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مرويات قومية

نجاح اليمين الفنزويلي :هل حان
موعد العودة �إلى الح�ضن الأميركي؟
} حميدي العبدالله
أعلنت المعارضة اليمينية في فنزويال بعد انتصارها الكاسح أنّ هذا
الفوز يمثل الخطوة األولى باتجاه عودة اليمين الموالي للواليات المتحدة
إلى الحكم من جديد في كل دول أميركا الالتينية التي فاز فيها اليسار.
ومما ال شك فيه أنّ ف��وز المعارضة اليمينية في فنزويال ال يمكن
إرج��اع��ه إل��ى ت��دخ�لات وض�غ��وط غربية ،ب��ل ه��و نتيجة لفشل اليسار
الفنزويلي في اعتماد برامج تعبّر عن مصالح غالبية الفنزويليين ،ذلك
أنّ تصويت غالبية الشعب الفنزويلي إلى جانب المعارضة الموالية
للواليات المتحدة ،يعني بوضوح أنّ هذه الغالبية باتت محبطة وغير
راضية عن أداء الحكومة اليسارية الفنزويلية.
لكن هل هذا يعني أنّ شعوب بلدان أميركا الالتينية حيث يحكم اليسار
في أكثر من بلد وال سيما في بوليفيا ونيكارغوا ،إض��اف� ًة إل��ى كوبا،
ستحذو حذو غالبية الشعب الفنزويلي؟
من السابق ألوان��ه اإلج��اب��ة على ه��ذا ال�س��ؤال بتأكيد ما ذهبت إليه
المعارضة اليمينية الفنزويلية المنتصرة في االنتخابات البرلمانية.
إنّ هزيمة اليسار الفنزويلي تعود إلى سببين أساسيين ،السبب األول،
رحيل الزعيم األبرز واألكثر شعبية لليسار الفنزويلي هوغو تشافيز
بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان .وبديهي أنّ جزءا ً من انتصارات
اليسار الفنزويلي كانت بفضل السمات القيادية للرئيس الفنزويلي
الراحل ،وقدرته على التأثير على شرائح واسعة من المجتمع ،واستمالة
شرائح أخرى ال تحبّذ أطروحات اليسار .السبب الثاني ،مكوث اليسار
في الحكم أكثر من عقد ونصف ،وعاد ًة في مثل هذه الظروف تميل غالبية
يفسر االنتقال المتك ّرر لمقاليد الحكم
الشعب إلى طلب التغيير ،وهذا ما ّ
في الدول الغربية بين األحزاب اليمينية واألحزاب اليسارية ،يحدث هذا
في فرنسا وبريطانيا وألمانيا ،وال��دول االسكندنافية ،وطالما أنّ نمط
الديمقراطية المعتمدة ،وت��داول السلطة القائم في فنزويال يرتكز على
أي
األنموذج الغربي للديمقراطية ،فمن الطبيعي أن تسود التقاليد ذاتهاّ ،
التناوب على السلطة بين اليمين واليسار.
لكن هذه األسباب التي قادت إلى خسارة اليسار الفنزويلي للغالبية
البرلمانية ليست بالضرورة متوفرة في بوليفيا ونيكارغوا ،ففي هذه
ال��دول ال ي��زال الزعيمان البارزان موراليس في بوليفيا واورتيغا في
نيكارغوا على رأس الحكم في هذين البلدين ،وبالتالي فإنّ قدرتهما على
التأثير على شرائح واسعة من المجتمع ،بفضل سماتهما التي تشبه
السمات التي تمتع بها هوغو تشافيز مستمرة بقوة وتعمل في مصلحة
الحصول على تأييد الغالبية ،كما أنّ وجود السانديين في السلطة وكذلك
أنصار موراليس في بوليفيا هو أقصر من فترة حكم اليسار الفنزويلي،
وال ت��زال الغالبية تريد منح حكمهما المزيد من الوقت الختبار مدى
قدرتهما على تحقيق برامجهما المعلنة ،واختبار صدق الوعود التي
قطعوها في حمالتهما االنتخابية التي قادت إلى فوزهما بدعم غالبية
أصوات الناخبين.
فوز المعارضة اليمينية في فنزويال ال يعني بالضرورة تح ّول أميركا
الالتينية من جديد إلى اليمين وإل��ى أحضان الواليات المتحدة ،ومن
السابق ألوانه إصدار مثل هذا الحكم.

ال�سعودية� :سندخل الت�سويات
بما ال حول لنا فيه وال قوة
مرغمة هي السعودية ،هكذا تبدو وهي تردّد على لسان وزير خارجيتها عادل
الجبير «أنّ على األسد الرحيل» ،لكن بجمل ملتبسة ومرتبكة تعكس قلقا ً سعوديا ً من
المجهول ،كيف ال وهي التي جزمت منذ الشهر األول لألزمة بأنّ مصير األسد سيُحسم
خالل أشهر قليلة ومن بعدها سترتاح المنطقة من حقبة أودت بالسعودية الى التهلكة
سياسياً.
هذه الحقبة التي امتازت بأفضل العالقات مع حزب الله وإي��ران هي السبب
الرئيسي بك ّل الهواجس التي تعيشها السعودية منذ اكثر من عشر سنوات ،اي منذ
ان تسلّم األسد االبن الحكم حيث كان عهده موازيا ً النتصارات المقاومة وصعود نجم
هذا الحلف.
حجم السعودية شرق اوسطيا ً وخليجيا ً هذه السنة بعد نجاح
هذا الحلف الذي ّ
إيران بانتزاع نصرها النووي ديبلوماسيا ً ومن دون ايّ حرب عليها كانت قد ناشدتها
السعودية وشجعت عليها في ك ّل مرة حاولت «اسرائيل» تسويقها في واشنطن ولدى
كبار شخصيات الكونغرس االميركي في محاوالت البتزاز الواليات المتحدة بذريعة
االمن االسرائيلي الذي يتع ّرض لخطر وجودي.
لم تمتثل الواليات المتحدة للرغبة االسرائيلية السعودية حينها بسبب فشلها في
حربي العراق وافغانستان ،فهي ال تريد ان تك ّرر هذا األمر مجدّدا ً لكنها استعاضت عن
هذا الفشل بدعم مشروع تغيير هوية المنطقة ودفعها نحو التفيت على أسس مذهبية
وعرقية حتى جاءت الحرب على األسد ونظامه بعنوان «الحرب السنية في سورية
على العلويين الذين يستأثرون بالحكم».
استجمعت السعودية ما تبقى من قواها السياسية علّها تفلح في جمع المعارضة
العسكرية بين إرهاب وتطرف ممزوج بشخصيات تصلح لشيء من السياسة في
سورية ،في مهمة يبدو انها كانت صعبة بعد انسحاب بعض االطراف المسلحة مثل
«احرار الشام» ،ومن ثم إذعانهم باالمتثال لئال تصبح الرياض غير قادرة حتى على
جمع من يُعتبرون جماعتها .كيف ال تمتعض «أحرار الشام» والمطالب السعودية
مثيرة ،فاألخيرة تو ّد التفاوض مع األسد ،وهذا ما لم يكن واردا ً حتى ولو أنّ أحد
شروطها رحيله.
السؤال األساسي هنا لمعالي وزير الخارجية السعودية عادل الجبير الذي يبدو
انه لم يخض ايّ تجربة ديبلوماسية ابعد من حدود أحوال شخصية او خدماتية،
فاضراره إلى تسويق فكرة التفاوض مع االسد حتى يرحل تثير السخرية والضحك
لدى ك ّل من يتابع ،فكيف خيّل للوزير السعودي الطارئ على السياسة انّ هناك من
يجلس مع طرف من اجل اقناعه بالرحيل؟ كيف خيّل له وهو يشرح أنه قادر على إقناع
من لديه أكثر من نصف البالد ومقدّراتها وجيشها انه قادر على مواجهته بالرحيل؟
يبدو أنّ المملكة العربية السعودية تتخبّط بين ما يجري في اليمن وبين ما يجري
في سورية ،وقد هيّئ لها يوما ً انها قادرة على تفكيك الجيش اليمني بامرة علي عبدالله
صالح الرئيس االسبق لليمن ،وولم تفلح في ذلك حيث انض ّم الجيش للقتال ضدّها،
وها هي اليوم تحاول اللعب ضمن نفس اطار السذاجة في قول ما ال قدرة لها عليه.
حرب اليمن الالعب االبرز اليوم وهي التي تضغط على السعودية من ك ّل حدب
وصوب...
لم تعد قادرة الرياض على ضبط االوضاع في اليمن فالحوثيون دخلوا حدودها،
وهي ايضا ً لم تعد قادرة على المكابرة أكثر برفض األسد فكيف اذا عرضت عليها
تسوية من نوع ح ّل سياسي في اليمن مقابل بقاء االسد؟ او ربما هي تتمناها؟ فمن
غير األكيد حتى الساعة انها قادرة على الحصول على مثل هذه التسوية اذا لم تقدّم
تنازالت وتذعن لالجواء الجديدة التي فرضتها بشكل صارخ.
االرتباك السعودي بدأ والنزول عن شجرة التم ّرد بدأ هو االخر ،وال مجال اال لإلذعان
والخضوع والقناعة بأنّ السعودية لم تعد كما كانت سابقا ً ال نفوذا ًوال أمنا ً وال اقتصاداً،
وبـ»ال حول لنا وال قوة» ها هي تدخل السعودية التسويات اإلقليمية تدريجيا ً مرغمة
على تقديم ك ّل ما يلزم من اجل حسم وجه هذه المنطقة قبل الدخول االميركي في
مرحلة التحضير لالنتخابات الرئاسية االميركية.

«توب نيوز»

معار�ضة الريا�ض
 يشكل مؤتمر الرياض توسيعا ً لجبهة تركيا والسعودية ودمجا ً لهمالتشكيل أوسع تجميع سياسي ومسلح يعمل تحت رعاية الشريكين بعدما
صار إدخال «جبهة النصرة» للمظلة مستحيالً بفوز روسيا في معركة تثبيتها
على الئحة اإلرهاب.
 تجميعة الرياض محاولة لفرض تسمية الوفد المعارض للحوار السوريالسوري من قبلها.
 السقف السياسي ص ّمم بطريقة قابلة للفرز والض ّم بحيث يمكن اعتبارهتخليا ً عن مطلب رحيل الرئيس بمج ّرد الحديث عن الرحيل مع موعد غير
شرطي بيد المشاركين وما بيدهم قبول الحوار بهذا الشرط أو حذفه وما سواه
لغو سياسي فارغ ،فشروط على ما سينتج عن المفاوضات تعتبر كذبا ً في علم
التفاوض وال شروط إال لما قبل التفاوض مهما كان الصراخ عاليا ً عما بعد...
 الهدف أصيب بالفشل رغم ما حاولته الرياض من اإلمساك بسقف للمناورةبتحييد عملي لموضوع الرئاسة وتحييده فعالً من بيان التعاون الخليجي ،فقد
سحبت من يد الرياض تسمية الوفد المعارض ،وعادت الصالحية للمشاركين
في مسار فيينا.
 باقي ما يُقال مهزلة عن الحضور وشراكة تنظيمات تابعة للقاعدة ودروسالديمقراطية السعودية وتهديدات الجبير المثيرة للضحك والسخرية.
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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 تاريخـنا الحزبي« ...قطاف من حقول العمر»
من كتاب األمين إبراهيم زين «قطاف من حقول العمر»
هذه المعلومات عن نشاطات للطلبة الثانويين في آواخر
الخمسينات من القرن الماضي ،وأخرى عن المخيم القومي
االجتماعي في منطقة عرزال سعاده في «ضهور الشوير».
***
«كان الرفيق خالد قطمة( )1ناظر إذاعة الطلبة الثانويين،
دائم الحركة والنشاط ،خطرت له فكرة تشجيع المواهب
الخطابية لدى الرفقاء ،طالب الصفوف الثانوية ،فأعلن
عن إجراء مباراة ستقام لهذا الغرض في موعد تق ّرر أن
يكون قبل ظهر يوم أحد ،محددا ً في تعميم حزبي ،الشروط
المطلوبة لالشتراك في تلك المباراة.
«حضرنا في الموعد المحدد ،فيما كانت قاعة منفذية
تغص بالحضور من الرفقاء الطلبة ،ذكورا ً وإناثاً.
الطلبة
ّ
اختار كل خطيب كلمته بنفسه ،وتحدّد وقت معيّن لكل
متبا ٍر ،فيما اتخذت لجنة التحكيم المؤ ّلفة من ناظر اإلذاعة
واألمين إنعام رعد والرفيق جبران حايك( ،)2مكانها في
صدر القاعة ،على يمين منبر الخطابة.
«استمعنا إلى المتبارين بشغف ،وبعد ساعة ونصف
()3
أعلنت النتيجة ،وكان الفائزان الرفيقين عادل قانصوه
وعفيف حمود( ،)4تكلم الرفيق جبران حايك شارحا ً فنّ
الخطابة وأصولها وطرق التعبير عن فكرة معيّنة يريد
الخطيب إيصالها إلى الناس ،بأسلوب منطقي واضح
وع��ب��ارات بليغة ونطق سليم ،ال عجمة فيه وال تكرار
ممل وال تلعثم ،ثم تكلم بعده األمين إنعام رعد ،فأوضح
للرفقاء بأن الزعيم عندما كان يخطب ،كان يجتذب الناس
فيحس معه السامع
بأسلوبه المنطقي البليغ الحجة،
ّ
وكأنه يستمع إلى سيمفونية موسيقية ،يبدأ كالمه هادئاً،
ثم يعلو صوته ويعنف أسلوبه في المقاطع الهامة التي
ّ
فتخف نبرة
تتناول فكرة مركزية ،بعدها يعود إلى الهدوء
بحماس كبير،
صوته ،ثم ينهي كالمه في ختام خطابه
ٍ
ولذلك ،كان يشعر المستمع إليه بأنه مأخوذ بكل ما قاله،
مر ّكزا ً على لهجة الخطيب وشكله ونبرة صوته وحركة
يديه على المستمعين إليه .بعدها و ّزع��ت بعض كتب
الزعيم هدايا على الفائزين ،كما و ّزعت كتب بعض الك ّتاب
القوميين على المشتركين في تلك المباراة».
***
«وم��ن النشاطات التي ما ت��زال صورتها في البال،

الرحالت القومية االجتماعية أيام العطل المدرسية ،فقد
كانت محببة كثيرا ً إلى نفوسنا ،لما كنا نتلقاه خاللها
من دروس إذاعية ،أو االستماع إلى أحد مسؤولي الحزب
يحدّثنا عن موضوع ما يشغل تفكيرنا ،أو الشرح عن أثر
حضاري مميّز من تاريخ بالدنا ،كما كنا نشعر بالفرح
العميق عندما نخيّم لعدة أي��ام ف��ي إح��دى المناطق
الجبلية من لبنان ،فقد كنا نتعلم خاللها النظام المنضم
(ال��م��رص��وص) واألن��اش��ي��د الحزبية ،وال��ت��ن��اوب على
الحراسة ،وتل ّقي دروس إذاعية في العقيدة ،فيشعر
الرفقاء معها بتع ّمق وح��دة ال��روح واألخ���وة القومية
العميقة ،التي طابعها العام االنسجام واالحترام وروح
حب التط ّوع،
التعاون إلنجاز العمل ،بهمة عالية ،يحركها ّ
لتنفيذ ما هو مطلوب ،بشك ٍل متقن».

االلتحاق بمخ ّيم ضهور الشوير

«رفضت مع عدد من الرفقاء البقاء في مخيم شتورة
الذي كنا انتقلنا إليه ،قرب بيت المنفذ العام ،حيث كان
يقتصر عملنا فيه على الحراسة الليلية .طلبنا من المنفذ
العام الرفيق ميشال سعاده( ،)5إلحاقنا بعمدة الدفاع،
فنحن حضرنا لكي نشارك رفقاءنا القتال ،والدفاع عن
الحزب ،ال االكتفاء بعمل الحراسة ،في منطقة هادئة
نسبياً!...
«تجاوب الرفيق ميشال مع رغبتنا ،وبعد أسبوع
من مكوثنا في شتورة ،ز ّودنا برسالة تعريف إلى عمدة
الدفاع التي كانت مكاتبها في منطقة بيت الشعار – في
المتن الشمالي ،وعند وصولنا إلى العمدة ،أرسلنا مسؤول
التعبئة إلى مخيّم ضهور الشوير ،الذي كان بقيادة الرفيق
عبد الوهاب تركماني(.)6
تعرفتُ
إلى بعض القوميين ،أذكر
«في هذا المخيم،
منهم الرفقاء عبد الرزاق منديل( ،)7عبد الحافظ الراوي
وأكرم دندشي( ،)8الذي كان مسؤوال ً عن الدروس اإلذاعية
في المخيّم.
«بعد مرور أسبوع على وجودي في المخيّم المذكور،
استدعاني المسؤول المالي عنه ،الرفيق يورغاكي فهد(،)9
وسألني كم أحتاج من المال لمصروفي الشهري ،وما هي
مسؤولياتي العائلية؟! قلت للرفيق فهد« :أن ال مسؤوليات
عائلية على عاتقي ،ألنني ع���ازب» ،فأعلمني ب��أن لي

إعداد :لبيب ناصيف

مخصصا ً شهريا ً بقيمة خمسين ليرة ،قلت له« :ال حاجة
بي إلى المال ،وكل ما أحتاجه هو الدخان ،وهو بإمكانه
إعطاء هذا المبلغ إلى الرفقاء المحتاجين إلعالة ذويهم».
«م � ّرت ثالثة أسابيع على وج��ودي في مخيّم ضهور
الشوير ،كنا خاللها نتلقى بعض ال���دروس القتالية،
والتع ّرف إلى أنواع السالح المستعمل ،ثم القيام بدوريات
أمنية في بعض مناطق المتن الشمالي.
«قبيل ظهر أحد األيام ،استدعيت إلى خيمة آمر المخيّم،
وكنت باللباس العسكري ،منهمكا ً بحفر متراس إلى
الطرف الشمالي الشرقي من منطقة عرزال الزعيم ،وفور
وصولي إلى باب خيمته ،وج��دت في ضيافته والدتي
وعمي الكبير وابن خالي ،السفير مصطفى الزين(.)10
«أدّيت التحية لآلمر ،ثم بقيت في حالة استعداد ،فقال
لي« :أال تريد أن تسلِّم على أقربائك؟!» قلت :بلى ،ولكنني
ما أزال في حضرة األمر ،وهو لم يأمرني بالراحة ،عندها
طلب مني التقدّم والسالم على الوالدة ومرافقيها من
أقربائي.
«بعد جلوسي لدقائق معهم ،طلب مني تسليم ما
ذوي إلى
بحوزتي من عتاد حربي ،ثم أمرني بمرافقة
ِّ
عمدة الدفاع ،وبعد ساعة كنت في مكتب العميد الذي
ذوي إلى بلدتي ،وتنفيذ ما يطلب مني من
أمرني بمرافقة ِّ
تعليمات حزبية ،من مسؤولي منطقتي.

هوامش

 - 1خالد قطمة :من مدينة حماه .تخ ّرج من
الجامعة األميركية متوليا ً مسؤوليات في منفذية
الطلبة الجامعيين .غادر إلى «الكويت» حيث لمع
صحافيا ً وأديباً .له عدّة مؤلفات .سنعمم في وقت
الحق نبذة عنه.
 - 2جبران حايك :لالطالع على النبذة المعممة
عنه ال��دخ��ول إل��ى قسم أرش �ي��ف ت��اري��خ الحزب
على موقع شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية . www.ssnp.info
 - 3ع��ادل قانصو :م�ح��ام ،وك��ان كاتب عدل
في بيروت .نشط حزبيا ً في الخمسينات عندما

رحيل الرفيق مارون حنينة...
�أحد م� ّؤ�س�سي العمل الحزبي في منطقة الجميزة
لواله ،لما بقيت مديرية التضامن حيّة في ذاكرة حزبنا.
فهو ،منذ أن تع ّرفتُ إليه ،وعرفت أنه كان تولى مسؤولية مديرية
«التضامن» في «الجميزة» (بيروت) ،ثم في مديريات األشرفية ،نشط
جيداً ،لمصلحة تاريخ الحزب مستفيدا ً من ذاكرته القوية ومن حيويته،
وذكائه.
ابن الثمانين كان يزور منازل الرفقاء في األشرفية والجميزة .من بات
منهم في عمر متقدّم يد ّون له ذاتيته ومعلومات ما زالت حيّة في ذاكرته.
ومَن وافته المنية منهم ،كان يد ّون من عقيلته أو من أي فرد من أبنائه،
الذاتية وما توفر من معلومات.
وكان ،كل بضعة أيام ،يلتقي بي .يسلّمني ما يكون قد د ّون ،بخطه
الواضح الجميل ،مز ّودا ً اياي بما يكون قد حصل عليه من رسم للرفيق
المعني.
ودائما ً يتابع ما أكون قد تداولت به معه .يتصل مجددا ً بعائلة الرفيق
الراحل ،أو يتصل بعائلة رفيق آخر ،جامعا ً المعلومات ،إلى أن بات
ممكنا ً نشر النبذة المفيدة عن مديرية التضامن(.)1
معلومات أخرى احتفظ بها في ملف الرفيق مارون حنينة عن رفقاء
كان لهم حضورهم في العمل الحزبي ،وعرفهم في مسيرته النضالية
الغنية.
***
كان مذيعا ً ناجحاً ،وعقائديا ً مثقفاً .يحسن اإلذاعة الشعبية ،ويمتلك
في ذاكرته الكثير عن رفقاء ،وعن أحداث الحزب.
َ
يتوان يوما ً عن زيارة رفيق ،أو عائلة رفيق كانت وافته المنية.
لم
دأبه أن يد ّون المعلومات التي يجب أن تبقى لتاريخنا الحزبي.
كم زارني في «ضهور الشوير» عندما كان يصطاف ابنه في العيرون.
ودائما ً معه أوراق وملفات ومعلومات.
هذا الرفيق المشبع بإيمانه القومي االجتماعي ،إلى ذكاء وذاكرة
ووعي والتزام حقيقي بالحزب ،فقدناه بعد صراع مرير وطويل.
ألني عرفته جيدا ً أشهد أنه كان قوميا ً اجتماعيا ً حقيقياً ،بإيمانه

فت إليه ،واستمر مؤمنا ً وملتزما ً بالحزب.
تع ّر ُ
 - 4عفيف حمود :محام مقيم في باريس .تولى
مسؤوليات محلية ومركزية منها عميدا ً للعمل.
 - 5ميشال سعادة :من الرفقاء الذين نشطوا
وت ��ول ��وا م �س��ؤول �ي��ات ف��ي ن �ط��اق م��دي �ن��ة زحلة.
صاحب فندق «سلكت» في شتورة الذي كان مقرا ً
وم�م��را ً للعمل الحزبي على م��دى س�ن��وات ،منها
أثناء سنوات الحرب اللبنانية.
 - 6عبدالوهاب تركماني :ش��ارك في معارك
الحزب عام  1958منها في بلدة عدبل .منح رتبة
األمانة .غادر إلى غانا ،وتولى فيها مسؤوليات
حزبية .لالطالع على ما أوردت عنه عند رحيله،
الدخول إلى الموقع المذكور آنفاً.
 - 7عبدالرزاق منديل :من دير ال��زور .شارك
في معارك شمالن وأخرى أثناء حوادث .1958
غ ��ادر إل��ى إح ��دى ال�ب�ل��دان العربية وت��ول��ى فيها
مسؤولية العمل الحزبي .أشرت إليه في العديد
من النبذات.
ماض حزبي
 - 8أكرم دندشي :من تل كلخ .له ٍ
ن�ض��ال��ي ف��ي ال �ش��ام ول �ب �ن��ان .ب�ن��ى ع��ائ�ل��ة قومية
اجتماعية إلى جانب عقيلته الرفيقة ميمنة .تولى
مسؤولية وكيل عميد الدفاع.
 - 9ي��ورغ��اك��ي ف �ه��د :ع��رف�ت��ه م�ق�ي�م�ا ً ف��ي حي
«ال�م��زرع��ة» في ب�ي��روت .ثم التقيت به كثيرا ً في
س��ان ب��اول��و .ب�ن��ى ع��ائ�ل��ة ق��وم�ي��ة اجتماعية إلى
جانب عقيلته الرفيقة لوريس ،منها الرفيقة كلود
عقيلة الرفيق الراحل حنا حجار الذي كان تولى
مسؤولية منفذ عام البرازيل.
 - 10السفير مصطفى الزين :صاحب مؤلف
«ثعلب األناضول» عن مصطفى كمال أتاتورك.
كان سفيرا ً للبنان في أكثر من بلد منها تركيا التي
عرفها جيداً.

معلومات« :قاتل غ�سان جديد
وقاتل قاتله»

وثقافته والتزامه ومناقبه.
أمثاله يبقون في الذاكرة ،ويستمرون في تاريخ الحزب.
لن أنساك يا رفيق مارون .أشعر برحيلك أن جزءا ً من تاريخنا قد
رحل.
سأذكرك دائماً ،وسترافقني في أحاديثي ،كلما حكيتُ عن المآثر في
حزبنا ،وعن رفقاء شعّ وا بإيمانهم وسلوكيتهم ،وبتجسيدهم القدوة في
كل تصرف ...وأنت كنت من هؤالء.

يوم الثالثاء  19شباط  1957سقط المقدم الرفيق غسان جديد شهيدا ً على يد عميل المكتب
الثاني الشامي سامي شعت ،وهو من الجنوب السوري مقيم في الشام.
كان األمين علي المير ملحم( )1مع الرفيق عزيز ديوب في بيت وكيل عميد الدفاع األمين
فاضل كنج( )2في منطقة «الظريف» عندما وصلهما خبر اغتيال المقدم الرفيق غسان.
يروي في مذكراته:
« ركبنا بسيارة بيك أب وقصدنا شارع السادات ،وهناك شاهدنا جموعا ً من الناس وقلّة من
الشرطة تط ّوق بناية كان قد التجأ إليها القاتل بعد ارتكابه جريمته.
اندس
كنت أحمل مسدسا ً من نوع «مريلي» خطفه مني الرفيق عزيز ديوب ،وبسرعة البرق
ّ
بين الجماهير المحتشدة واقتحم البناية التي لجأ إليها المجرم وأطلق عليه النار فأرداه
قتيالً.
على إثر ذلك اعتقل الرفيق عزيز ديوب وأودع سجن الرمل في بيروت وبقي في السجن
حوالي ستة أشهر .خرج بعدها بريئا ً بحجة أنه أطلق النار على جثة هامدة ،وذلك بفضل
وكيليه المحامي األمين عبدلله قبرصي والمحامي الرفيق مصطفى عبدالساتر».
***
الرفيق عزيز ديوب من قرية «دوير بعبدة» (قرية الشهيد غسان جديد) كان ضابط صف
في الجيش الفرنسي ثم في الجيش السوري بعد االستقالل.
أصيب في معركة «المارون» في فرنسا في الحرب العالمية الثانية ،وبقي قيد العالج في
المستشفى مدة أكثر من ثالثة أشهر.
كان يرافق الشهيد الرفيق غسان جديد كظلّه ويحبه ويحترمه كثيرا ً جدا ً ويعتبره مثاله
األعلى.

هوامش

 - 1علي المير ملحم :من مصياف ،تولى مسؤوليات محلية في الشام ومركزية
في بيروت بعد أن انتقل إليها بعد حادثة المالكي .منح الحقا ً رتبة األمانة.
 - 2فاضل كنج :من جبلة ،تولى مسؤوليات محلية ومركزية وانتخب عضوا ً في
المجلس األعلى .عاد إلى الشام بعد الثورة االنقالبية .أشرنا إليه أكثر من مرة في
ويصح أن ننشر عنه نبذة تضيء على سيرته ومسيرته.
عدد من النبذات،
ّ

هوامش

عممت بتاريخ  ،2014/02/04لالطالع الدخول إلى موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.
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المربّية والأديبة والنا�شطة حزبي ًا ...الرفيقة �أناة عرنوق �شريقي
من الرفيقات اللواتي استق ّرين في العاصمة بيروت،
وأسسن حضورا ً حزبيا ً الفتا ً فيها ،نذكر بحزن وتقدير،
ّ
الرفيقة أناة عرنوق التي ،بعد أن التحقت بجامعة بيروت
العربية ،تع ّرفت على الرفيق مخايل شريقي( ،)1ثم اقترنت
به وناضلت معه منذ أوائل سبعينات القرن الماضي ،في
رأس النبع حيث منزلهما ،وفي رأس بيروت عندما انتقال
إليها أثناء الحرب اللبنانية بسبب األوضاع األمنية في
رأس النبع.
كنت تع ّرفت على الرفيقة أناة عندما التحقت بجامعة
بيروت العربية ،وتع ّرفت على الرفيق مخايل قبل أن يقترن
بها.
منذ ذل��ك الوقت احتلّت الرفيقة أن��اة ومثلها الرفيق
مخايل ،مساحة شاسعة في أعماقي ،تقديرا ً ومحبة
وارتياحاً.
ورغم مضي سنوات كثيرة ،فإن الرفيقة أناة مستمرة
ف��ي ذاك��رت��ي ووج��دان��ي ،حزينا ً على رحيلها الباكر،
ومستذكرا ً الكثير عن انتمائها الصادق ،وعن وعيها القومي
االجتماعي ،وكم كانت واعدة في الحزب ،وفي المجالين
األدبي والتربوي.
تميّزت الرفيقة أن��اة ،إلى نشاطها الحزبي والتزامها
الواعي والمناقبي ،بحسن تعاطيها مع الرفقاء والرفيقات،
ومع كل من تعاطت معهم في أي مكان استقرت فيه ،كما
بحضورها التربوي واألدبي في المدارس التي د ّرست فيها
وفي المجالت والكتب حيث كانت تنشر المقاالت األدبية –
الوجدانية ،منها« :البناء»« ،الحسناء» ،و«الديار».
***
ولدت الرفيقة أناة عرنوق في بلدة «متن عرنوق» عام
 1949بين عائلة قومية اجتماعية ،فوالدها إدوار قومي
اجتماعي ،كذلك شقيقه المؤ ّرخ والكاتب واألدي��ب مفيد
عرنوق .حازت على اإلجازة بمادة اللّغة العربية وآدابها،
مارست التدريس منذ عام  1973في العديد من المدارس
في بيروت ،منها :سيدة الناصرة األشرفية ،مار الياس
بطينا ،والليسيه الفرنسية.
اشتركت مع مجموعة من األساتذة بتأليف العديد من
الكتب التعليمية والتربوية في األدب والتاريخ والجغرافيا.

لها دراسات اجتماعية حول تربية الطفل ودراسات حول
األمومة ودراسات أخرى لألشبال في مخيمات الحزب.
اقترنت الرفيقة أناة من األمين ميخائيل شريقي عام
 1973ورزقا بولدين :مي ،ووائل.
قبل ذلك بعام ( ،)1972كانت انتمت إلى الحزب في
«جامعة بيروت العربية» ،حيث ك��ان للحزب مديرية
ناشطة.
***

وفـاتـها

بعد صراع مرير مع الداء العضال وافت المنية الرفيقة
أناة فنعاها كل من الحزب السوري القومي االجتماعي،
البعثة العلمانية الفرنسية ،وإدارة ليسيه فردان ،وكان
مأتمها الحاشد ي��وم الخميس  7كانون الثاني 1993
مناسبة ليعبّر فيها كل من عرفها وقدّر مزاياها عن حزنه
العميق ،كذلك الكلمات التي نشرت أثر وفاتها ،وأبرزها
لألمينة هيام نصرالله محسن ،للرفيقين الشاعرين حاكم
مردان ومردوك الشامي ،والرفيق الكاتب نظام مارديني.
***

التشييع

جاء في بيان عمدة اإلذاعة واإلعالم الذي نشرته جريدة
«ال��دي��ار» في عددها بتاريخ  ،1993/1/19التقرير
التالي:
« أقيم للرفيقة أناة مراسم تليق بما تحتله اجتماعيا ً
وثقافيا في نفوس ذويها ومعارفها ورفقائها ...فلقد نقل
الجثمان من مستشفى الجامعة األميركية في بيروت
إلى مدينة صافيتا في الشام بمواكبة حشد من الرفقاء
يتقدمهم عميد الداخلية الرفيق (األمين الحقاً) الدكتور
يوسف الكفروني ،عميد شؤون عبر الحدود األمين لبيب
ناصيف ومنفذ عام بيروت الرفيق (األمين الحقاً) وائل
حسنية وكامل هيئة المنفذية.
استقبل موكب التشييع في محطته األولى في دارة أهل
زوج الراحلة الرفيق (األمين الحقاً) ميخائيل شريقي في

صافيتا حيث احتشد معظم أهالي المدينة ،الذين انتقلوا
بعدها إلى الكنيسة للصالة على الجثمان وتقبل التعازي،
ومن ثم انتقل موكب المشيّعين سيرا ً على األق��دام ،على
الرغم من رداءة الحالة الجوية وبُعد المسافة المؤدية إلى
المدافن حيث واروا الجثمان الثرى».
***

الرفيقة األديبة

من بين عشرات المقاالت األدبية التي نشرتها الرفيقة
أناة في «البناء  -صباح الخير»« ،الحسناء»« ،الديار»
وغيرها من صحف ومجالت ،اخترنا الكلمة التي نشرتها
في العدد  691في مجلة «البناء -صباح الخير» بتاريخ
 ،1989/7/8بعنوان :معمودية سعاده
«ه����ذه ال��ل��ي��ل��ة س��ي��ع��دم��ون��ن��ي ،أم���ا أب��ن��اء عقيدتي
فسينتصرون .وسيجيء انتصارهم انتقاما ً لموتي»...
«سعاده»
بهذا وعدتنا يا معلم .وبقولك جعلتنا نصارع فنحسن
الصراع ،وال نرضى إال بحسن العدل ونزاهة التفكير.
بثثت فينا عطاءك ون ّوهت باسم المجد تنويهاً.
حكمت القلوب ،فبدّلتها ،وعلّمتنا أن البحر يمهل الغريق
ويفتح له باب األمل .وأن السائر متى بلغ قعر الوادي ال
يبقى أمامه إال الصعود.
غص ُة قلوبنا مغاور عابسة ،ولوعة اغترابنا بطولة
ّ
أرض أنت
ه��ادئ��ة .وه��وان��ا نخفيه ل��ك ،طالبين م��ودة
ٍ
ساقيها.
َل َ
هف نفسي عليك يا بالدي...
َل َ
هف نفسي عليك يا زوبعة المجد...
َل َ
هف نفسي يا محط السفن ويا فرضة البلدان...
أ ّمتي شاخت يا زعيمي وتصدّعت فباتت تقاتل توافه
األيام غافلة ...ح ّر األحقاد الذي يلفح وجوهنا.
فلهفي لجمها المتفاني وع ّزها المستضام.
دخولك وليلك ُمدله ُم الظالم.
فبقيت حيث أنت بحزنك الدفين وخجلك المستهان.
تسقطين كالدموع فوق وجنات النهار.
قائدك عظيم وعظيم ،يجعل السهام خيوال ً سابح ًة،

ويأخذ شعبه بجماع يده ليرمي أحقاد الزمان.
إننا نتش ّوق إليك يا معلم ...ونستشف عواطفك من
ماض جميل يغتنم غفلة الدّهر ليختلس ل ّذة األحالم.
ٍ
آالم��ك طهّرت ف��ؤادن��ا الموجوع ،وأيقظت فينا جسد
الثورة .وأجراس العودة تدوي في تالفيف الغيوم ،وقلبنا
كاليمامة يخفق حزنا ً وشعراً.
سألت النجوم ...سألت البحار ...سألت الغيوم...
سألت الندى ...بأي طريق أهرب من العاصفة ،والليل
ينهض خلف عنفوان الغار والزيتون.
فكان جواب سؤالي ،صمت بليغ ينوء من ضوء الغياب،
وهدير مكنة تطحن أنقاضنا لتصنع منها حجارة جاهزة
للبناء.

هوامش:

من صافيتا انتقل للدراسة في جامعة بيروت
العربية ،مستقرا ً في بيروت .منح رتبة األمانة،
وتولى أكثر من مرة مسؤولية مدير مديرية رأس
النبع.

