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وا�شنطن وبقاء الأ�سد
في ّ
�سدة الرئا�سة
} حميدي العبدالله
س ّربت إلى وسائل اإلعالم األميركية ما وصفت بأنها «وثيقة سرية
رسمية» تض ّمنت اعتراف «الواليات المتحدة بأنّ (الرئيس) األسد سيبقى
إلى ما بعد أوب��ام��ا» ،وفقا ً لما جاء في صحيفة «تلغراف» البريطانية.
وحول التفاصيل ذكرت الصحيفة «أنّ وثيقة سرية مس ّربة من داخل
يتنحى ويترك
اإلدارة األميركية أش��ارت إلى أنّ الرئيس السوري لن
ّ
منصبه» ،وأضافت «بأنّ اإلدارة األميركية أق ّرت بأنّ األسد سوف يكون
في السلطة عندما تنتهي والية الرئيس األميركي باراك أوباما».
ال شك أنّ الواليات المتحدة بذلت ك ّل جهد مستطاع خالل السنوات
الخمس الماضية لقلب نظام الحكم في سورية ودفع الرئيس األسد إلى
ترك السلطة ،وهي ،كما ت��ردّد دائماً ،حشدت دعم أكثر من  130دولة
ّ
وسخرت قدرات دول المنطقة ،وال سيما قدرات تركيا والسعودية وقطر
ّ
لتحقيق هذه الغاية ،وعلى الرغم من كل الدماء التي سالت والخراب الذي
ح ّل بسورية ،إال أنها عجزت عن تحقيق هدفها المنشود.
اليوم عندما تق ّر إدارة أوباما بهذه الحقيقة ،فهذا ال يعود إلى عودتها
إلى الواقعية ،بل هو أمر بات في حكم المفروض عليها أوالً ،بقدرة الدولة
والجيش السوري على الصمود ،وثانيا ً في ضوء تعاظم خطر اإلرهاب
وخروج التنظيمات اإلرهابية عن السيطرة ،وثالثا ً بعد تأكيد قوة التزام
أصدقاء وحلفاء سورية بالدفاع عنها ،وتحديدا ً إيران وروسيا وحزب
الله ،حيث بات اإلصرار على إسقاط الرئيس األسد ومن خالله إسقاط
الدولة والجيش السوري ،أمرا ً دونه حرب طويلة ومكلفة ،حرب لم تعد
مع الدولة والشعب والجيش السوري ،بل وأيضا ً مع روسيا بقدراتها
العسكرية المعروفة ،وإيران بموقفها وقدراتها اإلقليمية ،إضافة إلى
ق��درات ح��زب الله التي خبرها أكبر جيش ف��ي المنطقة وه��و الجيش
«اإلسرائيلي».
اإلص��رار على هدف تنحية الرئيس األس��د ،وبالتالي إسقاط الدولة
السورية بك ّل مؤسساتها وعلى رأسها الجيش ،على غرار ما حصل في
أي نحو كان.
العراق وليبيا ،لم يعد هدفا ً واقعيا ً أو قابالً للتحقيق على ّ
لهذا تقر الواليات المتحدة ببقاء الرئيس األسد في سدة الرئاسة إلى ما
بعد رحيل أوباما عن البيت األبيض ،بعد انتهاء واليته الثانية في 18
كانون الثاني عام .2017
لكن األه ّم من هذا اإلقرار بهذه الحقيقة التي ال جدال فيها ،هو الهدف
أي قبل موعد
من وراء تسريب هذه الوثيقة وفي هذا التوقيت بالذاتّ ،
انعقاد الحوار بين الحكومة السورية ووفد المعارضة المق ّرر مبدئيا ً في
 25من الشهر الحالي.
واشنطن أرادت من خالل تسريب هذه الوثيقة إلى وسائل اإلعالم
األميركية والغربية بعث رسالة واضحة إلى حكومات المنطقة ،وتحديدا ً
حكومات تركيا والسعودية وقطر ،وأيضا ً إلى تشكيالت المعارضة
السورية المختلفة ،أنّ الحوار المزمع عقده في  25من الشهر الحالي ال
أي نحو كان ،وأنّ مفهوم
يتض ّمن البحث في تنحية الرئيس األسد على ّ
المرحلة االنتقالية التي تمت ّد لسنة ونصف السنة ال يتض ّمن البحث بهذه
المسألة ،وبالتالي ال ب ّد من التص ّرف على هذا األساس.

الدقة الرو�سية في اختيار مفاو�ضي
المعار�ضة «ح�ساب ببعد �آخر»
يمس موسكو بأمنها القومي
تختلف التجرية الروسية في التعاطي مع ك ّل ما ّ
واالستراتيجي في ك ّل أزمة تتع ّرض لها بحسب أولويتها وتأثيرها على العمق
الروسي سياسيا ً وأمنيا ً واقصادياً ،وفي بعض االحيان ايديولوجيا وعقائدياً ،مثل
تمدّد التط ّرف اإلرهاب في جوارها .لكن التجربة الروسية في سورية تختلف عن ايّ
أزمة تعاطت معها روسيا في تاريخها الحديث ،حتى انّ سلوكها أثار الجدل مثلما
أثار العجب عند االميركيّين الذين لم يتوقعوا هذا االهتمام المفرط من روسيا ،ال بل
هذا الثبات والتمسك بفرض نظريتها في استحالة إسقاط الرئيس السوري بشار
األسد ،لتزيد األزمة تعقيدا ً عند الغرب بقرار دخول روسيا الحرب السورية مباشرة
بعديدها وعتادها ليتغيّر الحساب بر ّمته.
يعرف االميركيون أهمية سورية بالنسبة إلى روسيا ،لكن األكثر تشاؤما ً لم يكن
يتوقع ان تقدم روسيا على االنغماس بهذا الشكل ،كما لم يكن من المتوقع ان تصمد
السلطات السورية لهذا الوقت المدهش بهذه الظروف والمقدّرات مقارنة بك ّل األنظمة
التي تهاوت الواحدة تلو األخرى من دون مقاومة ،وعلى هذا األساس تعتبر الواليات
المتحدة االميركية انها دخلت على خط األزمة السورية بتوقيت مناسب وبالعبين
أساسيين لديهم ما يكفي لالنتقام من الرئيس األسد وشعبه ،وهم حكومة رجب طيب
اردوغان التي تتوق الى فرض حكم اإلخوان المسلمين في سورية ،اسوة بفرضه
في تونس ومصر بعد سقوط مبارك وبن علي ،والمملكة العربية السعودية التي
تجد الكثير من الحماسة واألولوية للتخلص من الرئيس األسد حليف الجمهورية
االسالمية اإليرانية والذي يساهم بتمدّدها في المنطقة وتعظيم نفوذها بشكل مثير،
ويضاف إلى ك ّل هذا قناعة االميركيين بأنّ موسكو لن ترفع الفيتو في وجه ايّ عمل
عسكري في سورية ،تماما ً كما حصل بليبيا ألنّ روسيا ستدرك انّ الوقوف في وجه
التغيير والمطالبة باإلصالح في زمن «الربيع العربي» لن ينفع وانّ موج البحر
أعتى من حسابات روسيا.
أخطأت الواليات المتحدة االميركية كثيرا ً وهي على ما يبدو تحاول اليوم الحفاظ
على ما يمكنها في اكثر من استحقاق تفاوضي سوري على البقاء العبا ً أساسيا ً
يفرض شروطه في معادلة سورية الجديدة ندا ً لند مع روسيا ،لكن االخيرة على
ما يبدو لن تسمح لواشنطن وحلفائها التصرف بهذه العين التي تساويهم فيها ،من
هنا يالحظ االهتمام الروسي الشديد الدقة بك ّل معارض ومفاوض ال يتبع للدولة
السورية واهتمام بليغ بالتشديد على رفض القبول بأيّ من الحركات المتطرفة من
«جيش االسالم» و»جيش الفتح» و»جبهة النصرة» وغيرها م ّمن تحاول واشنطن
والرياض يوميا ً شرعنتها حتى ظهرت روسيا معنية أكثر بكثير من سورية نفسها
بهذا التشدّد فما هو السبب لك ّل ذلك؟
تعرف روسيا انّ التشدّد بحساباتها وانتقائها للوفود المشاركة في الح ّل
السياسي هو مقدمة لقبولها بدخولهم الحكومة الجديدة في سورية ،اوالسلطات
الجديدة ،وهي بهذا تأتي بمخاطر كبرى على الساحة الروسية بشكل خاص ألنّ
أيّ قبول من هذا النوع هو تعريض روسيا للخطر الدائم والداهم ،والى ادخال
جاسوسية الى عقر دارها من بوابة شرعية السلطات الشرعية السورية الجديدة،
من هنا فإنّ أيّ تهاون في اختيار وفد المعارضة السورية هو تهاون في مصير
روسيا وأمنها وتسهيل لدخول متطرفين اسالميين اليها وتسعير اإلرهاب وشرعنة
هذه المجموعات ودعمها للتمادي بمخططاتها.
انّ التمسك بهذا االمر هو أولى أولويات روسيا التي ال تتراجع عنها وعلى واشنطن
إدراك ذلك ،وإال فإنّ روسيا غير مستعدّة للبتّ بحلول تشرعن الميليشيات ،وهذه
المجموعات على الطريقة اللبنانية تفتح بابا ً من القلق والجاسوسية والعمالة
عليها من الخارج في دولة صديقة مثل سورية فتحقق الرغبة االميركية.
يوما ً بعد يوم تتيقن واشنطن من القرار الروسي وال مف ّر من الخضوع له عاجالً
أو اجالً.
«توب نيوز»

مي�شال �سماحة
ـ الموقف من قضية الوزير السابق ميشال سماحة يتك ّون من الموقف من
القضية بذاتها ،والموقف من إخالء سبيله والحملة التي نظمت ضدّه.
ـ في الموقف من القضية لزم أغلب حلفاء سماحة الصمت واكتفوا بالقول
إنهم مع القانون عندما نشر الشريط المسجل لسماحة ،وجعل مضبطة اتهامية
لسورية وحلفائها ،فشعروا بالحرج وضعف الحيلة.
ـ قلة من أصدقاء سماحة قالوا وجاهروا بأنهم يعتبرونه ضحية لعبة
مخابراتية استدرجته إلى كمين محكم له وللحلف الذي كان يحت ّل مكانة
مرموقة فيه.
ـ هؤالء كانوا متضامنين ولكنهم عاتبون وحزانى لما سمعوا ،فهم عاتبون
على سماحة وكيف يسهل اإليقاع به بلعبة بانت مفككة ومفبركة في الكثير من
مفاصلها وتفاصيلها ،وعاتبون على سماحة لقوله في الشريط أشياء أذهلهم
سماعها وما كان في حسابهم أنهم سيسمعون مثلها على لسان قامة مثل
سماحة يوما ً ألنها ال تشبهه وال تشبههم.
ـ عاني سماحة وعانت أسرته وقال القضاء كلمته.
ـ بعد إخالء السبيل والحملة المنظمة ضدّه يشكل الوقوف في قضية سماحة
يخص سماحة وحده ،فهو موقف لدعم الحق والقضاء ومنع الفجور
موقفا ً ال
ّ
السياسي.
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.

مقهى «ال دونا» ومكتبة «برباري»...
�شاهدتان على العمل الطالبي في ال�ستينيات
في ستينات القرن الماضي ،وفي سنوات تسلّمي
مسؤولية العمل الطالبي ،احت ّل مقهى ومطعم الدونا
في س ّد البوشرية حضورا ً بارزاً ،ومثله مكتبة الرفيقين
برباري في شارع مونو (كابي وسامي إبنا األب إيليا
برباري) ،وإلى جوارها باتيسري نورا.
إلى مقهى ومطعم «ال دونا» كنت أتردد ويتردد رفقاء
ومواطنون ،معظمهم من الطلبة ،وأبرزهم في تلك الفترة
من أعوام  1968 – 1966الرفقاء :األمين إيلي عون،
والرفقاء والرفيقات جوزف قربان ،سعيد عطايا(،)1
راغده أنطون سعاده ،نهلة نبيه نعمة ،رجاء وغيث
غسان جديد ،ميشال مرقص ،هنيبعل عطية( ،)2جورج
بدور ،ميشال فياض ،جان داية ،نظام العقل ،جورج
رياشي (غير األمين ،مسؤول الحزب في بلغاريا)،
سيمون طعمة ،ووهيب أبو صعب .والراحلين :غانم
خنيصر ،ج��ه��اد أب��و ج���ودة ،ع��ص��ام طقطق ،سمير
ضومط( ،)3ميشال تركي ،أنطون صوايا .فيها تتم
اللقاءات لتنظيم التحرك الحزبي في الثانويات ،كما
الحلقات اإلذاعية .
لم يكن صاحبا المكان ،الرفيقان أنطون وجورج
سمعان ،غافلين عما يجري ف��ي الطابق األول من
المطعم ،وكذلك الرفيق غطاس الغريب بعد أن ابتاع
المطعم الحقاً.
في تلك السنوات توطدت عالقات المحبة واالحترام
م��ع الرفيق أن��ط��ون سمعان ،ث��م م��ع شقيقه الرفيق
جورج.
وإن���ي أش��ه��د ،ان��ط�لاق��ا ً م��ن معرفتي بهما ،وبكل
سلوكيتهما الحزبية والشخصية ،على صالبة إيمانهما،
وصدقهما وتمتعهما بالمناقب القومية االجتماعية.
وإن رحل الرفيق أنطون باكراً ،إال أنه ما زال مقيما ً
في ذاكرتي ،فال يمكنني نسيانه ،وما زلت أذكره بكل ما
فيه من فضائل ابن النهضة كلما أتيت على ذكره في أية
مناسبة.
والرفيق جورج سمعان ،أمد الله بعمره ،فهو ما زال،
في «بيت شباب» ،ينبض بحياة الحزب ممارسا ً دور
القدوة في تصرفاته.
الرفيق غطاس كان نشط جيدا ً في منطقة النبعة
– الضاحية في السنوات األول��ى التي تلت الثورة
االنقالبية ،ثم تولى مسؤوليات محلية ومركزية ،منفذا ً
عاماً ،رئيسا ً لمكتب المطبوعات وغيرهما.
وعندما بات ممكنا ً عودته إلى بلدته «راشيا الفخار»

غادر المتن الشمالي واستقر في بلدته مهتما ً بأرضه،
ومستمرا ً على إيمانه القومي االجتماعي .في السنوات
 2010-2001تولى الرفيق غطاس رئاسة بلدية
راشيا.
كانت التقارير تصل إلى المكتب الثاني عن تواجد
ونشاط الرفقاء في مقهى الدون��ا ،وك��ان الوزير فؤاد
��ي التحذير وراء
بطرس (اب��ن خال الوالدة) يرسل إل ّ
التحذير أن «اقعد عاقل» ،فلم أقعد إلى أن اعتقلت مع
رفقاء ،وصدرت بنا األحكام في .)4(1968/11/05

أم��ا مكتبة برباري فقد لعبت في تلك الفترة دور
«صندوق البريد» ،أم ّر إليها كل يوم ...يومين فأضع
الرسائل الموجهة إلى رفقاء وأستلم ما يكون وضعه
الرفقاء الطلبة ،من مسؤولين وأعضاء.
«الغطاء» من مروري إلى المكتبة ،كان لزيارة اثنين
من أصدقاء الطفولة( )5أما بالنسبة للرفقاء الطلبة
فمن أجل شراء صحف ،مجالت ،قرطاسية ،لتصوير
أوراق ...إلخ.
وكنت ألتقي الرفقاء لبرهة قصيرة .إن طالت ،انتقلنا
إلى «باتيسيري نورا» لحديث طويل .قد نكون اثنان،
ربما ثالثة ،فأكثر .العديدون من الرفقاء واألصدقاء
الطلبة الذين نشطوا في تلك السنوات الصعبة على
معرفة جيدة ب��دور مكتبة «ب��رب��اري» ،وباتيسيري
«نورا» المجاورة.
فيها ،أول ما تع ّرفت إلى الرفيق جمال فاخوري مع
بدء دراسته في كلية الحقوق في الجامعة اليسوعية،
ثم رافقته في سلّم تد ّرجه في المسؤوليات ،منفذاً،
عميداً ،عضوا ً في المجلس األعلى إلى أن خسرناه وهو
في أوجّ عطائه وتجلّيه.
والحقاً ،على الرفقاء توفيق ميالن (االمين الحقاً.
المنفذ .عميد الدفاع) ،المحامي صباح مطر ،الرفقاء
أنطون صفير ،حسام سلوم ،نبيل رياشي( ،)6أولغا أبو
شعر ،محمد سليم (عميد الدفاع ،الشهيد ،وكان طالبا ً في
كلية الهندسة) ،سامي حداد ،جهاد غصوب ،المواطن
جورج غانم ،المواطنة منى نداف ،جورج شربل (األمين
الحقاً ،وكيل عميد الخارجية)( )7والعشرات غيرهم ممن
نأمل أن نتحدث عنهم وعن العمل الحزبي في الجامعة
اليسوعية أو أن يتحدّث األمين توفيق ميالن.
جميعهم ،والعشرات العشرات ،غيرهم من رفقاء
جامعيين وث��ان��وي��ي��ن ك��ان��وا ي��ت��رددون إل��ى مكتبة

إعداد :لبيب ناصيف

«برباري» ،التي شكلت على مدى سنوات من الستينات
واسطة «بريدية» آمنة ومهمة بفضل ما يتمتع به
الرفيقان كابي وسامي من إيمان وإخالص للحزب.
يفيد الرفيق سامي أن الرفيق توفيق ميالن ،بعد أن
شهر مسدسه وأطلق النار على المسؤول الكتائبي في
الجامعة اليسوعية ،لجأ إلى مكتبة برباري مختبئا ً في
الطابق العلوي منها (التتخيتة).
يضيف أن رئيس الحزب ي��وم��ذاك األمين يوسف
األشقر حضر إلى المكتبة ليطمئن عن الرفيق ميالن،
طالبا ً إليه أن يبقى في ملجئه إلى أن يس ّوى وضعه.
وف��اءً ،أشير ،أن األمين نبيل فغالي وكان نشط في
منفذية بيروت في بداية الستينات ،مع الرفيقين عبد
المسيح طرزي (األمين الحقاً) ومأمون منصور( )8نشط
الحقا ً في الجامعة اليسوعية ،وكان أحد ركائز العمل
الحزبي فيها.

هوامش

 .1سعيد عطايا :من ضهور الشوير .تولى في تلك المرحلة
مسؤولية العمل ال�ط�لاب��ي ف��ي المنطقة العليا م��ن المتن
الشمالي ( بكفيا ،الخنشارة ،ضهور الشوير ،برمانا)
 .2هنيبعل عطية :أديب وشاعر وفنان وخطيب ومذيع مميّز.
سقط شهيدا ً في السبعينات.
 .3سمير ض��وم��ط :ت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ة ال�ع�م��ل ال�ط�لاب��ي في
المنطقة الساحلية من المتن الشمالي ،كان يقطن أنطلياس،
وافته المنية منذ سنوات قليلة.
 .4صدرت األحكام بحق األمين عبدالله محسن ،وكان يتولى
رئاسة اللجنة المركزية للحزب في لبنان ،واألمناء (الحقاً)،
بهيج أبو غانم ،لبيب ناصيف ،أنطون حتي ،جميل عساف،
كمال ن��ادر .والرفقاء سهيل عبد الملك ،محمد السعدي،
ن�ق��وال ن�ص��ر (م��ن ال �ب �ق��اع ،غ�ي��ر ال��رف�ي��ق ن�ق��وال ن�ص��ر ،من
كفرشيما ،والمستقر حاليا ً في نيويورك) ،غانم خنيصر.
 .5كنا نقطن ف��ي منزلين متجاورين ف��ي منطقة ي��زب��ك -
المعلوف في المصيطبة.
 .6نبيل ري��اش��ي :شقيق االم �ي��ن ش��وق��ي .نشط ج �ي��دا ً في
ستينات ،وسبعينات القرن الماضي.
 .7جورج شربل :لالطالع على النبذة المعممة عنه ،الدخول
الى الموقع المشار إليه آنفاً.
 .8مأمون منصور :من مشغرة .ساهم في العمل الحزبي

يا ليت أمكن لجدران «مكتبة برباري» أن تسجل
كل األحاديث ،وتلتقط كل الصور عن المئات من رفقاء
وأصدقاء طلبة ،الذين أحتفظ في ذاكرتي بالعشرات
العشرات منهم ،وأرج��و أن أتمكن من الكتابة عنهم،
أو أن يكتب رفقاء آخرون نشطوا في هاتيك السنوات،
حفاظا ً على ذاكرة الحزب.
إنما وليعذرني جميع الرفقاء ،إن اخترت من بينهم
جميعهم وقد كانوا مميزين في التزامهم الحزبي ،الرفيق
الرائع يوسف سالم( )9ال��ذي نشط كثيرا ً في أوساط
()10
الطلبة ،بدءا ً من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية
متوليا ً مسؤولية منفذ عام الطلبة الجامعيين ،والحقا ً
منفذ عام المتن الشمالي ،مجلّيا ً بذكائه ،وحيويته،
ووعيه العقائدي .الرفيق يوسف سالم إمكانية حزبية
فذة خسرناها باكرا ً جداً.
في بيروت .نشط في نقابة المصارف وانتخب عن الحزب
ع�ض��وا ً ف��ي مجلس النقابة .ك��ان موظفا ً مرموقا ً ف��ي بنك
بيروت الرياض .وافته المنية وهو في ا ّوج عطائه.
 .9يوسف سالم :من نابية (المتن الشمالي) وال��ده الرفيق
ميشال الخوري سالم ،من أوائ��ل الرفقاء في نابية ،ومن
مؤسسي العمل الحزبي فيها .كنت كتبت نبذة عن الرفيق
يوسف سالم ،لالطالع ،الدخول الى أرشيف تاريخ الحزب
على موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
www.ssnp.info
 .10كلية العلوم :كانت من أقوى فروع الحزب في الجامعة
اللبنانية .من بين العدد الكبير من الرفقاء فيها أذكر الرفيق
الراحل يوسف سالم ،والرفقاء :موسى قبيسي ،ماجدة
قبيسي ،فهيم خ��وري ،وس��ام رف��ول ،فايزة بيطار ،مفيد
القنطار (األم �ي��ن) ،ميشال نخلة (عميد الثقافة الحالي)،
زهى عيسى ،دوسي منيّر ،رفيق عساف (الشهيد الحقاً)،
جبران ع��واد ،جان بستاني ،شحادة ال�غ��اوي ،والصديق
نبيل عوض.

نأمل من كل رفيق يملك من معلومات
تضاف إلى النبذة ،أو تصويبات معينة،
أن يكتب إلى لجنة تاريخ الحزب

الرفيقان �سمير �صيقلي ووليد �شفيق عبد الخالق وجانب من العمل الحزبي في ال�ستينيات
عرفتهما طالبين ف��ي الصف ال��راب��ع تكميلي في
مدرسة «التنشئة الوطنية» لصاحبها الرفيق إياد
موصلي .كالهما لفتاني بأخالقهما ،بسوية التزامهما،
وبسلوكيتهما .كنت ألتقي بهما م��ن ضمن متابعة
الوحدات الحزبية والرفقاء .إلى ذلك ك ّنا اعتمدنا في
مكتب الشؤون الطالبية تكليف رفيق طالب جامعي
بمتابعة العمل الحزبي في ثانوية محدّدة .ذلك أن
الطالب الجامعي أكثر تأثيرا ً على الطالب الثانوي ،من
زميله في الصف.
عساف (األمين ،عميد المالية الحقاً)
الرفيق جميل ّ
الذي كان مكلّفا ً بمدرسة التنشئة ،اعتقل بتاريخ 19
نيسان  1967مع الرفقاء أنطون ح ّتي (األمين الحقاً)
جان ن��ادر ،كمال ن��ادر (األمين الحقاً) نقوال نصر(،)1
سهيل عبد الملك( )2ومحمد السعدي(.)3
في تلك الفترة كان الطالبان سمير صيقلي ووليد
بطلبي انتماء ،وت ّمت الموافقة.
عبدالخالق قد تقدّما
ّ
ُ
ق��درت انهما سيتراجعان فور معرفتهما باعتقال
الرفيق جميل عساف والرفقاء الطلبة ،فهما في عمر
السادسة عشرة وال بد أن يؤثر ذلك على نفسيتهما .فما
حصل هو العكس ،فقد اتصل بي الطالبان سمير ووليد
فور معرفتهما باالعتقاالت التي شملت عددا ً من الرفقاء
الطلبة مبديان رغبتهما في أداء القسم .وت ّم ذلك في
شقة في منطقة األرلكان (القنطاري) يقيم فيها رفيقان
توجهتُ إليها مع عضو
نشطا حزبيا ً في تلك الفترة.
ّ
مكتب الشؤون الطالبية الرفيق بهيج أبو غانم (األمين
الحقاً ،عضو المجلس األعلى) .تحدثت إليهما عن معنى
االنتماء ،عن الصعوبات التي ستعترضهما .وشرحت
لهما ما كان وصلنا عن تع ّرض الرفقاء الذين اعتقلوا
إلى «حسن ضيافة» في ثكنة األمير بشير.
أصـ ّرا أكثـر .فأقســـما.
بعد أي��ام وت��ح��دي��دا ً ف��ي  25نيسان  1967اعتقل
األمين عبدالله محسن ،اعتقلتُ  ،واعتقل الرفقاء بهيج

أب��و غانم ،غانم خنيصر ،منذ ذل��ك الحين استمرت
عالقتي وطيدة ،ثابتة بالرفيقين سمير ووليد ،حتى
عندما انتقال إلى الجامعة فمغادرتهما الوطن إلى والية
«نورث كارولينا» حيث ما زاال مقيمان.
من بين مآثر العمل الحزبي في الستينات أنه أمكن
للرفيق سمير أن يصل مع والده سامي صيقلي ،صاحب
«معهد لبنان»( ،)4إل��ى تأمين ش��ه��ادات بالمحاسبة
معترف بها لقاء مبلغ مالي ( 300ل.ل) تسدد للجهة
(الجهات) في ال��وزارة المعنية بغية الحصول على
التواقيع الرسمية .كثيرون من الرفقاء الذين تابعوا
دروس المحاسبة ف��ي سجن القلعة على ي��د رفقاء
ّ
التوظف بفضل هذه الشهادات بعد
مختصين ،أمكنهم
ّ
خروجهم من األسر.

عرفتُ في األشرفية رفيقا ً من الجنوب السوري كان
يشعّ مناقبية ووعيا ً والتزاما ً وسلوكية :الرفيق جان
خ��وري .كان يتولى دائما ً مسؤوليات محلية في تلك
المنطقة من بيروت التي كانت تضم في السبعينات 5
إلى  6مديريات ومئات الرفقاء.
ك��ان��ت ع�لاق��ت��ي ب��ال��رف��ي��ق ج��ان ت��س��وده��ا ال��م��ودّة
واالح��ت��رام .كنت أرت��اح إل��ى سويته األخالقية .هذا
الرفيق اقترن من شقيقة الرفيق سمير صيقلي.
تهجرا من األشرفية فانتقال إلى
في الحرب المجنونة ّ
رمل الظريف (قرب سجن النساء في ذلك الحين) ،إلى
تهجر
بيتهما انتقل األمين الياس جرجي ألشهر ،عندما ّ
من منزله في سن الفيل.
كنت أزور الرفيق جان ،ثم أت��ردد إليه بعد أن عاد
من النمسا ،حيث كان يعمل مفتشا ً ماليا ً في األونروا
(ومثله كان يعمل الرفيق حنا الياس الشيتي( ))5حامالً
الداء الذي راح يقتات من عافيته.
حدثني عن قريته في فلسطين ،وعن أحداث حزبية
يا ليتني د ّونتها وسجلّتها في حينه .كنت أح ّرضه كي

مجتمع النه�ضة
يبتسم لك إن كانت له منفعة من تواصله معك.
يهرع إليك إذا كان وجد أن منفعة على وشك أن تتحقق ،وإال يبتعد.
ينساك في لحظة وقد كان يلتصق بك كل لحظة .فأنت ،إن احتاج إليك،
قصدك كل يوم ،وأفاض حديثا ً ومديحا ً ودجالً ورياء.
أما إذا احتجتَ إليه في أي وقت ،هرب منك وأقفل أذنيه وبابه وسماعة
الهاتف.
كانوا يحكون لنا عن الضعفاء في نفوسهم ،ذوي المصالح الخاصة،
الالهثين وراء المنفعة الشخصية ،المطلّقين مبادىء الوفاء واألخ�لاق
وااليثار والتفاني.
وما كنا نصدق ذلك .إذ ما قد تجده في أي مكان خارج حزبك ،ال حضور له
في داخله ،فكلمات القسم تفرض عليك سلوكا ً مغايرا ً لكل بشاعة:
فأنت لرفيقك عند الحاجة ،إذا قدرت.
تعوده في المستشفى إذا وقع فريسة المرض .تزوره في منزله إن بات
مسناً ،وفي حاجة لبسمة تقدم له زادا ً معنوياً.
أن تشعر أن رفيقك هو جزءا ً منك.
جسده سعاده ودعانا
عالقته بك نابعة من قس ٍم ،ومن نهج أخالقي
ّ
إليه ...هو رفيقك ،غنيا ً ماديا ً أو فقيراً ،متعافيا ً أو عليالً .مكتفيا ً أو محتاجاً.
بذلك تشعر وإياه أنكما في حزب يبني شيئا ً آخراً ...غير كل البالي في
المجتمع القديم.
وأال تكون في حزبك ،قد أخذت بمفاهيم وسلوكية و»تقاليد» يُفترض أنك
تخليتَ عنها مذ رفعت يمينك بالقسم.
إن لم نبنِ في الحزب مجتمع النهضة ،القادر أن يلفظ التقاليد والعادات
البالية ،ويؤسس للتقاليد القومية االجتماعية ،فماذا نبني إذاً؟!

يتوجه إلى المركز في الروشة سيرا ً على األقدام .فيفعل
أحياناً .وأزوره كلما تس ّنى لي ذلك .الجلوس معه كان
فرحا ً لي .نستعيد الذكريات .أطمئن من عقيلته على
شقيقها الرفيق سمير ال��ذي سكن ذاكرتي وأحفظ له
الكثير من الحب.
كنت مع عدد من الرفقاء ممن يعرفونه ،في كنيسة
«نياح السيدة» في شارع المكحول .فوجئت بصيدلي
صديق في المصيطبة ،سمير حداد (والد مقدم البرامج
المعروف هشام) ،بادرته :شو جابك لهون؟
ابتسم .لقد عقد ابن الرفيق جان خطوبته على ابنته،
بعد فترة ت ّم القران وغادرا إلى النمسا.
كلما التقيت الصديق سمير ،يكون الرفيق جان ثالثنا،
وأسأله عن عقيلته شقيقة الرفيق سمير صيقلي ،وتعود
بي الذكريات ،والحنين إلى رفقاء عرفتهم في مسيرتي
الحزبية ،وما زلت أذكرهم واحدا ً واحداً.

وتعرفتُ إلى وال��د الرفيق وليد ،الرفيق المناضل
شفيق صدقة عبدالخالق الموظف المرموق في مصلحة
الليطاني وكان واسطة التعارف األمين القدوة عاصم
الداعوق( ،)6وعرفت رفقاء آخرين في المصلحة.

عندما توليت مسؤولية وكيل عميد الداخلية في
أوائل سبعينات القرن الماضي اخترت الرفيق شفيق
لتولي مسؤولية مندوب إداري لمندوبية المتن األوسط
التي تضم مديريتي العبادية وشويت ورفقاء في حارة
حمزة ،عاريا ،وغيرهما.
في تلك الفترة عرفت الرفيق شفيق أكثر ،بتم ّيزه
األخ�ل�اق���ي ،وال��ت��زام��ه ال���ص���ادق ،ووع��ي��ه ال��ق��وم��ي
االجتماعي.
وغادر إلى والية «نورث كارولينا» .فكنت كلما التقيت
قريبه الرفيق جهاد توفيق عبدالخالق أسأل عنه .عندما
حضر إلى الوطن ليرمم منزله في عين الرمانة ،التقيت
به وفرحت .إال أن فرحي لم يطل فالرفيق شفيق كان
فريسة داء السرطان الذي لم يمهله كثيراً .فرحل باكراً.
كم أرجو أن تبقى لي عافية وذاكرة ،فأتكلم عن جميع
الرفقاء المميّزين الذين عرفتهم في حياتي الحزبية،
وكم أرجو لو يفعل أيضا ً أمناء ورفقاء يملكون أيضا ً ما
يسطرونه ،وفا ًء لتاريخ حزبنا ،فنحفظه ألجيال الحزب
واألمة.

 .1نقوال نصر :من منطقة بعلبك .تعيّن مديرا ً عاما ً لوزارة
النفط.
 .2سهيل عبد الملك :من بتاتر ،ومن الرفقاء الذين نشطوا
ح��زب�ي�ا ً ع�ل��ى م��دى س �ن��وات ط ��وال ،م�ت��ول�ي�ا ً ف��ي الحزب
مسؤوليات محلية ومركزية .يصح ان نكتب عنه.
 .3محمد السعدي :من كفرنبرخ .كان يعمل ناطورا ً لبناية
في عين الرمانة .في منزله كانت تعقد الحلقات االذاعية
لطلبة ثانوية «فرن الشباك» وغيرها.

 .4معهد لبنان :ك��ان من أه��م المعاهد التي ت��د ّرس مادة
المحاسبة .تقع مكاتبها ف��ي بناية ال�ل�ع��ازاري��ة ،وسط
بيروت.
 .5حنا الشيتي :وال��ده ،الرفيق الشهيد الياس الشيتي
ال ��ذي س �ن��ورد ال�ن�ب��ذة ع�ن��ه ف��ي م��رح�ل��ة ش �ه��داء الحرب
اللبنانية.
 .6عاصم ال��داع��وق :منفذ ،عميد ،عضو مجلس اعلى،
ال� ��خ ...ع ��رف ب��اس��م ع�ص�م��ت ش��ات �ي�لا .م��راج �ع��ة قسم
أرشيف الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية www.ssnp.info

هوامش

كل �شيء يُمكن �أن ُي� َّؤجل...
�شرط �أن يبقى الوطن
لو أن ما يجري ف��وق أرضنا من
بشاعات ال حد لها ،يحصل في مج ّرة
أخرىّ ،
لحق للواعين من أبناء شعبنا
أن يتعاطوا م��ع ك��ل تلك الجرائم
التي ال تحتاج إل��ى تعريف أو إلى
وص��ف  -وق��د باتت معروفة ج��داً-
بغير اهتمام ،فيبقون بمنأى عن كل
تهب ،عن كل
تلك العواصف التي
ّ
التحديات التي تواجه أمتنا ،وتتهدد
مصيرها ،بالفعل ال باالفتراض ،وعن
كل التضحيات التي يقدمها رفقاؤهم
وأبناء شعبهم.
نتفهّم أن��ه ،ف��ي ح��االت االزده���ار
يدب االرتخاء لدى أبناء
والبحبوحةّ ،
الشعوب ،ويركنون إلى ح��االت من
الخنوع .إنما أن يحصل ذلك وجحافل
المغول والتتر تهدم وتقتل وتذبح
وتطيح بكل حضارتنا وبكل مفاهيمنا
وتؤسس
الموروثة وبكل دين حقيقي،
ّ
لنظام ما قبل الجاهلية ،ال يستسيغه

عقل وال منطق وال وج��دان إنساني،
ف��ه��ذا أم��ر م��رف��وض وطنيا ً وقوميا ً
وإنسانياً.
م���اذا ينتظر ال���واع���ون أك��ث��ر من
ه��ذا الويل ال��ذي يتهدّد أمتهم ،كي
وت��دب
يُستنفروا م��ادي��اً ،ونفسياً،
ّ
الحميّة في نفوسهم ،فيضعون جانبا ً
كل االهتمامات ،ويرتفعون عن كل
الصغائر ،ويتوقفون عن هدر الطاقات
ف��ي ت��ن��اول بعضهم البعض ،وفي
التلهي بأمور ال تصب في مصلحة
عافية حزبهم أو في مناعة أمتهم.
أمام األخطار التي تهدد مصيرنا،
ع��ار على أي منا أن يتفرج ،أن ال
يهب لنجدة عائلة رفيق شهيد ،أن
ّ
ال يتحرك نبض االنتماء القومي في
أعماقه ،أن ال يخاف على مستقبل
حزبه وعلى مصير أمته ،أن ال يشعر
أنه يحمل «قضية تساوي وجوده»
وأنه معني بتحقيق غاية الحزب التي

من وحي
�سعاده
أقسم عليها حين رفع يمناه ذات يوم.
ك��ل ش���يء ،ك��ل ش���يء ،يمكن أن
يؤجل ،وتتم مناقشته والبحث فيه
ومعالجته في أي زمنٍ آت ،شرط أن
يبقى الوطن.
ف��ي ه���ذه ال��م��ع��رك��ة التاريخية
المصيرية ،كلنا مدعوون أن نعمل
في سبيل منع تحقيق المؤامرة بحق
األمة السورية ،في تاريخها وحقيقتها
ومستقبلها .كلنا مدعوون أن نكون
إذاع���ة ثقافية تتصدى للهستيريا
التكفيرية ،في كل متحداتنا ،وطنا ً
وعبر الحدود ،في إعالمنا المكتوب
والمرئي والمسموع ،مع كل مواطن في
محيطنا ،وفي كل مكان فوق أرضنا،
وفي أوساط جالياتنا في الخارج.
كلنا مطالبون أن نرفع شعارا ً
واحدا ً هو أن نحمي أمتنا من أعاصير
الجهل ،والغباء ،ونبقيها ألجيالنا.

يا ليتنا ،أمام كل
شهيد يرتفع نحو
الخلد ،نكثر من
العطاء ،ونخ ّفف
من الكالم.
ما ُبنيَت أمة ،وال

انتصرت نهضة إلاّ
بالعمل والتفاني
والتضحية
وااللتزام الصادق.

