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مرويات قومية

هل حُ ِّررت الرمادي؟
} حميدي العبدالله
أعلن رسميا ً عن تحرير مدينة الرمادي ،عاصمة محافظة األنبار.
وق��د فوجئ الكثير من المتابعين بسرعة تحرير المدينة ،حيث
ترجح احتمال أن تكون المعركة طويلة نسبياً ،ألنّ
كانت التوقعات ّ
«داعش» قد يكون قد أنشأ شبكة من الخطوط الدفاعية التي تم ّكنه
من الصمود أطول فترة ،ال سيما أنّ الحشد الشعبي لم يشارك في
القتال إلى جانب الجيش العراقي ،واقتصرت المشاركة على أبناء
العشائر ،وهم حسب تقديرات أميركية ال يتجاوز عددهم خمسة
آالف مقاتل.
يمكن القول إنّ سهولة تحرير الرمادي ،أو ما تح ّرر منها حتى
اآلن ،يعود إل��ى ع��دد من األس�ب��اب ،أولها أنّ منازل ه��ذه المدينة
تنتشر أفقيا ً وليس طابقياً ،وهذا يس ّهل اقتحامها من قبل القوات
المهاجمة ،على عكس الوضع فيما لو كانت األبنية أبنية طابقية
حيث تتح ّول إلى قالع يسهل على المدافعين الدفاع عنها وتكبيد
المهاجمين خسائر كبيرة ،وهذا مبدأ عسكري متعارف عليه ،على
األق ّل منذ الحرب العالمية الثانية ،وثاني هذه األسباب أنّ «داعش»
ل��م يلجأ إل��ى حفر شبكة م��ن ال�خ�ن��ادق تس ّهل عليه االح�ت�م��اء من
القصف الجوي والتمترس فيها لصد ّالمهاجمين ،على عكس ما
فعل ويفعل المسلحون في سورية ،ويعود سبب ذلك إلى احتمال
أنّ «داعش» لم يكن على قناعة باحتمال ش ّن هجوم على المدينة،
سواء كان هذا الهجوم عبر الج ّو أو عبر الب ّر ،أو أنه ال يريد التمسك
بالمدينة وخوض حرب مواقع ،بل ّ
يفضل حرب الحركة ،أو حرب
العصابات ،وهذا ما يالئمه أكثر ،ولكن أسلوب قتال «داعش» في
يفسر
سورية يختلف عن أسلوبه في العراق ،وه��ذا الخالف قد ّ
عدم التع ّهد من قبل «داعش» بالقتال المستميت عن المناطق التي
يسيطر عليها في العراق على عكس استماتته بالدفاع عن مواقعه
في سورية وتفسير ذل��ك يكمن ربما بما يحكى عن تواطؤ بين
أي أنّ «داعش» أهدى األميركيين انتصارا ً
«داعش» واألميركيينّ ،
ينسق
سهالً نسبيا ً لتفعيل وتلميع الدور األميركي في العراق الذي ّ
مع استراتيجية إعادة النفوذ األميركي إلى بالد الرافدين.
رغم ك ّل هذا المالبسات ،هل ت ّم فعالً تحرير الرمادي بكاملها؟
سؤال طرح في ضوء تقارير أميركية تتحدّث عن وجود أكثر من
يتحصنون في بعض مناطق
( )700مقاتل من «داع��ش» ال زال��وا
ّ
ال��رم��ادي ،وق��د يستخدمون ت��واج��ده��م ف��ي ه��ذه ال�م�ن��اط��ق لش ّن
هجمات على ق��وات الجيش ف��ي توقيت الح��ق ،واالس�ت�ي�لاء على
مواقع جديدة ،ال سيما أنّ القتال االلتحامي ّ
يعطل فعالية الطيران
ومدفعية الميدان بعيدة المدى.
التقارير األميركية تتحدث عن تحرير المجمع الحكومي وبعض
األحياء وليس كلها ،وه��ذا يعني ع��ودة الوضع في ال��رم��ادي إلى
ما ك��ان عليه قبل استيالء «داع��ش» بالكامل على المدينة ،إذ من
المعروف أنّ «داع��ش» كان يتواجد في بعض أحيائها وجعل من
هذا التواجد نقطة انطالق لهجماتها الالحقة التي انتهت بالسيطرة
على كامل المدينة.

ال�سعودية وحرب م�ضايا
«حملة مضايا» المستندة إلى صور حقيقية وأخرى مز ّورة ،طرحت في
الوسط اإلعالمي أسئلة من نوع ،كيف يعيش مسلحو مضايا وهل يموتون
جوعاً ،أم أنهم يتمتعون بالغذاء والدواء ويتنعّ مون بالمساعدات التي تصل
عبر القنوات األممية ويقومون بتخزينها ،وتسليم حصص منها تباعا ً إلى
تجار يتبعون لهم يقومون ببيعها في سوق سوداء ،كما هو الحال في مخيم
اليرموك وداريا والمعضمية ،وإال من اين جاءت معادلة بيع كيلو األرز بمئة
ألف ليرة سورية؟ والسعر يأتي من سوق والسوق بائع ومشتر ،فمن هو
البائع؟
يقول الخبراء في الجمعيات األممية المهتمة بقضايا المساعدات في
المناطق المحاصرة في سورية ،إنّ مناقشة الصور المدسوسة في الحملة،
تكشف مصادرها المفبركة ،لكنها ال تلغي وج��ود مأساة ومعاناة وجوع
وموت من الجوع ،وفي حاالت الحصار المنتشرة في مناطق االشتباك في
سورية ،ال توجد مشاهد مشابهة في المناطق المحاصرة التي ينتشر فيها
الجيش السوري وحزب الله ويحاصرها المسلحون ،ليس ألنّ المسلحين
يتعاملون بإنسانية مع المناطق التي يحاصرونها ،بل هم يقطعون أنابيب
المياه وخطوط الكهرباء ،ويمنعون دخول المحروقات عدا منعهم الغذاء
والدواء ،ومعلوم أنهم يقتلون األطفال أحياء وقاموا في عدرا العمالية بزجّ
خمسمائة إمرأة وطفل في أفران الصهر وقاموا بإحراقهم أحياء ،لكن الفوارق
بين أداء المسلحين وأداء الجيش السوري وحزب الله ،هو أنّ المسلحين
عندما تحاصر منطقة يسيطرون عليها ،يستولون على ك ّل م��وارد الطعام
ومستودعات ال��غ��ذاء ،ويقومون بمصادرتها من التجار والسيطرة على
األفران ،والصيدليات ،ومراكز تشغيل الكهرباء وتأمين المياه ،وكلما جاءت
قوافل معونات يصادرونها ،ويبيعون الفائض إلى تجار محسوبين عليهم
لجني المال منها ،بينما يبقى الفقراء بال طعام وال غذاء وال تدفئة حتى الموت،
فيتاجرون بالصور والحمالت أم�لا بفك الحصار عن المسلحين أنفسهم
بتوظيف مأساة الناس ،أما حيث يسيطر الجيش السوري وح��زب الله،
فيعيش المقاتلون أسوة بالناس يتقاسمون معهم السراء والضراء ،ولذلك ال
صور تشبه صور مضايا واليرموك تخرج من نبل والزهراء المحاصرتين منذ
ثالث سنوات.
مصادر قريبة من وقائع الميدان السوري تقول إنه في حاالت الحصار
يجري أحد ثالثة خيارات ،عندما يضيق الحال وتقترب المؤن من النفاد يق ّرر
المسلحون االستسالم لخصمهم بوساطة تضمن الح ّد الممكن من الشروط
المقبولة ،أو يقايضون حصارا ً بحصار ،أو يش ّنون هجوما ً معاكساً ،وقد
شهدت مناطق عديدة فيها الجيش السوري هذه الحاالت ،أما المسلحون
فطريقتهم هي العكس ،ال يهاجمون وإذا هوجموا يهربون ،ويستسلمون،
لكنهم ال يستسلمون لفك الحصار عن الناس ،بل إذا هوجموا فقط ،وما داموا
يتنعّ مون بشروط الرفاه ،ومحطات الوقود والصيدليات ومستودعات الغذاء
واألفران مسخرة لهم وحدهم ،يدعون الناس تموت ويستعملون موت الناس
أمالً بأن يت ّم فك الحصار عنهم وليس عن الناس ،وفي مضايا وفي اليرموك
وداري��ا والمعضمية ،من مات هم األطفال والنساء والمرضى والشيوخ من
تسجل حالة موت جوعا ً أو بردا ً أو مرضا ً لمسلح واحد ،بل
الفقراء ،بينما لم
ّ
هم يزيدون سمنة تحت الحصار ،وخبزهم وتدفئتهم ومؤونتهم وأدويتهم
تكفيهم شهوراً.
ه��ي ح��رب ش ّنتها ال��س��ع��ودي��ة لتشويه ص���ورة س��وري��ة وح���زب الله
وانتصاراتهما ،وللضغط على مسارات التفاوض اآلتية تحت عنوان جنيف
الخاص بسورية ،وانتزاع مكاسب للجماعات المسلحة بقوة مأساة الناس
الضحايا الرتكابات هؤالء المسلحين الذين ترعاهم السعودية.
«توب نيوز»

الحريري وحزب اهلل
 يتخيّل البعض أنّ منطق التسويات الذي يسود المنطقة وتحاول السعوديةتعطيله سيتواصل ،وأنّ تواصله سيطال السعودية في نهاية المطاف ،وأنّ
جماعات السعودية سيكونون جزءا ً منه.
 بعض الكالم صحيح وبعضه خاطئ. تقدّم التسويات صحيح ،وأن تكون السعودية جزءا ً منها في النهاية ممكن،أما أن يكون جماعاتها جزءا ً من التسويات فمسألة تحتاج إلى التدقيق.
 فالتسويات التي عرضت على جماعات السعودية قبل جولة التصعيداألخيرة قد تكون آخر فرص شراكتهم في التسويات خصوصا ً في لبنان.
 السعودية ضمن شراكتها مع أميركا و»إسرائيل» ومن معهم ق ّررت خوضحرب وجود مع حزب الله ،ومن يشارك في هذه الحرب لبنانيا ً يفتح لبنان على
معادلة منتصر ومهزوم ال مكان بعدها للتسويات.
 خروج حزب الله منتصرا ً من هذه الحرب بعد تسوية سورية ونصرهايعني إقفال باب التسوية في لبنان.
ـ حزب الله المستع ّد للتسوية اللبنانية هو حزب الله ما قبل المواجهة األخيرة
ألنّ التسوية في هذه الحالة تتفادى المواجهة أو تحيّد لبنان منها على األقل.
 تفويت الفرصة يعني إغالق طرق التسويات اللبنانية إلى غير رجعة.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.

محاولتان الغتيال ريا�ض ال�صلح
نعلم جميعنا أن الرفقاء :الشهيدان محمد أديب الصالح
وميشال الديك ،وأسبيرو وديع ،أقدموا في عمان على إنزال
حكم اإلعدام برياض الصلح لموقفه العدائي ومسؤوليته
عن صدور حكم اإلعدام بسعاده في المحكمة المهزلة التي
حصلت ليل السابع من تموز .1949
ومعظمنا يعلم أن محاولة الغتيال رياض الصلح جرت
في  9آذار  1950نفذها الرفيق توفيق رافع حمدان(.)1
إال أن قليلين منا يعلمون أن محاولتين الغتيال رياض
الصلح أعدّتا قبل ذلك .هذا ما يتحدث عنه األمين غسان
عزالدين في الجزء الثاني من مؤلفه «حوار مع الذاكرة»
والرفيق حسين الشيخ في الصفحتين  32-31من كتابه
«ثالث رصاصات هزت لبنان» .

عن كتاب األمين غسان عزالدين الجزء الثاني( :صفحة
)48
« لست أدري فيما إذا كان أحد من الذين كتبوا مذكراتهم
قد أتوا على ذكر محاولة ثانية كانت ستتم بقصد اغتيال
رياض الصلح بقيت مكتومة ،وما أذكره عن تلك المحاولة
التالي:
توفي وال��د الرفيق المناضل المؤمن النشيط محيي
الدين كريديه ...وقد شارك بعض رفقاء منطقة رأس النبع،
البسطة ،الطريق الجديدة في المأتم.
بعد المأتم بمدة جاء الرفيق محيي الدين يخبر المسؤول
عنه أن رئيس الحكومة آن��ذاك ري��اض الصلح سيحضر
الذكرى التي ستقام بمناسبة اسبوع والده .مجرد إعطاء
علم وخبر ،وك��ان الرفيقان ف��ؤاد شاوي( )2وذوق��ان أبو
()3
ّ
محضرين للقيام بمحاولة ثانية .فتقرر أن تكون
كامل
المحاولة خالل تواجد الصلح في الذكرى وكان القرار أن

إعداد :لبيب ناصيف

تتم عملية القتل بواسطة الخناجر.
« في اليوم الثالث ُطلب منهما التوجه لزيارة منزل
الرفيق كريديه تحت ستار تعزيته ودراس���ة أوض��اع
المنزل ،وت ّم ذلك .تبيّن أن هناك بابا ً جانبيا ً يؤدي إلى
الشارع الجانبي من المنزل فأضيف اسم الرفيق لويس
نصار (سائق الزعيم بعد عودته) وكانت مهمته أن يوقف
سيارته ويبقى داخلها منتظرا ً في الشارع الخلفي ليؤمن
فرار فؤاد وذوقان.
كنت من بين الرفقاء الذين ذهبوا للمشاركة في الذكرى
م��ن دون أن تكون لدينا أي فكرة ع ّما ي ّ
ُحضر ،وم��اذا
سيحصل ...وعندما وصلنا إلى مدخل منزل آل كريديه
شاهدنا أكثر من عشرة من رجال الشرطة في لباس خاص،
أعتقد أن ارتداءه كان في مناسبات استقبال شخصيات
حكومية.
وعندما دخلنا ،شاهدنا كرسيا ً كبيرا ً مميزا ً موضوعا ً في
الصف األمامي ،وشاهدتُ الرفيقين فؤاد شاوي وذوقان
أبو كامل وكنت أعرفهما جيدا ً وكل منهما يجلس في مكان
مواجه لآلخر .وخالل وجودي سمعت حديثا ً يدور حول
تأخر الرئيس في الحضور .عندها عرفت أن الرئيس
الصلح سيحضر المناسبة ،وبعد حوالي النصف ساعة
وصل أمين س ّر رئيس مجلس ال��وزراء وأعلن عن اعتذار
الرئيس عن الحضور ألسباب طارئة ،وأنه حضر بتكليف
منه لتمثيله.
« انتهى «األسبوع» وغ��ادر الجميع وتبيّن فيما بعد
أن أحد الشخصيات الصديقة لرئيس الحكومة ،عندما
الحظ وجود عدد كبير من قوميي المنطقة الذين يعرفهم،
في المناسبة ،اتصل هاتفيا ً بالرئيس الصلح قائالً له ،ال
تغادر المنزل ،مسافة الطريق وأكون عندك .وعندما وصل

أخبره بما شاهده في منزل آل كريديه .أص ّر الحضور في
منزل رئيس الحكومة عليه بعدم الذهاب لحضور األسبوع
وانتداب من يمثله.

عن كتاب الرفيق حسين الشيخ الصفحتان ()32-31
« في أحد االجتماعات الس ّرية في منزل الرفيق يوسف
أحمد حكيم وشقيقته يسر( ،)4وك��ان بحضور الرفيق
يوسف حداد ،حيث أرسلوا بطلبي على اعتبار أن منزلي
كان قريبا ً من منزل الرئيس رياض الصلح ،كانت صلة
الوصل في ما بيننا الرفيقة يسر التي اتفقنا معها على أن
ُتحضر قطعة السالح إلى منزلنا ،وأن يأتي الرفيق حكيم
إلى شرفة المنزل ليطلق النار على الرئيس الصلح .كان
حكيم جسيما ً رياضياً ،لقد تعارفنا عن طريق الرفيق
محيي الدين كريديه( ،)5فكنا نسبح سوية في فصل الشتاء
في مسبح الحمام العسكري .كان طويالً رياضياً ،مقداما ً
شجاعاً ،ال يعرف الخوف أبداً.
« المهم أنني انتظرتُ شقيقته يسر على أن تأتي ومعها
قطعة السالح ،حسب االتفاق ،ولكنها لم تحضر .بعد أن
انتظرتها طيلة النهار ،سارعتُ في اليوم التالي إلى منزلها
ألعرف سبب التأخير ،طرقتُ الباب ،تفاجأت ثم قالت من
خلف الباب :حسين ال تدخل وال تأتي إلى منزلنا ،فقد ت ّم
إلقاء القبض على أخي.
في اليوم التالي ،أتى رجال أمن الدولة الى البناية
المجاورة لبنايتنا ،ففتشوها طابقا ً طابقاً ،وبدّقة ملفتة .لم
يكن باستطاعتنا السؤال عن السبب .إذ كان من الصعب
علينا الدخول إلى المنطقة المحيطة إال بعد التفتيش،
وبعد إغالق كل من منافذها ومنع التجول فيها بالسيارات.
خصوصا ً بعد استشهاد الزعيم .لقد أخ��ذ الصلح كل

االحتياطات الالزمة التي أقلقت أهالي المنطقة بكاملها .من
صيدلية الشعار إلى آخر شارع عمر بن الخطاب ،وكانت
بنايتنا في هذا المحيط.
« كنا ،يضيف الرفيق حسين ،أحيانا ً نلتقي سراً ،كما كنا
نضع بعض المراقبين بعيدا ً من مكان االجتماع ،وقريبا ً من
مدخل البناية إلعطاء الخبر قبل وصول الدرك أو األمن ،كما
كنا نرفق اجتماعاتنا بأنواع من الدربكات وآالت الطرب
ّ
الدق عليها إليهام من يراقبنا
الشعبية التي نتناوب على
أو من يو ّد دخول البيت بأننا نحيي مناسبة اجتماعية
سعيدة ،بقصد التمويه».
هوامش:
 .1توفيق رافع حمدان :من «عين عنوب» .من أبطال الحزب.
عممنا بتاريخ  2015/11/24النبذة عن محاولته اغتيال
ري��اض الصلح ،لمزيد م��ن االط�ل�اع ال��دخ��ول إل��ى موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.
.ssnp.info
 .2فؤاد الشاوي :من طرابلس .تولى مسؤوليات وكان من
الناشطين حزبياً ،شقيقه األمين اسكندر شاوي.
 .3ذوقان بو كامل :من بعقلين ومن أبطال الحزب ،سنحكي
عنه الحقا ً
 .4يوسف ويسر الحكيم .نشطا حزبيا ً في خمسينات القرن
الماضي .من أبناء العاصمة بيروت.
 .5محيي الدين كريدية :من بيروت ،ومن أبطال الحزب.
أتينا على ذك��ره في أكثر من مناسبة .مراجعة الموقع
المذكور آنفاً.

�أحد �أعالم مدينة حم�ص الرفيق الدكتور �سامي �سحلول
عن أحد أعالم مدينة حمص ،وواحد من مناضلي الحزب
فيها ،نقدّم نبذة عن الرفيق الدكتور الراحل سامي سحلول
آملين أن تهتم منفذية حمص الحقا ً بإغناء تلك النبذة وفا ًء
لرفيق كان له حضوره المتقدّم.

بتاريخ  1999/10/5نشرت جريدة «العروبة» الصادرة
في حمص مقاال ً عن الرفيق د .سحلول تحت عنوان «من أعالم
حمص الدكتور سامي سحلول» ننشر أبرز ما جاء فيه.
يعتبر الدكتور سامي شرف الدين سحلول من الشخصيات
االجتماعية ومن المختصين في طب العيون وجراحتها ،له
مساهمات جادة في الوسط الثقافي تؤهله ألن يكون واحدا ً
من أعالم المدينة في العصر الحديث.
ول��د الدكتور سامي ش��رف ال��دي��ن سحلول ف��ي مدينة
حمص عام  1924وفيها تلقى علومه االبتدائية واإلعدادية
والثانوية ،انتسب إلى الجامعة األميركية لدراسة اللغة
اإلنكليزية.
بعد سنة من دراسة اإلنكليزية عاد إلى دمشق وانتسب
إلى الجامعة السورية – كلية الطب – وبعد أن أمضى فيها
ثالث سنوات ،انتقل إلى جامعة مونبلييه في فرنسا ليتابع
دراسة الطب فيها.
وفي عام  1949أسس أول رابطة للطالب العرب في فرنسا
كان من أهم أهدافها ،عدم التدخل في السياسة الفرنسية ،إنما
تعميق الصالت بين الطالب العرب ،وحصل على برنامج في
اإلذاع��ة المحلية ع ّرف من خاللها الفرنسيين بأهداف هذه
الرابطة وبنشاطاتها القومية.
اضطر إلى االنتقال إلى جامعة باريس لمتابعة دراسة
طب العيون وجراحتها ،بالوقت الذي كان
الطب واختص في ّ
ّ
يعمل فيها مراسالً في هيئة األمم المتحدة.

وفي عام  1954عاد إلى الوطن ليؤدي خدمة العلم طبيبا ً
مجندا ً في كلية ضباط االحتياط بحلب .لما كانت مدينته
تفتقر الى أطباء عيون مختصين ،غ��ادر حلب إلى حمص
بطلب من وزارة الصحة ،فافتتح فيها عيادة باإلضافة إلى
رئاسة الشعبة العينية في مديرية الصحة ،مع تعاقد مع
القوات المسلحة لمعالجة الجنود المرضى.
كان طبيب العيون المختص الوحيد في المنطقة الوسطى،
ولذلك وقعت عليه أعباء إنسانية كبيرة ،حيث كانت عيادته
تغص بالمراجعين من مدنيين وعسكريين فال ير ّد واحدا ً
ّ
منهم.
كان يعرف باسم طبيب الفقراء ،إذ لم يكن يكتفي بإعفاء
مرضاه من الرسوم ،إنما كان أيضا ً يقدم لهم الدواء مجاناً.
وفي عام  1969ترك خدمة الجيش وانفرد بعيادته الخاصة
وبرئاسة الشعبة العينية .ترشح النتخابات مجلس نقابة
األطباء ثالث مرات فاز بجميعها وشغل أمانة الس ّر فيها فترة
من الزمن.
عيّن الدكتور سحلول بمرسوم عضوا ً في المجلس البلدي،
وعندما صدر مرسوم إح��داث اإلدارة المحلية رشح نفسه
ونجح في دورتين متتاليتين .مارس دوره عضوا ً للمكتب
التنفيذي لشؤون الثقافة والسياحة واآلثار ،وبالتعاون مع
عضو المكتب التنفيذي لشؤون الثقافة في مجلس المحافظة
وبدعم من مكتب اإلع��داد الفرعي تأسس مهرجان حمص
الثقافي الفني عام  1981وما يزال المهرجان يتألق عاما ً بعد
عام.
إل��ى جانب اهتمام الدكتور سامي سحلول باألنشطة
الثقافية ،ك��ان ل��ه نشاط اجتماعي وإنساني متميز في
جمعية الهالل السوري والجمعية السورية لمكافحة السل،
باإلضافة إلى عدد من األبحاث الطبية والمحاضرات الثقافية

والمشاركة في عدد من المؤتمرات الطبية ،منها:

بحث في الديدان الصينية

بحث في مرض ظهر ألول مرة في سورية في منطقة الغاب
بعنوان «خطر فيروس بورد يوم سبيري» الذي ال يظهر في
األدبيات الطبية إال في المناطق االستوائية.
بحث في عالقة العين باألمراض الباطنية ألقاه في مؤتمر
الجمعية السورية ألمراض العين التي أسهم في تأسيسها
عام .1967

«تولى الرفيق الدكتور سامي سحلول رئاسة فرع جمعية
العاديات في حمص ،التي كانت تأسست في حلب وأوجدت
فروعا ً لها في عدد من المدن الشامية ،وله العديد من األبحاث
والمحاضرات ،منها:
محاضرة بعنوان «جغرافية اللغة العربية» ألقاها أكثر
من مرة.
محاضرة بعنوان «التاريخ بين المدونات والمكتشفات
األثرية» ألقاها في نقابة األطباء وفي المركز الثقافي.
ليبرز من خ�لال ه��ذه األنشطة واح��دا ً من الشخصيات
الحمصية التي أثبتت حضورها ف��ي الساحة الثقافية
المعاصرة على مختلف المستويات الثقافية والصحية
واالجتماعية.
وما تكريم مجلس مدينة حمص للدكتور سامي سحلول
ضمن فعاليات المهرجان الثقافي الفني الثامن عشر إال
عربون محبة ووفاء من مدينة ال تنسى أعالمها ومبدعيها.

انتمى الرفيق سحلول ف��ي أوائ���ل األربعينات وتولى
مسؤولية منفذ عام حمص.

سجن في» المزة « عقب اغتيال العقيد عدنان المالكي،
واستمر على إيمانه القومي االجتماعي وثباته على العقيدة.
خاض االنتخابات النيابية منفردا ً عام  ،1954ونال
 17000صوتا ً في مواجهة الئحتين قويتين :أولى مدعومة
من الدولة ،والثانية من اإلقطاع.

الرفيق أنور فهد من رفقاء مدينة حمص ،وكان نشط حزبيا ً
في الوطن والخارج ،وقاتل في صفوف الجيش الشامي،
ثم في صفوف الحزب ،وقد ذكرناه في كثير من المناسبات
(مراجعة قسم أرشيف تاريخ الحزب على الموقع التالي:
 )www.ssnp.infoمنه هذه الشهادة في رفيقه الدكتور
سامي سحلول:
«التقيت الرفيق الفقيد منذ عام  1938في مرحلة الدراسة
االبتدائية في الحي الذي نقيم فيه ،إلى أن التقينا بمدرسة
الحياة في الحزب السوري القومي االجتماعي .كنت على
طب
صلة دائمة به خالل مدة وج��وده في فرنسا لدراسة ّ
العيون.
لم يقتصر نشاطه على الشأنين الحزبي والطبّي بل كان
له جوالت في الميدان الثقافي وقد نال عدة شهادات تقديرية.
التقيته في سجن المزة وفي المحكمة العسكرية إثر اغتيال
العقيد عدنان المالكي .بعد اطالق سراحه كانت لي اتصاالت
مستمرة معه .كان آخر لقاء لي معه لدى زيارتي إلى ربوع
الوطن إذ فيما كنت متوجها ً لزيارته ،إذ بصوته يناديني:
رفيق أن���ور ...ويعانقني مهنئا ً إي��اي بسالمة الوصول
ومعتذرا ً مني اذ كان مضطرا ً لمتابعة طريقه كي يتسلم راتبه
التقاعدي ،ثم علمت عن مرضه ،من شقيقه الرفيق فرحان،
فتتالت زياراتي له في منزله ،كان يتمتع بمعنويات عالية
ويعت ّز ويفخر بزيارات رفقائه له.

الرفيق جورج ديراني
كنا بتاريخ  2013/12/18عممنا نبذة
نضيء بها على الرفيق ال��م��ص��ارع ج��ورج
ديراني.
ف��ي كتابه «ال��م��اض��ي ال��م��ج��ه��ول» ي��روي
الرفيق متى اسعد في الصفحتين ،162-161
التالي:
«ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال��س��ه��رة م��ع ال��رف��ي��ق أمين
معوض( ،)1قابلت ف��ي ال��ي��وم التالي عميد
الدفاع فضل الله ابو منصور( )2الذي سلّمني
مسؤولية الالسلكي وأعطاني أجهزة حديثة
وطلب مني تدريب فرقة من القوميين على
المخابرات الهاتفية ،وه��ك��ذا جمعت ع��ددا ً
من الرفقاء منهم :عفيف الجوهري( ،)3نديم
أح���وش ،دي���اب ديّ�����وب( ،)4سجيع حبش،
إنطانيوس قنيزح ،عادل طبري( ،)5إبراهيم
سليمان( ،)6وب��دأت بتدريبهم إلى أن أتقنوا
أس��رار التخاطب والتخابر الهاتفي .وكان
لهذه الفرقة دور مهم في المعارك التي خاضها
الحزب في تلك المرحلة.
اقترحت على عميد الدفاع استئجار المنزل
المقابل لعمدة الدفاع ،وهو الطابق العلوي
من منزل الرفيق أمين مع ّوض ،الذي لم يكن
مسكونا ً فقدّمه لنا مجاناً ،لكن الحزب لم يقبل

الأمين القدي�س

بذلك فدفع له االي��ج��ار .نصبت خيمة على
السطح ،حيث صرت أد ّرب الرفقاء فيها.
وهنا أريد أن أذكر هذا الحادث الطريف الذي
حصل معنا في البوشرية.
في أحد األي��ام نزلت من بيت الشعار مع
الرفيقين محمود نعمة( )7والرفيق المصارع
جورج ديراني إلى سد البوشرية بدعوة على
فنجان قهوة من الرفيق جميل حدّو الالطي.
وعند وصولنا إلى كنيسة مار مخايل ،كان
علينا أن نسلك طريقا ً ضيقة نسبيا ً وكان
الرفيق ديراني يقود السيارة ببطء غير أن
سيارة قادمة من الجهة الجنوبية بسرعة
فائقة صدمت سيارتنا وأنزلت إطارها األمامي
ف��ي خ��ن��دق ال��م��ي��اه ال��ش��ت��وي��ة وك��س��ر ض��وء
سيارتنا إثر الصدمة ،فتوقفنا ونزل صاحب
السيارة المسرعة وجاء إلينا مهدّداً « ...العمى
في عيونكم مش شايفين قدامكم» .هنا تح ّفز
الرفيق ج��ورج للنزول إليه فقال له الرفيق
محمود« :جورج قعود عاقل» ،وراح الرفيق
محمود يهدىء األمور ،غير أن صاحب السيارة
التي صدمتنا راح يصرخ بأعلى صوته« :
بدكم تدفعوا تصليح السيارة وإجركم فوق
رقبتكم وم ّد يده إلينا مهدّدا ً « ،هنا قال الرفيق

محمود للرفيق جورج ديراني« :جورج إنزل»،
نزل جورج وأمسك بالرجل ورماه على شجرة
أب��و صفير داخ��ل بستان م��س� ّور بالشريط
ّ
فحط الرجل على أعلى الشجرة وراح
الشائك
يتدحرج نحو األرض ببطء ،غير أن هذا الرجل
كان له أهل وأقرباء وبيتهم قريب من الحادث
وه��ن��ا ب���دأت الصرخة وه��ج��م ال��رج��ال ،هذا
هوامش:
 .1أم�ي��ن م �ع��وض :رف�ي��ق م�ن��اض��ل .تعاطى مع
الرفيق متى أسعد ضمن أخالق النهضة ،والد
زوجة الرفيق متى.
 .2فضل الله أب��و منصور :تحدثنا عنه ضمن
النبذة بعنوان «وبعد  37يوما ً ت ّم إعدام الخائن
ح�س�ن��ي ال��زع �ي��م» ،ل �م��راج �ع��ة ق �س��م أرشيف
الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية . www.ssnp.info
 .3عفيف ج��وه��ري :رفيق مناضل ف��ي الشام
ولبنان .شارك في معركة شمالن .غادر إلى
كوماسي متوليا ً مسؤوليات محلية .عاد الى
بيروت نهائيا ً وكان يملك محالً بجوار مكتبة
بيسان في رأس بيروت.

بالعصا وذاك بالسكين ولم يكد يصل الرجل
األول حتى لحق برفيقه على الشجرة وراح
يتدحرج .وأخ��ذ الرفيق ج��ورج شكل النسر
المستعد للقتال ،وعندما رأى القادمون ما
ح ّل برفيقهما! تراجعوا راكضين ونزل الرفيق
ج���ورج إل��ى خ��ن��دق المياه الشتوية ورف��ع
السيارة بمفرده وتابعنا سيرنا»..
 .4دي ��اب دي ��وب :عرفته م �س��ؤوالً ف��ي منفذية
ل�ي�ب�ي��ري��ا ،منها م�س��ؤول�ي��ة ن��ام��وس منفذية،
وكان ناشطا ً حزبياً .ما زلت أذكر خطه البديع
بالعربية ،والترتيب الرائع للتقارير التي كان
يرفعها.
 .5ع��ادل طبري :ش��ارك في الثورة االنقالبية.
خ ��رج م��ع ال �ع �ف��و ف��ي ش �ب��اط  .1969تولى
مسؤوليات حزبية ف��ي ال�ش��ام ول�ب�ن��ان .منح
رتبة األم��ان��ة ،وانتخب ع�ض��وا ً ف��ي هيئة منح
رتبة األمانة .مقيم في ضواحي الشام حالياً.
 .6ابراهيم سليمان :من الكيان الشامي .كان
انتقل إلى لبنان مستقرا ً في الكورة .تولى فيها
مسؤولية منفذ عام .منح رتبة األمانة
 .7محمود نعمة :الضابط في الجيش الشامي.
البطل الشهيد.

مواقف الرجال ...نق ًال عن كتاب  -مذكرات للأمين علي المير ملحم

()1

وصلنا سالمين مع األسير( )2إلى ديك المحدي ،الذي انضم
إلى مجموعة الضباط المعتقلين وعلى رأسهم قائد األركان
العقيد شميط وقائد األمن العام العقيد جلبوط وغيرهم كثير.
وكان الرئيس األمين عبدالله سعادة مضطربا ً وهائجا ً كالنمر
الجريح ،وكذلك األمين أسد األشقر ،وشرحت لهما الموقف
العسكري في وزارة الدفاع.
وعند انبالج الفجر اصطحبنا األسرى إلى دير مار سمعان في
بسكنتا مقابل جبل صنين.
هناك طلب منا الرئيس عبدالله سعادة بصفتنا (ش��وام)
مغادرة لبنان ألننا مستهدفون حتى الموت ...وبعد المذاكرة
معه اقترحنا عليه مرافقتنا إلى دمشق وهناك يعلن اللجوء
السياسي .وافق على الطرح ،فركبنا السيارة قاصدين الشام
صبيحة اليوم األول من كانون الثاني  ،1962وفجأة نزل من
السيارة وقال لنا« :اذهبوا إلى الشام ألنكم مستهدفون هنا ،أما
أنا فسأبقى أناضل مع رفقائي حتى ألقى مصيري».

حاولنا ثنيه كثيرا ً عن ذلك لكنه أص ّر على موقفه ،عندئ ٍذ
دمعت عيناي إجالال ً وحبا ً وإكبارا ً لهذا الرجل ولهذا الموقف
القومي البطولي المؤمن بصحة العقيدة.
كان الرئيس عبدالله سعادة يحمل حقيبة صغيرة وسأل كالً
منا عن المبلغ الذي يحمله ،وكنت أحمل في جيبي عشر ليرات
لبنانية فقط ،فأعطاني مبلغ  400ليرة لبنانية ألستعين بها في
الشام.
ركبنا سيارة أحد الرفقاء ،من نوع فيات  Fiatإلى الحدود
اللبنانية -الشامية المصطنعة وكان معنا الرفيق محمود نعمة،
ولما هممنا باالنطالق ترجل الرفيق محمود من السيارة قائالً:
إنني ذاهب إلى وزارة الدفاع ،ولما قلت له إني آتٍ من هناك وقد
انتهى كل شيء ولكنه أصر بعناد قائالً :إن هناك وقائع جديدة
تجهلها ،مما أدى إلى تأخره واختبائه في زحلة حتى اك ُتشف
أمره وقتل بعد اعتقاله (كما هو معروف).
بعدئ ٍذ امتطينا السيارة :الرفيق الشاعر األمين كمال خيربك

(من القرداحة) ،الرفيق اسماعيل جمعة( ،)3الرفيق صبحي
عبدالرحمن(.)4
هوامش:
 .1ع�ل��ي ال�م�ي��ر م�ل�ح��م ،م��ن م�ص�ي��اف ت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ات محلية
ومركزية منها مسؤولية وكيل عميد الدفاع.
 .2أحد الضباط المعتقلين في المحاولة االنقالبية .
 .3اسماعيل جمعة ،من مدينة حماه ،نشط حزبيا ً قبل الثورة
االنقالبية ،أمكنه الوصول إلى عمان فمغادرتها إلى نيجيريا،
حيث نجح فيها كرجل أعمال.
 .4صبحي عبدالرحمن ،من مدينة بانياس ،له مواقف بطولية
مميزة  ،غ��ادر بعد الثورة االنقالبية إل��ى أفريقيا مستقرا ً في
غانا ،شقيقه األمين عبدالكريم عبدالرحمن .نعمل على إعداد
نبذة تعريفية عنه.

كانوا يدعونه «قديس ال��ح��زب» لما
عُ رف عنه من مزايا الصدق واالستقامة
والتفاني والتضحية .هو األمين الشهيد
نسيب عازار.
عنه سيحكى الكثير اذ نباشر باعداد
النبذات عن الرفقاء الشهداء الذين سقطوا
في سنوات الحرب اللبنانية .وهذا األمر
يتطلب جهدا ً غير قليل.
من مذكرات األمين علي المير ملحم هذه
الشهادة.
« ف���ي خ��ري��ف ع���ام  ،1961خطط
الحزب للقيام بثورة مسلحة لقلب نظام
حكم اللواء شهاب وتقرر ذلك على أعلى
المستويات في الحزب .لكي يؤمن الحزب
األم���وال ال�لازم��ة للحركة دع��ا القوميين
االجتماعيين للتبرع ،وبالطبع لم يفصح
عن السبب الحقيقي بل وضع القوميين
ب��ص��ورة عاطفية معلنا ً حاجة الحزب
القصوى لتغطية المصاريف الالزمة
الستمرار مسيرة الحزب.
ت ّمت دع��وة الميسورين من القوميين
االجتماعيين الى اجتماع في مركز الحزب
برأس بيروت ،وفي االجتماع ألقى رئيس
الحزب األمين عبدالله سعادة خطابا ً
عاطفيا ً حماسيا ً شارحا ً وض��ع الحزب
المالي وطلب م��ن الحضور المساهمة
بالدعم المالي.
ُكلفت في هذا االجتماع مع رفقاء آخرين
بتسجيل المبالغ التي تعهد الرفقاء بدفعها
وباستالم الشيكات الفورية من بعضهم.
وم��ن جملة م��ن استلمنا شيكا ً منه
«األمين القديس الشهيد نسيب ع��ازار»،
وعندما عرضنا على حضرة الرئيس
الشيكات وحصيلة التبرعات قال :ما هذا؟
شيك من األمين نسيب ع��ازار بمبلغ 50
ألف جنيه ،إني أجزم بأن هذا كل رصيده
في البنك ،ثم دعاه إلى مقابلته وقال له:
إن��ي أرف��ض ه��ذا المبلغ ألن��ه مرهق لك،
انما أص ّر األمين نسيب على ما تبرع به،
وحصل جدال حول هذا الموضوع بينهما.
« وخالل الجدال قال رئيس الحزب :إني
أرفض استالم هذا الشيك ،عندئ ٍذ أجابه
األمين الشهيد نسيب ع��ازار قائالً « :في
حال إصرارك على الرفض سأقدم شكوى
بحقك إل��ى المجلس األعلى في الحزب
بدعوى أن��ك تثبط من عزيمة القوميين
االجتماعيين».

