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ماذا بعد اعتراف تركيا
باالعتداء على �أكراد �سورية؟
} حميدي العبدالله
اعترف رئيس وزراء تركيا أحمد داوود أوغلو أنّ القوات التركية
اعتدت على وحدات الحماية الشعبية الكردية في سورية مرتين عبر
قصف مواقعها .وعلى الرغم من أنّ هذا االعتراف ال يمكن أن يوضع
إال في سياق تقديم الدعم لتنظيم «داع���ش» ،ألنّ وح��دات الحماية
الكردية تخوض قتاالً حصريا ً مع هذا التنظيم اإلرهابي ،إال أنّ لهذا
االعتراف دالالت ومترتبات أخرى.
دالالت هذا االعتراف ،أنّ تركيا على عكس حلفائها في الناتو تنظر
إلى وحدات الحماية ليس كقوة حليفة ،بل كقوة معادية ،وعداء أنقرة
ألك��راد سورية ليس فقط ألنهم امتداد سياسي للقوى الفاعلة في
صفوف أكراد تركيا ،بل ألنّ أكراد سورية يشكلون سدا ً في وجه
أطماع تركيا في األراضي السورية ،كما أنّ من دالالت هذا الموقف
الصريح ال��ذي أعلنه داوود أوغلو ،االعتراض على االستراتيجية
األميركية القائمة على اعتماد وحدات الحماية كقوة برية لمواجهة
تنظيم «داعش» وسعيه للقضاء على ك ّل التشكيالت المسلحة العاملة
ف��ي س��وري��ة المرتبطة ب��ال��غ��رب .وم��ن ش��أن ه��ذا الموقف أن يع ّقد
االستراتيجية األميركية ويدخلها في مرحلة جديدة من التخبّط ،وقد
بدأت مالمح هذه المرحلة بالظهور عبر وقف الهجوم الذي كانت قد
بدأته وح��دات الحماية للسيطرة على جرابلس ومواقع أخرى تقع
غرب نهر الفرات خاضعة لسيطرة «داعش».
أما ما يترتب على هذا االعتراف فهو موجه إلى طرفين ،األول
ال��والي��ات المتحدة ،ح��ول كيفية ح�� ّل ه��ذه المعضلة ،ألنّ واشنطن
تواجه على هذا الصعيد معضلة يبدو أنه يصعب تسويتها ،ألنها إذا
انحازت إلى جانب أكراد سورية سوف تخسر تركيا ،سواء تركيا
حزب العدالة والتنمية في السلطة ،أو آلت هذه السلطة بعد انتخابات
 1تشرين الثاني إلى سلطة أخرى ،وإذا انحازت إلى جانب األتراك
فإنها س��وف تخسر تعاون أك��راد سورية الذين لديهم اآلن بدائل
متمثلة بالدولة السورية وبروسيا التي باتت ج��زءا ً ال يتجزأ من
المعركة الدائرة اآلن.
أما بالنسبة ألكراد سورية ،فإنّ عليهم أن يختاروا بين االستمرار
في التحالف مع الواليات المتحدة المرتبكة وغير القادرة على الفعل
لمراعاة تركيا ،حتى وإنْ كان ذلك على حساب األك��راد ،وبالتالي
خ��س��ارة ال��م��ع��رك��ة ف��ي م��واج��ه��ة «داع����ش» والتنظيمات اإلرهابية
والتكفيرية األخ��رى التي تشهر ع��داءه��ا ل�لأك��راد ،أو ال��وق��وف إلى
جانب سورية وروسيا وتح ّمل تبعات موقفهم على هذا الصعيد في
مواجهة غضب الواليات المتحدة ،واحتمال إعطائها ضوءا ً أخضر
لتركيا لضرب أكراد سورية وإضعافهم.
ال يبدو أنّ تجاهل هذا الواقع المع ّقد يشكل سياسة عملية بالنسبة
لألكراد .يمكن لتجاهل هذا الواقع كسب بعض الوقت لكنه ال يفيد في
ظ ّل معركة مصيرية بالنسبة لجميع األطراف المنخرطة في الحرب
على سورية.

تكر�س «الحدث»...
فيينا ّ
�إيران «الحدث»
بانطالق المحادثات في فيينا تتكشف المتغيّرات الكبرى في الشرق
األوسط ،وتتوضح التوازنات الجديدة لتظهر من الذي استطاع فرض
سياسته وتثبيت رهاناته السياسية والعسكرية طيلة خمس سنوات
م��ن الكباش ال��دول��ي ال��ح��ا ّد بما فيها ال��ره��ان العسكري ال��ذي تخطى
حدود دولة بعينها وامت ّد ليصبح نقاطا ً يجمعها ك ّل من زعيمي الحلفين
المتقابلين والمتصارعين «األم��ي��رك��ي  -وال���روس���ي» ،وت��ب��يّ��ن قدرة
المضي في مخططات وسياسات تسلحت واشنطن
االميركيين على
ّ
باستنادها على دراس��ات ومعطيات استخبارية اثببت لها انها تعاني
من أزمة كبرى بعدما لم تسطع اخذ االدارة االميركية نحو ما يحفظ
نفوذها في المنطقة ،كما كانت تهدف بتفتيت ال��دول العربية خدمة
لـ»اسرائيل» ولها ،انما بانقالب المشهد ودخول روسيا الغير متوقع
من قبل ك ّل ما سلّم ليد اوباما من دراسات وتقارير استخبارية ،فكانت
ان تحجم النفوذ االميركي مسبّبا ً إحراجا ً كبيرا ً لحلفائه العرب ومعهم
تركيا ،حتى باتت كل خطوة تتع ّرض لنقد داخلي وقلق يهدّد عروشهم
وحكمهم وبينهم من غادر الحكم اصالً بسبب ما تع ّرض له نظامهم من
اهتزاز هدّد الجوار حال سقوطه.
م��ع ت��ق��دّم م���ؤش���رات ال��ت��ح�� ّول ف��ي س��وري��ة ب���دأ ال��ح��دي��ث ع��ن عدم
ق��درة التمادي في تجاهل أب��رز القوى المحيطة ،وعلى الرغم من ك ّل
المؤتمرات التي عقدت من اجل الح ّل في سورية ،فانها لم تثمر في
أي ف��ارق على األرض ،ألنّ الميدان ال��س��وري لم يكن يهدأ او
إح��داث ّ
يستكين بانتظارها ،وك��ان ك�لام المدافع أبلغ من مجامالت إعالمية
تعرف انّ االزم��ة طويلة ،لكنها ارادت ان توحي ب��انّ المساعي لحلها
تمضي على قدم وساق ،وهذا ما لم يكن حقيقيا ً على االطالق ،وها هي
االزمة تطول خمس سنوات لكن هذه السنوات الخمس أتت لمصلحة
للمضي الى آخر الطريق،
اكتشاف متانة األفرقاء واستعداد ك ّل فريق
ّ
وخوض المعركة إلى نهايتها ،وعندما كسرت واشنطن هذا المفهوم
بدأت التح ّوالت تطفو.
كسر واشنطن لهذا المفهوم لم يكن اال نابعا ً من قدرتها وبراغماتيتها
بالسياسة واستعدادها لتقبّل الواقع في نهاية المطاف ،هذا ما لم يعتد
وتجسد السعودية اليوم بلسان
عليه من بقي على عناده من الخليجيين
ّ
وزير خارجيتها عادل الجبير المص ّر على ترداد عبارة «ال دور لالسد
ف��ي المرحلة االنتقالية» ،لكن األم��ي��رك��ي فاجأهم بقبوله فيها ،لكنه
أيضا ً نسي ما كان يقوله سلفه الراحل سعود الفيصل عن «دور إيران
الداعم لإلرهاب» ،وهي اليوم مفاجأة جديدة ابرز المتعاونين لمكافحة
اإلرهاب وأبرز المنفتحين على واشنطن بتقبّل األخيرة للحاجة اليها.
حاولت السعودية تحجيم دور ايران في فيينا عبر إدخال عدة دول
في المفاوضات ،لكي تصبح مثلها مثل غيرها من الحضور العادي ،ان
تحجم الحدث ،لكنه وبعكس التوقعات طغى على ك ّل المشهد فاتحا ً بابا ً
عريضا ً وامالً كبيرا ً الن تتك ّون ثنائية ايرانية اميركية جدية مقبلة على
ح ّل باقي الملفات في المنطقة بعد سورية ،كالعراق واليمن و ...لبنان،
وهذا ما سيجعل من هذه العالقة تتوجه نحو التطبيع تدريجياً.
ايران الحدث بفرض شرعيتها دوليا ً ال تحجب صوتها المكابرة...
«توب نيوز»

م�صر ترث ال�سعودية وتركيا
 لم يكن الحديث عن فراغ في القيادة العربية في الخطاب التركي عبثياً،لكنه لم يكن صادقا ً وال منصفاً ،فالخطاب التركي العميق تجاه قضايا العرب
أسوأ من الخطاب والسلوك الرسمي العربي موضع االعتراض.
 مأخذ «كامب ديفيد» على مصر ال يُقارن بمستوى التحالف التركي ـ«اإلسرائيلي» ،وال بمستوى التالقي العضوي المعلن في المشاريع والعداوات
الجامعة للسعودية و»إسرائيل».
 في الحرب الدائرة لتخريب البالد العربية تلعب السعودية دور الراعيللوهابية التي تشكل خلفية ك ّل تف ّرعات «القاعدة» ،وتشكل تركيا حاضنة
«اإلخوان المسلمين» ،وكليهما جزء من حرب التفتيت وضرب الجيوش.
 مصر تواجه مخاطر هذه الحرب بعنوانيها ض ّد «اإلخوان» و»القاعدة»،وتملك جيشا ً يشكل هدفا ً رئيسيا ً ضمن جيوش المنطقة المستهدفة.
 تتقدّم مصر في الحرب على سورية كطرف يلتزم قوة الجيش السوريووحدة الجغرافيا والمؤسسات ،وترفض االستهداف الذي يحاول النيل من
الرئيس السوري بقيادة سعودية تركية.
 وقفت مصر مع الدور الروسي في سورية. التفاهم النووي مع إيران فتح باب تفاهمات إقليمية تنتظر شريكا ً علىالضفة األخرى.
 -مصر تتأهل لتكون شريك إيران لترث السعودية وتركيا...

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 وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

من تاريخنا الحزبي :محاكمة الأمين م�صطفى عز الدين والرفيق نا�صيف �سماحة
بإطالق سراحهما حاال ً إذا كانا غير موقوفين لسبب آخر،
حكما ً وجاهيا ً قابالً التمييز أعطي وتلي وأفهم بتاريخ صدوره الواقع في 8
نيسان سنة .1953

لبيب ناصيف
يتحدّث األمين غسان ع ّز الدين في الصفحات  97 - 96 – 95من الجزء الثاني
من مجلّده «حوار مع الذاكرة» عن المحاكمة التي تع ّرض لها األمين مصطفى ع ّز
الدين( )1والرفيق ناصيف سماحة( )2في مدينة صيدا.
()3
قبل ذلك ،يشرح عن الوضع الناتج بعد مهرجان دير القمر عام « 1952الذي
كان قرار المشاركة العلنية الضخمة فيه ،هو قرار التحدّي والمواجهة والعمل
العلني على رغم ح ّل الحزب» ،فيقول« :تبع ذلك ،االضطرابات والتظاهرات
والعصيان المدني الذي كان للحزب دور أساس فيها ،إذ أجبر بشارة الخوري
على االستقالة وسقط عهد الطغيان واإلجرام واستقال الخوري وانتخب كميل
شمعون رئيسا ً للجمهورية بدال ً عنه .كانت وعود شمعون أن يبادر بعد انتخابه
إلى إصدار عف ٍو عام عن الرفقاء الذين كانوا يمضون العقوبات التي حكموا بها
لمشاركتهم في الثورة االجتماعية األولى .إضاف ًة إلى الذين حكم عليهم غيابياً،
ّ
ويرخص له من جديد ،إضاف ًة إلى تمكين الحزب من
وأن يلغى قرار ح ّل الحزب
إصدار وسيلة إعالمية ناطقة ِباسمه ،لكن كميل شمعون ،وعلى رغم التحالف
معه في بعض المراحل ـ ذل��ك التحالف ال��ذي قيّمته المؤسسات الحزبية
المختصة وأدانت أكثره ـ يبقى هو هو ،الذي كان يرى في ق ّوة الحزب خطرا ً على
مصالحه السياسية واالنتخابية ...ولم ينفذ أي شيء من وعوده خالل خمس
سنوات من حكمه ...العفو لم يصدر والحزب بقي قانونيا ً حزبا ً محلوالً ،أما
الوسيلة اإلعالمية فلم نحصل عليها إال عام  1957وبفضل السيد أسعد األسعد
مدير عام وزارة اإلعالم يومذاك ،الرفيق السابق.
«صحيح أن العمل الحزبي على رغم استمرار قرار ح ّل الحزب أصبح بعد
سقوط عهد بشارة الخوري علن ّياً ...ولكن استمرار قرار الح ّل أدّى إلى مواجهتنا
ظروفا ً صعبة في بعض المراحل والمناطق إذ كان بإمكان أي مسؤول أمني أن
يتص ّرف كما يرى مناسباً ،مستندا ً إلى القوانين المرعية اإلجراء ،كما كان حصل
في صيدا ،إذ فيما تم ّكن األمين عجاج المهتار من الفرار ،صدرت مذكرتا توقيف
ّ
بحق األمين مصطفى ع ّز الدين والرفيق ناصيف سماحة وأحيال إلى المحاكمة.
إنها واحدة من عشرات األحداث المماثلة ،وأتحدث عنها بصورة خاصة ألنها
ش ّكلت مشكلة قانونية للقضاء ،إضاف ًة إلى ما ت ّم خالل محاكمتهما.
«كان مصطفى يومها يشغل مسؤولية ناموس مف ّوض عام لبنان (األمين
ضجة وردود فعل مستنكرة ،قوميا ً وشعبيا ً
حسن الطويل) ،وأحدث اعتقاله
ّ
وبصورة خاصة في الجنوب».
يضيف األمين غسان ع ّز الدين :صدر قرار اال ّتهام ،وحدّد موعد المحاكمة بعد
انقضاء  12يوما ً على االعتقال.
«وفي الموعد المحدد للمحاكمة توافد القوميون االجتماعيون من مختلف
مناطق الجنوب وباقي المناطق لحضور المحاكمة حيث امتألت قاعة المحكمة
وباحة سراي صيدا بالرفقاء.
وأذكر من المحامين الذين توكلوا للدفاع ،عبد الله قبرصي ،نظمي عزقول(،)4
نديم حاطوم( )5وغيرهم.
ّ
بعدما افتتح رئيس المحكمة نبيه البستاني الجلسة وتالوة قرار االتهام
محتجا ً على محتويات
المستند إلى تقرير األمن العام ،وقف األمين مصطفى
ّ
التقرير ،قائالً لرئيس المحكمة :دعني أروي لك بصدق وأتحمل مسؤولية ما
حصل ،وعندما وصل إلى الخطاب الذي ألقاه في اللقاء بدأ من جديد في إلقائه...
أيها القوميون االجتماعيون ...األمين مصطفى يلقي الخطاب والجمهور يص ّفق
ورئيس المحكمة المحرج لهذا الوضع يقول لألمين مصطفى ،يا أستاذ أجب
على األسئلة فقط .واألمين مصطفى يجيب سيدي الرئيس :هناك تزوير في نقل
خطابي ومن ح ّقي أن أبيّنه .رئيس المحكمة يجيب :يا أستاذ نحن ال نحاكمك على
خطابك بل على مخالفة القوانين المرعية اإلجراء ،واألمين مصطفى يجيب :أكاد
انتهي دعني سيدي أتابع ،ويتابع قبل أن يجيبه الرئيس ...تح ّولت المحاكمة
إلى مهرجان حزبي ...أنهى األمين مصطفى خطابه ،وأجاب على األسئلة ،ثم
جواب المدعي العام ومرافعات وكالء الدفاع ورفعت الجلسة لمدة  5أيام
إلصدار الحكم ...وأعيد األمين مصطفى والرفيق ناصيف إلى سجن صيدا ،وفي
موعد إصدار الحكم توافد أيضا ً مئات الرفقاء لحضور جلسة الحكم ...وكان حكم
المحكمة بالبراءة ،وبعد إجراء المعامالت القانونية أُطلِق سراح األمين مصطفى
والرفيق ناصيف ،وتح ّول إطالق سراحهما إلى مظاهرة أمام سراي صيدا .ولكن
النيابة العامة استأنفت الحكم ألنه إذا لم يستأنف يصبح سابقة تلغي حالة
الطوارئ التي كانت معلنة في الجنوب.
«وقبل استئناف النيابة العامة ت ّمت تسوية لم أعد أذكر كامل تفاصيلها بل
كل ما أذكره أن حكم محكمة االستئناف كان بالسجن  3سنوات لألمين مصطفى
والرفيق ناصيف لمصلحة القانون .وعندمل نطق القاضي بالحكم في محكمة
التمييز حصل ر ّد فعل وغضب في قاعة المحكمة .فوقف عبد الله قبرصي
مخاطبا ً الحضور بالقول :يا رفقائي ،مصطفى وناصيف لن يدخال السجن،
والحكم لن ينفذ ضدّهما .إنه تدبير قضائي لمصلحة قانون الطوارئ المعلن في
الجنوب فقط ال غير.

***

األمين مصطفى عزالدين وإلى جانبه األمين حسن الطويل حماده
«الحزب القومي» المنح ّل ،الجناية المعاقب عليها بمقتضى قانون  14آذار سنة
.1953
الوقائع :بتاريخ  13شباط سنة  1953وفي بستان واقع بمرج الخيام عقد
جمهور عدده بين خمسين وستين شخصاً ،اجتماعا ً خطب فيه مصطفى أحد
ّ
حاضا ً على التكتل والتكاتف والتعاضد
المتهمين ناشرا ً مبادئ الحزب القومي،
والتمسك بالعقيدة القومية.
ّ
وتبيّن أن النيابة العامة طلبت إعالن براءة ناصيف أحد المتهمين لعدم
الثبوت وتجريم مصطفى المتهم اآلخر بمقتضى النصوص الواردة في مضبطة
االتهام.
وتبيّن أن المتهمين طلبا بدورهما البراءة.
األد ّلة :تأيّدت الوقائع المتقدمة:
باعتراف المتهم مصطفى
بشهادة مفتش األمن العام
ولم تقم أد ّلة كافية تؤيد إقدام المتهم ناصيف سماحة على اقتراف الفعل
المسند إليه.
إن القاعدة التي ك ّرستها المادة  2من قانون العقوبات ال محل لها إذا اقترن
القانون الموقت بقانون الحق كما هي الحال في القضية الحاضرة فحينئ ٍذ يعين
القانون الواجب للعمل به وفقا ً لمبادئ تنازع القوانين ورجعيتها.
لهذه األسباب ،وبعد أخذ مطالعة النيابة العامة وسندا ً للنصوص المتقدمة
وباإلجماع تحكم المحكمة:
ببراءة المتهم ناصيف وديع سماحة
بعدم مسؤولية مصطفى محمد ع ّز الدين

حق ال يمنع ألنه ال يمنح
وفي العدد نفسه من «صدى لبنان» نشر صاحبها ورئيس تحريرها األمين
ّ
»:حق ال يمنع
محمد بعلبكي الكلمة التالية في زاوية «في المعترك» تحت عنوان
ألنه ال يمنح».
«حكم البراءة الذي أصدرته محكمة جنايات الجنوب في دعوة القوميين
لحزب محلول ،يجب أن يثير من جديد
االجتماعيين المتعلّقين بتهمة الدعاية
ٍ
قضية الح ّريات األساسية في لبنان ،وحق نفر كريم كبير من المواطنين
اللبنانيين  -نعني القوميين االجتماعيين -من اعتراف الدولة بح ّقهم في
ممارسة هذه الحريات.
لقد جاء حكم محكمة الجنايات ،يعلن بصراحة أن الدعوة لمبادئ الحزب
القومي االجتماعي ،وعقد االجتماعات وإلقاء الخطب لهذه الغاية ،ومناشدة
والتمسك بالعقيدة السورية القومية
الشعب التكتل والتكاتف والتعاضد
ّ
االجتماعية ،وكل هذه أمور قام بها المتهمون واعتقلوا وسجن بعضهم شهرين
ّ
الحق
وأحيلوا إلى المحكمة من أجلها -لقد جاء هذا الحكم يعلن بصراحة
وبوضوح القانون أن نشاط القوميين االجتماعيين ال يش ّكل جريمة ،وليس
هناك اليوم قانون يعاقب أصحاب هذا النشاط.
ومعنى هذا أن الحكم الذي أصدرته محكمة صيدا يك ّرس حق القوميين في
ممارسة نشاطهم لتكتيل الناس حول عقيدتهم .معنى هذا أن إعادة الترخيص
ّ
المنظم أمر ال يحول دونه اليوم  -بعد
للقوميين االجتماعيين بالعمل الحزبي
نص من قانون ،وأن كل تردد في إعادة
ثورة الشعب وإلغاء قانون الطوارئ  -أي ّ
هذا الترخيص هو استمرار في حجز معيب للحريات .إن كان العهد السابق قد
أوجد له المب ّررات من جائر النصوص القانونية ،فلم َ
يبق له أي مبرر في العهد
الجديد الذي محا لطخة العار في القانون ،فجاء حكم محكمة جنايات الجنوب
أمس يدعوه إلى االنسجام مع نفسه ،فال يمنع بيد ما قدّم باليد األخرى.
والعهد الجديد ،كما قلنا هنا مرة ،إنما يش ّرف نفسه إذ ينسجم مع نفسه
لهذه الجهة نابذا ً كل تردد .أما القوميون االجتماعيون فإنما مارسوا ويمارسون
وسيظلون يمارسون حقا ً بديهيا ً ال يمكن أن يمنع عليهم ،ألنه ال يمنح في األصل،
حتى في القانون.

هوامش

 - 1تولى في الحزب مسؤوليات محلية ومركزية ،وكان لدورات
عديدة رئيسا ً للمجلس األعلى .مراجعة ما نشرنا عنه في قسم أرشيف
تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
www.ssnp.info
 - 2ناصيف سماحة :نشط حزبيا ً وتولى أكثر من مسؤولية ،من
بلدة الخنشارة.
 - 3بتاريخ  2014/06/16عممنا نبذة عن المهرجان الحاشد
ال���ذي أق��ي��م ف��ي دي��ر القمر ع��ام  1952وش���ارك فيه آالف القوميين
االجتماعيين في صفوف نظامية وسط ترحيب األهالي واعجابهم.
 - 4نظمي ع��زق��ول :مراجعة النبذة المعممة عنه على الموقع
المذكور آنفاً.
 - 5نديم حاطوم :محام معروف .منفذا ً عاما ً في الشوف وعميدا ً
للقضاء.

الحكم بالبراءة

أوردت جريدة «صدى لبنان» في عددها الصادر يوم الجمعة  10نيسان
 1953النص الكامل للحكم الذي أصدرته محكمة جنايات صيدا برئاسة
القاضي نبيه البستاني ،وعضوية المستشارين عبد الرحمن طيارة وعقل فرح،
وهو التالي:
« نوع الجرم :الدعاية للحزب القومي المنح ّل
ِباسم الشعب اللبناني
إن محكمة االستئناف في لبنان الجنوبي الناظرة في القضايا الجنائية لدى
التدقيق والذاكرة ،تبيّن أنه بموجب مضبطة ا ّتهام مؤ ّرخة في  3آذار سنة 1953
أسند إلى المتهمين:
مصطفى محمد ع ّز الدين ،عمره  23سنة من صور .والدته مريم ،أوقف في
.1953-3-27
ناصيف وديع سماحة ،عمره  29سنة من الخنشارة .والدته نسطه ،أوقف
في .1953-3-16
أنهما في مرج الخيام وبتاريخ  13شباط سنة  1953قاما بنشاط في سبيل

مهرجان دير القمر عام 1952

الرفيقة الأديبة �سلوى ب�ستاني ...نبذة لم تكتمل
ل.ن.
منذ فترة ،سلمني عضو المجلس األعلى األمين بشارة
ب��اروك��ي كتابا ً لألديبة سلوى بستاني بعنوان «إلى
أوالدي» .وأشار األمين بشارة إلى أكثر من مقالة في الكتاب
يتضح فيها أن الكاتبة عرفت الحزب وربما انتمت إليه.
سألت عنها ،وبحثت في أدبيات الحزب ،إلى أن وجدت
ف��ي ال��ج��زء األول م��ن كتاب األم��ي��ن ج��ب��ران جريج «من
الجعبة» المقطع الذي يشير إلى انتمائها إلى الحزب مع
عدد من الرفيقات اللواتي انتمين في أوائل ثالثينات القرن
الماضي.
يقول األمين جبران« :أم��ا في بيروت ،ف��إن من أولى
الرفيقات نذكر :أسما سالم ،أميرة تيماني ،نغم فاخوري(،)1
س��ل��وى ب�����دران( ،)2س��ل��وى بستاني ،ح��ري��ة شمنق(،)3
وشقيقتها سميحة ،أدال كالب( ،)4وانجال عبد المسيح.
قبل ذلك ،يورد األمين جريج أن االنتماء الرسمي إلى
الحزب بدأ في بيروت بجمال ناصيف( ،)5أما الثانية فكانت
عفيفة شماس( ،)6والرفيقة أديبة شامية التي كانت وراء
(.)7
انتماء الرفيق عبد الله الجميل إلى الحزب
أما طرابلس فقد شهدت بدورها انتماء رفيقات في بداية
()9
سنوات التأسيس ،منهن :فاطمة قدسي( ،)8ليلي فاخوري
نجال معتوق( ،)10نوفه حردان ( )11وإميلي الحلبي(.)12
***
من كتابها «إل��ى أوالدي» اخترنا أج��زاء من مقالها:
ّ
يتوضح االنتماء القومي االجتماعي
«مولدك عيد» وفيها
لصاحبة الكتاب الرفيقة سلوى بستاني.
مولدك عيد
ي��وم الميالد ...ميالد رج��ل األ ّم��ة كيوم الربيع سواء

بسواء ،هذا يبعث الحياة في عروق األرض فتظ ّل ببشاشة
مخض ّرة ،يتألأل عليها النور وتف ّر منها األطياب المسكرة.
وذلك يبعث في صدور الشباب آمال األمة نشاطا ً وقوة،
فيمشون وجباههم مرفوعة وأجنحة أمانيهم مصفقة كأنما
هم في موكب الصبح تنفجر األضواء على أقدامهم ويشعّ
ّ
الحق يضيئون
الشعاع من مخيّلتهم وفي أيديهم مشاعل
بها العتمة فال تتع ّثر خطاهم بسلسلة وال تنه ّد قواهم بقيد،
بل تراهم في تقدمهم كأنهم جدار من بناء الهرم وخلود
بعلبك.
غاب األول من آذار قبيل شعشعة الفجر وصيحة الديوك
وانتعاش األرض .حطت حمامة بيضاء من دنيا الغيب إلى
دنيا النظر تحمل في جناحيها حبات من النور تزرعها في
هذه التربة الخصبة التي كاد أن يفني خصبها تحت معول
المستعبدين.
اس��م المولود الجديد رج��ل األم��ة وح��ام��ل زوبعتها
الحمراء ،في هذا اليوم يقف الجميع وقفة االنتصار وفي
قلوبهم مالك الق ّوة والثقة .يتطلعون إلى القادم فيرون
فيه أحالمهم محققة وآمالهم مرتسمة بأحرف من نور على
لوحة اإلنسانية .في هذا اليوم يقف الجميع يتطلعون
إلى العالء فيرون في قبّة السماء أحرفا ً من نار ّ
خطتها ي ّد
القوة.
«هو ذا سعاده منقذكم ورافع لواء أمتكم فاتبعوه».
اليوم يوم الوطن
اليوم يوم األمة
اليوم يوم الحق
فيا زعيم سورية لنا في يوم مولدك عيد نبدأ منه حياتنا
الجديدة كأنما هو حجرنا األول في أساس بنائنا القومي،
فأنت والربيع صنوان تعيشان في قلوبنا وأرضنا .سلمت

أن��ت وسلم الربيع لنظ ّل نقسم في ي��وم ميالدكما على
الحرية ،والواجب ،والنظام ،والقوة.
***

هوامش

( )1نعم فاخوري :شقيقة األمين بشير فاخوري ،وهو
من األمناء الذين منحهم سعاده رتبة األمانة.
( )2سلوى بدران :والدة المحامي سنان براج القيادي
في «تنظيم» المرابطون.
( )3حرية شمنق :من حمص شقيقة الرفيقين محمد
وأحمد شمنق ،وهما من مناضلي الحزب والرفيقة
سميحة ،قرينة الرفيق «األمير» محمد أمين إرسالن.
( )4آدال كالب :من جبيل ،انتمى ابنها فيليب دون أن
تعلم ،وفوجئا ببعضهما البعض في أحد االجتماعات
��رج��ح أن ي��ك��ون اج��ت��م��اع األول من
الحزبية (م��ن ال��م ّ
حزيران .)1935
( )5جمال ناصيف :تولّت مسؤوليات حزبية ،منها
مديرة لمديرية السيدات ،منحها سعاده رتبة األمانة،
كانت أديبة وفنانة ،ولها لوحات رائعة .لالطالع على
سيرتها الشخصية والحزبية ال��دخ��ول إل��ى أرشيف
تاريخ الحزب على الموقع التاليwww.ssnp.info :
( )6عفيفة شماس :انتمت ،والرفيقة جمال ناصيف
ف��ي م��ن��زل الرفيق جميل شكر ال��ل��ه ف��ي منطقة طلعة
جنبالط .الرفيق جميل من أوائ��ل الرفقاء في جبيل،
تولى فيها مسؤولية منفذ عام .مراجعة النبذة عنه على

الموقع المشار إليه أعاله.
( )7عبدالله الجميل :م��ن الرفقاء المناضلين ،دخل
السجن أكثر من مرة ،من مسؤولياته ،منفذ عام بيروت.
مراجعة النبذة عنه على الموقع المذكور آنفاً.
( )8فاطمة القدسي :كانت تعمل قابلة قانونية ،انتمت
بواسطة طالب الحقوق آنذاك الرفيق مصطفى الذوق.
( )9شقيقة األم��ي��ن أنيس ف��اخ��وري .ك��ان لها موقف
ج��ريء في المحكمة بعد اعتقالها ،تحدث عنه األمين
جريج في «من الجعبة».
( )10نجال معتوقُ :منحت رتبة األمانة ،سجنت وتولت
مسؤوليات وبقيت على نضالها الحزبي ،غادرت إلى
تورنتو وفيها وافتها المنية .مراجعة النبذة عنها على
الموقع المذكور آنفاً.
( )11نوفه ح���ردان :م��ن راش��ي��ا الفخار ،اقترنت من
مواطن من آل سرتان في طرابلس.
( )12إميلي الحلبي :اقترنت لفترة من الرفيق جورج
عبد المسيح ،رفيقة أديبة ولها مقاالت كانت تنشرها
في صحف الحزب.

***
ح��اول األمين بشارة في اتصاالته مع حفيد الكاتبة
سلوى بستاني ،وهو مهندس كما أفادنا ،أن يحصل منه
على معلومات عن جدته ،إال أنه كان دائم السفر بحيث لم
نتمكن من تسجيل ما يفيد سيرتها الشخصية.
لذلك نكتفي بهذه النبذة آملين أن نكملها في حال التقينا
حفيدها المهندس ،أو كتب لنا أحد الذين عرفوها ،أو عرفوا
عنها.

