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تحن بعد
تكامل مار مخايل ث ُبت ...ووظائفه الإ�صالحية لم ِ
هتاف دهام
تجاوز تفاهم كنيسة مار مخايل الذي جمع األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس
تكتل التغيير واإلص�لاح العماد ميشال عون في 6
شباط عام  2006سلسلة من المحطات الصعبة
والمتن ّوعة ،من حيث طبيعة التحدّي ،ومن حيث
معمودية النار التي جعلت التفاهم يعبرها بسياقات
زمنية على مدى السنوات العشر ،وأن يصمد رغم
االه��ت��زازات الكبيرة التي م�� ّرت على ه��ذا الوطن،
والعواصف الكبرى التي اجتاحت المنطقة ودول
اإلقليم ،والتحدّي الهائل ال��ذي واج��ه المسيحيين
وج��ودي�ا ً في المنطقة خ�لال ه��ذا العقد ،مع دخول
العامل التكفيري اإلره��اب��ي كشريك أس��اس��ي في
صناعة األحداث والوقائع ،وعودة المنطقة إلى زمن
الذميّة والجزية في التعاطي مع هذا المك ّون ،وصوال ً
إلى عمليات االجتثات و«الترانسفير» في جغرافيا
واسعة من العالم العربي ،حيث مسحت مكونات
من أرضها ،بعمليات القتل والخطف والتهجيرك التي
ت��ع� ّرض لها األيزيديون في سنجار ،وترانسفير
مسيحيّي العراق وسورية والتع ّرض لمقدّساتهم
ومؤسساتهم الدينية في الرقة ،معلوال ،صدد ،جسر
الشغور ،قرى أرياف إدلب والالذقية وحماة ،وادي
النصارى ،والموصل ومناطق سهل نينوى ،وتصفية
وجودهم في فلسطين ،وعمليات «التهجير القسري»
لألقباط في مصر .ورغم التحدّيات والمخاطر وما
يتع ّرض له المسيحيون في المنطقة ،بقي الوجود
المسيحي في لبنان في الموقع األكثر أمنا ً وأماناً،
وإنْ بمعايير نسبية ،وبرز الحديث في ظ ّل السنوات
العشر من التفاهم على المشرقية المسيحية ،خاصة
في ظ ّل الخذالن التاريخي الذي مارسه الغرب على
مسيحيّي المنطقة ،والذي وصل إلى ح ّد التآمر على
وج��وده��م لمصلحة أم��وال ال��ب��ت��رودوالر الخليجي
أو االستثمار غير المباشر على اإلره��اب التكفيري
وأحيانا ً المباشر .فكان المسيحيون مع بقية األقليات
هم العنوان والضحية.
عاد منطق استهداف األقليات ومشروعه في هذا
العقد ليط ّل برأسه .في قلب هذه العناوين كلّها كانت
لرئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون
قراءة مبكرة في مقال في صحيفة «الحياة» في عام
 1993يتحدّث فيه عن خطر التكفير المقبل على
المنطقة وتهديده لكياناتها وأوطانها ،وفي صلب
رؤيته المشرقية يقول :إنّ مسيحيّي هذه األرض
هم أبناؤها الحقيقيون ،وهم مك ّون أساسي في قلب
الشخصية الحضارية لهذه المنطقة ،وهم جزء من
صناعة تاريخها ،وإنّ الغرب المسيحي هو عنصر
طارئ وخطير على الوجود المسيحي المشرقي في
المنطقة.
لقد كان لوثيقة مار مخايل التي يحتفل «األصفر»
و«البرتقالي» بيوبيلها العاشر ،وجهها اللبناني،
لكونها أول ح��ال��ة ع��اب��رة للتماس المسيحي –
اإلسالمي وكاسرة لهذا الخط الذي أحدثته الحرب
األهلية ،إضافة إلى كونها تفاهما ً عبر من لحظية

التحالفات المؤقتة اآلنية المصلحية إلى عقد من
ال��زم��ن ،ومفتوح ليثبت ع��ق��ودا ً أخ��رى ،وأثبت أنه
تجاوز أيّ تحالف آخر في التاريخ السياسي الحديث
للبنان منذ االستقالل وقبله ،ولم يتأثر بالتحديات
األميركية و«اإلسرائيلية» والخليجية والتكفيرية،
التي خاضها السيد وال��ج��ن��رال ،والمترافقة مع
استخدام ك ّل تناقضات الواقع اللبناني من الطائفي،
إلى المذهبي ،إلى المصلحي ،إلى الشخصي فإلى
السياسي ،وابتداع عناصر تفجير من خارج المألوف
بعشرات الوسائل ،فشلت أم��ام صمود ما جمعته
كنيسة الشياح.
ل��ق��د ك��ان��ت ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة حبلى ب��أح��داث
وامتحانات أثبتت أن العالقة بين حزب الله والتيار
الوطني الحر صلبة ،التي تجلّت في الرؤيتين،
اللتين جسدهما القائدان «سماحة السيد» و«سيادة
العماد» ،كما ينادي الرجالن بعضهما بعضاً ،إلى
درج��ة أنها حطمت أخطر المبتكرات والمبتدعات
للنفاذ عبر الهيكل إل��ى أس��س العالقة ومحاولة
مسها م��ن ال��داخ��ل ،فالتحالف ال��ذي م � ّر بحقبات
ّ
بالغة الصعوبة ومفصلية أثبت أنه لم يكن عرضياً،
بل ك��ان استراتيجيا ً ومبنيا ً على مبادئ وأسس
تتسم بالديمومة والتجدّد مع قابلية التكيّف وفقا ً
للمتغيّرات ،واأله ّم مما أظهرته المتغيّرات من طبيعة
عالقة الرابية – حارة حريك ،أنه لم يكن تحالفا ً ض ّد
اآلخرين بل كان وع��اء واسعا ً الستيعاب اآلخرين
وض ّمهم إليه .وبهذا البعد يمكن وصف ما جمع األمين
العام لحزب الله والرئيس المؤسس للتيار الوطني
الحر بتحالف وطني يقتضي مصلحة وطنية جامعة
لك ّل الفرقاء السياسيين ،ولم يكن يوما ً عدوانيا ً ض ّد
اآلخ��ر يعتمد نهج االستئثار والمكابرة ،وه��ذا ما
يظهر التناقض الكلي بين ذهنية الرايتين الصفراء
والبرتقالية من جهة وذهنية التيار األزرق من جهة
أخرى.
لقد اختبر الطرفان في موضوع رئاسة الجمهورية؛
فلم يتأخر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
بعقد تفاهم مع رئيس تيار المردة النائب سليمان
فرنجية ،مع ما سبّبه ذلك من شرخ في صفوف 14
آذار في مقابل عدم تخلي السيد نصرالله عن دعم
رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح ،برغم أنّ المرشح
المنافس لجنرال الرابية هو «بيك بنشعي» ،الحليف
التاريخي للمقاومة وتجمعه بحزب الله عالقة تعود
في طبيعتها وعمقها إلى أضعاف أضعاف ما أوجدت
المتغيّرات من عالقة مع التيار العوني.
وب��خ�لاف اعتقاد البعض أنّ مشهدية معراب
أحرجت ح��زب الله ،ف��إنّ السيد نصرالله انطالقا ً
من ثقته بالعماد ع��ون ال يخشى من سلوكياته،
فالعالقة بينهما قائمة على الصداقة والصدق والثقة
واألساسيات ،كما يؤكد السيد الذي يقبل ما يقوله له
الجنرال .فعندما حصل اللقاء كان حزب الله على
اطالع مسبق على خلفيته ومضمونه وأهدافه ،بدءا ً
من تواصل إلى إعالن نيات وصوال ً إلى دعم الترشيح،
ولم يجد أيّ تناقض مع التفاهم ،وما يؤكد ذلك إعالن
معاون األمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل

يوم السبت الماضي ،بعد لقائه الجنرال عون على
رأس وفد بمناسبة مرور  10سنوات على تفاهم مار
مخايل «أنّ ما جرى في معراب هو خطوة صحيحة
في مسار طويل ،ونأمل أن تع ّمم ليس فقط في الوسط
المسيحي بل أيضا ً إلى ك ّل الوطن».
لقد ش ّكلت وثيقة مار مخايل قفزة كبرى في البعد
االستراتيجي للتحالف ،على اللحظة السياسية
الحالية ،خاصة في ظ ّل الحديث األخير لألمين العام
لحزب الله في شأن حصرية الرئاسة األولى ،وبدأه
بقول لإلمام زين العابدين بن علي «خير مفاتيح
األمور الصدق وخير خواتيمها الوفاء»؛ قاصدا ً بذلك
تأكيد الوفاء وااللتزام مع «العماد» الذي يمثل قيمة
تتجاوز أيّ اعتبار سياسي بالنسبة إليه شخصيا ً
ولحزبه ،وتشديده على أنّ ع��ون سيبقى مرشح
الحزب للرئاسة إال إذا سحب هو ترشيحه ،وعاد
خليل وأكد من الرابية أنّ لدينا مرشحا ً طبيعيا ً ودائما ً
اسمه العماد عون ،وعندما تتوفر الظروف المالئمة
النتخابه رئيسا ً للجمهورية ،سنكون أول الوافدين
إلى المجلس النيابي .واليوم هناك عمل كثير ،ويجب
أن نعمل على النقطة المركزية ،ليس فقط مع فريق 8
آذار بل مع األفرقاء كلهم في البلد».
حفل العام الماضي باألحداث التي أكدت رسوخ

التحالف بين الرابية والضاحية الجنوبية ،ومن
هذه التطورات ،االنتخابات الرئاسية الداخلية التي
خاضها التيار الوطني الحر ألول مرة في تاريخه
وت� ّوج��ت بتزكية وزي��ر الخارجية جبران باسيل
رئيسا ً للتيار البرتقالي وانسحاب منافسه النائب
أالن ع��ون .وعلى عكس ك� ّل التكهّنات بقي سياق
التفاهم مع حزب الله على ما هو عليه .فباسيل هو
مَن تولى مهمة التفاوض على الوثيقة التي وقعها
ال��ج��ن��رال م��ع ح��زب ال��ل��ه ،وتربطه ع�لاق��ات جيدة
ّ
بغض النظر عن بعض
ووطيدة بمسؤولي الحزب
المآخذ عليه في التفاصيل الداخلية التي تذوب
أمام المواقف االستراتيجية ،ال سيما األخيرة منها
في الجامعة العربية والمؤتمر اإلسالمي ،كما يقول
مصدر مطلع في  8آذار لـ»البناء».
في السنة التاسعة من االتفاق التاريخي ،أعلن
الجنرال عون تط ّور العالقة مع حزب الله من التحالف
إل��ى التكامل ال��وج��ودي ،وعشية اليوبيل العاشر
أكد الجنرال أنه والسيد نصرالله واحد .وعليه فإنّ
العالقة التي تع ّمدت في كنيسة م��ار مخايل قبل
عدوان تموز  2006كانت إيذانا ً بمعمودية جديدة
من التالحم والرسوخ ،فهي تد ّرجت من لقاء فتفاهم
فتحالف استراتيجي فتكامل وجودي ازداد رسوخا ً

هذا العام ،حتى بات استحقاق الرئاسة األولى على
أهميته صغيرا ً أمام ما تمثله هذه الثنائية بين هذين
المكونين من معنى استراتيجي يبقى هو األساس
والمدماك للبنان المستقبل.
واجهت العالقة بين الرابية وحارة حريك تحديات
كبرى من حرب تموز  2006إلى اعتصامات وسط
بيروت ،مرورا ً بـ 7أيار وتشكيل حكومات الرؤساء
فؤاد السنيورة وسعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام
سالم .وإذا كان حزب الله يتجاوز الكثير من القناعات
لمصلحة العالقة المشتركة ويعتبر أنّ العالقة مع
التيار بوصفها ملفا ً يتقدّم على أيّ ملف داخلي آخر،
يفسر تكييف حزب الله للكثير من الملفات
وهذا ما ّ

لمصلحة تمتين العالقة مع الوطني الحر ،فإنّ
الجنرال عون أظهر ثباتا ً في عالقته مع المقاومة ووفر
غطاء مسيحيا ً لها ،سواء في العدوان اإلسرائيلي منذ
عشر سنوات أو في محاربة التكفيريين في سورية،
وث� ُب��ت وصمد رغ��م الكثير م��ن الضغوط الدولية
واإلقليمية ،رغم ما عُ رض عليه من تسويات لتغيير
موقفه من المقاومة فتلبّى مطالبه ،إال أنه لم يستجب
لها بل ضرب بها عُ رض الحائط.
ل��م تنته بعد وظ��ائ��ف التكامل ال��وج��ودي بين
«األصفر» و«البرتقالي» ،وما ينتظر مستقبل العالقة
بينهما هو التطوير اإلصالحي لبنية الدولة ،بخاصة
أنّ البند الرابع من الوثيقة يتعلّق ببناء الدولة.

«القومي» و�أهالي عماطور ـ ال�شوف ي�ش ّيعون الرفيق المنا�ضل نديم عبد ال�صمد

نادر :الن�صر �سيكون خاتمة حربنا ّ
�ضد الإرهاب والفو�ضى الأميركية المد ّمرة

رئيس المجلس االعلى ونجل الفقيد باسم

جانب آخر من الحضور

من الحضور

نادر

عبد الصمد

أبو غانم

أبو شقرا

ناصيف

أبو ضرغم

شيّع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي
عماطور ـ الشوف وال��ق��رى ال��م��ج��اورة ،في مأتم
مهيب ،الرفيق المناضل نديم مسعود عبد الصمد
(أبو فادي) ،وشارك في التشييع إلى جانب عائلة
الراحل ،وفد مركزيّ من قيادة الحزب تقدّمه رئيس
المجلس األعلى الوزير السابق محمود عبد الخالق،
مدير الدائرة اإلعالمية العميد معن حمية ،رئيس
لجنة تاريخ الحزب لبيب ناصيف ،مديرالدائرة
اإلذاعية كمال نادر ،إضافة إلى منفذ عام الشوف د.
نسيب أبو ضرغم وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من
المسؤولين.
كما شارك في التشييع القاضي سليمان غانم،
رئيس بلدية عماطور ذوقان عبد الصمد ،عدد من
رجال الدين ومم ّثلي األح��زاب والفاعليات وجمع
كبير من القوميين والمواطنين.
وألقيت خالل التشييع كلمات أش��ادت بمزايا
الراحل ومسيرته النضالية ،واستحضرت الكلمات
«يوم عماطور» الذي أعلنه باعث النهضة السورية
القومية االجتماعية الزعيم أنطون سعاده عام
.1937

يا ع ّمي نديم ،تحضرني اليوم أخبار عنك مش ّرفة
وذكريات ،تجتاحني بسمتك التي كانت ته ّز برج
الهموم ،بل يأسرني نضالك في سبيل أمتك وشعبك
ودروب الشرف.
إنني أراك ك ّل القيم ،فأنت الفارس الذي اعتلى
ّ
وسطر بطوالت
جواد الصبر في معمعة المصائب
جليّة من إيمان .وأن��ت الوالد المرهف المتفاني
وسيّد التضحيات.
أنت سيف المبادئ والقيم السامية ،وفي الزمن
العصيب تعرف قيمة المبادئ .أنت البطل المناضل
الذي ما غ ّره مال وال منصب وال انتظر مكافأة إال
النصر ألمته.
نسيت جراحك ،أو تناسيتها كي ال تأسر فيك
المارد الت ّواق إلى الفضيلة والعطاء .أغمضت عينيك
فانكفأت عن الشذى البسمات ،ورحلت فاهت ّز صرح
الرجال.
ماذا أقول فيك ومهما قلت أجتزئ ،فما الكالم إال
باقة ورد هزيلة أدمعها الغياب».
متوجها ً بالشكر إلى المع ّزين.
وختم كلمته
ّ

وألهم المنتدى فكرا ً ومعتقدا
من يخسر االبن ،والعفو الكبير سما
ُ
والخلدا».
في أصغريه ،لنال المجد
وقال« :صامتا ً كان يعمل ،مؤمنا ً صادقا ً بحق
اإلن��س��ان بالحياة الكريمة .وه��ك��ذا عرفناه في
عماطور مثال الصدق واإلنسانية ،رجالً من خيرة
ال��رج��ال ،يصعب وص��ف مناقبه .فالرجل الكبير
يجعلك تقف صاغرا ً مندهشا ً أمام مواقفه ومعاني
وجهه وردود فعله.
الكبير يبقى كبيرا ً في محنه ،عزيز النفس متع ّففاً،
مبتسما ً والحزن يعصره ،صلبا ً والجهد يهدّه .هذا
أق ّل ما ك ّنا نراه فيك يا أبا فادي .أيها المناضل في
حزب عريق ،أعطيته فقدّر عطاءك .إنّ عماطور التي
كانت محبّة بك في حياتك الزاخرة بالقيم ،تودّعك
بحرقة األ ّم على ولدها الحبيب أل ّن��ك بعطائك لم
تشب ،وببعدك لم تغب ،وبرحيلك اليوم ثق أنك لن
ُتنسى.

قبل أحد األشخاص ،فلجأ الصادم إلى منزل أبي
فادي محتمياً ،فعفى عنه.
وألقى ناصيف ناصيف كلمة أصدقاء الفقيد،
وفيها ت��ح �دّث ع��ن مناقبية ال��راح��ل ومسيرته
النضالية.

أنطون سعاده مصالحة تاريخية بين عائلتين
كبيرتين من عائالتها ،وأنهى بذلك خالفا ً مزمنا ً
أرخى بثقله على الحالة االجتماعية في المنطقة.
كما دخل «يوم عماطور» في تاريخ الحزب والوطن
عندما جرت مواجهة بينه وبين السلطة االنتدابية
التي أرادت منع الزعيم من إقامة مهرجان فيها عام
 ،1938فلم يتراجع ولم يذعن للقمع ،بل استع ّد
عسكريا ً وشعبياً ،وعندما حضرت قوات السلطة
إلى عماطور وجدت أنها مط ّوقة من التالل وسطوح
المنازل وغير قادرة على خوض مواجهة عسكرية
مع الحزب ،فانسحبت وح ّقق الحزب القومي نقطة
متقدّمة في المواجهة لتثبيت وجوده ومعنويات
شعبه ،فأضيف هذا اليوم إلى «يوم بكفيا» الذي
كان قد شهد مواجهة مماثلة حصلت عام .1937
وقال نادر إنّ الحزب القومي لم تكن له دول ٌة أو
طائفة تحميانه ،فبنى ق ّوته واستمراره على اإليمان
العميق بعقيدته المبنية على العقل والمنطق
العلمي وعلى الرجولة والبطولة وعلى التنظيم
الدقيق والمتين ،ونجح في تثبيت وجوده على رغم
المِحن والنكبات ،واستم ّر إلى اليوم في ساحات
الصراع يقاتل ويقدّم التضحيات الغالية ألجل
صون الوطن وتحقيق النهضة.
وتط ّرق نادر إلى األوضاع العامة فقال إنّ الدول
العربية لم تحسن أن تتضامن في سبيل حفظ

أمنها وثرواتها ،بل حصل العكس .وها نحن في
دول الهالل الخصيب قد دفعنا أثمانا ً باهظة بسبب
المؤامرات ،وهي أثمان تفوق بكثير كلّما دفعناه
خالل الصراع الطويل مع العدو الصهيوني .ولو أنّ
دول النفط دفعت للبنان جزءا ً من المليارات التي
صرفتها على تخريب سورية والعراق لك ّنا سددنا
الدين العام .علما ً أنّ لبنان ليس فقيراً ،وك� ّل ما
نريده أن يرفعوا أيديهم عنه وأال يعيقوا استخراج
َ
َ
والمستكشفين منذ عام
المعروفين
النفط والغاز
 ،1970ولميكن مسموحا ً له أن يستخرجهما كي ال
يؤثر على مصالح الشركات الكبرى وبعض الدول
العربية.
وأك��د ن��ادر أنّ النصر سيكون خاتمة صراعنا
الطويل ،وستخرج األم��ة السورية بكل كياناتها
منتصرة على اإلره��اب وعلى الفوضى األميركية
المد ّمرة ،وسنبني وضعا ً جديدا ً مختلفا ً عن ك ّل
التاريخ السياسي العربي القديم والحديث.
وفي ختام كلمته ،قدّم نادر التعازي ِباسم الوفد
المركزي و ِباسم قيادة الحزب إلى عائلة الفقيد
وأهالي عماطور ومنفذية الشوف.
وكان الوفد المركزي والقوميون االجتماعيون
قد أدّوا التحية الحزبية للرفيق الراحل نديم عبد
الصمد قبل أن يوارى جثمانه الثرى.

كلمة العائلة

مرحبا ً ومع ّرفا ً
ت��ح�دّث ِب��اس��م عائلة ال��راح��ل
ّ
وشاكراً ،عبد الله عبد الصمد فقال«:يا أبا فادي...

كلمة البلدة

وألقى كلمة عماطور منصور أبو شقرا استهلها
بالقول:
«مناضل شغل الساحات ما جحدا

أبو غانم

ثم ألقى فايز أبو غانم كلمة تحدّث فيها عن مزيا
الراحل ،وعن سيرته وعن إنسانيته وأخالقيته،
مشيرا ً إلى أنّ أبا فادي كان إنسانا ً متسامحا ً بك ّل
ما للكلمة من معنى ،ومذ ّكرا ً بالحادثة التي أودت
بحياة أحد أبنائه نتيجة صدمه قضا ًء وق��درا ً من

كلمة المنفذية

وألقى منفذ ع��ام الشوف الدكتور نسيب أبو
ضرغم كلمة تحدّث فيها عن مزايا الرفيق أبي فادي،
وعن تاريخه النضالي مستعيدا ً محطات من تاريخ
عماطور ،ال سيما «يوم عماطور».

كلمة المركز

كلمة مركز الحزب ألقاها مدير الدائرة اإلذاعية
كمال نادر وقال فيها :إنّ نديم عبد الصمد بقامته
المديدة كان جبالً ُق ّد من هذا الجبل الشامخ ،وكان
مجموع ًة من الفضائل والقيم األخالقية والنظامية
وقدوة للحزبيين وللناس ،تميّز بالعطاء الالمحدود
في الزمان والمكان ،وفي ك ّل المسؤوليات التي
تح ّملها.
وأشار إلى أنّ للحزب في عماطور ذكريات خالدة،
وهذه البلدة دخل اسمها في تاريخ الحزب السري
القومي االجتماعي منذ عام  ،1937يوم عقد الزعيم

