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الواليات المتحدة وتركيا:
اللعبة المزدوجة
} حميدي العبدالله
للوهلة األولى يبدو أنّ الواليات المتحدة تدعم ك ّل ما يقوم به الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ ��ان ،وحتى اعتراضها على منطقة الحظر
الجوي أو المنطقة اآلمنة ،هو اعتراض ينحصر في ر ّد محاوالت إلزام
الواليات المتحدة المشاركة في إقامتها وتح ّمل األعباء ،وليس اعتراضا ً
على المبدأ.
لكن في واقع الحال ،ثمة لعبة مزدوجة تحكم عالقة الواليات المتحدة
األميركية مع تركيا أردوغان.
م��ن جهة ت��رى ال��والي��ات المتحدة ف��ي تركيا م �ص��درا ً ه��ام�ا ً لنفوذ
الواليات المتحدة في المنطقة ،وال سيما في ضوء عدم الرهان الكبير
على التواجد األميركي المباشر بعد فشل االحتالل األميركي للعراق.
ومن جهة أخرى تراود الواليات المتحدة شكوك حول مدى انضباط
حكومات الرئيس أردوغان في إطار االستراتيجية العامة في المنطقة،
ال سيما أنّ اجتهادات أردوغان في السياسات اإلقليمية تتجاوز أحيانا ً
مدى قدرات الواليات المتحدة وحلفائها على تحقيقها ،األمر الذي يجعل
واشنطن تخشى نوعا ً من الته ّور في السياسة التركية.
هذه اللعبة المزدوجة عكستها تعليقات وتحليالت بعض المراكز
البحثية ووسائل إعالم أميركية أخرى.
مساعد للرئيس األميركي األسبق رونالد ريغان ،الرئيس الجمهوري
ورمز المحافظين الجدد ،هو دوف باندو نشر بحثا ًلمصلحة «معهد كاتو»
الذي يشغل فيه منصب «زميل بارز» ،ألقى الضوء على بعض جوانب
هذه اللعبة المزدوجة ،وخلفيات عدم التطابق الكامل في السياسات
وال�ت��وج�ه��ات األميركية وال�ت��رك�ي��ة ،على ال��رغ��م م��ن تطابق األه��داف
اإلقليمية ،والسيما في سورية والعراق .يقول باندو «لقد أمضت أنقرة
سنوات في حملتها الوحشية ض ّد االنفصاليين األكراد ،واحتلت أكثر من
ثلث جمهورية قبرص .كما تح ّولت تركيا إلى نظام استبدادي وإسالمي
مع تخلي رج��ب طيب أردوغ��ان عن أفكاره التح ّررية» .وع��ن إسقاط
تركيا الطائرة الروسية يوحي تعليق الباحث بأنه عمل طائش تحركه
تخص أنقرة أكثر ما تعبّر عن االستراتيجية األميركية التركية
دوافع
ّ
المشتركة .يقول باندو «األس��وأ من ذلك عدم تح ّمل أنقرة لمسؤولية
إسقاط الطائرة الروسية .قد تكون تركيا تعمل على حماية تجارة النفط
السرية ،أو حماية المتم ّردين في إح��دى المناطق التي تسيطر عليها
«جبهة النصرة» المنتمية لتنظيم «القاعدة» ،أو تحاول معاقبة موسكو
على دعم الرئيس السوري بشار األسد» .وحول عدم تطابق المواقف
والمصالح األميركية مع السياسة التركية ه��ذه ،يقول باندو« الحالة
األولى تق ّوض من المصالح األميركية .في حين أنّ الحالة الثانية تعمل
ض ّد هدف تدمير الدولة اإلسالمية الرئيسي» ويختم قائالً بحزم:
أي شيء يب ّرر السماح ألنقرة ج ّر حلف الناتو في حرب مع
«ال يوجد ّ
روسيا».
لعبة م��زدوج��ة ال يمكن االستنتاج بأنها س��وف تستم ّر إل��ى ما ال
نهاية ،ألنّ االستقطاب اإلقليمي ،بل الدولي الحادّ ،ال سيما في العراق
وسورية ،كفيل بوضع ح ّد لها آجالً أو عاجالً باتجاه ،إما التطابق مع
السياسة التركية ،أو إرغام أنقرة على االنضباط الكامل في السياسة
واالستراتيجيةاألميركية.

قطيعة بوتين تك�شف
دور �أنقرة الوظيفي
من دون ان يأبه كثيرا ً لتداعيات قراره حول الحكومة التركية تحدّث بوتين
عن استحالة العالقة معها من اآلن فصاعدا ً بعد ك ّل الذي جرى ،فقد أفسدت
تركيا العالقات الروسية التركية عندما هاجمت الطائرة العسكرية الروسية
فوق أراضي سورية من دون ان تعتبر انّ هذا سيؤثر بين البلدين ،وااله ّم انّ
تركيا لم تكن تتوقع انّ السلطات الروسية ستقف عند الحادثة لتقول انه من
الصعب بل من المستحيل التوصل إلى اتفاق معها ،ولم تكن تتوقع ايضا ً انها
ستواجه قيودا ً روسية على التعامل معها في المجال االقتصادي.
لم تكن تتوقع تركيا انها ستلجأ الى البحث عن أسواق غاز او نفط بعيدا ً عن
روسيا ،ولم تكن تتوقع ان الخطوة االرتجالية ستضعها وتوقظها من سباتها
فتعرف حدّها وتقف عنده.
تركيا اليوم تدرك حجمها الحقيقي ،ال بل هذا ما تريد روسيا إيصاله ،فأنقرة
ليست سيدة هذه الساحة وال يمكنها إثبات وجودها من دون الوقوف عند
المصالح الروسية ،وعند أكثر من مفترق طرق ،وتركيا التي أرادت موسكو ان
تتلقف وتحتضن موقفها وتحفظ مصالحها أجبرت االخيرة على التبدّل والتغيّر
جذريا ً وقلب الحسابات.
نعم ،لقد اخطأت روسيا وأخفت الحقائق منذ بداية األزمة السورية ،ونعم
لقد أخفت روسيا عن العالم أنها تراقب وترى الفساد في صفوف القوات التركية
والنفط الذي يُباع ويُشترى بينها وبين «داع��ش» وت��و ّرط الحكومة التركية
بحماية المه ّربين ،لقد أخفت روسيا ك ّل هذا لكنه كان تحت عينها ،وكانت أنقرة
تعتقد بأنّ موسكو لن تفضح المشهد من باب الثقة بأنّ موسكو تحتاج إلى
أفضل العالقات مع أنقرة من أجل ح ّل الملف السوري حتى ثبت العكس.
وانّ
على
أكدت موسكو لتركيا اليوم أنها لن تخضع لهكذا ابتزاز بعد اآلن،
انقرة معرفة وإدراك حجمها الحقيقي ،وانها لم تعد بالنسبة إلى روسيا إال
صاحبة وظيفة او مهمة تنفذها لصالح االميركيين ،واذا كانت روسيا تجلس
مع الواليات المتحدة مباشرة من أجل التفاوض حول ملفات المنطقة ،وليس
فقط بشأن سورية ،بل أيضا ً كان لها دور في المفاوضات حول الملف النووي
االيراني ضمن مجموعة ،1 + 5وكذلك لها دور بارز في الملف العراقي ،وال حاجة
اذا ً للحديث مع تركيا ،ألنّ االصيل يحاور االصيل ال الوكيل.
وضع بوتين بكالمه الكبير حدا ً سياسيا ً فاصالً ،لكنه رسم حقيقة اكبر ،وهي
ان الهالة التركية في الصراع يمكن تجاهلها بتحجيمها ووضعها امام حقيقة
واقعها التي ال تعدو في االزمة السورية سوى كونها عامال سلبيا وارهابيا في
المنطقة ،لقد نجح بوتين في تقديم تركيا بصورة شريك االرهاب االخطر في
العالم ،حتى وجدت تركيا نفسها امام وابل من التهم التي طالت الحكومة وافراد
عائلة الرئيس التركي ايضا.
يقول بوتين في مؤتمره الكبير ،وهو المؤتمر الصحافي السنوي ،انّ قطع
العالقات مع تركيا يعني شيئا ً واحدا ً اننا نستغني عن اي مكسب سياسي او
امني معها ،واننا قادرون على البحث في الملف السوري مباشرة مع االميركيين،
فال يقلقنّ احد أو يع ّول على دور تركي ستخسره المفاوضات ،وبالتالي سيؤثر
سلبا ً على ح ّل االزمة ،ألنّ تركيا ليست اآلمر والناهي في المسائل الكبرى.
يكشف بوتين بقطيعته للحكومة التركية االستغناء الروسي التا ّم ،عنها
والحاجة التركية السياسية واالقتصادية لروسيا ،ويؤكد بتجاهله إياها الدور
الوظيفي الذي تلعبه انقرة في الصراع ال اكثر وال اق ّل مهما حاولت المكابرة.
القطيعة الروسية لتركيا ليست اال عزال ً سياسيا ً ألنقرة عن حديث الكبار وعن
طاولة الحلول.

«توب نيوز»

اليمن ي�شق الطريق
ـ تتجه اليمن وسورية إلى طاوالت تفاوض ،فيما تستم ّر المواجهات ويبدو
خيار التسويات حاضراً ،بينما األط��راف المحلية ليست إال واجهة للخارج
والتسوية أكبر من الداخل.
ـ التسويات ليست خيارا ً بل تعبير عن كلفة عالية للنصر الحاسم وليست
تعبيرا عن توازن بين المتصارعين بل تعبير عن رجحان كفة أحدهما.
ـ عندما يكون للنصر طريق واضح وسريع ال تعيش التسويات إال كمنصة
لتحميل اآلخر مسؤولية الفشل وتكون نوعا ً من العمل السياسي ،وكذلك عندما
يكون التوازن كامالً بين المتصارعين تكون منصة للتهدئة من أجل تحسين
األوضاع بين جولتين.
ـ ينعقد التفاوض المجدي بشرطي اليقين المتبادل للمتصارعين باستحالة
النصر الحاسم ،وبأنّ رجحان الكفة ألحدهما محسوم وغير قابل للتعديل ،وأنّ
كلفة التسوية أق ّل من الخسارة ألحدهما وأق ّل من كلفة مواصلة الحرب حتى
النصر على اآلخر.
ـ في اليمن وسورية رجحت الكفة لصالح محور المقاومة ،لكن طريق النصر
الكامل شاق ومعقد.
ـ التسويات ال تت ّم مع الداخل بل مع مرجعه األميركي والمشغل السعودي.
ـ المواجهات ستتصاعد لرسم توزانات التسويات والعناوين الداخلية
ستتساقط بعد إنجاز التسويات.
ـ اليمن يشق الطريق.

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.

�أول مركز للحزب بعد الثورة القومية
الحديث عن العمل الحزبي في السنوات التي أعقبت الثورة االنقالبية 1961-
 1962يطول ومعه نسجل أسفنا أن الرفيق الشهيد جوزف رزق الله وهو كان
تولى مسؤولية مفوض لبنان لم يد ّون مذكراته عن تلك الفترة ،ومثله لم يفعل
األمين هنري حاماتي الذي تاله في المسؤولية فاألمين عبدالله محسن.
كذلك أمناء ورفقاء نشطوا في السنوات األولى من فشل الثورة االنقالبية لم
يكتبوا عن العمل الحزبي في تلك السنوات ،نذكر منهم األمين الراحل شفيق
راشد ،األمين الراحل جمال فاخوري ،األمين جبرايل عون ،األمين الراحل الياس
جرجي ،الرفيق الراحل عصام البابا ،الرفيق غطاس الغريب ،الرفيق توفيق
الحايك ،الرفيق جورج قيصر وغيرهم.
وحده األمين غسان عزالدين نشر في مؤلفه «حوار مع الذاكرة» معلومات
عن تلك المرحلة الهامة من العمل الحزبي يمكن أن تكون من بين األسس في
كتابة تاريخها.
كنت تحملت المسؤولية الحزبية في مفوضية لبنان مع الرفيق جوزف ،ثم
مع األمين هنري (مسؤوليات منفذ عام بيروت ،ناموس المفوض ،خازن عام)
ومع األمين عبدالله محسن توليتُ مسؤولية رئيس مكتب الطلبة وعضوا ً في
اللجنة المركزية التي كانت حلّت مكان المفوضية.
في أحد أيام األشهر األخيرة من العام  1962اتصل بي الرفيق عبدالرحمن
النويري( )1طارحا ً علي موضوع تولي المسؤولية الحزبية عن القسم الغربي
من منفذية بيروت .بعد التداول ،قبلت مبدئياً.
بعد أيام كان يتصل مجدداً ،متحدثا ً إلي بالتفاصيل.
بعد أيام أيضا ً كنت على موعد في محله الكائن في بناية العسيلي إلى جانب
سينما األمير( )2فألتقي الرفيق الذي سيوصلني إلى لقائي مع المفوض .كان هذا
لقائي األول بالرفيق توفيق حايك الذي لم أكن على معرفة به .توجهت معه إلى
مقهى مشبوه في البناء حيث كان يحتل مقهى الباريزيانا الطابق األول منه.
هناك أض��واء خافتة .رجل ينتظرني .ع ّرفني الرفيق توفيق على الرفيق
ج��وزف رزق الله .تحدّث إلي منطلقا ً من الحديث ال��ذي كان ت ّم مع الرفيق
عبدالرحمن النويري.
شرحتُ له عن عملنا مع الرفقاء في المصارف لجمع مبالغ مالية لعائالت
الرفقاء األسرى( )3وعن استمراري في النشاط الحزبي في المصيطبة باعتباري
مديرا ً لمديرية المصيطبة الثانية(.)4
وافقتُ على تولي مسؤولية العمل الحزبي عن القسم الغربي من بيروت ،إلاّ

إعداد :لبيب ناصيف

أن سرعان ما امتدت مسؤوليتي لتشمل بيروت الكبرى :من الضبية ،انطلياس
إلى الحدث صعودا ً إلى الحازمية ،بعبدا ،اللويزة ،الفياضية ،وصوال ً إلى برج
البراجنة.
بعد ايام دُعيت الى حضور اجتماع المفوضية العامة .فور دخولي إلى الشقة
لفتني تمدد مارد على طول السرير المواجه للباب .الشقة صغيرة ،سرير،
طاولة وبعض المقاعد ،حمام.
تعرفتُ يومها على «المارد» األمين جبرائيل عون ،على الرفيق كميل الذي
مضت سنوات ألكتشف أنه األمين شفيق راشد(.)5
ً
إلى تلك الغرفة كنا نتوجه مرة أو مرتين كل أسبوع ،أخرج ليال وعيناي أربعة
من فرط الدخان .أذكر أني كنت أتوجه والرفيق جوزف إلى مطعم «مروش» قرب
مبنى بلدية بيروت ،لنسد صرخات البطن الخاوية ،بصحن فول أو أكثر .ومن
«المروش» إلى ساحة الشهداء ألستقل سيارة األجرة إلى المصيطبة( )6فأنام
()7
ما تبقى من الليل ألستفيق عند السادسة والنصف مهروال ً إلى بنكو دي روما
فأصله قبل الوقت وأحيانا ً بعده بدقائق.
وفي البنك يبدأ توافد الرفقاء .بدأ خفيفا ً ثم راح «يزدحم» عندما توليت
مسؤولية مكتب الطلبة .الرفيقة جيزيل رزق الله( )8كانت تعمل في أحد األقسام
المجاورة للقسم الذي كنت فيه ،تشاهد كل شيء .كم ضحكت.
كلما مررت بالقرب من تلك البناية( )9ألتفت إلى داخلها حيث ردهة واسعة،
وفي آخرها درج رخامي إلى الطابق االول ،أعود بالذكرى إلى أوائل الستينات،
تغمرني عواطف وذكريات وأشواق ،وحنين إلى أيام حلوة فيها لذة التحدي
والنضال الحقيقي والشعور أنك انتميت إلى حزب يريد أن يبني شيئا ً أساسيا ً
في المجتمع.

هوامش:

( )1من رفقاء المصيطبة ،وك��ان تولى مسؤولية م��درب ،ونشط
حزبياً.
( )2كانت تقع إل��ى ج��وار مدخل موقف بناية العسيلي ،ال��ذي منه
تنطلق سيارات األجرة إلى منطقة رأس بيروت.
( )3كان عددا ً كبيرا ً من الرفقاء يعملون في معظم مصارف العاصمة

بيروت .تمثلوا بالرفيق رفعت عسيران عضوا ً في نقابة المصارف،
ثم بالرفيق الراحل مأمون منصور بعد أن كان غادر الرفيق عسيران
إلى لندن.
بعد أشهر قليلة من الثورة االنقالبية ،تداعى الرفقاء لجمع التبرعات
فإيصالها إلى عائالت رفقاء األسرى.
( )4المصيطبة األول��ى :كانت تضم الرفقاء من المنطقة العليا من
المصيطبة (حي اللجا – محيط منزل صائب سالم – أعالي برج
أبو حيدر) .المصيطبة الثانية تضم الرفقاء من المنطقة الوسطى،
أما مديرية وطى المصيطبة فتضم الرفقاء في المنطقة الواقعة من
كورنيش المزرعة ونزوالً.
( )5من قب الياس .غ��ادر إل��ى أوت��اوا حيث تولى فيها مسؤوليات
حزبية .لالطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
( )6نهارا ً كانت سيارات األج��رة تتخذ موقفا ً لها إلى جوار سينما
التياترو الكبير ،أما ليالً فتنتقل إلى أعلى ساحة الشهداء.
( )7عملت فيه من العام  1961لغاية العام  .1968كان البنك يقع الى
جانب مبنى مجلس النواب.
( )8ابنة الرفيق الشهيد ج��وزف رزق الله عقيلة الرفيق جورج
البطل.
( )9تقع وسط الشارع الممتد من شارع الحمراء باتجاه مستشفى
الجامعة االميركية .
***
ننصح ب��االط�لاع على ال��دراس��ة القيّمة لالمين ال��دك�ت��ور جورج
يونان المنشورة في عدد «البناء» تاريخ  2015/12/16بعنوان:
« الكنيسة المشرقية من مار توما ومار أداي الى كارثة الخابور...
وقائع صحيحة وحقائق مطموسة «.

�أحد وجوه الحزب الم�ضيئة في الأردن ...الرفيق الدكتور �إميل لطفي
عندما نتحدث عن القوميين االجتماعيين في األردن
يبرز الرفيق الدكتور إميل لطفي من بين أوائل الذين انتموا
وتولوا المسؤوليات .كان وجها ً حزبيا ً تميز كفاء ًة وثقافة
والتزاما ً نهضوياً.
سابقا ً كنتُ كتبت عن األمينين مصطفى أرشيد وزهدي
الصباح والرفقاء د.محمد أمين تلحوق ،اإلعالمي جورج
حداد ،اإلعالمي عبد الهادي حماد( ،)1ويصح أن نكتب عن
غيرهم ،إن ساهم معنا رفقاء من األردن ،أو من خارجها
قطنوا فيها ردحا ً من الزمن ،ويملكون المعلومات المفيدة.
فالعمل الذي نقوم به يبقى ناقصا ً إذا لم يساهم رفقاء
آخرون في واجب التعريف على سير شهداء ومناضلي
الحزب ،وعلى أحداث حزبية كثيرة رافقت مسيرة الحزب.
()2
عن الرفيق الدكتور إميل لطفي نقدم هذه اإلضاءة
راغبين إلى كل رفيق عرفه في سيرته الشخصية و أو
مسيرته الحزبية أن يضيف ما عنده ،إغنا ًء للنبذة عن
رفيق سمعتُ كثيرا ً عن تميّزه.
ُول��د الرفيق اميل عايد سالم لطفي اللطافنة بمدينة
السلط في عام  .1921وهو أخ لكل من فايز الذي كان قاضيا ً
في محكمة التمييز ثم أصبح وكيالً لوزارة العمل ،ونجيب
الذي كان يعمل في القوات المسلحة ،وست أخوات .كان
والدهم من أوائل المحامين في السلط الذين درسوا في

دمشق ،وعيّن قاضيا ً فيها .ثم تسلم منصب قائمقام في
الكرك مدة خمس سنوات ليعود بعد ذلك لممارسة مهنة
المحاماة بمدينة السلط.
درس الرفيق إميل في مدرسة الالتين ثم انتقل إلى
مدرسة السلط الثانوية ،وتخرج منها بعد أن أت ّم الصف
التاسع في العام الدراسي  ،1938-1937ثم سافر إلى
دمشق ،ودرس الطب في جامعتها وتخ ّرج منها .ثم سافر
إلى إنكلترا وتخصص في الطب العام.
مارس المهنة في السلط وعيّن في وزارة الصحة وعمل
في المدينة مدة سنتين استقال بعدها وفتح عيادة وسكن
هو وعائلته في عمارة لهم بُنيت من الحجر األصفر بشارع
البياضة .وكان تز ّوج بالسيدة سهام يعقوب السكر التي
أنجبت له عماد وابنتين هما :عشتار واليسار الذين أكملوا
التعليم الجامعي في األردن وخارجه.
أسهم في تأسيس جمعية السلط الخيرية ،وكان من
مؤسسي الحزب السوري القومي االجتماعي بمدينة
السلط .وك��ان الحزب بدأ نشاطه في السلط منذ بداية
ّ
والتف حوله عدد من المتعلمين في السلط
األربعينات
وخارجها ،منهم :وصفي التل في البداية ،وعبد الحليم
النمر ومحمد داود وعدنان الصباح( )3ونجيب حداد ونايف
قعوار( )4وغيرهم.

بعد الثورة االنقالبية فجر  ،1962انتقل عدد كبير من
المسؤولين والرفقاء إلى األردن ،وكان الرفيق الدكتور إميل
من الذين ساعدوا أفراد هذا الحزب.
عندما انتقل إلى عمان عام  ،1953افتتح عيادة في أول
شارع السلط كان يعمل فيها طوال النهار معالجا ً المرضى.
وعندما كان المستشفى اإليطالي يستدعيه ،كان يلبي نداء
الواجب اإلنساني .واعترافا ً بفضله فقد ُمنح وسام الفارس
اإليطالي تقديرا ً لخدماته فيه .وكذلك تقديرا ً لما قام به
أثناء حرب  1967من مساعدات للمرضى والجرحى جراء
الحرب .حصل على تكريمين في عام  1985من نقابة
األطباء األردنيين باعتبار ما قام به من خدمات ،وباعتباره
من أوائل األطباء الرواد.
وافته المنية في  1969/1/3وعمره ال يتجاوز ()48
ثمانية وأربعين عاما ً اثر ذبحة صدرية أصابته فجأة
ودفن في مقبرة أم الحيران وكانت جنازته حافلة جمعت
حشدا ً من أصدقائه ومقد ّريه...
الحقا ً أقيم له حفل تأبين بعمان في مجمع النقابات
المهنية ،تحدث فيه كثير من عارفي فضله ،كان منهم دولة
أحمد اللوزي ،واألستاذ سليمان المشيني وغيرهما ،حيث
أشاد الخطباء بخدمات الرفيق وتفانيه في مهنته ،وجهاده
في سبيل تأسيس نقابة األطباء في األردن .كما أشادوا

�إحدى �سنديانات الحزب في ر�أ�س بعلبك
وفي البقاع ال�شمالي الرفيق توفيق من�صور
كنت عرفت الرفيق توفيق منصور منذ أواخر
ستينات القرن الماضي عندما كنت أتردد إلى
رأس بعلبك فألتقي به وبالرفيق (السابق)
حكمت سمعان ،ورفقاء عديدين ما زلت أذكرهم
بحنين وش��وق ،منهم الشهيد يوسف أنطون،
ال��ي��اس م��ك��س��ور ،ح��ري��ص غ��ض��ب��ان ،إبراهيم
روفايل ،زيدان أنطون ،جورج الحاج ،وغيرهم.
منذ ذل��ك الحين والرفيق توفيق مقيم في
ذاكرتي وحاضر في تاريخ العمل الحزبي في
رأس بعلبك والبقاع الشمالي ،وكثيرا ً ما تولى
مسؤولية العمل الحزبي أو كان عضوا ً في هيئة
المنفذية.
في كل الظروف التي انتابت الحزب والمنطقة

ك��ان الرفيق توفيق ناشطاً ،لم يتقاعس ولم
يقعد إلى جانب.
التقيت به كثيراً ،ودائما ً كانت تشدني إليه
أواصر المحبة واالحترام ،عارفا ً ما في أعماقه
من إيمان وطيد ،ومن أخالق النهضة.
لم أعلم برحيله إال منذ أيام عندما سألت عنه
منفذ عام البقاع الشمالي األمين حسن عباس
نزهة.
فالرفيق توفيق لم يكن رفيقا ً عابرا ً في رأس
بعلبك ،أو في البقاع الشمالي ،هو من األساس
في بلدته ،ونحن إذا كتبنا عن تاريخ العمل
الحزبي في البقاع الشمالي وف��ي بلدة رأس
بعلبك ،احتل الرفيق توفيق منصور مساحة

ال يمكنني أن أذكر بسكنتا أو ألتقي أحدا ً من
الرفقاء فيها ،إال وأستذكر بكثير من الحنين
ومشاعر الحزن رفيقا ً مثاليا ً في تعاطيه وفي
التزامه هو الرفيق الدكتور عساف نعيمة.
عرفت الرفيق عساف في أواسط الستينات
عندما كان طالبا ً للطب في الجامعة اليسوعية،
وكنا معا ً في «مكتب الطلبة»( )1للحزب ،نعمل
ونتحرك ونجول في المناطق ،و«معنا» يعمل
ويتح ّرك المكتب الثاني وتجول أعينه المتربصة
في كل زاوية.
غادر في أوائل السبعينات إلى ديترويت في
الواليات المتحدة ،للتخصص ،وبقينا نتواصل.
فيها تولى مسؤولية العمل الحزبي( ،)2ونشط،
وك��ن��ت أت��ول��ى م��س��ؤول��ي��ة رئ��ي��س مكتب عبر
الحدود .ولما عاد إلى الوطن ،استمر ذلك القومي
االجتماعي المؤمن ،المحب ،الصادق ،المشع،
الوفي إليمانه ولصداقاته وألهله ولمحبيه.
الحرب المجنونة أبعدته وأبعدتني .إنما كان
يسأل عني الرفيقان كابي وسامي برباري كلما
التقى بهما أو بأحدهما( )3وبدوري كنت أطمئن
عنه ،وانتظر يوما ً نلتقي فيه.
كانا يرويان لي ما يُفرح عن حضوره اإلنساني
في مستشفى القديس جاورجيوس (مستشفى
الروم)( ،)4عن استمراره قوميا ً اجتماعيا ً ال

هوامش:

( )1مراجعة أرشيف تاريخ الحزب على موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
 ،www.ssnp.infoلالطالع على ما حررته
ع��ن األم�ي��ن مصطفى أرش�ي��د وال��رف�ق��اء محمد
أمين تلحوق ،جورج حداد وعبد الهادي حماد.
( )2نحن نعمد إلى نشر النبذة بناء للمعلومات
التي توفرت لدينا ،بعد أن نكون حاولنا عبر
اتصاالت ورسائل إلى المعنيين.
( )3عدنان صباح :كنا تحدثنا عنه ضمن النبذة
المعممة ع��ن شقيقه األم�ي��ن زه ��دي .مراجعة
الموقع المشار إليه آنفاً.
( )4نايف قعوار :انتمى في الجامعة األميركية
في بيروت وتولى مسؤولية منفذ عام الطلبة
أوائل الخمسينات ،قبل أن يغادر إلى األردن.

الرفيق عبداهلل د ّروج
من �صدد (ال�شام) �إلى الأرجنتين

جيدة في كل منهما.
أكتب عنه هذه الكلمة وهو يستحق أن يُكتب
ع��ن نضاله ومسيرته الحزبية الكثير .إنها
دعوة إلى فرعنا الحزبي في رأس بعلبك وقد
عرف الرفيق توفيق جيداً ،رفيقا ً ومسؤوالً ،أن
يهتم ،إذ من حق الرفيق توفيق منصور على
حزبه أن يكون له حضوره في تاريخه ،إلى
جانب الشهداء واألمناء والرفقاء الذين ناضلوا
وتفانوا وقدموا التضحيات وبقوا حتى آخر
رمق من حياتهم ،أوفياء للقسم ،وللقضية التي
عنت لهم كل وجودهم .والرفيق توفيق منصور
من بين هؤالء.

الرفيق المثالي الدكتور ع�ساف نعيمة...
مار�س الطب مهنة �إن�سانية
يهاب من كشف هويته ،أو أن يعرف الجميع أن
إشعاعه المناقبي نابع من إيمانه الف ّذ بسعاده،
معلما ً وزعيما ً وبانيا ً لنهضة األمة.
كنت عرفت في تلك الفترة عقيلته الفاضلة
هيام الزغبي وشقيقها ملحم عندما كان طالب
هندسة في الجامعة اليسوعية ،وعرفت الحقا ً
خاله ،األدي��ب والكاتب وال��م��ؤرخ وأح��د بناة
العمل القومي االجتماعي في بسكنتا الرفيق
سليمان كتانة.
رغ��م س��ن��وات القهر وال��ح��واج��ز وال��ح��دود،
وأمراء البحث عن الهوية ،بقي الرفيق عساف
في أعماقي أح��نّ إليه وأصبو ألن نلتقي وأن
نتحدث كما كنا نفعل .وبقيت أنتظر يوما ً فيه
نلتقي.
وانهارت السدود ذات يوم من العام ،1990
كانت أمنيتي إل��ى منفذ ع��ام المتن الشمالي
األمين أنطون خليل أن نتوجه سويا ً إلى بسكنتا
عند أول مناسبة .قلت له :منذ سنوات وأنا أم ّني
النفس أن التقي الرفيق عساف نعيمة ،أن أعبطه
بكل الحب الذي أ ّكنه له ،وبكل مشاعر التقدير
واالعتزاز بما في أعماقه وسلوكه وتصرفاته من
مزايا االلتزام الحقيقي بالحزب وبالنهضة.
وفعالً توجهنا ،إنما لنذرف دمعة على رفيق
خطفه القدر ذات ليلة ،ونقف مع اآلالف من رفقائه

بفكره القومي والوطني ،وما كان يتمتع به من استقامة
وتواضع وخلق رفيع.

وأهله ومحبيه وأبناء بلدته ،نستذكر سيرته
الرائعة ،ومناقبه التي جعلت كل من تعاطى
معه وتع ّرف عليه ،يحبه كثيرا ً ويستمر.

هوامش

( )1أذك��ر م��ن ال��رف�ق��اء ال��ذي��ن نشطوا
في المكتب :األمين د .ج��ورج يونان،
األمين كمال الحلبي والرفيق يوسف
المسمار.
( )2ت��واله��ا ب �ع��ده ال��رف �ي��ق (األم �ي��ن
الح� �ق� �اً) إم �ي��ل ح �م��ود م� �ك ��ارم ،شبيه
الرفيق عساف ،مناقب وترفعا ً والتزاما ً
نهضوياً.
( )3في الحزب ،وأذكر من الرفقاء إيلي
ساسين (كوسبا) وع�ج��اج العنداري
(خلوات فالوغا).
( )4اب �ن��ا األب اي �ل �ي��ا ب ��رب ��اري ال��ذي
ع�� ّرف س �ع��اده قبل س��اع��ات قليلة من
استشهاده .كان طبيبا ً معروفا ً للكلى.
م��ارس الطب مهنة انسانية ال وسيلة
لكسب المال.

المطالِع لألعمال الكاملة وتخصيصا ً لرسائل سعاده التي وجهها إلى
رفقاء في األرجنتين ،ال بد أنه اطلع على اسم الرفيق عبدالله د ّروج في عديد
من الرسائل ،ومنها ما وجهها إليه سعاده .إال أننا ال نجد في أي مكان شرحا ً
عن الرفيق المذكور ،أو عن غيره من رفقاء وجه إليهم سعاده رسائل ،أو وردت
أسماؤهم في رسائله .حبذا لو أمكن منذ بداية الخمسينات التدقيق في أسماء
هؤالء الرفقاء ،مع أمناء ورفقاء من األرجنتين .إذ من الجيد أن يرد في هوامش
الرسائل ،معلومات تضيء على الرفقاء الواردة أسماؤهم في متنها.
عن البعض من هؤالء كنت عممت نبذات يمكن االطالع عليها في قسم أرشيف
تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.
 ،ssnp.infoمنهم األمين وليم بحليس والرفيق إبراهيم حبيب طنوس.
***
منذ أيام كنت أراجع أعدادا ً قديمة في مجلة الحزب «صباح الخير – البناء»،
فقرأت الخبر التالي عن الرفيق عبدالله د ّروج أورده بالنص تعريفا ً عن الرفيق
المذكور:
« وافت المنية في  1988/7/12الرفيق عبدالله جرجس د ّروج من قرية
صدد – حمص الشام .أمضى الرفيق الفقيد حياته كلها مؤمنا ً برسالته القومية
االجتماعية وكان ذو مكان اجتماعي وعامالً برسالته طوال حياته ولم يتبدل
رغم كل الظروف التي مرت عليه وعلى الحزب.
ولد الرفيق في قرية صدد – حمص الشام عام . 1903
أسس جمعية نور الهدى الخيرية االجتماعية عام  1929في بلدته وهي
جمعية لمساعدة فقراء القرية.
هاجر إلى األرجنتين عام  1934نتيجة أوض��اع الوطن البائسة في عهد
االستعمار الفرنسي ،وفي األرجنتين كان عضوا ً في الجمعية الثقافية السورية.
وفي عام  1941تع ّرف على حضرة الزعيم وانتمى إلى الحزب السوري القومي
االجتماعي وكان رفيقا ً نشيطا ً وكلف بمسؤولية مدير مديرية برثماميتوا.
عاد إلى الوطن عام  1949وبدأ يعمل في قريته ويناضل في صفوف الحركة
القومية االجتماعية.
عمل على تأسيس جمعية عضد الفقير االجتماعية وكان عضوا ً نشيطا ً فيها.
وافته المنية مساء  1988/7/12وشيّع إلى مثواه األخير في 1988/7/13
الساعة الرابعة مساء.

