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بعد �سيطرة «داع�ش» على �سرت
} حميدي العبدالله
أعلنت تقارير متقاطعة إحكام تنظيم «داعش» سيطرته على مدينة سرت
الليبية .وواضح أنّ موقع سرت جغرافياً ،يؤهل هذا التنظيم للتمدّد في ك ّل
أنحاء ليبيا .التمدّد شرقا ً ألنّ تنظيم «القاعدة» عموماً ،الذي يشهد تح ّوالً
من أيمن الظواهري لصالح «داعش» ،يسيطر على غالبية المناطق الواقعة
ش��رق ليبيا .واالت �ج��اه جنوباً ،وال سيما باتجاه ال�ح��دود المشتركة مع
الجزائر وتونس وتشاد ومالي ،حيث ثمة وجود قوي لتنظيم «القاعدة» في
هذه المناطق والدول المجاورة.
بهذا المعنى ،بعد أن يف َرغ «داع��ش» من التمدّد شرقا ً وجنوباً ،يكون
قد بنى قاعد ًة هامة من أجل السيطرة أوالً على المناطق الليبية األخرى،
وال سيما مدينة طرابلس ،وثانيا ً تعزيز عملياته في ك ّل من مصر وتونس
والجزائر ،وثالثا ً التوجه نحو تشاد ومالي للسيطرة على مناطق جديدة.
وك � ّل ه��ذا التمدّد سيوظف الحقا ً لتهديد ال��دول األوروب �ي��ة ،ك��ون ليبيا
جغرافيا ً هي موقع مناسب ،ربما أكثر من سورية وال�ع��راق ،ألن تكون
قاعدة انطالق سلسلة من العمليات التي تستهدف الدول األوروبية.
السؤال المطروح اآلن ماذا سيفعل الغرب ودول المنطقة بعد ك ّل هذا،
وعلى من يراهنون؟
في ليبيا ال وج��ود لقوة عسكرية تشبه ق��وات الجيش العراقي وقوات
الحشد الشعبي يمكن االعتماد عليها من قبل تحالف دولي وإقليمي لمقاتلة
«داع��ش» ،كما ال وجود لجيش يشبه الجيش السوري ،أو حتى معارضة
ألي تحالف دولي لمحاربة «داعش».
قادرة على أن تشكل واجه ًة ّ
ً
في ضوء هذا الواقع ،يواجه الغرب واحدا من احتمالين ،االحتمال األول
القيام بغزو عسكري وبري لليبيا ،تشارك فيه جيوش الدول المجاورة،
إضاف ًة إلى ق��وات غربية .ومن الصعب الوصول إلى هذه الغاية في ظ ّل
تنافر وتعارض مصالح الدول المعنية باالنخراط بمثل هذا التحالف.
االحتمال الثاني ،ترسيخ «داعش» سيطرته في ليبيا ،وتصعيد عملياته
في دول الجوار بك ّل االتجاهات بما في ذلك باتجاه أوروب��ا ،وه��ذا يعني
زيادة حدّة االضطرابات األمنية ،وتقويض االستقرار في مناطق واسعة
من العالم.
ف��ي ض��وء ك � ّل ذل��ك يتضح م��دى عبثية الموقف الغربي م��ن اإلره��اب،
وسعيه الدائم والمستم ّر للتعاون مع اإلرهاب إلضعاف الدول والحكومات
التي رفضت الخضوع للهيمنة الغربية.

رو�سيا �أخفت حقائق
لم�صلحة الديبلوما�سية
وقف الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمام البرلمانيين والحكومة وحكام
مناطق روسية .باألحرى وقف الرئيس الروسي أمام العالم يتحدث عن مجمل
الملفات ،واضعا ً النقاط على الحروف بما يتعلق باألزمة مع تركيا لكنه كشف
الكثير مما سيعتري هذه العالقة .ويبدو أنّ السلطات في أنقرة فتحت على
نفسها بابا ً من اللهب يبدو أنّ الوقت ال يخمده عند الروس بل يزيده تسعيراً.
لم تنفع محاوالت العناية والحماية واالستعراض العسكري التركي قبل
تسليم جثة الطيار إلى روسيا في التكفير عن ذنب اقترفته أي ٍد تجهل العقل
الروسي ،يقول بوتين في خطابه إنّ نسبة تح ُّمل روسيا لمسؤولياتها عالية
جدا ً وإنّ المواطنين الروس يدركون مدى الخطر اإلرهابي حولهم ويظهرون
حبهم للوطن ويقينهم بأهمية الدفاع عنه .يريح بوتين أعداءه من مغبة التفكير
بأية محاولة لقلب الرأي العام الداخلي ضدّه ويقطع عليهم أي أمل في ذلك،
واع وها هو لم ينتفض أو يتحرك ضدّه بل يؤيده حتى النهاية.
فشعبه ٍ
ُيذ ِّكر بوتين الناس بأنه يوما ً ما وفي القرن العشرين لم تكن هناك رغبة
لديه في التصدي لنمو الخطر الفاشي ،ما أسفر عن وقوع عشرات ماليين
الضحايا .ومن جديد نواجه خطرا ً ال ب ّد من التصدي له ،وبالتالي فإنّ بوتين
غير مستعد أن يقدم روسيا وشعوب المنطقة على مذبح اإلرهاب لمجرد
التقليل من مخاطره أو لفتح باب تعامل معه قد يحميه من األذى.
ال شك أنّ العالقة التركية ـ الروسية تتأزم وبوتين يعرف جيدا ً من يسمح
لإلرهابيين بالمال ومن يقوم يصفقات تجارية ومن يجند إرهابيين ،لكنه
ُيس ّمي تركيا جهارا ً ويعود إلى الماضي فيقول« :نعرف أنّ تركيا قدمت
مالجئ للمسلحين اإلرهابيين الذي كانوا يحاربون في القوقاز».
المسألة معقدة وقد أعاد بوتين تذكير العالم بأنّ لنظام أردوغان ،والنخبة
الحاكمة ،كما سماهم ،باع طويل في االستثمار مع اإلرهاب وإننا ،كروس ،ال
نبتدع كما تحاول أنقرة وواشنطن اإليحاء للعالم .لك ّن بوتين يكشف األخطر
ويؤكد أننا كنا مستعدين للتعامل مع تركيا في أكثر المسائل حساسية .فقط
الله يعلم لماذا فعلوا ذلك وعلى األرجح أخذ الله قرارا ً بمعاقبة النخبة الحاكمة
في تركيا فسحب منها العقل.
في الواقع ،إنّ الكالم الروسي في الخطاب الهام يحمل جوانب عدة يمكن
بقراءتها تقديم العذر لروسيا التي تعمل على حماية مصالحها مثلها مثل أي
دولة ،فالوثائق والفيديوات التي كانت بحوزتها عن أردوغان وفريقه المؤلف
من ابنه وصهره وعن الصهاريج التي تدخل تركيا وعن ك ّل الملفات الباقية
هي وثائق محضرة وجاهزة تابعتها االستخبارات لكنها لم تو ّد اإلفصاح
عنها ،ما يعني أنّ روسيا لم تكن حتى تنوي أن تؤسس لعداء مع تركيا بل
كانت تريد استمالتها للتراجع عن الخطأ وكانت روسيا مستعدة إلخفاء
الحقائق لمصلحة الديبلوماسية وسير العملية السياسية وهذا يد ّل على
أنها كانت ترى في أردوغان يوما ً ما صديقا ً قد يتراجع عن الخطأ الفادح.
لقد تعاطت روسيا بشكل ودّي جدا ً عندما قدمت للروس أردوغان ،كزعيم
إسالمي ،لدى افتتاح مسجد موسكو الكبير مؤخراً...لقد عاد بوتين وردّد
اليوم أنه ُطعن في الظهر.
يتل ّذذ أردوغان بالغدر .هكذا تحكي تجربته مع حلفاء الرئيس السوري
بشار األسد .هذا حصل مع الرئيس األسد نفسه وبعده السيد حسن نصرالله
واليوم الرئيس بوتين ومن غير المستبعد أن يتعاطى مع إيران مستقبالً بهذا
التوجه .وعلى هذا األساس ينهي بوتين مرحلة من التسامح كان قد أطال
تؤسس لسالم مقبل على المنطقة وسورية حتى
عمرها ومنحها ك ّل أمل بأن ِّ
نفذ صبر روسيا.
ينهي بوتين سنوات من الديبلوماسية و ُيعلي سقف الخطاب الخالي من أي
فسحة تعيد تركيا ،إن عادت مستقبالً ،ذلك الشريك في أي مشروع كندٍّ ،بل
تحجمها أمام القوة العظمى االقتصادية والسياسية لروسيا واضعة األمور
في نصابها الصحيح.
نعم  ...لقد أخفت روسيا حقائق من أجل السياسة ومن أجل الديبلوماسية
ومن أجل الحوار لكنها أمام السيادة نسفت ك ّل ذلك ،عسى أن يتعلم العرب
المصفقون والغرب المستضعفون ،وخصوصا ً الجزء األوروبي منهم من
قبل األميركيين درسا ً روسيا ً في احترام السيادة والكرامة وحفظ المهابة
وتحديد المكانة.

«توب نيوز»

قوات عربية ل�سورية؟
ـ تحدث وزير الخارجية األميركي جون كيري مجدّدا ًعن استحالة التخلص من «داعش»
بالغارات الجوية وحدها.
ـ يعترف كيري ضمناُ باالرتباك في تحديد من هي القوة البرية التي يمكن أن تقوم
بالمهمة.
ـ يحار كيري كما فعل فابيوس من قبله بتعداد أسماء يشعر أنها ال تقنع كالقول «الجيش
الح ّر» و«المعارضة المعتدلة» وتعداد أسماء لمس ّمى واحد لن يفعل شيئا ً إنْ وجد.
ـ يقارب كيري التعاون مع الجيش السوري من قبيل القول ال بديل عن ذلك ،فوحده
القادر ،لكنه يضع شرط اكتمال التسوية السياسية كما فعل فابيوس قبله.
ـ يخترع كيري فكرة جديدة هي دخول قوات عربية.
ـ عند التدقيق يصير السؤال من هي القوات العربية؟
ـ مصر الدولة الوحيدة المرشحة لذلك كقدرة وهي بك ّل حال مقبولة من الدولة السورية
وإنْ فعلت ستفعل بالتسنيق مع الجيش السوري والطيران الروسي.
ـ مصر عندما تفكر بالقتال بجيشها خارج حدودها ستجد أنّ ليبيا أقرب وأش ّد تأثيرا ً
على أمنها.
ـ تبقى دول الخليج وهي مستنزفة في اليمن.
ـ من يريد القضاء على «داعش» قدره التعاون مع الجيش السوري.

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.

الم�ؤ ّرخ �سهيل ر�ستم ...كان قومي ًا اجتماعي ًا بامتياز
جان دايه ــ «النهار»
رح��ل ال��م��ؤرخ والمهندس ال��زراع��ي سهيل رستم
عن  69سنة أمضاها في حقول الهندسة الثقافية
حيث كانت إح��دى غاللها أكبر المكتبات الخاصة
وأغناها ،إن لم يكن في دمشق التي توفي فيها ،ففي
وادي النصارى حيث ولد في إح��دى ق��راه الجميلة
«المقعبرة» ،بعدما أص��در دزي��ن��ة كتب تاريخية
وفكرية سياسية ،وقبل أن يصدر أربعة كتب هي اآلن
«تحت الطبع».
على ذكر الوادي النصراني الذي غيّر اسمه جمال
عبد الناصر ليصبح «وادي النضارة» إبان الوحدة
السورية ،فالمؤرخ الراحل لم يحتفل
المصرية –
ّ
بقرار التغيير ألن��ه شكلي ،ناهيك ب��أن المؤرخين
منحازون لألسماء التاريخية ،في حين كان يحتفل
كل عام ،وكدت أقول كل يوم ،بأنطون سعاده الذي
أقنع شريحة كبيرة من نصارى الوادي كي يفصلوا
بين دب��س ال��دي��ن وطحينة ال��دول��ة ،ال��ل��ذي��ن بقيا
متداخلين خالل العهد الناصري.
حين كنتُ أسأله عن س�� ّر تسميته ب��ـ«ال��وادي»
المؤ ّلف من بلدات وقرى ،منها قرية «المقعبرة» ،التي
تعلو مئات األمتار عن سطح البحر ،يكتفي بترديد
عبارته المعهودة« :الله محييك».
كان المؤ ّرخ رستم مؤمنا ً بأنطون سعاده كمصلح
قومي وحدوي واجتماعي علماني ،وأخالقي مناقبي،
َّ
تتخط ثروته لحظة إعدامه األربعمئة ليرة لبنانية.
لم
ِ
يكتف برفع راية زوبعته أو بكتابة دراستين
ولكنه لم
أو كتاب يتيم عنه .كان معجبا ً بقلّة من الباحثين غير
السعاديين الذين أنصفوا سعاده المصلح المفكر،
ومنهم الدكتوران ناصيف نصار ال��ذي أض��اء على
فلسفته في كتابه «طريق االستقالل الفلسفي» وعلم
اجتماعه في كتابه «تصو ّرات األ ّمة المعاصرة» ،وكمال
يوسف الحاج الذي نشر في مجلّة «المجلة» البيروتية
العدد الصادر في غزة عام  1958مقاال ً كبيرا ً عنوانه

«سعاده ذلك المجهول» ،وأه��داه «إل��ى الذين لست
منهم علّهم يدركون غور مداه» .وألنه كان متعجبا ً من
اتهام أكثرية الباحثين والمثقفين الشوام لسعاده بأنه
ضد العروبة ،وا ّتهام نظرائهم اللبنانيين لتكرارهم
التعجب من
معزوفة اتهامه بمعاداة لبنان ،وبالغ
ّ
بعض الباحثين والمثقفين القوميين الذين لم يسبروا
غور مدى زعيمهم رغم مرور  111سنة على والدته،
و 66سنة على اغتياله الرسمي ،فقد راح يزرع جريدة
«النهضة» الدمشقية بسلسلة مقاالت سياسية وفكرية
متمحورة على سعاده السياسي والكاتب وقد ض ّمنها
مقتطفات من كتاباته الفكرية وبياناته السياسية.
ألح عليه أصدقاؤه ومنهم عميد الثقافة األسبق
وعندما ّ
في الحزب األديب فهد الباشا والداعي ،أن يعيد نشر
ما نشره في الجريدة ،في سلسلة كتب ،فتح ورشة

إصدار الكتب من غير أن يغلق ورشة نشر المقاالت –
الدراسات .فصدر له بين  2000و 12 ،2014كتاباً:
«سيناء» (« ،)2000ج��ذور العولمة األميركانية»
(« ،)2010الفكر القومي االجتماعي» الجزء األول
« ،2011الفكر القومي االجتماعي» الجزء الثاني،
« ،2012صيانة العقيدة والحركة» « ،2013العالمية
في الفكر السوري – أنطون سعاده نموذجاً» ،2013
«سوريون في التاريخ» « ،2013سعاده والسياسة
الفرنسية» « ،2013النظام المركزي ووح��دة العمل
– قضية نعمه تابت وأسد األشقر ورج��االت أخرى»
« ،2014سعاده والسياسة التركية» « ،2014األزمة
في ال��ش��ام» « ،2014موقف سعادة من السياسة
األميركانية وجامعة األم��م والمؤتمرات الدولية»
.2014

كحل عينيه بالكتب العتيدة
من
المرجح انه كان ّ
ّ
األربعة اآلتية أو ببعضها لو لم يرحل فجأة وهو في
ع ّز نضجه ونتاجه الثقافيين ،وهي« :مالمح تاريخية
في كتابات سعاده»« ،ل��واء االسكندرون»« ،نظرة
سعاده إلى الصهيونية العالمية واليهود» ،و«نظرة
سعاده إلى العروبة والعالم العربي».
أختم بالتنويهات والمالحظات اآلتية:
 .1كان ،وهو المناقبي بامتياز ،حزينا ً من تراجع
منسوب المناقبية في حزبه ولسان حاله يذ ّكر بقول
سعاده إن «القومي االجتماعي إذا سار في الشارع
يُشار إليه بالبنان» كمنوذج لإلنسان المناقبي.
 .2كان ،وهو المثقف بامتياز ،غاضبا ً من رجحان
كفة السياسة أم السين الصغيرة ،على كفة الثقافة،
في الحزب الذي قال عنه أحد خصومه كمال جنبالط
إنه حركة ثقافية في الدرجة األولى.
 .3رغم حزنه وغضبه ،نتيجة السببين اآلنفين
وأسباب أخرى ،فقد سمعت منه انتقادات عادلة ومن
العيار الثقيل في حق بعض المسؤولين الحزبيين،
لكنه بقي يدفع اشتراكاته ويحضر الجلسات الدورية
في الوحدة الحزبية التابع لها.
 .4إذا عدنا الى كتبه نجدها كلها سعادية ،ولكنها
تندرج في الئحتين ،أولى ،تناول فيها مباشر ًة سعاده
وعقيدته ومواقفه السياسية ،وثانية استعار فيها
منهج سعاده ونتاجه ،وكتب عن سوريّة سيناء ال
مصريتها ،وع��ن المبدعين السوريين في التاريخ
القديم في الفكر والسياسة والشعر والفن ،أمثال
أليسار الصورية وأمنيبوس الحمصي وانتيباس
الصيداوي وأوروب��ا شقيقة قدموس وايناس الغزي
وزينون الرواقي القبرصي.
 .4باستثناء الباكورة ،صدرت سائر كتبه خالل
الحرب الدائرة منذ اربع سنين في الجمهورية السورية
حيث يقع منزله في حي «جوبر» المشتعل .الالفت
أنه لم يترك المنزل على رغم الهدايا الصاروخية التي
كان يرد عليها بالكتب.

ابن القا�ضي ...م�ست�شار محكمة اال�ستئناف ال�شرعية العليا الأمين ماجد منيب الناطور
لبيب ناصيف
ليس أمرا ً عاديا ً أن ينتمي إلى الحزب مَن كان والده قاضياً ،مستشارا ً
لمحكمة االستئناف الشرعية العليا ،ومرشحا ً لتولي منصب مفتي
الجمهورية اللبنانية :الشيخ منيب الناطور.
ربما كان انتماء ابنيه األمين ماجد والرفيق فاروق حال دون وصوله
إلى هذا المنصب.
***
عرفتُ األمين ماجد بعيد فترة قصيرة من انتمائي إلى الحزب ،وبقيت
على عالقة وطيدة معه إلى أن أقعده المرض ،فوفاته.
دائما ً كان األمين ماجد صادقاً ،صريحاً ،واضحاً ،وملتزما ً حزبه
بوعي وبشفافية.
تولى في الحزب مسؤوليات عديدة كان آخرها عضويته في هيئة
منح رتبة األمانة .كان األمين ماجد حاضرا ً باستمرار في حياة الحزب
في بيروت .وإني ال أنسى وقوفه حامالً علم الزوبعة في مقدمة صفوف
الحزب القيادية في المهرجان الضخم الذي أقامه الحزب في ساقية
الجنزير في  2آذار  1958وسمي آنذاك بـ«يوم الحشد»(.)1
ولد األميـن ماجد الناطور عام  .1928انتمى إلى الحزب في الفترة
 1947 - 1946عنـدمـا كان طالبـا ً في المدرسة البطريركية (زقاق
البالط) ،وفــي فتـرة تولـي الرفيق ميشـال معلولي( )2مسؤولية منفذ
عام الطلبة.
من الرفقاء الذين كانوا معه ،نذكر :مدير المديرية الرفيق عصام
قباني وك��ان بطل لبنان في لعبة «ك��رة الطائرة» والرفيق عدنان
قباني.

انتقل للدراسة في الكلية العلمانية  .Lycéeولما لم يكن فيها فرع
حزبي ،فقد اُتبع إلى مديرية عائشة بكار .فيها الرفقاء :األمين شكيب
أب��و مصلح ،األمين محمد جبالوي ،خضر س�لام ،رستم فخران(،)3
جوزف غدراسي( ،)4عبد الرحمن بعيون.
اقترن من السيدة سلمى ابنة الرفيق الشاعر صالح لبابيدي( )5ورزقا
ابنة وحيدة ،روال التي اقترنت من السيد حسين علي الخطيب.
والدته سهيلة جمال الدين.
كان والده الشيخ محمد منيب الناطور وطنيا ً يناصب األتراك العداء.
من مواقفه أنه كان ترأس تحرير جريدة «الراية» التي كانت تصدر في
حلب ،وتنتقد الحكم التركي بشكل ثاقب وتفضح أعماله.

وفاتـه

غيّب الموت األمين ماجد الناطور في .2005/03/8
جاء في نعي عمدة اإلذاعة أنه «كان مناضالً لم يتوان يوما ً عن العمل
الحزبي ،ولم يتوقف تحت كل الظروف ،وبقي مجاهدا ً بانتمائه رغم ما
عصف بالمنطقة من أحداث وكان من أبرز رفقاء بيروت.
بدورها ،نعت شركة «بان ازياتيك للسفر»( )6مديرها العام األمين
ماجد الناطور.
شهد مأتم األمين ماجد حضورا ً حزبيا ً وشعبيا ً الفتاً .صلي على
جثمانه ظهر يوم الثالثاء  8آذار  2005في جامع البسطة التحتا ،ثم
ووري الثرى في جبانة الباشورة.
بعد الدفن والثاني والثالث تقبلت قيادة الحزب وآل االمين الراحل
التعازي بوفاته في مركز توفيق طبارة – الصنائع.

هوامش:

( )1ب�ت��اري��خ  2013/07/22عممت ن �ب��ذة ع��ن ي��وم الحشد،
لالطالع الدخول الى ارشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
( )2ميشال معلولي :انتخب نائبا ً عن منطقة راشيا – البقاع
الغربي ،فنائبا ً لرئيس المجلس النيابي لسنوات عديدة.
( )3رستم ف�خ��ران :عرفته ،كما عرفت ابنه الرفيق نبيل الذي
ك��ان ناشطا ً ف��ي العمل االذاع ��ي ،متوليا ً مسؤولية ناظر اذاعة
في منفذية بيروت .نشط الرفيق رستم في السنوات التي تلت
ال �ث��ورة االن�ق�لاب�ي��ة ،وك��ان ال��ى ج��ان��ب االم �ن��اء محمد جبالوي،
شكيب ابو مصلح ،ماجد الناطور والعديد من الرفقاء ،في تثبيت
حضور الحزب في منطقة «عائشة بكار».
( )4ج��وزف غ��دراس��ي :ك��ان ،واخ��وت��ه ،يملكون محالً معروفا ً
لآلالت الموسيقية في بيروت.
( )5صالح اللبابيدي :كان عين في منصب قائمقام في بعلبك ثم
مديرا ً للشرطة في بيروت ،وقد استمر طويالً في هذه الوظيفة.
( )6ش��رك��ة ب��ان ازي��ات�ي��ك :ك��ان��ت تملك مكتبا ً واس �ع �ا ً ف��ي بناية
«جيفينور ،رأس بيروت ،وكان يقدم خدمات جلّى للرفقاء لما
تحلى به من التزام حقيقي بالحزب.

الأمين خالد �أبو ح�سن ...طو ٌد �آخر يرحل
ل .ن.
عرفته منذ ستينات القرن الماضي ،في المرحلة
الصعبة التي أعقبت الثورة االنقالبية ،وعرفت في حينه
ع��ددا ً جيدا ً من رفقاء الشويفات ،منهم األمين نجيب
طعان صعب ،األمين فرحان حيدر ،شقيقيه الرفيقين
منير وعبد الله ،شهاب صعب ،منير أبو غانم ،وكثيرين
يصعب تعدادهم.
()1
وعرفته أكثر عبر صديقه ورفيقه سليم خيرالله
واستمرت عالقتي به على مدى سنوات ،والتقينا في
مجالس العمد أكثر من مرة ،وفي كل مؤتمرات الحزب
ومناسباته ،ودائما ً يترافق مع «توأمه» األمين فرحان
حيدر.
حدّثني مرة عن نسيبه األمين محمد أمين أبو حسن،
المنفذ العام في الغرب الساحلي ،ثم في فنزويال.
ح ّرضني ذلك كي أجمع المعلومات الخاصة بسيرته
الشخصية ومسيرته الحزبية ،فنشر النبذة.
مثيله ،أمينا ً ومنفذا ًعاما ً للغرب الساحلي وفي فنزويال،
األمين محمد القاضي ،فنشرت نبذة غنية عنه(.)2
كان األمين خالد مربيا ً ناجحاً ،في المدارس التي د ّرس
فيها ،أو ملكها وأداره��ا ،كما في حزبه ،في مسؤولياته
وفي تعاطيه مع رفقائه .حازما ً إنما عادال ً ومحبا ً وصادقا ً
وصريحاً.
كان اسمه يترافق دائما ً إلى جانب كوكبة رائعة من
أمناء ورفقاء في كل عمل حزبي في الشويفات التي

طالما تابعت ،وكتبت ،وكررت ،كي ينصرف أحد الرفقاء
منها الى إعداد ما يمكن من تاريخ الحزب فيها .قلت أن
تلك البلدة – المدينة التي كان لها حضورها المشعّ
في تاريخ الحزب ،تستحق أن يُكتب تاريخها ،تماما ً
كالبلدات المجاورة التي عرفت الحزب مع بدايات
سنوات التأسيس ،وشعّ فيها أمناء ورفقاء :بشامون،
عين عنوب ،عيناب ،بيصور ،سرحمول وغيرها(.)3
إذ أتذكر كم تابعتُ  ،وكم هو واجب أن نعطي تاريخ
حزبنا ،بشهدائه ،ورموزه ،ومعاركه ،ومآثره ،وبداياته
في القرى والمناطق ،أشعر في أعماقي بشالل من أسى
ودموع.
هل كتب األمين خالد سيرته ومسيرته؟ هل د ّونها
أحدهم ،رفيقا ً أو صديقاً؟ هل اعتبر أي مهتم أنه حرام،
حرام ،حرام ،أال يكون األمين خالد قد كتب ،أو ُس ّجل له
الكثير عن سيرته ومسيرته ،لينضم بذلك إلى العشرات
من أمناء ورفقاء تولوا المسؤوليات ونشطوا وكان لهم
حضورهم الجميل في تاريخ حزبنا ،فلم يكتب منهم أحد،
باستثناء الرفيق توفيق رافع حمدان ،فيما – ألسباب
وأسباب – ضاع الكثير من تاريخنا ،مع رحيل من كان
لهم بصمات عديدة فيه.
برحيله ،ينضم األمين خالد أبو حسن إلى األمناء:
حسن ريدان ،عجاج المهتار ،كامل حسان ،منير الشعار،
فؤاد صعب ،عادل شجاع ،محمد العريضي ،خطار أبو
ابراهيم ،شاهين عبد الخالق ،كميل عبد الخالق ،محمد
سالمة عبد الخالق ،جورج صليبي ،شكيب أبو مصلح،

سليم مالعب ،رفيق الحلبي العريضي ،إلى شهدائنا
األبطال ،وإلى آالف الرفقاء في بلدات وقرى الغرب الذين
رحلوا تباعاً ،ليقولوا لنا بصوت واحد:
احفظوا حزبكم .احفظوا حزبكم .احفظوا حزبكم.
أمين خالد :لم أتمكن صحيا ً أن أكون مع رفقائك في
وداعك.
إنما ّ
ثق ،أني كنت معهم زفرة زفرة ،أستذكرك مثلهم،
وأستعيد الكثير من عالقتي بك ،وأحتضن روحك بكل
الحب ،وبكل المشاعر الحلوة التي كانت تشدني إليك.
البقاء لألمة ،الخلود لسعاده ،لكل شهداء الحزب،
ولكل مناضليه األوفياء
باق.
لذلك أنت ٍ

هوامش:

( )1م��راج �ع��ة ق �س��م ت��اري��خ ال��ح��زب على
ال �م��وق��ع ال �ت��ال��ي،www.ssnp.info :
بالنسبة لألمينين محمد أمين أب��و حسن
ومحمد القاضي.
( )2من الشويفات تولى مسؤوليات محلية
ومركزية عديدة .أصدر مجموعة قصص.
عرف بأخالقيته وثقافته ووعيه العقائدي
وال�ت��زام��ه المتفاني .اق�ت��رن م��ن المواطنة
ص��ون�ي��ا أي� ��وب .خ�س��ر اب�ن�ت��ه ال�ص�ب�ي��ة في
مرحلة الحرب المجنونة ،انتخب أكثر من

م��رة ع �ض��وا ً ف��ي بلدية بلدته الشويفات،
نائبا ً لرئيسها.
( )3لمراجعة ال�ن�ب��ذات ال�ت��ي نشرتها عن
أمناء ورفقاء من منفذية الغرب ،الدخول
إل ��ى ق �س��م أرش��ي��ف ت��اري��خ ال��ح��زب على
الموقع المذكور أعاله.

و�سجن وغادر �إلى �أوريغون وفيها وافته المنية
الرفيق �سعد التيني ...ن�شط في ال�ستي ِنات ُ
ل.ن.
سمعت عن نشاطه من األمين شفيق راشد( )1في
ستينات القرن الماضي عندما كنت وآخرون في اللجنة
المركزية برئاسة الرفيق الشهيد جوزف رزق الله .منهم
األمين الرائع شفيق راش��د« ،كميل» حسب تسميات
العمل الس ّري في تلك السنوات الصعبة.
ثم عرفت عن صدور الحكم عليه بالسجن لمدة سنة،
وك��ان األمين شفيق يتفقده في السجن من حين إلى
آخر.
وخرج الرفيق سعد من السجن ،ثم علمت أنه غادر
إلى والية أوريغون (الواليات المتحدة) التي إذ أذكرها،
ال يسعني إال أن أذكر بكثير من االعتزاز ،ومن الحزن،
الرفيق الراحل شوقي الخال ،الذي تولى لسنوات طوال
مسؤولية العمل الحزبي في أوريغون(.)2
كنت أس��أل عن الرفيق سعد فأطمئن من دون أن

أتعرف إليه ،وعندما علمت الحقا ً أنه شقيق الرفيقة
سيدي التيني ،عقيلة األم��ي��ن شفيق راش��د ،أزددت
ارتياحا ً له ،وكثيرا ً ما تابعت االطمئنان عنه.
مؤخرا ً استلمت رسالة من الرفيقة سيدي تعلمني
فيها أن الرفيق سعد فارق الحياة في مدينة بورتالند،
في نيسان .2015
تضيف أن الرفيق سعد « :لم يمارس حزبيا ً في
السنوات األخيرة من عمره ،ولكن العقيدة القومية
االجتماعية بقيت في قلبه وفكره حتى آخر رمق في
حياته «.
***
يحزنني أن الرفيق سعد الذي رافقته منذ الستينات،
أتتبعه وأطمئن ،وأرجو لو التقي به ،رحل في المهجر
بعيدا ً عن وطنه الذي أحب ،ومن دون أن يتسنى لي
اللقاء به لنحكي عن مرحلة الستينات نستعرض أسماء
رفقاء كثر نشطوا في تلك الفترة ،ومنهم في منطقة زحلة

الرفيق جورج مرهج الذي ما زلت أذكر النشاط الجيد
الذي قام به ،إلى أن غادر إلى مدينة وندسور في كندا،
والرفيق خليل سماحة الذي غادر إلى األردن ثم عاد إلى
وطنه مستقرا ً في منطقة زحلة.
الرفيق سعد التيني يحتل مساحة مضيئة في تاريخ
العمل الحزبي في السنوات التي تلت الثورة االنقالبية.
إذ ليس أمرا ً سهالً أن يقوم رفيق في حمى المالحقات
ورغم ما يصله عن التنكيل الذي يتع ّرض له الرفقاء
في األسر ،أن ينشط حزبيا ً وأن يدور على منازل الرفقاء
األسرى يوزع لهم المعونات ،مع ّرضا ً نفسه للخطر إلى
أن يُقبض عليه فيُحكم بالسجن ويخسر وظيفته.
على مدى كل هذه السنوات ،كان اسمه ثابتا ً في
ذاكرتي ووجداني إلى جانب األمين شفيق الذي شدّتني
إليه أواص��ر متينة من المحبة والتقدير .فإلى روحه
وإلى روح األمين الرائع شفيق راشد أرفع التحية وفي
قلبي دمعة.

هوامش:

( )1ش�ف�ي��ق راش� ��د :ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى النبذة
المعممة ع�ن��ه ال��دخ��ول ال��ى ق�س��م ارشيف
تاريخ الحزب على الموقع التالي
www.ssnp.info
( )2ك��ان للحزب حضوره الجيد في والية
اوريغون .منهم :األمين نذير العظمة ،الذي
امضى ردح �ا ً من الزمن ،استاذ في جامعة
بورتالند ،األمين الدكتور ن��وري الخالدي
(مراجعة الموقع اعاله) ،الرفيق فريد نبتي
في مدينة  ،Eugeneالرفيق ريمون الجمل
في مدينة بورتالند ،الرفقاء ابراهيم ،عصام
وراغدة كعدي.

