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�آراء  /مرويات قومية

العالقات الرو�سية  -الإيرانية
} حميدي العبدالله
صحيح أنّ الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إل��ى إي��ران ج��اءت ف��ي سياق مشاركته ف��ي مؤتمر ال��دول المنتجة
للغاز ،ولم تكن زيارة قائمة بذاتها .لكن اللقاءات التي عقدها الرئيس
الروسي على هامش «قمة الغاز» مع كبار المسؤولين اإليرانيين
وعلى رأسهم المرشد سماحة السيد علي الخامنئي ،والمواقف
التي أعلنت بعد هذا اللقاء ،وتطابق مواقف ورؤية موسكو وطهران
حول سلسلة من القضايا اإلقليمية والدولية ،وكذلك السياق العام
السياسي والعسكري ال��ذي سبق هذه اللقاءات ،وتحديدا ً اإلعالن
عن غرفة عمليات أمنية مشتركة مقرها بغداد تض ّم سورية والعراق
وروسيا وإيران ،وتوقيع اتفاق لتبادل المنتجات النووية ،وبدء تسليم
روسيا صواريخ «أس  »300إلى إي��ران ،كل ذلك يؤكد أنّ العالقات
اإليرانية الروسية تدخل مسارا ً غير مسبوق لجهة مستوى التعاون
والتنسيق ،مسا ٌر يشير إلى والدة عالقة تحالف استراتيجي بين
البلدين ،توفرت له قواسم مشتركة تجعله قابالً للتطور واالرتقاء.
بين هذه القواسم المشتركة:
أوالً :تقاطع مصالح إي��ران وروس�ي��ا ورؤيتهما السياسية في
مواجهة استمرار الغرب في السعي إلى فرض امالءاته وإرادته على
دول العالم على قاعد ٍة ال تختلف عن تلك القواعد التي كان معموالً
بها في الفترة االستعمارية ،وبديهي أنّ دولة بحجم ومكانة وقدرات
روسيا لن تقبل بذلك مثلها مثل إيران التي تنظر إلى موقعها ودورها
وقدرتها كقوة إقليمية يجب احترام مصالحها.
ثانياً :مصلحة البلدين في إقامة تعاون تجاري واقتصادي يشمل
مجاالت كثيرة ويعود بالنفع على اقتصاد البلدين ،في وقت يعطى
المسؤولين في طهران وموسكو أولوية كبيرة للشأن االقتصادي
ولرفاه المجتمع.
ثالثاً :تقاطع مصالح ورؤي��ة روسيا وإي��ران ح��ول كيفية إدارة
الشأن النفطي والغازي بوصفهما أكبر دولتين منتجتين لهما في
العالم .فإذا كانت السعودية وقطر تعتبران من أكبر دول العالم في
إنتاج النفط وال�غ��از ،إال أنّ ليس لديهما سياسة مستقلة على هذا
الصعيد نابعة من مصالحهما الوطنية ،بل إنّ سياستهما على هذا
الصعيد جزء ال يتجزأ من االستراتيجية الغربية ،وتحديدا ً األميركية،
بينما مصالح روسيا وإيران النفطية والغازية هي المحرك الحصري
لسياستهما ،وط��ال�م��ا أنّ ال �غ��رب وال��والي��ات المتحدة يلجآن إلى
التالعب بأسعار الطاقة للتأثير على أداء اقتصاد روسيا وإيران في
إطار سياسة العمل على إخضاعهما ،فإنّ ذلك يدفعهما إلى تعزيز
تعاونهما في مواجهة الغرب ،وإحباط محاولته الرامية إلى دفعهما
لالستسالم.
ال شك أنّ هذه القضايا ،وقضايا أخرى تتعلق بالوضع في محيط
بحر قزوين ،وفي آسيا الصغرى ،ومنطقة الشرق األوس��ط ،توفر
أرضية لتحالف استراتيجي روس��ي إي��ران��ي ،تمثل المواقف التي
أعلنت من طهران على هامش لقاءات قمة الغاز بداية انطالق هذا
التحالف.

�أردوغان وهاج�س العزلة
بين فرن�سا و�شجاعة الخيار
يحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان روسيا من مغبة اللعب بالنار.
نعم لقد قالها الرئيس التركي وهو بذلك يقول إنّ لديه ما يفعله إذا تعدّت روسيا
الحدود ،وعلى هذا األساس سنسلم جدال ً بأنّ روسيا قد تعدّت الحدود منذ البداية.
إذاً ،كيف يمكن ألردوغان أن ينفذ تهديداته إذا أعادت موسكو الك ّرة؟
ما هي السيناريوات الممكنة مثالً ،التي سيقوم أردوغان بتحويلها واقعا ً تخشاه
روسيا وتتوجس منه شراً؟
ً
ّ
يطلق أرودغ��ان ك ّل نصف ساعة تصريحا لوكالة أنباء ما ،ويستغل المنابر
التي يط ّل منها والمناسبات الرسمية التي يحضرها منذ حادثة إسقاط الطائرة
الروسية شمال سورية لكي يتحدث عن الواقعة ويذكر سوء المعاملة التي تلقاها
من الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،المهدَّد طبعا ً من أرودغ��ان .فيقول« :لقد
حاولت االتصال ببوتين مرارا ً لكنه لم يجب على اتصاالتي» .ثم يعود ليقول:
«لو كنا نعرف أنّ الطائرة روسية لما تصرفنا على هذا األس��اس» ،وهذه طبعا ً
واحدة من التصريحات المدهشة التي تتطلب سؤال أردوغان السؤال التالي :لو
كانت تركيا تعلم أنّ طائرة روسية اخترقت حدودها أما كانت اعتبرت ذلك خرقا ً
للسيادة؟ أم أنّ للسيادة جنسيات وعناوين ومحسوبيات؟ هل الموضوع مبدئي
أم أنّ أردوغان يشعر بعظمة االرتكاب اليوم؟
أردوغ��ان الذي جعل من نفسه حديث الساعة دخل متاهة التطرف المطلق
بالتصريحات وابتعد كثيرا ً عن الديبلوماسية واللياقات وحتى القنوات التي كان
من المفترض أن تعالج الموضوع بعيدا ً عن اإلعالم ،وربما هذا كله بسبب تجاهل
الروس له وبسبب ما أوحوه من حالة قطيعة مع تركيا ونظامها حتى الساعة .لكنّ
األزمة تتفاقم أكثر وأردوغان يدرك في ك ّل لحظة تطور الموقف ضده وصعوبة أن
يكون الموقف األوروبي منحازا ً له ض ّد روسيا ،ويعرف أنّ العزلة تتجه تدريجيا ً
نحو نظامه الذي يبدو وحيدا ً ال يريد مكافحة اإلرهاب عنوة عن العالم ويجاهر
بأنّ له جماعات مسلحة في سورية وأنه يريد حمايتها ،ويريد أيضا ً إقامة منطقة
عازلة واألهم أنه ال يزال يعيش في زمن المطالبة بإسقاط الرئيس السوري بشار
األسد الذي تخطته أوروبا إلى غير رجعة وها هي فرنسا اليوم تضع النقاط على
الحروف بمفاجأة شديدة األهمية.
فرنسا التي ظلت حتى يوم أمس تعرض على المجتمع الدولي سيناريوات
التخلص من الرئيس األسد والتي دعمت المعارضة السورية والحركات اإلرهابية
وصوبت مباشرة ض ّد التدخل الروسي في سورية ،تتوجه اآلن نحو موسكو لتبدأ
مرحلة من التعاون األمني الذي يمثل أهم مستويات التعامل بين الدول وأعالها،
وهو مؤشر على العالقة المتينة ،وتذهب نحو النهاية في التخلص من «داعش».
نقول هنا النهاية ألنّ الحليف هو روسي ال يريد المساومة على القتال حتى انقطاع
النفس.
دخلت فرنسا من الباب العريض مع روسيا وقلبت الموازين وحشدت معها
موقفا ً أوروبيا ً ثقيالً يتمثل برغبة بريطانية وألمانية بالمساعدة أيضاً ،وأضافت
موقفا ً على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس لم يكن السوريون يطمحون إليه
أو يتوقعونه بهذه السرعة بقوله إنّ هناك درسا ً الحتمالية التعاون بريا ً مع الجيش
السوري النظامي لقتال «داعش» ،وهنا ينتهي الكالم ونعود إلى أردوغان.
ك ّل هذا المشهد يراه ويقرأه أردوغان جيدا ً وهو يعرف تماما ً أنه منذ التحول
الفرنسي سيتجه نحو العزلة في ملف مكافحة اإلرهاب ويعرف أنّ مع ك ّل يوم
يمضي يصبح االلتحاق بهذا الركب أصعب وأصبح أمام خيارين أحالهما م ّر :إما
الحرق واالنتحار التركي أوروبيا ً ودولياً ،وأما اللحاق وقد أعذر من أنذر .هذا ما
ستقوله له روسيا في األيام المقبلة.
لطالما أطاح جنون العظمة برؤساء كثر وأردوغان يتجه نحو هذا المفترق من
حياته السياسية إذا لم يتدراك المشهد ولم يقرأ قسوة العزلة إذا دخلت فيها بالده
وتداعياتها ومعانيها ،وك ّل هذا بسبب سوء رؤياه وهو بذلك يقدم حزب العدالة
والتنمية على مذبح االنهيار...
«توب نيوز»

فابيو�س والمعلم والفروف
 ثالثة مواقف مفصلية اليوم. الوزير وليد المعلم يقول من موسكو إنّ الع ّد التنازلي للقضاء على اإلرهابقد بدأ في سورية.
 الوزير سيرغي الفروف يقول إنّ اردوغ��ان والقيادة التركية قد تجاوزواالخطوط الحمر.
 وزير الخارجية الفرنسية ل��وران فابيوس سقول انّ حكومته والغربيدرسون خيار التعاون مع الجيش السوري.
 زوبعة أدروغان تنجلي عن ضعف وهدوء روسيا يخفي القوة. آخر طلقات الحرب على سورية دوليا ً وإقليميا ً كانت طلقة أردوغان علىالطائرة الروسية.
 لم يعد ثمة أوراق احتياطية وك ّل شيء ج ّرب وك ّل األوراق لعبت وبدأتمسيرة ثابتة نحو النصر.
 األسئلة هي لبعض من بين صفوفنا شككوا بموقف روسيا مرارا ً أن يعتذوراويملكوا شجاعة قول ذلك.
 أيضا ً للذين كانوا يعتبرون عدم إقدام سورية على الر ّد العسكري علىتركيا رغم ك ّل ما فيه من مخاطر فليسألوا أنفسهم ،ألم تظهر حكمة وحسابات
الرئيس بشار األسد كفاية لتعتذورا أيضاً؟
 ها هي تركيا تمرغ أنفها بوحل روسي مثلج والسعودية تغرق في اليمن. -االعتراف لقيادة الرئيس األسد بمهارة خوض الحرب واجب.

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.

محاولة اغتيال ريا�ض ال�صلح في �آذار 1950
} لبيب ناصيف
قلّة هم الرفقاء الذين عرفوا بمحاولة االغتيال الفاشلة التي تع ّرض لها
رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح ،قبل أن تطاوله رصاصات الرفقاء
األبطال :الشهيدان ميشال الديك ومحمد أديب الصالح ،والرفيق الراحل
أسبيرو وديع حداد ،في ع ّمان ـ األردن.
عن هذه المحاولة الفاشلة التي ن ّفذها الرفيق البطل توفيق رافع حمدان
وساهم فيها رفقاء آخرون ،أبطال ،نورد المعلومات المفيدة نقالً عن كتاب
الرفيق توفيق رافع حمدان «سيرة ومسيرة» الصادر عن «دار الفرات» في
آب عام .2010

االنتقام من إعدام سعاده

تحت هذا العنوان ،يقول الرفيق توفيق رافع حمدان في الصفحة 61
من مؤ ّلفه «سيرة ومسيرة»« :اختمرت في رأسي فكرة االنتقام ،وبحثت
يشجعني ويح ّذرني
الموضوع غير م ّرة مع الرفيق إيليا خليفة( )1الذي كان
ّ
والدي
في الوقت نفسه ،ليمتحن إرادتي ،فقد سألني م ّرة عن موقفي تجاه
ّ
في حال أقدمتُ على هذا العمل ،فقلت له ،فليفترضا أنهما أنجبا ثالثة أوالد
بدال ً من أربعة».

القرار الظني

المعلومات التالية وردت في القرار الظ ّني ،كما نشره الرفيق توفيق
حمدان في الصفحة  68من مؤلفه المشار إليه آنفاً« :كان أفراد من الحزب
وأخصهم الرئيس
السوري القومي االجتماعي يتآمرون على رجال السلطة
ّ
رياض الصلح .فتألفت شرذمة بقيادة إيليا رشيد يعقوب خليفة ض ّمت
توفيق رافع حمدان وجوزف حداد وأديب أبو سلمان( ،)2وكلّفت بالتر ّبص
وتح ّين الفرص الغتياله .وبالفعل فقد كان الرئيس الصلح مدع ّوا ً في أوائل
شباط  1950إلى النادي الدولي ،فكمن له المذكورون في طريق الجميزة
وراء األشجار مسلّحين .ولكن الظروف شاءت أال يحضر دولته إلى النادي
الدولي .وفي آذار جاء توفيق حمدان إلى بيروت مع نسيبه يوسف حمدان
الشوفي الذي كان قد وصل من شرق األردن لقضاء بضعة أيام في لبنان.
وح ّل توفيق ضيفا ً على عبد الله الشوفي في رأس بيروت وعلم هناك أن آل
الغالييني سيقيمون حفلة على شرف الرئيس الصلح ،فأخبر بذلك إيليا
وأدي��ب وج��وزف (المذكورون آنفاً) ،فاتفقوا على حضور الحفلة تنفيذا ً
لمؤامرة االغتيال .وأوعز إيليا إلى توفيق بأن يتر ّدد يوميا ً إلى الجامعة،
وتوجها معا ً إلى دار آل
وأخبره ان االحتفال سيجري في اليوم التالي
ّ
الغالييني لمعاينتها.
«وعاد إيليا إلى سوق الغرب بعدما ضرب موعدا ً لتوفيق للقائه في
بيروت في اليوم التالي .ويوم الخميس انتظر توفيق رفاقه في ساحة
الشهداء حتى حضروا وه��م :إيليا خليفة ،وج��وزف ح��داد ،وأدي��ب أبو
توجهوا إلى منزل
سلمان ،فاستقلّوا الترامواي إلى الجامعة األميركية ثم
ّ
الغالييني».
«وفي الطريق دخل إيليا إلى أحد البساتين( )3وسلّمه (أي إلى الرفيق
توفيق) مسدسا ً من نوع هرستال بـ 14طلقة مع مشطين وقنبلة ثم ذهب
األربعة إلى مقبرة الدروز متفرقين ،فشاهدهم نايف حمدان وهو صاحب
مصبغة في المحلة المذكورة .ثم توجهوا إلى منزل الغالييني( ،)4حيث
اختلط توفيق بالمتفرجين وأطلق النار على رئيس الحكومة فلم يصبه،
ثم هرب وهو يطلق النار فقتل الولدين كوكب السواح وفارس الهواري ،ثم
قبض عليه رجال الشرطة.»...

توضيح

حول مقتل الولدين فارس هواري وكوكب السواح ،حسبما ورد في القرار
موجهة إلى جريدة
الظ ّني ،أوضح الرفيق توفيق رافع حمدان في رسالة
ّ
ً
«النهار» تعليقا ً على ما ورد تحت عنوان «النهار قبل خمسين عاما» في
العدد  20599بتاريخ  10آذار « ،2000أنّ الولدين المذكورين لم ُيقتال
برصاص مس ّدسي ،إنما برصاص مرافقي رياض الصلح .وهذا ما أثبته
المحامي الكبير موسى البرنس عندما طلب أن يرى الخرطوش الفارغ
الذي في حوزة المحكمة ،وقارن بين خرطوشة وأخرى وأقنع المحكمة بأن
الخرطوش المستعمل ليس خرطوش مسدسي ،خاتما ً كالمه :إنني أب ّرئ
موكلي المتهم توفيق رافع حمدان من مقتل فارس هواري وكوكب السواح
براءة الذئب من دم يعقوب».

الحكم باإلعدام على الرفيق توفيق رافع حمدان

جاء في الصفحة  71من المؤلف المذكور آنفا ً «أن المحكمة العسكرية
التأمت صباح الثالثاء( )5برئاسة المقدم أنور كرم وعضوية النقيب شوقي
غلمية والنقيب سعد الله النجار والمالزم مصطفى أبو الجود واألستاذ
إحسان بيضون لمحاكمة توفيق راف��ع حمدان ورفاقه واألستاذ محمد
البعلبكي أحد صاحبي الزميلة «كل شيء» .وقد م ّثل النيابة العامة األستاذ
يوسف شربل وم ّثل جهة الدفاع األستاذان حميد فرنجية وفريد الحداد عن
الزميل البعلبكي واألساتذة نعيم مغبغب وموسى برنس ومعضاد معضاد
ونقوال الشويري ورامز شعبان وإميل نجم عن المتهمين توفيق حمدان
وأنيس أبو رافع وكميل الجدع وعجاج المهتار .أما المتهمون الذين جرت
محاكمتهم غيابيا ً فهم إيليا خليفة ،جوزف حداد ،أديب أبو سلمان ،كامل
حسان .ويسوؤنا أن نضرب صفحا ً عن إثبات مرافعة النيابة العامة التي
سمحت لنا السلطات بنشرها ،ألن إخالصنا للتاريخ يقتضينا االمتناع عن
نشر وثيقة االتهام ما دمنا ال نملك ـ بموجب حظر رسمي ـ ّ
حق نشر وقائع
الجلسة ووثائق الدفاع .والدفاع يم ّثل الجانب المفروض فيه البراءة إلى
أن تثبت إدانته ويعود إليه العمل على هدم صرح االتهام حجرا ً حجراً.
«هذا وقد ختمت المحكمة العسكرية المحاكمة في الساعة الثامنة وبدأت
المذاكرة التي لم تنته إال عند الساعة الحادية عشرة والنصف .وهذه هي
األحكام:
 - 1توفيق رافع حمدان :باإلعدام وجاهياً.
 - 2إيليا رشيد خليفة :باإلعدام غيابياً.
 - 3جوزف حداد ،أديب أبو سلمان :بالسجن المؤبد غيابياً.
 - 4كامل حسان :ستّ سنوات غيابياً.
 - 5عجاج المهتار :سنتان.
 - 6كميل الجدع وأنيس أبو رافع :سنة واحدة.
 - 7األستاذ محمد البعلبكي :شهران ونصف الشهر وإغالق جريدته
للمدة ذاتها ابتدا ًء من  15آذار ( 1950قضى األستاذ محمد البعلبكي 65
يوما ً في السجن).

االمين محمد البعلبكي واالمين عجاج المهتار والرفيق توفيق حمدان والصحافي بديع سربيه

إبدال حكم اإلعدام

بنا ًء على الكتاب المرفوع( )6إل��ى رئاسة الجمهورية ،بتاريخ أول
حزيران  ،1950فقد أصدر رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري
المرسوم رقم  1945ومضمونه إب��دال عقوبة اإلع��دام بعقوبة األشغال
الشاقة المؤبدة.
بنا ًء عليهُ ،نقل الرفيق توفيق حمدان من غرفة االن��ف��راد إل��ى أحد
القواويش.
قبل ذلك كان رئيس الحكومة يستقبل وزير الدفاع مجيد أرسالن ووزير
تقي الدين ووفودا ً من مشايخ بشامون وعين عنوب وعيتات
الزراعة بهيج ّ
ّ
بحق الرفيق توفيق
وكفرشيما وسواها تطالب بإبدال حكم اإلعدام الصادر
رافع حمدان.
عن محاولة اغتيال ري��اض الصلح يقول الرفيق حسين الشيخ في
مؤلفه «ثالث رصاصات هزّت لبنان» ،ما يلي« :المحاولة األولى الغتيال
رياض الصلح كانت في بيروت في محلّة فردان قرب صيدلية أبو كامل
وذلك في  9آذار عام  .1950كان الرئيس رياض الصلح مدع ّوا ً إلى مناسبة
اجتماعية في رأس بيروت ،سمعتُ أن الرفيق توفيق حمدان (من عين
عنوب) قد أطلق عليه الرصاص ،فأصابه في كتفه ،وحين شعر الصلح
ضجة
باإلصابة رمى بنفسه أرضا ً وقد أحدثت محاولة االغتيال األولى
ّ
كبرى في لبنان.
سجن الرفيق حمدان لم ّدة سبع سنوات ،وبعد إط�لاق سراحه،
ث ّم ُ
أخبرني أ ّنه التقى في السجن بالرفيق إميل رعد (األمين الحقاً) ،وعندما
علما بعملية اغتيالي يوسف شربل ،نقل لي حمدان عن رعد قوله« :إن
الرصاصات التي أطلقها الرفيق حسين الشيخ هي أه � ّم من كل هذه
الخطابات والكتابات التي نسمعها ونقرأها اليوم».
«على إثر تلك المحاولة ،تح ّركتُ وأعلمتُ الرفقاء بضرورة االختفاء
والتواري ،منهم وفيق ناعورة ،وفيق شريتح ،محيي الدين كريدية(،)7
وغيرهم حتى ال يصاب أحدهم بأذى ،وهنا أترك الرفيق توفيق حمدان
ي��روي خطيا ً كيف ن ّفذ محاولة االغتيال تلك حيث يقول :عندما ن ّفذت
الدولة اللبنانية مؤامرتها باغتيال الزعيم أنطون سعاده ليل  8-7تموز
 1949كنتُ ال أزال موظفا ً في المساحة فرقة الكيالني العاملة في مزرعة
يشوع وجوارها في المتن الشمالي – وقد كان رفيقي وأخي عباس متخف ّيا ً
عندي ألنه محكوم غيابيا ً لستّ سنوات.»...
«سمعته يقول :آه ،على قومي اجتماعي يقول لرياض الصلح خذها من
يد سعاده ويرديه قتيالً ،نزلت هذه الجملة في فكري ولم تعد تبرحه أبداً.
كان يوجد عندنا في البيت في عين عنوب مسدس براونينغ أبيض
اللون .أخذته من البيت واشتريت علبة خرطوش كي أتم ّرن على إصابة
الهدف ،ألني لم أكن أهوى السالح وال أعرف كيفية استعماله ،وقبل أن
أطلق طلقة واحدة على أي هدف ،داهمت قوة من األمن العام والجيش
غرفتي في مزرعة يشوع ملك عبد الله يمين حيث عثرت على المسدس،
فاقتادتني إلى المحكمة العسكرية حيث نزلتُ ضيفا ً ليلة أو ليلتين،
حوكمت بعدها وخرجتُ بكفالة مالية ،وقد صادروا م ّني المسدس – بعد
وعدت إلى
خروجي من المحكمة العسكرية .تركتُ الوظيفة في المساحة،
ُ
البيت في ضيعتي عين عنوب – قضاء عاليه وعندما التقيتُ بالرفيق
إيليا خليفة فاتحته بما أفكر وكان هو يبادلني نفس الفكرة ،فا ّتفقنا على
أن يؤمن لي مسدساً ،ثم بدأنا نراقب تحركات الصلح أنا ،وإيليا خليفة
وأديب أبو سلمان وجوزيف ح� ّداد ،وبتر ّددي على بيت ابن عمي نايف
حمدان الكائن في محلة ج ّبانة الدروز (مكان دار الطائفة الدرزية اليوم)
علمتُ أن رياض الصلح مدعو إلى دار آل الغالييني جنب صيدلية أبو كامل
في فردان رأس بيروت ،وذلك مساء  1950 3- – 9فق ّررنا أن ننفذ العملية
أصررت أن أكون أنا مطلق النار ،وهكذا كان ،فقد أطلقتُ عليه
يومها وقد
ُ
ع ّدة رصاصات على رغم الحراسة المش ّددة عليه ،و ُبعد المسافة بيني
وبينه وقصر المسافة بين باب السيارة ومدخل دار الغالييني ،إال أنه
رمى بنفسه على أرض الدار ،فتلقاه الموجودون هناك وقد قيل لي في ما
بعد أنه أصيب بكتفه ،ولكن هذا القول لم أتأكد منه حيث لحقني الحرس
علي النار فأصبتُ في قدمي واع ُتقلت ،وكانت محاكمتي
والشرطة وأطلقوا ّ
في  1950/03/23في المحكمة العسكرية .لقد ُحكمتُ باإلعدام وكان
يمثل أمام المحكمة بمع ّيتي األمين عجاج المهتار بتهمة إعادة النشاط
لحزب منح ّل والرفيق األمين محمد البعلبكي بتهمة كتابته مقاال ً بعنوان
(يا دايم الدوم كل من له يوم) الذي اعتبروه تحريضا ً على قتل رياض
الصلح».
بقيتُ انتظر تنفيذ حكم اإلع��دام  11يوما ً لكنه أبدل بالحكم المؤبد،

ُ
حيث كان لي هناك
وبعد تخفيض العقوبة للمؤ ّبد ُنقلتُ إلى سجن القلعة
رفقاء كثر .ك ّنا حوالى  40رفيقا ً محكومين بأحكام متفاوتة .حادثتان لن
أنساهما:
األولى عندما ُق ِت َل رياض الصلح في عمان ،وقد سمعنا الخبر من راديو
الجيران فقد رفعوا صوت الجهاز قصدا ً لنسمع ،ولم يطل الوقت حتى
تراكض الدرك في سجن القلعة يهنئوننا بمقتل رياض الصلح ويوزعون
علينا الحلوى وكانت هيصة كبيرة.
والثانية عندما سمعنا بعملية الرفيق حسين الشيخ «يكرسح» المدعي
العام يوسف شربل الذي لم ينج قومي من حقده ولؤمه ،فهذا أقل جزاء
له ،وقد كان المسؤول ع ّنا في السجن آنذاك األمين إميل رعد الذي قال
بالحرف الواحد :إنّ هذه الرصاصات الثالث هي أه ّم من كل ما كُتب وقيل
في الصحف وعلى المنابر ،من تاريخ استشهاد سعاده إلى اليوم ...ثم
ووجه كالمه لي (جابرا ً بخاطري) وعمليتك مه ّمة ،ولو لم تصبه.»...
عاد
ّ
بقيتُ في السجن من  1950-3-9لغاية  ،1957-9-11ث ّم خرجتُ
بعفو خاص على عهد الرئيس كميل شمعون.

توفيق رافع حمدان
نقالً عن كتاب «سيرة ومسيرة»:

ـ ولد بتاريخ  26شباط  1927في عين عنوب.
ـ تعلّم في مدرسة المطران االنكليكانية في عين عنوب.
ـ انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي سنة .1943
ـ تع ّرف في بيته في عين عنوب إلى الزعيم أنطون سعاده سنة ،1947
بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه ،فانتقاله إلى مناطق في الجبل.
ـ أثناء إعالن الثورة القومية االجتماعية كان موظفا ً في المساحة في
مزرعة يشوع – المتن.
ـ بعد إع��دام الزعيم سعاده ورفقائه ،حاول اغتيال رئيس الحكومة
اللبنانية رياض الصلح .1950/3/9
ـ ُحكم عليه باإلعدام في  ،1950/5/24وفي  1950/6/2اس ُتبدل
الحكم بالسجن المؤبد.
أسس مع رفقائه القوميين مدرسة في السجن وزاد علومه وثقافته
ـ ّ
ودرس المحاسبة بالمراسلة ونال شهادة فيها.
ـ أُخلي سبيله مع رفقائه القوميين االجتماعيين في .1957/9/11
ـ تزوج من الرفيقة عفاف نايف شجاع التي تعاهدت وإياه على رفقة
العمر في السجن أو خارجه.
ـ بنى أسرة قومية اجتماعية بامتياز من رفيقة وأربعة رفقاء.
ـ تح ّمل مسؤوليات حزبية ،فمنحه الحزب وسام الواجب.
ـ من مؤلفاته :قصائد شعرية صدرت في ديوان «قصائد من حياتي»
وقعه في آب .2005
ّ
ـ توفي في  3آب  2009وأقيم له مأتم شعبي وحزبي حاشد وألقيت
كلمات أشادت بمناقبه ونضاله.

هوامش:

( )1إيليا رشيد خليفة :من مواليد ع��ام  ،1932عين عنوب.
ت��وف��ي ع��ام  ،1964ف��ي م�ه�ج��ره ف��ي ليبيريا ع�ل��ى إث��ر حادث
س�ي��ارة .ووري الثرى في بلدته وس��ط مأتم حاشد .سننشر
نبذة عنه في وقت قريب.
( )2جميعهم من بلدة عين عنوب.
( )3من المعلومات أن الرفيق أنيس قائدبيه أوصل األسلحة إلى
منزل شقيقة الرفيق إيليا في منطقة األونيسكو.
( )4حصل ذلك مساء الخميس  9آذار .1950
( )5صدر الحكم في  23أيار  ،1950كما هو وارد في الصفحة
 75من الكتاب المذكور.
( )6أورد الرفيق حمدان في الصفحة  75من «سيرة ومسيرة»،
أنه ُعقد اجتماع قبل ظهر الخميس ...في مكتب رئيس الوزراء
تقي ال��دي��ن (وزير
حضره األس��ات��ذة حبيب أب��و شهال ،بهيج ّ
ال��زراع��ة) ،ناظم عكاري (مدير ع��ام رئاسة مجلس ال��وزراء)،
أنيس صالح (مدير عام وزارتي العدلية والداخلية) ،وعلى إثر
ذلك ُرفع إلى رئاسة الجمهورية الكتاب المشار إليه.
( )7جميعهم من الرفقاء األشدّاء ،من منفذية بيروت.

رئي�س الحر�س الوطني في معركة اال�ستقالل في ب�شامون الرفيق �أديب البعيني
ل .ن.
الحديث عن الرفيق أديب البعيني وعما ُكتب عنه يطول .نع ّمم هذه النبذة
التعريفية ،وننشر عنه الحقا ً نبذة غنيّة ...هذا بعض من كثير.
تميّز الرفيق أديب البعيني بق ّوته البدنية الفائقة وبجرأته النادرة.
كان شاعرا ً زجليا ً وقد َن َظم عددا ً من القصائد ،وكانت له مساجالت مع شعراء
آخرين .رثاه عدد من شعراء الزجل ،كان من بينهم األمين عجاج المهتار ،الرفيق
قاسم نجد (من العبادية) والرفيق وليم صعب صاحب مجلة «البيدر» وأمير
الزجل اللبناني.
يقول السفير السابق المرحوم الشيخ حليم أبو ع ّز الدين (من العبادية)
الصالت القديمة والتي ُو ّثقت مع األيام بين عائل َتي البعيني
بعد أن يتحدث عن ِّ
وأبي ع ّز الدين ،يشرح أن الرفيق أديب «حضر عندنا وعاش بيننا ومعنا في
بيتنا لسنوات عدّة كأحد أفراد عائلتنا .أذكر عنه ذكاءه الحاد ومروءته وإقدامه
وشجاعته ،وكان محبوبا ً من جميع أقرانه وقد ذهب إلى المدرسة في العبادية
وأنشأ عالقات طيبة مع أبناء جيله الذين ظلّوا يذكرونه بالتقدير واإلعجاب».
ويقول السفير أبو ع ّز الدين أن شقيقه نجيب كان تولى إدارة شؤون مشروع
ح ّمامات الحمة المعدنية على الحدود الشامية الفلسطينية ،لصاحبها سليمان
ناصيف من المختارة ومن اللبنانيين الذين أنشأوا لهم مركزا ً أدبيا ً وماديا ً في
مصر ،وألن منشآت الشركة كانت محاطة بمئات البدو الذين يريدون العمل فيها
بالق ّوة ،فقد تولى الرفيق أديب بين السنوات  1936 – 1933حراسة منشآت

الشركة وأشرف على األمن فيها« .ذات يوم ،هجم رجال البدو علينا وكانوا
حوالى  30بدويا ً وأرادوا تحطيم المنشآت ،وفي لمحة البصر رأينا أديب يأتي
بعصا غليظة ويهجم بسرعة البرق على هؤالء فجرح منهم ثالثة وو ّلى الباقون
األدبار».
 مجلة «بلبل األرز» كتبت عنه تقول« :في الخامسة والعشرين من عمره .اليخاف الموت ،جبار ،عمالق ،شديد العضالت ،مفتول الساعدين ،مخلص وكريم
وشجاع لدرجة الجنون األهوج الذي ال يوصف .يبيع راحته ليكون وفياً ،ويبيع
ثيابه ليهب ،ويبيع روحه في أسواق المعارك ومعامع شرف النفس».
عندما وصلته االنباء عن بدء التحركات في سبيل االستقالل ،ترك مركزه
في ج��رود عكار وك��ان رئيس مخفر ،وأت��ى إلى بيروت ليصطحب الوزيرين
مجيد أرسالن وحبيب أبي شهال إلى بشامون( )1حيث تو ّلى فيها قيادة الحرس
الوطني.
يقول األديب نجيب البعيني في كتابه «رجاالت من بالدي» إن الرفيق أديب
عُ يّن رئيسا ً للحرس الوطني في بشامون نظرا ً إلى ما تمتع به من شجاعة
وجرأة وحنكة ،وقضى ثالثة عشر يوما ً ساهرا ً ّ
ينظم الصفوف ،يفترش األرض
ويلتحف السماء ،يسند رأسه إلى الحجارة ويده على «المتروليوز» (الرشاش)
ال يتركه لحظة متعطشا ً في كل وقت إلى القتال.
تقي الدين في مذكراته بعنوان «مذكرات سفير»:
ـ ي��روي الشيخ خليل ّ
«كان أديب ال يفارق رشيشه ،ال في الليل وال في النهار وكان يتح ّرق للقتال.
فلما هوجمت بشامون رأيناه حركة دائمة يطلق النار من هنا ،وهناك ،وينتقل

بسرعة فائقة من مكان إلى مكان كي يوهم المهاجمين أن عشرات الرشاشات
مص ّوبة بين أشجار الزيتون .فلما انجلت المعركة عن مقتل الشهيد سعيد فخر
الدين وانسحاب المهاجمين ،رأيته يبكي .فسألته ما بك يا أديب؟ قال :كيف
يموت سعيد فخر الدين وأبقى أنا ح ّياً؟ لقد وضعتُ دمي على ك ّفي فأبى الموت
أن يأخذني».
كافأت الدولة اللبنانية الرفيق أديب البعيني بأن نقلته إلى رئاسة الحرس
الجمهوري في القصر الجمهوري في القنطاري ،وفيه ُقتل غدرا ً مساء  31كانون
األول .1943

هوامش:

( )1وتفصيل الحادثة أن رئيس الجمهورية بشارة الخوري كان
ع��ائ��دا ً مشيا ً من سهرة ق��رب منزله وبرفقته أح��د أزالم��ه من بلدة
رشميا يدعى سليم الحران .ولما طرق هذا ،الباب الخارجي ،أبطأ
الحرس في فتحه ،فأخذ سليم يشتم ويصيح ،فخرج إليه الرفيق
أدي��ب (رئيس الحرس) وانتهره بأن ّ
يكف عن إهانة الحرس ،ولما
أدار ظهره أطلق عليه النار غدراً.
كنّا قد نشرنا أكثر من مرة عن موضوع االستقالل اللبناني .لمن
يرغب االطالع ،الدخول إلى أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info

