لها سعاده مختلفا ً عن
الكثيرين ممن أتوا الى المهجر حاملين قضاياهم ،لقد أحست
للمرة األولى بأنها امام رجل صادق وصاحب قضية.
تركت جوليات البيت وفي رأسها تدور كلمات الزعيم وحين
وصلت الى المستشفى قابلتها رئيسة الممرضات في قسمها
وقالت لها« :جوليات إن وجهك يشع نورا ً وعينيك ين ّمان عن
شيء جديد في حياتك!» ...وصدقت نبوءة زميلتي ،تقول
جوليات.
ونمت بينها وبين الزعيم عالقة حب ،ما لبثت ان تح ّولت
الى رغبة في ال��زواج التي رفضتها العائلة ،رغم كل الحب
واالحترام والتقدير لسعاده .وذلك ألن سعاده لم يكن يملك
منزال ً أو عمالً يد ّر عليه أرباحاً! لكن جوليات لم ترضخ لرأي
أهلها واستمرت في عالقتها بسعاده وكانت تتبادل معه
الرسائل شارحا ً لها القضية القومية االجتماعية ودوره
والمهمات الملقاة على عاتقه ،وكانت تتشرب روح العقيدة
ومفاهيمها ،وأقسمت يمين االنتماء وأصبحت الرفيقة
جوليات قبل أن تكون زوجة.
أخيرا ً اقتنعت العائلة عند اص��رار ابنتهم جوليات على
ال��زواج من سعاده ،وتزوجا زواج��ا ً مدنيا ً في  27كانون
الثاني .1941
تقول األمينة األولى أن سعاده كان يطلق عليها في رسائله
اسم «ضياء» بدل جوليات .وسألته لماذا أسميتني ضياء؟
فأجابها ألنك أضأتِ حياتي بروحيتك الجميلة.
وابتدأت رحلة جوليات المير سعاده في خضم الحياة
القومية االجتماعية في األرجنتين ،في حلوها ومرها...

اديب الشيشكلي
متعاونين هي والزعيم في التغلب على الصعوبات التي
واجهت سعاده طيلة فترة اغترابه.
بعد سنة من الزواج ّ
أطلت عليها صفية كبرى بنات الزعيم،
وأطلّت اليسار في أصعب مرحلة في «توكومان» حيث واجه
سعاده كل شرور جاليتنا في األرجنتين.
وال أحب أن أغوص أكثر في الصعوبات التي واجهها سعاده
حيث كان يجوب المغترب االرجنتيني مبشرا ً وداعيا ً ومؤسسا ً
لفروع حزبية ال تزال قائمة حتى اليوم اذ اني سأعود الحقا ً الى
تفصيل تلك المرحلة.
رغم ذلك كان يتحيّن الفرص ليصطحب ابنته الكبرى صفية
الى دار األوب��را أو الى سماع كونسرت وتجلس صفية الى
جانبه وكان لها من العمر سنتان ،كانت تجلس لمدة ساعتين
وأكثر دون أن تتحرك ،تصغي الى الموسيقى كراشدة.
أعود الى األمينة األولى ،المرأة التي أثارت اعجابي بقدرتها
على اقامة التوازن بين مهماتها كرفيقة وزوجة وأم.
لقد عرفت كيف ت��وازن بين مسؤولياتها ،فكانت الرفيقة
المتفهمة ل��ح��ض��وره��ا ف��ه��ي ال��زوج��ة ال��ت��ي ت��ع��رف ح��دود
مسؤوليتها ،الى جانب الزعيم حين يتطلب األمر حضورها،
وكانت تعرف كيف تبقي للزعامة احترامها ،فال تتطفل وال
تدعي وال تطلب الوجاهة أو البروز ال��ى جانب الزعيم في
مختلف األدوار .تدرك متى تتقدم ومتى تلتزم كرفيقة ،الى
جانب اهتمامها بعائلتها معنويا ً وصحيا ً كي تؤمن الراحة
الالزمة للزعيم ،وفي ظروف مادية صعبة .كانت ق��ادرة أن
تفتح بيتها لعشرات من القوميين االجتماعيين الذين يؤمون
البيت كل يوم من مسؤولين وشخصيات سياسية وحزبية،
تستقبلهم بابتسامتها الدائمة وهدوئها الوقور.
فلم تحاول أن تضع نفسها في موقع قريب من الزعيم،
بحيث توحي بأنها تشاركه السلطة ،لم تضع نفسها بهذه
الهالة ،هالة سعاده.
ل��م نشعر اب���دا ً نحن عارفيها انها أوح��ت ف��ي لحظة من
اللحظات بأنها على علم بأسرار الحزب أو أن لها تلك السلطة
التي تملكها بعض زوجات السياسيين.
كانت ابنة العقيدة ،وسعاده كان يثق بعقلها وحضورها.
وكان يطلب منها دائما ً أن تحافظ على جمال نفسيتها .فهي
امرأة نادرة بما تملكه من صفات ومؤهالت وكبر.
كانت تعرف حاجات سعاده النفسية والمعنوية تماما ً كما
أراد سعاده لرفيقة حياته أن تكون.
لم يكن أحد من القوميين االجتماعيين يستطيع أن يتصور
ان تلك السيدة التي لم نعرف لها اهتماما ً سوى احاطة الزعيم
بعنايتها ورعايتها ،تلك السيدة الحاضرة أب��دا ً الستقبال
القوميين االجتماعيين بتلك االبتسامة المشرقة وذلك الهدوء
المطمئن ،ما من اح��د ك��ان يتصور أن تلك ال��م��رأة الرقيقة،
الشفافة ،ذات المالمح الجميلة التي تفيض رقة ،تستطيع أن
تكون على هذا القدر من الصالبة والجاهزية إلكمال الطريق،
بعد أن نزلت بها الفاجعة وأخذت منها الزعيم والزوج واألب.
في دير صيدنايا حيث ُفرض عليها االقامة الجبرية ،بعد
تسليم حسني الزعيم لسعاده ،التقيتها عند مطلع الفجر كنت
مع الرفيق رجا( .)3كانت في بحر من الحزن ،غمرتني قائلة:

«ربيع» ...من �أرقى مجالت الأطفال
كثيرا ً ما ص��درت مجالت ونشرات حزبية خاصة باألشبال
والزهرات ،فتوزع ضمن األقنية الحزبية.
في أواخر السبعينات  -على ما أُرجح  -صدر ملحق لألشبال
ضمن مجلة «صباح الخير» ،ت��واله رئيس شعبة األشبال في
حينه الرفيق سمير أبو ناصيف(.)1
الى أن اصدر الحزب مجلة علمية  -تربوية موجهة خصيصا ً
لألطفال ،غير حزبية شكالً ومضموناً ،توزع في األس��واق كأي
مجلة مرخصة ،معظم الذين كتبوا فيها ،او قدموا رسوماً،
مواطنون اصدقاء ،وتفتح صفحاتها للقراء ولكل مهتم ،او راغب
في نشر مادة قصصية  -تربوية جيدة .هي مجلة «ربيع».
***
يشير العدد األول ال��ص��ادر في  21آذار  1982ان «ربيع»
تصدر نصف شهرية عن «ربيع للفنون والنشر ش.م.م» ورئيس
تحريرها نبيل حبيقة.
فيما يوضح العدد الثالث الذي احتفظ به ،أن مدير العالقات
العامة هو سايد كعدو(.)2
أما العدد الخامس فيورد اسم الشاعر نوري الجراح( )3على أنه
سكرتير التحرير.
المجلة ملونة ،من  30صفحة مع غ�لاف وورق مصقول،
وتحتوي على الكثير من الرسوم والمعلومات والشروحات
بأسلوب ممتع.
تزخر أع��داد «ربيع» بكلمات ورس��وم لكل من :نبيل زي��دان،
جميل المصري ،ناصر نعساني ،نوري الجراح ،جمال درويش،
منعم فقيه ،منى عساف ،جاك دب��س ،ليلى دب��س ،ليلى حداد
وبشار عيسى.
***

معلومات

كان الرفيق نبيل حبيقة انتمى الى الحزب في معهد العلوم
االجتماعية  -الجامعة اللبنانية أواخر ستينات القرن الماضي.
تميّز بسويته المناقبية ،وبصدق انتمائه .كانت تربطني به
صداقة والكثير من المودة .مثله انتمى شقيقه الرفيق صالح،
الذي غادر الى كندا ،وكان نشطا ً في «قرنة شهوان» حيث إقامة
العائة ،وتولى اكثر من مرة مسؤولية العمل الحزبي فيها .شقيقه
اآلخ��ر ال��ذي عرفته أيضاً ،ف��ؤاد ،كان صحافيا ً معروفا ً وتولى
لسنوات ادارة تحرير جريدة «العمل» .وكانت تربطه صداقة
قوية بالرفيق انطون خوري ،الرفيق المميّز ثقاف ًة والتزاماً ،والذي
كان من مؤسسي العمل الحزبي في معهد العلوم االجتماعية
في السنوات الصعبة من ستينات القرن الماضي .مثيله وعيا ً
والتزاما ً الرفيق يوسف سالم (نابيه -المتن الشمالي) في كلية
العلوم في الجامعة اللبنانية.

تولى الرفيق ان��ط��ون خ���وري :مسؤولية منفذ ع��ام الطلبة
الجامعيين ،فناموسا ً للرئاسة في فترة تولي األمين يوسف األشقر
رئاسة الحزب اوائل السبعينات ،الى جانب الرفيقين وديع الحلو
وسعد نصر ،غادر الى قبرص ملتحقا ً بوكالة الصحافة الفرنسية
في فترة تو ّلي الصديق فؤاد نعيم (زوج االمينة نضال االشقر) ادارة
الوكالة في الجزيرة السورية.
وعندما انتقل المواطن فؤاد نعيم لتو ّلي اذاعة «الشرق» في
العاصمة الفرنسية ،بات الرفيق انطون خوري مديرا ً للوكالة .من
العاملين األساسيين معه الرفيق وديع الحلو الذي خسرناه في
ع ّز عطائه ،كما كنا خسرنا الرفيق انطون خوري ،وخسرنا الحقا ً
شقيقه المواطن الصديق الدكتور سماحة ،االستاذ في جامعة
بوردو (فرنسا).
اقترن الرفيق خوري من الرفيقة امل أبو حيدر ،والرفيق وديع
الحلو من الرفيقة دوسي المنيّر.
أصدر الرفيق انطون كتابا ً في الموضوع الصهيوني بعنوان
«صراع مصيري».
جدير بالذكر ان الرفيق نبيل حبيقة من بلدة «حدث -بعلبك»،
والرفيق انطون خوري من بلدة «طليا» (قضاء بعلبك).
إذ أورد ذلك تعود بي الذاكرة الى مرحلة النصف الثاني من
ستينات القرن الماضي الذي شهد نشاطا ً حزبيا ً جيدا ً في األوساط
الطالبية ،أسفر من ضمنه عن انتماء رفقاء مميزين في عدد من قرى
بعلبك:
الرفيق (الدكتور في العلوم) الياس شمعون من بلدة «سرعين
الفوقا» وشقيقه الرفيق كميل (طبيب أسنان).
الرفيق الدكتور نقوال نصر (من مجدلون)
الرفيق غسان غسان ابو حيدر (من حوش بردى) وقد عممنا عنه
نبذة منذ أيام.
وال يسعني اال ان استذكر النشاط الجيد الذي قام به الرفيق
مصطفى زين (صحافي معروف في لندن) ،في مدينة بعلبك
ومحيطها وأسفر عن انتماء رفقاء عديدين اذكر منهم الرفيق علوان
عطار (شعث).
من ّوها ً باألمين رياض معلوف الذي كان ركنا ً حزبيا ً مشعاً،
ومرافقا ً لكل العمل الحزبي في تلك السنوات الصعبة ،وما زال.

هوامش
 - 1الرفيق سمير ابو ناصيف :من بلدة قب الياس .نشط
حزبيا ً في الستينات .بعد العفو تولى مسؤوليات حزبية ،في
مجالي األش �ب��ال واالذاع � ��ة .ك��ان ل��ه ب��رن��ام��ج تلفزيوني ناجح
لألطفال .مع الرفيقة سمر علي الزين ،التي اقترنت من الرفيق
غيث هنري حاماتي وغ��ادرت معه الى الواليات المتحدة حيث
يقيمان.

األمينة األولى بعد استشهاد الزعيم

لقد قتلوا الزعيم .لم تولول ،لم تندب حالها وأوالدها كما تفعل
النساء عادة عند فقدان الزوج واألب ألوالد صغار.
مكثنا عندها بعض الوقت وأخبرتنا عن المعاملة السيئة
التي القتها من الدير ،ودّعناها وقد تعملقت في وجداني وقلبي
تلك السيدة ،أعطتنا دروسا ً في الصمود والصالبة وااليمان
بسعاده في أشد ساعات حزنها.
والجدير ذكره هنا أن األمينة األولى لم تعلم باستشهاده اال
بعد مرور أيام قليلة.
بعد االنقالب على حسني الزعيم صعد قائد االنقالب أديب
الشيشكلي ال��ى الدير مع ع��دد من القوميين االجتماعيين
واصطحب األمينة األولى وبناتها الى دمشق حيث أقامت في
منزل الرفيق نجيب الشويري الى أن اتخذ الحزب منزال ً خاصا ً
بها.
وال بد هنا أن أسجل للرفيق نجيب الشويري وزوجته الحفاوة
التي قدمتها لألمينة األولى ولسائر القوميين االجتماعيين ،كما
كان بيته مفتوحا ً للزعيم وأعوانه طيلة اقامة الزعيم في دمشق
قبل استشهاده .لقد قدم الرفيق نجيب (وكان مديرا ً لفندق
االوري��ان -باالس) بيته وكل وسائل الراحة للزعيم ،والحقا ً
لالمينة األولى ،وللرفقاء والرفيقات والضيوف ،وكانت زوجته
تقوم بكل واجبات الضيافة بطيبة ومحبة وكرم.

أول إطاللة لألمينة األولى على الصحافة

في دمشق وبعد ان علمت الصحافة بوجود األمينة األولى
في بيت نجيب الشويري ،بدأ الصحافيون يتوافدون لرؤيتها
وأخذ األحاديث منها ،كذلك فعلت صحافة بيروت ،وكانت
أول مقابلة مع جريدة «بيروت المساء» لصاحبها محي الدين
النصولي ،على ما اذكر ،وكنت حاضرة في تلك المقابلة ،واعتقد
انها كانت أول إطاللة لها في الصحافة بعد االستشهاد.
االستاذ محي الدين النصولي كان متهيّباً ،واألمينة األولى
بتلك الهالة من الحزن التي تغلّف وجهها .اعترف انني كنت
خائفة أن ال تكون في حالة تم ّكنها من اعطاء الحديث.
وكانت المفاجأة الكبرى ،اذ تبيّن لنا كم كانت على دراية
كبيرة ومعرفة بعقيدة الحزب ومفاهيمه الجديدة وكانت مل ّمة
بكافة التفاصيل الحزبية ،ودافعت عن عقيدة الحزب وعن
سعاده برباطة جأش وبتهذيبها المعروف عنها .لقد برهنت
بأجوبتها عن صالبتها وصالبة ايمانها بالقضية ،وحين سألها
االستاذ محي الدين اذا كانت تفكر بالسفر الى األرجنتين حيث
أهلها؟ اجابت بتصميم انها باقية لتكمل الطريق مع رفقائها
ورفيقاتها وبأنها لن تتخلى عن الصراع مهما كانت العقبات.
وهكذا كانت في كل المقابالت التي أجريت معها على اثر
حادث االستشهاد ،قمة في الصالبة وقلعة صمود.

بيتها  ...مركز للحزب

في بيتها الخاص في دمشق حيث تحول في فترة وجيزة
الى مركز للحزب غير معلن ،تقبلت األمر على حساب حريتها
واستقالليتها لقناعتها بأنها تقوم بالتضحيات من أجل خير
الحزب ومسيرته التي كانت همها األوحد بعد غياب سعاده.
في الواقع دفعت الحقا ً ثمنا ً غاليا ً بسبب وجود قيادة الحزب
في بيتها ،بعد مقتل عدنان المالكي واتهامها باطالً بضلوعها
بالحادثة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات ،قضتها في
سجن المزة .والجدير ذكره أن كبار المحققين العسكريين
وقفوا إجالال ً وإعجابا ً باألمينة األولى أثناء التحقيق معها في
حادثة االغتيال.
ان جوليات المير سعاده األمينة األولى ،كانت امرأة رائدة
ومن النساء القالئل اللواتي سطرن بحياتهن أروع امثوالت
التضحية واالخ�ل�اص والتفاني في سبيل قضية تساوي
وجودها ،ورجل ملك عليها كل دقائق حياتها في حضوره،
وبعد استشهاده.

هوامش:
 - 1أج��رت ال �ح��وار الرفيقة اع �ت��دال ص��ادق (الحقا ً
اعتدال شومان بعد ان اقترنت من الرفيق الصحافي واالديب
احمد شومان).
 - 2لمراجعة ما اوردناه عن الحفالت االجتماعية ،عبر
الدخول الى الموقع التالي www.ssnp.info
 - 3الرفيق رجا نصر الله ،شقيق األمينة هيام ،كان
رفيقا ً نشيطا ً ومناضالً .غادر الى البرازيل واستق ّر فيها الى
ان وافته المنية.

منفذ عام حلب الأمين نوري الخالدي

تع ّرض الرفيق سمير أكثر من مرة للمالحقة وللسجن.
رح��ل بسكتة قلبية وش�ه��دت ق��ب ال�ي��اس مأتما ً ح��اش��دا ً في
تشييعه ،وبعد سنوات مأتما ً مشابها ً لوحيد الرفيق سعادة
أوج
الذي كان مميزا ً ويعد بالكثير .قضى بحادث سير وهو في ّ
تجلّيه وعطائه.
 - 2س��اي��د ك�ع��دو :م��ن زغ��رت��ا ،وق��د ب��ات م��ن المخرجين
السينمائيين المعروفين .لم ينت ِم الى الحزب ،انما كان صديقاً،
للحزب وللعديد من أعضائه .رحل باكرا ً بسكتة دماغية وشهدت
زغرتا مأتما ً حاشدا ً عبّر فيه أصدقاؤه واألهالي عن تقديرهم له
وحزنهم على رحيله .كنت كتبت كلمة وفاء بالصديق سايد عند
رحيله .وما زلت أذكره بحزن كبير.
 - 3الشاعر نوري الجراح :شاعر من جنوب سورية ،كان
على عالقة جيدة برفقاء ،ب��دوري عرفته ف��ي تلك السنوات،
وطالما تردد الى منزلنا .دمث األخالق ،مثقف ،يتمتع بسوية
جيدة من األخالق .غادر الوطن وانقطعت عني أخباره .أصدر
قصائده في ديوان شعري.

كنا بتاريخ  2013/7/19نشرنا نبذة عن
األمين د .ن��وري الخالدي ،نقترح مراجعتها
عبر الدخول الى ارشيف تاريخ الحزب على
م��وق��ع شبكة المعلومات ال�س��وري��ة القومية
االجتماعية . www.ssnp.info
ف��ي كتابه «محطات قومية» ي��ورد الرفيق
جميل مخلوف( )1رأي��ه الشخصي في األمين
ال �خ��ال��دي ،ننقله بالنص ال�ح��رف��ي لمزيد من
التعريف عن األمين المذكور.
« لم يمر على الحزب عندما كان مركزه في
الجمهورية الشامية ،شخص أكبر حجما ً من
نوري الخالدي .كان مجلّيا ً باإلدارة والتنظيم
وال �ث �ق��اف��ة ال �ح��زب �ي��ة .وك���ان ُم ��درس� �ا ً ناحجا ً
ف��ي الكلية األميركية بحلب وأح��د أساتذتها
البارزين وقد تبوأ َ مراكز حزبية مرموقةُ .عيّن
منفذا ً عاما ً لدمشق ثم لحلب فترة طويلة من
الزمن .نظم تلك المنفذية أحسن تنظيم فكانت
ف��ي مقدمة منفذيات ال��وط��ن .بعد استشهاد
الزعيم انتخب عضوا ً للمجلس األعلى الذي
كان قائما ً قبيل حادثة المالكي ،وعند حدوث
االعتقاالت للرفقاء بعد تلك الحادثة لجأ الى
ال�ق�س��م ال�م�غ�ت�ص��ب م��ن ق�ب��ل ت��رك�ي��ا ف �ح � ّل في
مدينة ماردين وكان بصحبة ابن عمه األمين
نائل نديم( .)2ك��ان ن��وري الخالدي ت��زوج من
الرفيقة لميعة أخ��ت ن��ائ��ل ن��دي��م ،وك��ان نائل
يحمل رتبة األمانة في الدفعة التي نالت هذه
الرتبة عام  .1954رجع األمين نائل نديم الى
الوطن ،بمدينة منبج وذه��ب ن��وري الخالدي
الى الواليات المتحدة األميركية.
« م��ن م��آث��ر ه ��ذا ال��رف �ي��ق أن ش��رك��ة «ش��ل»
للبترول عرضت عليه إدارة فروعها في حلب
والشمال الشامي وعرضت عليه راتبا ً مجزيا ً
يفوق الراتب الذي كان يتقاضاه لقاء التدريس
في الكلية األميركية بحلب.
« إس��ت��أذن رئ��اس��ة ال �ح��زب الس �ت�لام ذلك

المنصب وت�ل�ق��ى أم ��را ً يقتضي ب��رف��ض ذلك
ال �ع��رض بسبب أن ت�ل��ك ال �ش��رك��ات األجنبية
ظاهرها تجاري ومضمونها مخابراتي ،فهي
تعمل لحساب الدول األجنبية المنتمية إليها،
وأن ال�ح��زب يجب أن ي�ك��ون ح��ذرا ً م��ن قبول
مناصب في تلك الشركات من قبل رفقاء هم
مهيأون لقيادة العمل الحزبي .وامتثل الرفيق
نوري للقرار.
« أخبرتني زوجته الرفيقة لميعة نديم وقد
زارتني في القريـة عندمـا كانت في زيارة الى
الوطن ،أنه عرض على األمين نوري العمل في
إذاعة «صوت أميركـا» وكان استقر مع زوجته
في الواليات المتحدة إال أنه رفض ذلك ،ألن
توجهـات تلك اإلذاعـة كانت تصب في خـدمـة
ّ
وفضـل العمـل فـي التدريس.
اليهـود
« ال بد لي أن أروي هذه الحادثة عن الرفيقة
لميعة ،وهي أنها قبل أن تقترن بالرفيق نوري
ال �خ��ال��دي ط �ل��ب ي��ده��ا ع �ب��دال �ع��زي��ز أرن� ��اؤوط
للزواج ،وك��ان قد طلب يدها في مرة سابقة،
أجابته بالحرف الواحد« :إننا لم نقبلك عندما
كنت سوريا ً قوميا ً ملتزما ً فكيف يمكن قبولك
زوجا ً وقد طردت من الحزب «.
هوامش:
 - 1منح رتبة األمانة وتولى مسؤوليات
حزبية ع��دي��دة .انتخب لعضوية المجلس
األعلى .انتقل الى لبنان بعد احداث المالكي،
وبعد سنوات عاد الى محافظة الالذقية ،الى
ان وافته المنية ،أصدر كتاب مذكرات بعنوان
«محطات قومية».
 - 2منح رتبة األمانة عام  .1954من «أمراء
الشركس» .ك��ان مقيما ً او ما زال في مدينة
منبج ،شارك في الثورة القومية االجتماعية،
وحكم عليه غيابياً.

