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معطيات ا�ستراتيجية
تحكم �صراع رو�سيا مع الغرب
} حميدي العبدالله
تحكم ال �ص��راع بين روس �ي��ا وال �غ��رب ،س��واء ف��ي أوك��ران �ي��ا أو في
سورية ،مجموعة من المعطيات هي التي ستق ّرر من سيربح المواجهة
أي صراع سوف ينتهي إلى تثبيت معادلة
في نهاية المطاف ،طالما أنّ ّ
ما.
تميل الكثير من التحليالت إلى الحرص على اإلشارة إلى أنّ الغرب
بما يستقطبه من حلفاء ،وما يمثله من قدرات سيكون هو الرابح على
غرار ما حدث في المواجهة الكبرى بين االتحاد السوفياتي وحلفائه
وبين الدول الغربية ،وكانت أفغانستان المعركة الفاصلة التي قادت
إلى هذه النتيجة.
إذا كانت المعطيات االستراتيجية التي حكمت الصراع بين االتحاد
السوفياتي والغرب هي السائدة اآلن في الصراع بين روسيا والغرب،
عندها يمكن االستنتاج بوضوح أنّ نهاية المعركة ستكون في مصلحة
الغرب .ولكن إذا كانت هذه المعطيات قد تغيّرت ،فال ب ّد من إعادة النظر
بهذه القناعة واستشراف أفق آخر لنهاية المواجهة المحتدمة اآلن بين
روسيا والغرب.
عند التدخل السوفياتي في أفغانستان ،ك��ان الغرب ق��وة صاعدة
اقتصاديا ً وعسكرياً ،وكان االتحاد السوفياتي والمنظومة االشتراكية
وحلف وارسو في أزمة كبيرة ظهرت تجلياتها بأشكال مختلفة ،منها
االقتناع بالحاجة إلى إعادة النظر بمجمل النظام السوفياتي ،وهو ما
جرى التعبير عنه بوصول ميخائيل غورباتشوف ،وإطالقه ما عرف
بــ»البيروسترويكا».
ال�ي��وم ال��وض��ع تغيّر ج��ذري �اً .ال�غ��رب ل��م يعد ق��وة ص��اع��دة ويواجه
أزم��ة اقتصادية ح��ادّة باتت تهدّد العولمة ،كما تهدّد بتفكيك االتحاد
األوروبي ،والقدرة العسكرية للواليات المتحدة استنزفت في حروب
العراق وأفغانستان التي أق ّرت الواليات المتحدة بفشلها .في المقابل
روسيا اليوم تعتبر دولة فتية ،دولة رأسمالية وليست شيوعية ،ولهذا
هي قادرة على إقامة عالقات وبناء مصالح مشتركة مع دول رأسمالية
أخ��رى ،وت�ح��دي��دا ً ف��ي أوروب ��ا ،األم��ر ال��ذي يحول دون توحد الغرب
ضدها ،كما كانت عليه الحال في المواجهة مع االتحاد السوفياتي،
كما أنّ حلفاء الواليات المتحدة في مناطق عديدة من العالم يواجهون
مشاكل وتحديات ترغمهم على التزام مواقف دفاعية ،بل بعض حلفاء
الواليات المتحدة ينتقلون اآلن إلى مواقع جديدة ،وه��ذا ما عبّر عنه
موقف مصر ،وهي أكبر دول��ة عربية ،عندما أعلنت دعمها لإلسهام
الروسي في مكافحة اإلرهاب في سورية إلى جانب الدولة والجيش
السوري.
بديهي أنّ هذه المعطيات تؤكد عدم صحة المقارنة بين المواجهة
بين االتحاد السوفياتي والغرب والمواجهة الدائرة اآلن بين روسيا
والغرب ،لهذا األرجح أن تكون النتائج مختلفة ،وإنْ كان من السابق
ألوانه تحديد طبيعة تلك النتائج.

عا�صفة الحزم الرو�سية نحو اليمن
منذ دخ��ول ال �ق��وات ال��روس�ي��ة ال��ى ال�م�ي��دان ال�س��وري وخريطة السياسة
في المنطقة تعيد رسم أسسها من جديد استنادا ً إلى المتغير الكبير ،وهو
إصرار روسيا على البت بقضية اإلرهاب في سورية وما يتبع هذا من قرار
استكمال الحملة نحو العراق ،وربما أينما استدعت الحاجة ،ألنّ هذا اإلصرار
نابع من عدم مساومة روسيا على فسح المجال أمام اإلرهاب للوصول الى
شوارعها.
وبما أنّ القرار قد اتخذ مباغتة ف��إنّ الواليات المتحدة األميركية وجدت
نفسها أم��ام م��أزق ترتيب وتسيير ملفات الحلفاء ال�ت��ي ازدادت تعقيداً،
فأصبحت واش�ن�ط��ن أم��ام أم��ري��ن ش��دي��دي ال �ح��رج ،وه��ي غير ق ��ادرة على
تجاهلهما...
أوالً :ألنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية فقدت قدرتها على ف��رض نفسها
كحاضنة للحلفاء وكمنقذ وعنصر حاسم في مسارات واتجاهات المنطقة،
وبالتالي ف��إذا كانت هي رأس حرب الحلف وقد باغتتها الخطوة الروسية
حتى لمست المنطقة إرباك المسؤولين األميركيين بتصريحاتهم المتناقضة
تماما ً بين داعمين للخطوة الروسية بمكافحة اإلرهاب وبين رافضين حتى
الستقبال وف��ود روسية من أجل الح ّل السياسي ،وبالتالي ف��إنّ واشنطن
تظهر ألول مرة قائدة حلف عاجزة أمام قوة عظمى دخلت ملعبها.
ثانياً :أحرجت الواليات المتحدة بنسف تصريحاتها التي توالت لسنوات
ف��ي م��ا يتعلق بمكافحة اإلره� ��اب ،فقد أثبتت النتائج ال�ف��وري��ة والسريعة
للضربات الروسية في سورية التي طالت أوكار اإلرهابيين أنها أنجح وأكثر
فعالية ،وبالتالي كشفت زيف النيات األميركية بخطة المكافحة األولى التي
كان من الممكن أن تكون تدخالً مباشرا ً بعناوين عدة والثانية التي تح ّولت
إلى حلف دولي يكافح اإلرهاب ففشل.
دخول روسيا والقوى الحليفة معا ً بالتوقيت المناسب خلط األوراق في
المنطقة؛ وإذ يحضر الملف اليمني كأحد أب��رز الملفات وأد ّقها ،وهو واقع
اليوم تحت هذا التأثير مباشرة ،فالسعودية التي أيقنت بفشل خطتها في
سورية ،والتي تحاول اليوم حماية ما تبقى من نفوذ او مناطق بيد المسلحين
التابعين لها عرفت ما هو أه ّم من ذلك ،وهو فقدان سورية كورقة ضغط في
أي تهديد وتلويح سعودي برفع الورقة السورية
اليمن ،وفي هذا اإلطار فإنّ ّ
توجه المسؤولين
أي طاولة مفاوضات لم تعد م��ؤث��رة .ولقد لوحظ
أم��ام ّ
ّ
السعوديين نحو موسكو ولقاؤهم القادة الروس ،ما يدل أن الملف اليمني
أوالً وأخيرا ً بالنسبة للسعوديين هو أولوية أينما حلوا .وهناك أتاهم الجواب
على عاصفة الحزم الروسية فعالً التي وضعت الملف اليمني أم��ام واقع
جديد.
تعرف السعودية جيدا ً أنّ المفاوضات اليوم ربما تكون لمصلحتها من
أجل فرض الحلول في اليمن أكثر من أي وقت مضى ،وإال فإنها مع تقدّم
روسيا وانتصارها ،ومع بدء رسم مصير سورية نحو التعافي المتوقع،
ف��إنّ الضغط على حلفاء سورية في اليمن بات أق� ّل تأثيرا ً أيضاً ،وبالتالي
قد يتوجهون نحو فرض شروطهم بدالً من وقف الحرب بشروط أو حلول
وسطية.
عاصفة الحزم الروسية تنشر رسائلها السياسية في أرجاء المنطقة كافة
بلسان حال «هيا إلى الحلول السياسية وطاولة المفاوضات» .وقد أُعذر من
أنذر من انتصارات مدوية تفرض صيغة غالب ومغلوب ال يريد أحد الوصول
اليها من أجل حفظ توازنات المنطقة وحساسياتها.
«توب نيوز»

بملياري دوالر
تركيا
َ
 أشياء كثيرة تتوقف على نتائج االنتخابات التركية التي ستجري أول الشهرالمقبل.
 خمسة عشر يوما ً والعالم والمنطقة يحبسان أنفاسهما وأردوغ��ان وأوغلويعيشان أصعب لحظاتهما.
 النتيجة ستق ّرر موقع تركيا في المنطقة األش ّد أهمية في العالم ،وموقع تركيايق ّرر مستقبل المواجهات وسرعة تبلورها.
  10في المئة من األصوات يربحها حزب الشعوب الديمقراطي المك ّون من اليسارّ
تخطي عتبة الـ 10في المئة،
واألكراد ،فيدخل البرلمان بثمانين مقعداً ،أو يعجز عن
فينال حزب أردوغان وأوغلو المقاعد الثمانين.
 عشرات آالف المقترعين يكفون لعودة األغلبية إلى حزب «اإلخ��وان» ،وهياألغلبية التي تشكل حكومة ،فينال حزب األكراد واليسار  9.8في المئة بدال ً من 10
في المئة ليصير خارج البرلمان وينال حزب اإلخوان المقاعد الثمانين.
 فشل الرهان على المنطقة العازلة واليوم صار حلما ً بال قيمة. فشل الرهان على ضرب األكراد وحجب التغطية عنهم من روسيا وأوروبا وأميركافحازوا التغطية كقوة ضرورية في الحرب على «داعش».
 بقي المال السعودي ،فجاء الجبير بملياري دوالر من خادم الحرمين صاحب«المكرمات» التي صنعت رئاس َتي شيراك وهوالند.
 الصوت بعشرة آالف دوالر. -سيقول المقترعون إنّ طرد «اإلخوان» أغلى...

التعليق السياسي
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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 وحدة الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

�سعاده في المغترب الق�سري  1938ـ 1947

5
بتنفيذ ذلك ،وكانت ستنجح لوال نجاح رفقائنا في
سان باولو في الحصول على جواز سفر من القنصل
العام ،الصديق هكتور خالط.
اللقاءات التي ت ّمت في القاهرة جعلت سعاده
أكثر اقتناعا ً بقرار عودته إلى الوطن ،من أجل إعادة
الحزب إلى مساره الطبيعي على الصعيدين الفكري
ـ العقائدي والسياسي ـ القومي.

لبيب ناصيف

استعداد سعاده للعودة

عام  ،1946بدأ سعاده يفكر بالعودة إلى الوطن
بعدما انتهت الحرب العالمية« ،وكانت تصل إلى
الزعيم في توكومان نسخ من الكتب والمطبوعات
الحزبية وك��ان يفاجأ بما تحتويه من أخطاء في
صميم العقيدة ومغالطات في الصالحيات والمفاهيم
اإلدارية والتوجيهية .وهذا ما سبّب للزعيم قلقا ً على
مصير الحركة ،وأصبحت العودة بأسرع وقت من
الملحة جدا ً بالنسبة إليه»(.)1
األمور
ّ
في  15تشرين األول  1946ت ّم بيع المحل التجاري
في توكومان ،وفي شهر كانون األول من العام نفسه
انتقل سعاده وعائلته إلى بيونس آيريس.
ارت��أى سعاده أن يغادر هو أوال ً األرجنتين ،ثم
تسافر األمينة األول��ى وبصحبتها صفية وأليسار
ألن��ه ك��ان مص ّرا ً على أن يصل إل��ى لبنان قبل بدء
االنتخابات النيابية ،ولم يبق حتى ذلك التاريخ وقت
ٍ
كاف يستطيع خالله تصفية األعمال في األرجنتين،
وكذلك األم��ور المتعلقة بأثاث البيت والمعامالت
الحكومية الالزمة لسفرهم جميعا ً(.)2
في رسالته إلى ناموس مجلس العمد بتاريخ 10
كانون الثاني  ،1947يوجز سعاده موضوع سعيه
للحصول على ج��واز سفر يم ّكنه من ال��ع��ودة إلى
الوطن ،كما يلي:
ع��دم ورود ج��واب وزارة الخارجية اللبنانية،
البرقي ،على برقية القنصلية الفرنسية( )3التي
وضعها س��ع��اده بنفسه ف��ي دائ���رة ب��رق «ترانس
راديو» ودفع أجرة جواب وزارة الخارجية مع أجرة
إرسالها.
في رسالته إل��ى منفذ ع��ام منفذية س��ان باولو،
بتاريخ  ،1947/1/12يقول سعاده« :يظهر أن
الوزارة اللبنانية الجديدة أقل رغبة من سابقتها في
عودة الزعيم فحتى اآلن لم تجب وزارة الخارجية
على برقية القنصلية الفرنسية المرسلة مع دفع
أج��رة ال��ج��واب في كانون األول الماضي الطالبة
تفويض القنصلية إعطائي جواز سفر».
قرب وصول وزير لبنان المفوض في األرجنتين
الصحافي ج��ب��ران تويني( )4بعدما غ��ادر لبنان
وسيسافر بحرا ً من فرنسا في  20كانون الثاني
وينتظر وصوله بين الخامس والعاشر من شباط.
بنا ًء على ذلك ،كان قرار سعاده أن يستعمل جواز
سفر موقت حصل عليه من القنصلية الفرنسية،
فيسافر إلى البرازيل وي��زور منفذيتها والجالية،
وي��ح��اول الحصول على ج��واز سفر م��ن قنصلية
لبنانية في البرازيل مع علمه بموقف قنصل لبنان
في سان باولو محمد فتح الله ،والوزير المفوض في
ريو دي جانيرو يوسف السودا ،وهو موقف يتراوح
بين السلبي والعدائي « .فإذا لم أنجح في نيل جواز
سفر ،أكون قد اغتنمت الوقت لزيارة نزالة البرازيل
إلي كثيرا ً أن أزورها
وفروع حركتنا فيها التي رغبت ّ
ولو لمدة قصيرة قبل عودتي .وإذا استم ّر تسويف
الموظفين اللبنانيين في البرازيل في إعطائي جواز
سفر للعودة إل��ى الوطن ،أع��ود بعد إتمام المهام
القومية االجتماعية من الزيارة ،إلى بيونس آيريس
في وقت موافق لوصول الوزير المف ّوض إليها وقد
أتمكن من السفر معه في الباخرة من البرازيل إلى
ّ
وأفضل هذا السفر إذا وجدت مكانا ً في
األرجنتين،
الباخرة ،فتكون فرصة موافقة لزيادة التعارف
بيني وبين األستاذ تويني ،وأعتقد أنه لن يجد سببا ً
للتسويف في إعطائي الوثائق ال�لازم��ة» .ويتابع
سعاده في رسالته إلى ناموس مجلس العمد« :إن
إهمال وزارة الخارجية الجواب على برقية القنصلية
الفرنسية رقم  ،26وعلى رغم س��ؤال إدارة البرق
ومراجعتها للوزارة في أمر الجواب ،كما كلفتها أن
تفعل ،أمر يستحق الحملة على الوزارة كلها عموما ً
وعلى وزارة الخارجية خصوصا ً ».
وف��ي رس��ال��ة أخ��رى إل��ى الرفيق وليم بحليس
بتاريخ  12كانون الثاني  ،1946يطلب سعاده من
الرفيق وليم «أن يخابروا القنصل العام الصديق
هكتور خالط بصورة مكتومة ويدرسوا معه أفضل
الطرق لسحب ج��واز سفر بدل ج��واز معه من دون
ضجة وال تطويل» .وي��وض��ح أن القنصل هكتور
ّ
هو «صديق ،وأخ للرفيق روبير خالط( )5القنصل
اللبناني في االسكندرونة ،مصر».
ويضيف س��ع��اده ف��ي رس��ال��ت��ه« :إذا ل��م تنجح
العملية مع الممثلين اللبنانيين في البرازيل نحاول

عودة سعاده إلى الوطن

سعاده أثناء نزوله من الطائرة
استحصال تأشيرة على ج��واز السفر الموقت من
القنصلية الفرنسية ،فإذا أمكن ذلك كان موافقاً ،إذ
متى وصلت إلى مصر ،أو العراق ،وجدت الوسيلة
الالزمة لدخول الوطن شاءت ال��وزارة اللبنانية أم
أبت».
قبل مغادرته األرجنتين ،ق ّرر سعاده جعل منفذية
بيونس آيريس منفذية عامة لجميع األرجنتين
وإبقاء الرفيق خليل الشيخ منفذا ً عاما ً لها(.)6

سعاده ينتقل إلى البرازيل

بوساطة جواز السفر الموقت الذي حصل عليه من
القنصلية الفرنسية في بيونس آيريس ،غادر سعاده
األرجنتين في  18كانون الثاني  1947ليصل إلى
مطار سان باولو في اليوم نفسه ،فيجد في استقباله
توجه
جمعا ً كبيرا ً من الرفقاء والمواطنين األصدقاء.
ّ
سعاده فورا ً إلى فندق «اسبالنادا» ،وبعد قليل عقد
اجتماعا ً لمديرية سان باولو(.)7
في فترة تواجده في البرازيل ،قام سعاده بزيارة
ع��دة ف��روع في والي��ة س��ان ب��اول��و ،ومنها مديرية
سانتوس ،حيث كان برفقته الرفقاء وليم بحليس،
ألبرتو شكور ،عزيز إبراهيم ،إبراهيم حبيب طنوس،
يوسف ص��روف ،إميل خليل بندقي وأدي��ب بندقي
ال��ذي ك��ان يتولى مسؤولية م��درب مديرية سان
باولو.
أوضح سعاده للرفيق أديب وضعه الشخصي،
وهو أنه وصل إلى البرازيل بوساطة إج��ازة مرور
فرنسية ،ول��ذا ،هو لن يستطيع متابعة السفر إلى
ال��وط��ن إال إذا حصل على ج��واز سفر لبناني من
القنصلية.
عمد الرفيق أدي��ب عبر اتصاله بالقنصل العام

هكتور خالط ،صديق الحزب وصديقه الشخصي ،أن
يتدبّر غياب القنصل محمد فتح الله عن القنصلية،
فأصدر القنصل العام جواز سفر ِباسم أنطون سعاده
مجاعص كما هو وارد في هوية اإلقامة األرجنتينية،
بحيث يمكنه االدّعاء أمام فتح الله في حال كاشفه
باألمر أنه سلّم الجواز من دون أن يدري أنه يفعل
ذلك لزعيم الحزب(.)8
وه��ك��ذا ،أم��ك��ن ل��س��ع��اده أن ي��غ��ادر س��ان باولو
متوجها ً إلى القاهرة في
بالطائرة يوم  13شباط
ّ
مصر ،ليصل إليها صباح الثالثاء  18شباط ،1947
بدل السابع عشر منه كما كان متو ّقعاً ،ألسباب تعود
إلى الطائرة ،وإلى الطقس.

سعاده في القاهرة

وص��ل سعاده إل��ى مطار القاهرة نحو الساعة
العاشرة ،فلم يكن أحد في المطار الستقباله إذ لم
يعرف في أيّ طائرة سيصل الزعيم .بعد ساعة ،في
المدينة ،التقى سعاده األمين نعمة ثابت والرفيق
أسد األشقر(.)9
نزل سعاده في فندق «شبرد» في القاهرة .في
وجه رسالة إلى الرفيق وليم بحليس في
 20شباط ّ
البرازيل .كما التقى رفقاء مديرية القاهرة المستقلة
وكانوا في معظمهم طالبا ً في جامعاتها.
ّ
اطلع سعاده من رئيس المجلس األعلى نعمة
ثابت على الوضع الحزبي المركزي خصوصا ً لجهة
السياسة المتبعة إزاء الواقع اللبناني بعد نيل
لبنان استقالله ،ورغبة المجلس األعلى ،بالتوافق
مع الحكم في لبنان ،أن يتبع الحزب سبيل الليونة
تجاه الحكومة اللبنانية ،التي حاولت عرقلة عودة
سعاده إلى الوطن ،وأوعزت إلى ممثليها في الخارج

هوامش:

مالحظة :اعتمدنا العديد من المراجع وصوالً الى إعداد النبذة عن «سعاده في
المغترب القسري».
نأمل من كل رفيق لديه مالحظات أو إضافات أن يكتب إلى لجنة تاريخ الحزب.
 - 1مذ ّكرات األمينة األولى ،ص .83
 - 2المصدر السابق.
 - 3كانت القنصلية الفرنسية في بيونس آيريس ما تزال تقوم بمعاملة أوراق
السفر للرعايا اللبنانيين في غياب التمثيل الدبلوماسي اللبناني.
مؤسس جريدة «النهار» والد الرفيقين غسان ووليد تويني.
-4
ّ
 - 5روبير خالط :من طرابلس ومن أوائل الرفقاء فيها.
 - 6رس��ال��ة س�ع��اده ال��ى مديرية خ��وخ��وي ـ األرجنتين بتاريخ  13شباط
.1947
 - 7من حديث للرفيق أديب بندقي في نشرة «سورية الجديدة» (البرازيل،
عام .)1983
 - 8المصدر السابق.
 - 9من رسالة سعاده إلى الرفيق وليم بحليس في  20شباط .1947
 - 10مذ ّكرات األمين شوقي خير الله ،ص .143
 - 11كان بشارة الخوري ورياض الصلح واق َفين في مكان في منطقة الرملة
توجها إلى هناك عندما وصلتهما أخبار الحشود.
البيضاء وقد ّ

في الثاني من آذار  1947كانت الطائرة التي أقلّت
سعاده تهبط مطار بيروت القديم في منطقة بئر
حسن .لقد «اختفت» أرض المطار ،وبئر حسن ورمل
بيروت .فالحشود غطت كل متر مربع .من كل الوطن
أتوا دامعين دموع التأثر والفرح ،غير مصدقين أن
سعاده عاد.
لما فتح باب الطائرة ارتفع الصوت هادراً:
 القوميون :للزعيم تحية خذ.وارتفعت آالف السواعد ومعها الحناجر تهدر
هتافات أبناء الحياة ،تحيا سوريا قالوها م��رارا ً
كأنهم ينتقمون من سنوات الميوعة والخنوع.
وهبط سعاده السلّم ،ببسمته وسحره وهيبته
وإطاللته .يرفع التحية فترتفع الهتافات أكثر،
والرفقاء سكرى دامعون والكثير منهم يبكون .خلفه
هبط األمين نعمة ثابت والرفيق أسد األشقر .عند
أسفل السلّم كانت القيادة الحزبية يحيط بها األمن
متراصة،
الحزبي وعشرات آالف القوميين في صفوف
ّ
تتطلع غير مصدقة ما ترى ،منتشية بقائدها الزعيم،
الفعلي الشرعي الحقيقي .صافح سعاده أعضاء
القيادة الحزبية ثم راح يستعرض صفوف الرفيقات
والرفقاء الممتدة حوالى كيلومترين في سيارة
مكشوفة يقودها الرفيق عثمان أرضروملي (من
منفذية بيروت) ومعه في السيارة األمينان نعمة
ثابت وفؤاد أبو عجرم ،وقربه الرفيق عثمان ،منفذ
عام بيروت الرفيق محمد راشد الالذقي ،وصعد قربه
الرفيق زكريا لبابيدي( .)10وتح ّول الحشد إلى مسيرة
تتجه سيرا ً على األقدام إلى بيت األمين مأمون أياس
ف��ي منطقة الغبيري (يقع ش��رق مستديرة مطار
بيروت الدولي اليوم).
« كلمتي إليكم أيها القوميون االجتماعيون هي
العودة إلى ساحة الجهاد» ،بها ختم سعاده خطابه
من على شرفة منزل مأمون أي��اس قبل أن ينتقل
ومعاونوه إلى منزل األمين نعمة ثابت ،المجاور،
لالستراحة وتناول الغداء.
سمع القوميون كلمة قائدهم .واستمع إليها جيدا ً
رجاالت الحكم في لبنان ،وبعضهم كان قد أتى إلى
منطقة الرملة البيضاء ليرى الحشود بعدما وصلته
أخبارها(.)11
ّ
بحق سعاده
في اليوم التالي ،صدرت مذكرة جلب
لم يتبلغها ،فمذكرة توقيف ،فيما سعاده بات خارج
بيروت في حماية رفقائه ،ليبدأ فصل جديد من
تاريخ رجل عظيم أنشأ ألمته حزبا ً لع ّزتها ورفعتها.
المؤامرات كبيرة ،إنما الصمود أكبر ،ما دامت قدوة
سعاده تنير الطريق.

يصح أن نحكي عن مرحلة اغتراب سعاده في األرجنتين من دون أن نذكر
ال
ّ
بتقدير ال��دور المميّز ال��ذي قام به في نشر الدعوة القومية االجتماعية ،كما في
عالقة الصداقة الشخصية التي ربطته بسعاده وكانت قد بدأت في المتن الشمالي،
ثم استم ّرت وتوطدت طوال فترة تواجد سعاده في األرجنتين .نعني به الرفيق
نعمان ضو «أحد األضواء القومية االجتماعية» على ح ّد تعبير الزعيم.
وجهها سعاده إلى الرفيق نعمان ضو تع ّد بالعشرات ،وتكشف
الرسائل التي ّ
النقاب عن مجريات العمل القومي االجتماعي في أوس��اط الجالية السورية في
األرجنتين ،كما الكثير عن معاناة سعاده في المغترب األرجنتيني ،منها رسالته
لصب
في  25حزيران  1943التي يقول فيها :لم يكن عملي على آلة اللينوتيب
ّ
حروف العدد األخير من «الزوبعة» عمالً رمزياً ،بل فعليا ً  .لقد صففت حروف
كل العدد المذكور تقريبا ً بنفسي ،ألن ص ّفيفي الحروف تآمروا علينا أو خضعوا
لمؤامرات أصحاب الغايات ضدّنا».
كذلك ،حفلت جريدة «الزوبعة» بعدد من المقاالت والقصائد الشعبية للرفيق
ضو.
مالحظةّ :
اطلعت على كتابات ألح��د الرفقاء تفيد أنّ سعاده اجتمع بك ّل من
موسوليني في إيطاليا ،وهتلر في برلين .إلاّ أن ال وثائق لدينا يمكن الركون إليها.
نحن معنيون حاليا ً بالبحث والتدقيق ،للوصول إلى ما يؤكد ذلك أو ينفيه...
آملين من ك ّل رفيق م ّطلع أن يساهم معنا في جالء هذا األمر.

الرفيق ـ المواطن تيودور رعد
ل .ن.
كثيرا ً ما كنت ألتقيه في السنوات الصعبة
التي تلت الثورة االنقالبية .كنت عضوا ً في
القيادة الحزبية (مفوضية عامة فلجنة
مركزية) وكان حاضرا ً ومتح ّركا ً إلى جانب
عائالت الرفقاء األسرى ومن أبرزهم األمين
غسان األشقر واألمين غسان ع ّز الدين(،)1
وف��ي االت��ص��االت السياسية م��ع ال��ن��واب
والسياسين ،وصوال ً إلى إقرار قانون العفو
ال��ذي بموجبه خ��رج الرفقاء المشاركون
ف��ي المحاولة االنقالبية ف��ي  19شباط
 1969وخرجتُ مع رفقاء آخرين من سجن
الرمل(.)2
عرفناه م��واط��ن �اً ،إلاّ أن األمينة ليلى
رعد تؤكد أنه انتمى إلى الحزب في أوائل
األربعينات ،إنما لم يستم ّر طويالً .مع ذلك
بقي طوال حياته مؤيدا ً للحزب ومشاركا ً في
الكثير من نشاطاته وعامالً لخدمة الحزب
تجسد ذلك في محطات
بتفانٍ وإخ�لاص،
ّ
عدّة أبرزها كما كتبتها األمينة ليلى رعد:
في مقاومة االستعمار الفرنسي إلى جانب
والده توفيق رعد وابن خاله نعيم مغبغب.
بمساع ع��دّة ف��ي ح � ّل المشاكل
قيامه
ٍ
ال��ع��ائ��ل��ي��ة ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،إذ ك��ان��ت تت ّم
المصالحات في منزله ومنزل والده توفيق
رعد ،بين العائالت المتنازعة .وهذا العمل
�س��ده بعد ذلك
استمر ط���وال حياته وج� ّ
لخدمة الحزب ،إذ كانت له ولوالده عالقات
هامة جدا ً مع جميع السياسيين ورؤساء

الجمهوريات والحكومات.
أثناء الثورة القومية االجتماعية األولى
عام  ،1949وإزاء االضطهادات التي الحقت
القوميين االجتماعيين ،لعب تيودور رعد
دورا ً هاما ً في الدفاع عن الحزب من خالل
عالقاته وعالقات والده بالزعامات اللبنانية
والمسؤولين في ال��دول��ة اللبنانية ،ومن
أبرزهم الرئيس بشارة الخوري وآل كرامي
وكميل شمعون وع��ادل عسيران واألمير
مجيد أرسالن وآل جنبالط.
أثناء تنفيذ الثورة االنقالبية أواخر عام
 ،1961كان إلى جانب أخيه األمين إنعام
رعد .وقد كلّف بأكثر من مهمة ليلة االنقالب،
إذ ش� ّك��ل صلة وص��ل بين ق��ي��ادة الحزب
المتمركزة آن��ذاك في دي��ك المحدي وعميد
الدفاع في األشرفية.
بعد فشل ال��ث��ورة االن��ق�لاب��ي��ة ودخ��ول
ألوف القوميين االجتماعيين إلى السجون
والمعتقالت ،لعب تيودور رعد دورا ً هاما ً
إلى جانب عدد من القوميين( ،)3فقد قاموا
بحملة للدفاع عن المعتقلين على مختلف
المستويات السياسية والشعبية والرسمية
بهدف إصدار العفو العام عن السجناء .وكان
له أيضا ً دوره في االتصاالت السياسية التي
أجريت آنذاك مع النواب والمراجع السياسية
والرسمية التي التزمت بصدور قانون العفو،
إذ ساهم في الحملة لجمع تواقيع النواب
على مشروع العفو(.)4
بعد اإلف��راج عن القوميين االجتماعيين،
استمر تيودور مواظبا ً على العمل في إطار

رسمي ،إذ ش ّكل
الحزب ولو من غير انتماء
ّ
مقصدا ً ومرجعية خدماتية واسعة للقوميين
ولعائالتهم ،فساهم بفضل عالقاته في
تقديم خدمات كثيرة على تن ّوعها (وظائف،
استشفاء ،مِنح مدرسية وجامعية ،إدخال
إلى الجامعات وإلخ.)...
انخرط في نشاطات مؤسسة «الوفاء»
إلى جانب عميد العمل آنذاك ،التي أنشأها
الحزب في الثمانينات ،وتولى مسؤولية
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ف��ي��ه��ا واس��ت��م��ر ف��ي ه��ذه
المسؤولية حتى وفاته.
***

نبذة شخصية

تيودور توفيق رعد
اسم األم :أسمى
تاريخ الوالدة 11 :آب  .1917عين زحلتا
الدراسة :بكالوريوس علوم من الجامعة
األميركية
بقي عازبا ً
وافته المنيّة في  17آيار .1998

هوامش

منهم على ما أذك��ر الرفيقات والمواطنات:
رؤوف ��ة األش �ق��ر ،أم��ل األش�ق��ر الهبر ،ميشلين
األشقر ،ماري بربر جريج ،عفيفة عبيد ،نبيلة
خ��وري ،ليلى أب��و عبيد .م��ن المؤسف أن تلك
المرحلة من العمل الحزبي لم ُي��ؤ َّرخ لها ،وإن
كان األمين غسان ع ّز الدين قد أورد معلومات

جيدة في مؤلّفه «حوار مع الذاكرة».
كان حكم علي بالسجن ،إلى جانب األمناء:
عبد الله محسن ،كمال ن��ادر ،بهيج أب��و غانم،
جميل عساف ،أنطون حتّي .والرفقاء :سهيل
عبد الملك ،محمد السعدي ،ج��ان ن��ادر ،نقوال
نصر وغانم خنيصر .إلاّ أنّ قانون العفو شملنا
فخرجنا م��ن سجن ال��رم��ل ،إذ كنّا ق��د أمضينا
أربعة أشهر ونصف الشهر ،فيما خرج الرفقاء
المشاركون ف��ي ال�ث��ورة االنقالبية م��ن سجن
القلعة في رأس بيروت.
منهم األمناء :مسعد حجل ،غسان األشقر،
غسان ع ّز الدين ،الياس جرجي ،خليل دياب،
هنري حاماتي ،الرفيق الشهيد ج��وزف رزق
الله.
وفا ًء ،وألنني كنت معه في اللجنة المركزية
ّ
ومطلعا ً على ك� ّل ما ك��ان يقيمه من اتصاالت،
ّ
فيطلع عليها أعضاء اللجنة في الجلسات ،أشهد
أن األمين عبد الله محسن هو من قاد االتصاالت
السياسية م��ع أرك ��ان العهد ف��ي حينه ،مذلّالً
الصعوبات ،وصوالً إلى شبه إجماع في شأن
إق��رار قانون العفو ال�ع��ام ،ليصدر عن مجلس
ال�ن��واب ،ملغيا ً كل آث��ار األح�ك��ام التي كانت قد
صدرت ،وصدر معه ملحق خاص شمل الرفقاء
الذين كانوا قد تع ّرضوا للسجن ومنهم األمين
عبد الله محسن.
ب�ع��د ص ��دور ال�ح�ك��م ،علمنا أنّ األم �ن��اء في
سجن القلعة رغبوا إلى األمين مسعد حجل أن
يتابع االتصاالت التي كان مشاركا ً فيها ،وعلى
رأسها رئيس اللجنة المركزية في حينه األمين
عبد الله محسن.

نسجل أسفنا أن األمين محسن لم يتم ّكن من
ّ
تدوين مذ ّكراته ،ومنها عن تلك المرحلة الهامة
من العمل الحزبي .نأمل أن يفعل ذلك األمينان
مسعد حجل ،وغسان األشقر ،فتضاف إلى ما
ورد في الجزء الثاني من «ح��وار مع الذاكرة»
لألمين غسان ع ّز الدين.
« ...لقد بدأت في التع ّرف إلى بعض الوزراء
والنواب من الموالين والمعارضين بمساعدة
األستاذ تيودور رعد شقيق األمين إنعام ،وقد
�دت ترحيبا ً واح�ت��رام�ا ً من قبل أكثر الذين
وج� ُ
تعرفت إليهم».
األم �ي��ن غ�س��ان ع � ّز ال��دي��ن ،الصفحة ،355
الجزء الثاني من مؤلّفه «حوار مع الذاكرة».

