12

�آراء

السنة السابعة  /السبت  27 /شباط  / 2016العــدد 2016
Seventh year / Saturday / 27 February 2016 / Issue No. 2016

ما بعد االتفاق الأميركي – الرو�سي:
العبرة في التنفيذ
} حميدي العبدالله
توصلت موسكو وواشنطن إلى اتفاق لوقف العمليات العدائية يشمل
كافة األطراف السورية ،ما عدا تنظيمي «داعش» و»النصرة».
أي جماعة أخرى
وشمل االت�ف��اق ضمنا ً استثناء وق��ف العمليات ض� ّد ّ
نصت اآللية على
ال توافق على هذا االتفاق وتلتزم بوقف العمليات ،ولذا ّ
أن ت��ودع جميع التشكيالت المسلحة في س��وري��ة ،إضافة إل��ى الحكومة
أي روسيا
السورية ،موافقتها على وقف العمليات لدى راعيي االتفاقّ ،
والواليات المتحدة.
ال شك أنّ االتفاق تض ّمن آليات تحول دون إفراغه من مضمونه أو االلتفاف
عليه ،وتجلى ذلك بشكل رئيسي في تشكيل لجان تشرف عليها روسيا
والواليات المتحدة لتحديد أماكن تواجد «جبهة النصرة» ،كان هذا التنظيم
اإلرهابي ال يسيطر حصريا ً كما هو تنظيم «داعش» على مناطق محدّدة ،بل
يشارك تشكيالت مسلحة أخرى السيطرة في إدلب ودرعا والقنيطرة وما
تبقى من ريف دمشق .إذا لم تلجأ «جبهة النصرة» إلى التمويه ،فإنه سيكون
من السهل تحديد مراكزها ومق ّراتها ومعسكراتها وانتشار مقاتليها الذين
يحملون أعالما ً تميّز هذا التنظيم اإلرهابي ،ولكن شبهة التمويه واالختباء
في صفوف التنظيمات المسلحة األخ��رى لالستفادة من وقف العمليات
تظ ّل قائمة .وهنا يمكن القول إنّ العبرة في تنفيذ االتفاق ،باعتبار أنّ مسألة
محاربة «داعش» هي مسألة إجماع دولي ،فضالً عن أنّ التنظيمات المسلحة
التي استهدفت الجيش والدولة السورية تواجه «داعش» و»داعش» ال تقبل
منها أق ّل من مبايعتها.
ال شك في ظ ّل وجود المرجعية الروسية األميركية ،وتبادل المعلومات
االستخبارية ،يكون إيجاد ح� ّل لهذه المعضلة التي قد تقود إل��ى نسف
االتفاق بكامله وتحويله إلى مج ّرد ق��رار نظري على غ��رار ق��رارات وقف
إطالق النار في اليمن ،لكن السؤال هل الواليات المتحدة مستعدّة للتعاون
جديا ً مع روسيا وهي تدرك مسبقا ً أنّ مثل هذا التعاون ،وعلى هذا الصعيد
أي صعيد تحديد مواقع «جبهة النصرة» من شأنه أن يخ ّل بالتوازن
بالذاتّ ،
لمصلحة الدولة السورية؟
تجارب سورية وحلفائها مع الواليات المتحدة تعطي جوابا ً سلبيا ً على
أي تحديد
هذا السؤال ،وقد تعمد الواليات المتحدة إلى تحويل هذه المسألةّ ،
مراكز تواجد «جبهة النصرة» تمهيدا ً لتوجيه الضربات إليها إلى مسألة
نقاش دائم يقيّد العمل العسكري الهجومي ،األمر الذي سوف تستفيد منه
«جبهة النصرة» ،وتصبح بحكم الجماعات التي شملها وقف العمليات،
ويتح ّول النص الوارد في االتفاق لجهة استثنائها من وقف العمليات إلى
مج ّرد كالم نظري.
معروف أنّ «جبهة النصرة» مصنّفة من قبل ك ّل حكومات المنطقة ،سواء
تركيا أو السعودية أنها تنظيم إرهابي ،ومصنّفة أيضا ً من قبل الحكومات
الغربية ومجلس األمن بأنها جماعة إرهابية ،ولكن ذلك لم يقد إلى وقف
الدعم القطري أو التركي لهذا التنظيم اإلرهابي ،كما لم يؤ ّد إلى استمرار
التعاون الميداني معها من قبل التشكيالت المسلحة المرتبطة بالغرب.

الهدنة ع�سكري ًا
ـ يتساءل كثيرون عن االتفاق الروسي األميركي على وقف النار في سورية
بخلفية البحث عن جواب على ما إذا كان التفاهم يعني بداية النهاية للحرب.
ـ السؤال بهذه الطريقة يصطدم بحاجزين األول تناقض التصريحات
األميركية والروسية وتصادمها بالشكل والمضمون ،ووجود طرفين بيدهما
أغلب الجغرافيا الموجودة خارج نطاق سيطرة الجيش السوري هما «داعش»
و»النصرة» مستثنيين من االتفاق ومشمولين بمواصلة الحرب كتشكيلين
إرهابيين.
ـ إذن لن تتوقف الحرب ،فالثقل الرئيس فيها يجري بين الجيش السوري
مدعوما ً من سالح الجو الروسي ومن الحلفاء في المقاومة من جهة وبين ك ّل من
«داعش» و»النصرة» من جهة مقابلة ...وهذه الحرب ستستم ّر.
ـ ما سيحدث هو في السياسة واألمن خطوة نوعية هامة تعتبر من أبرع
التكتيكات الحربية ،ألنه سعي لفرز المعارضة وداعميها عن «النصرة» التي
تشكل حصانهم الحقيقي بقوة عرض يقول باستثناء ك ّل من ليس مع «النصرة»
و»داعش» من الحرب وإدماجه في العملية السياسية.
ـ نجحت روسيا بنيل تغطية أميركية للحرب التي تخوضها مع سورية ض ّد
«النصرة».
ـ السعودية وتركيا وجماعاتهما أمام المأزق بين االنضمام إلى «النصرة» أو
االنضمام إلى وقف النار والعملية السياسية.
التعليق السياسي

من الأعمال الأولى للجنة تاريخ الحزب
بتاريخ  2015/10/01تحدثنا عن قيام رئيس لجنة تاريخ الحزب بالتدقيق
في أجزاء كتاب «من الجعبة» لألمين جبران جريج وتنظيم المعلومات الواردة
فيه لجهة بدايات االنتماءات التي تحققت في معظم منفذيات الكيان اللبناني
فإحالتها إليها ،وقد عممنا في حينه الالئحة المحالة إلى منفذية الكورة ،وهو
جهد غير قليل ،ت ّم في بداية عملي في لجنة تاريخ الحزب.
من األعمال أيضا ً تنظيم ج��داول بعناوين تاريخ الحزب في كل سنة من
السنوات الحزبية بدءا ً من:
 السنة الحزبية األولى  1933 – 1932ولغاية أواسط السبعينات.وكل سنة حزبية من تلك السنوات تغطي ع��ددا ً جيدا ً من عناوين تاريخ
حزبنا ،التي آمل أن أتمكن من االنصراف الحقا ً إلى كتابتها.
أورد أدناه ،كنموذج ،المرحلة األولى وفيها عناوين السنوات الثالث:
1933 - 1932
1934 – 1933
1935 - 1934
هذا العمل الشاق ،إن أضفنا إليه العناوين أدناه التي سبق أن تحدثنا إليها
مرارا ً وتكراراً ،أدركنا جميعنا أي جريمة يقترفها كل منا إن لم يتعاط بمسؤولية
ووجدان قومي اجتماعي مع موضوع تاريخ الحزب:
سير شهداء الحزب منذ التأسيس
بدايات الحزب في كل المناطق  /المدن والبلدات التي شهدت حضورا ً حزبيا ً
جيداً.
سير أدباء الحزب ،وفنانيه وشعرائه ومناضليه األفذاذ الذين سط ّروا حضورا ً
حزبيا ً متقدماً.
المرحلة األولى :من التأسيس  1932لغاية اكتشاف أمر الحزب 1935
السنة الحزبية األولى (:)1933 - 1932
الخطوة التأسيسية األولى (األعضاء الخمسة األول).
اختار سعاده  32/11/16تاريخا ً للتأسيس.
األزمة األولى ،إعادة التأسيس.
المنتمون الـ 15وبدء االنتشار في المناطق.
السنة الحزبية الثانية (:)1934 - 1933
فكرة «الزوبعة» وتنفيذها .
استئناف صدور مجلة «المجلة» ثم توقفها.
أول من استعمل عبارة «لتحي سورية».
بداية االنتماء الطالبي الرسمي في الجامعة األميركية والمدارس األخرى.
المنتمون (حتى حزيران  1934ثالثين عضواً).
زار سعادة طرابلس والكورة أواخر أيلول .1934
ج -السنة الحزبية الثالثة (:)1935 – 1934
وضع دستور الحزب في .1934/11/21
أنطون سعاده أول من استعمل كلمة ميليشيا وأدخلها في دستور الحزب:
نظارة الميليشيا (من الجعبة).
أول آذار  :1935بروز الحزب للعلن للمرة األولى.
بداية االنتماء النسائي النظامي.
بداية االغتراب السوري القومي االجتماعي :رفيق الحلبي (الشاطئ الذهبي/
غانا) وعساف أبو مراد (المكسيك).
أول اجتماع عام سري للحزب في أول حزيران .1935
أول طرد من الحزب بعد محاكمة حزبية قانونية :شارل سعد ورفاقه.
انتشار الحزب بشكل مذهل في  4مناطق :الكورة ،المتن (ساحالً وجبالً)
بيروت والشوف .
ليلة  16 / 15تشرين الثاني وانكشاف أمر الحزب :اعتقال سعاده ومعاونيه،
ومالحقة المئات من الرفقاء.
تاريخ الحزب واجب ،ومسؤولية كل قومي اجتماعي ويجدر أن يساهم فيه
جميع القوميين االجتماعيين الواعين ألهميته.
فخسارته موجعة لكل الحزب ،بماضيه ومستقبله.

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.

�أحد منا�ضلي الحزب المم ّيزين في طرابل�س الرفيق �إح�سان �سوق
يتحدث األمين جبران جريج في أكثر من مكان في
مجلداته «من الجعبة» عن الرفيق إحسان س��وق ،فقد
كان قوميا ً اجتماعيا ً مناضالً ،اعتقل مراراً ،اختار إحدى
الرفيقات ،رفيقة لحياته وأنجب منها ستة أبناء جميعهم
رفقاء ورفيقات( .)1هذا «المجهول» لدى معظم القوميين
االجتماعيين «معلوم ج��داً» في تاريخ العمل الحزبي
في طرابلس .ذل��ك أن اسمه ك��ان يتردد في العديد من
المواجهات مع عناصر قوى األم��ن ،في االعتقاالت التي
تحصل ،وفي النشاط اإلعالمي الذي كان يقوم به.
وألنه كان مناضالً عنيداً ،وبنى وزوجته الرفيقة سهيلة،
عائلة قومية اجتماعية نحكي عنهما بما توفر لدينا من
معلومات ،آملين من الرفقاء أبنائهما أن يضيفوا بما عندهم
إغنا ًء للنبذة.

ضمن سلسلة مقابالت أجرتها مجلة «صباح الخير-
البناء» مع رفقاء انتموا إلى الحزب في مرحلة الثالثينات
ونشرتها في ذك��رى اليوبيل الذهبي للحزب (-1932
 )1982كان هذا الحديث مع الرفيق إحسان سوق ،ننقله
بالنص الحرفي.

متى كان انتماؤك للحزب السوري القومي االجتماعي
ومن هم الشهود؟
كان انتمائي للحزب في ربيع  1938وك��ان الشهود
الرفيقان الدكتور كمال الرافعي( )2ونزيه الحسيني.
ما هي الظروف لتي أحاطت بانتمائك؟
كنت في ذلك العام تلميذا ً في مدرسة «حوض الوالية»
الرسمية في بيروت وكان أحد زمالئي في الصف اإلعدادي
الرفيق إبراهيم الزين (غير األمين إبراهيم زين الذي تولى
مسؤوليات عديدة ،مركزية ومحلية ،وكتبت عنه أكثر من
م ّرة) وقد أعطاني مبادئ الحزب مشروحة بقلم الزعيم
فقرأتها فوجدت فيها مبادئ الخالص لألمة .فطلبت منه
()3
أن يرشحني للدخول فد ّلني على األمين أنيس فاخوري
في طرابلس وفي أول فرصة أتيحت لي وهي عطلة الربيع
ذهبتُ إلى منطقة الزاهرية وطلبت مقابلة األمين أنيس
وتقدمت بطلب انتماء وهكذا دخلت الحزب.
ما هي أه��م النضاالت التي قمت بها خ�لال التزامك
الحزبي؟
نضاالتي الحزبية كثيرة ،إن أردتُ تعدادها يلزمني
صفحات ولكني ّ
ألخصها اآلن بما يلي :عندما انتميت إلى
الحزب أُلحقت بمديرية الطلبة ،وكان معارفي من الطالب
بيئة خصبة للنشاط الحزبي ،وقد كنت دائم الحركة بينهم
وأدخلت منهم الكثير في الحزب وأذكر أنني عام 1939
أص��درت بمساعدة مديرية الطلبة ك ّراسا ً إذاعيا ً اسمه
صوت الطلبة القوميين االجتماعيين في أول آذار ،تض ّمن
في صفحته األول��ى صورة للزعيم بريشة األمين أنيس
فاخوري ومكتوب تحتها أبيات من الشعر للرفيق الشاعر
أحمد األيوبي جاء فيها:
جمال في المحيا ال يباهى
وعزم في يمينك ال يضاهى
حللت ربوعنا ونزلت فيها
نبايعك الزعامة عن رضاها
ومن ينشئ ألمته بناء
ألحرى أن يقدس في حشاها
وعلى آخر صفحة من الكراس خريطة لسورية الطبيعية
مغطاة بالزوبعة الحمراء .والغرابة في هذه
الخريطة ،وقد أُخذت من أطلس أجنبي قديم ،أنها
كانت تتعدى حدود دجلة إلى جبال البختيار كما هي
الخريطة التي اعتمدت لدى الحزب رسميا ً فيما بعد ،مما
يدل على أن الزعيم الخالد قد حصل على أدلة
علمية في دراسته الواسعة لتاريخ وجغرافية الهالل
السوري الخصيب .ولنعد إلى ك ّراس «صوت الطلبة في
أول آذار» فقد حررته بمساعدة الرفقاء نزيه الحسيني،
اسكندر قندلفت وأكرم الصوفي وقد طبعنا منه ألف نسخة
وزعناها في جميع مدارس طرابلس.
كانت النضاالت الحزبية بالنسبة لي كلها س��واء،
ولكن عند أول اعتقال حدث لي بعد مطاردة واختفاء دام
سبعة أشهر وقعت بعدها بقبضة الفرنسيين وذلك في
شباط  .1941كان االعتقال األول عنيفا ً جدا ً بالنسبة لي،
وبالرغم مما تعرضت له من اإلهانة والتعذيب ،لم يتمكن
المحققون من انتزاع أي اعتراف مني عن عالقتي بالحزب،
وبقي المسؤولون واألعضاء في سرية تامة ،وهذا ما يشهد
به منفذ طرابلس السابق رياض أديب.
أض��اف :بعد خروجي من المعتقل في سجن القلعة
(بيروت) عام  1941بمدة قصيرة ابتدأت أكتب ،فأصدرت
نشرات غير دورية بحجم كتاب «شرح المبادئ» اسميتها
(صرخة في المجتمع) أص��درت منها خمسة أع��داد في
فترة سنتين ،وكان قلم المراقبة على الصحف والنشرات
يحذف لي أكثر من نصف المواد التي أكتب .وهذه المواد
تعتمد األدب القصصي والرمزي وهو السبيل الوحيد في
ذلك الوقت العصيب لنشر المبادئ والدعوة للحزب ألن

إعداد :لبيب ناصيف
شخصيات سياسية ورسمية لبنانية من بينها الرئيس
السابق سامي الصلح وابراهيم حيدر وغيرهما ،فشعرت
يومها بهاجس المؤامرة على الحزب ألن الحكام كانوا
يخشونه كثيرا ً نظرا ً لتعاظم قوته الشعبية.


الرفيقة سهيلة

النشاط السياسي كان محظورا ً ومالحقا ً بسبب الحرب،
ومع تقيّدي بأوامر المراقبة كانت نشرتي «صرخة في
المجتمع» تالحَ ق وتصادَر من قبل ال��درك ورج��ال األمن
العام.
في أوائل  1949كان نشاطي البارز هو إصدار كتاب عن
الشيوعية .وقد كتب لي المقدمة الرفيق فريد
مبارك مدير تحرير جريدة «النهضة» المحتجبة .وقد
اطلع على الكتاب قبل طبعه حسب األصول ،عميد
الثقافة في الحزب آنذاك الرفيق لبيب زويا وسمح لي
بإصداره .وما أن صار الكتاب على أهبة الصدور
من المطبعة حتى داهمها مدير األمن العام منير ضو،
وأمر باعتقالي وكانت التهمة انتمائي للحزب الذي حلّته
الحكومة يوم حادث الجميزة .ولما كانت األوامر في البدء
عدم مالحقة أفراد الحزب العاديين ،أفرج عني ُ
وضبطت
المطبوعة ،لكنني سرعان ما تواريت عن األنظار في اليوم
التالي ،إلى الشام ومنها إلى األردن بعد اغتيال الزعيم
الخالد.
وسئل :هل كانت لك معرفة شخصية بالزعيم؟
التقيتُ سعاده أربع مرات .أول مرة رأيت فيها الزعيم عن
قرب كان في أول آذار عام  ،1938كان لي صديق ورفيق
في المدرسة اسمه صالح الرافعي وه��و من طرابلس
ويسكن في منزل عمه في محلة برج أبي حيدر في بيروت
وفيما ك ّنا نسير في زاروب منزله وأنا أحمل عددا ً ممتازا ً
من جريدة «النهضة» وفي صفحتها األولى صورة كبيرة
للزعيم مكتوب تحتها أبيات للشاعر وجيه البارودي وأنا
أقرأها له:
يا شعلة في ظلمات اليأس
وبسمة من غفالت األمس
سرت إلى العلياء عالي الرأس
قوي الروح شديد البأس
تصبح في كل كلمة معضلة وتمسي
حلو األسارير سري النفس
أنت الزعيم الفرد كالي الغرس
في حقل سوريا وباري القوس
		
ما أن أتممتُ قراءة هذه األبيات األربعة وإذا بالزعيم
بشحمه ولحمه أمامي وأمام رفيقي متمنطقا ً بنطاق أسود
على لباس رصاصي ،فتطلّع رفيقي في الصورة وتطلع به
وصرخ هذا هو زعيمك ،وكان برفقته الحرس فدخل بيت
منفذ بيروت الرفيق زكريا لبابيدي وتبعه جمهور غفير من

الناس أتوا من الشارع الرئيسي على متن سيارات عديدة
توقفت أمام المنزل ،فنزلوا منها ودخلوا وراءه فتبعناهم
بصورة عفوية .كان هناك اجتماع كبير وكان خطاب أول
آذار ألقاه الزعيم ارتجاال ً مما أدهشنا جميعا ً وهو خطاب
تاريخي طويل.
كان يتكلم بهدوء وبصوت رصين وال ينفعل أبدا ً أثناء
الكالم ويتطلع إلى الجموع موزعا ً نظراته بينها يخاطبها
من العقل إلى العقل ومن القلب إلى القلب فيلهبها حماسا ً
بعد أن يدخل إلى ضمائرها فيسيطر على مشاعرها.
خرجنا من االجتماع ال نشعر بتعب الوقوف أمام هذا
الزعيم العبقري إال بعد أن انتهى من خطابه ألننا كنا
منسجمين معه بأرواحنا وقلوبنا.
ثم رأيته مرة ثانية عند زيارته طرابلس بعد عودته
من مغتربه القسري عام  .1947لقد استقبلناه في قرية
القلمون ،فخطب في مقهى على البحر قائالً « :عندما قلت
في مناسبة سابقة لقد شاهد أجدادنا الفاتحين السابقين
ومشوا على بقاياهم أما نحن فسنضع حدا ً للفتوحات،
عنيت بذلك الفتوحات اآلتية من الخارج ال الفتوحات التي
ستقوم بها نهضتنا «.
وواصل زيارته لطرابلس ونزل في بيت األمين الدكتور
عبدالله سعاده في شارع يزبك ،وهناك تج ّمع الصحافيون
حوله وكنتُ في الدار مع المستقبلين بقربه ،فلما شاهدوني
لفتوا حضرة الزعيم إلى نشاطي أثناء غيابه فس ّر مني
كثيرا ً وطلب أن أظل بقربه وكان االزدحام شديدا ً و»الكنبة»
التي يجلس عليها الزعيم تضيق به وبالجالسين أكثر من
أربعة أشخاص ،فنهضت من المكان قربه وأردتُ االبتعاد
إلفساح المجال للراحة فشدّني من يدي وأبقاني مكاني،
فاحم ّر وجهي من الخجل فقلت في نفسي :كيف ال يعشق
الشعب هذا الزعيم وهو على هذه الصورة المثلى من
األخالق واإلنسانية؟
ثم اجتمعت به مرة ثالثة في ضهور الشوير برفقة
الرفيقين ال��دك��ت��ور ك��م��ال ال��راف��ع��ي ووص��ف��ي المغربي
وغيرهما.
أما المرة الرابعة واألخيرة التي اجتمعت بها بالزعيم
الخالد فكانت في الحفلة التي أعلن عنها الحزب في بيروت
بمناسبة أول آذار سنة  1949في فندق نورماندي حيث
ألغت الدولة يومها االجتماع بالقوة وكاد يحدث صراع
يلغ الحزب االحتفال بل
مسلح بينها وبين الحزب ولم ِ
أقامه في بيت الرفيق اسكندر شاوي في األشرفية ،وهناك
كانت خطبة الزعيم الخالدة المشهورة« :نحن نبحث عن
القتال وال يبحث عنا القتال أبدا ً « .وكان من بين الحضور
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 .2الدكتور كمال الرافعي :مراجعة النبذة المعممة عنه على الموقع التالي www.ssnp.
.info
 .3األمين أنيس فاخوري :تولى مسؤوليات حزبية ،مركزية ومحلية عديدة .ذكرناه أكثر من
مرة ،ويمكن الرجوع إلى أرشيف تاريخ الحزب على الموقع المذكور آنفاً .لديه مؤلف جدير
بأن ُيقرأ بعنوان «نسف األضاليل مرحلة أساسية في إزالة إسرائيل» .
 .4ن��زي��ه مبيض :ك��ان يتولى ف��ي حينه مسؤولية رئ�ي��س لجنة ت��اري��خ ال �ح��زب ف��ي منفذية
طرابلس.
 .5سليم صافي حرب :تولى مسؤولية منفذ عام طرابلس ،شارك في الثورة االنقالبية وأسر.
للإلطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى الموقع المذكور آنفاً.
 .6عبد الله النكت :من فيع .لالطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى الموقع المذكور آنفاً.
 .7واصف فتال :منح رتبة األمانة .هاجر إلى غانا حيث أسس أعماالً ناجحة .عاد نهائيا ً إلى
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ما لم يقله الرفيق إحسان السوق في مقابلته مع
«البناء» قالته عقيلته ورفيقته سهيلة في لقاء في منزلها
مع الرفيق نزيه مبيّض( )4بحضور ابنها الرفيق نظام وكان
يتولى مسؤولية ناظر عمل في منفذية طرابلس ،والرفيق
محمود المهتدي ،وكان في زيارة من ألمانيا حيث يقيم.
قالت« :أنا سهيلة عبد الرحمن العائدي .مواليد حيفا
في  .1936/07/16انتميت عام  1958على يد األمين
سليم صافي حرب( .)5في تلك الفترة تعرفت على الرفيق
إحسان السوق واقترنت منه .انتقلنا لإلقامة في منطقة
باب التبانة في طرابلس.
األش��خ��اص الذين تعرفتُ عليهم ه��م :مدير مديرية
التبانة الرفيق عبدالله النكت( )6والرفقاء واصف فتال(،)7
أحمد العجم( ،)8ياسر العجم والرفيقة زوجته ،محمود
المهتدي( ،)9وجميعهم كانوا تابعين لمديرية التبانة .في
تلك الفترة لم أكن بعد رفيقة .ومن ثم انتقلنا إلى محلة
الصاغة وهنالك تعرفتُ على الرفقاء :صالح الرافعي وآخر
من آل المغربي ،توفيق قربان ،دريد ورامز وطالل حيدر(،)10
أوغست حاماتي( ،)11هنري حاماتي (األمين الحقاً) ،كنعان
الزين( .)12في تلك األثناء كان الرفيق إحسان يحرر كتاب
«العروبة بين الواقع والخيال» ردا ً على ساطع الحصري،
وينهي ديوانه الشعري «الرياحين» وقد أرسلهما إلى
مطبعة «البناء» في دمشق حيث احترقا عندما احترقت
المطبعة.
في تلك الفترة لم يكن وضعي الصحي جيداً ،إذ كنت
أجريت وأن��ا حامل عملية جراحية «ال��م��رارة» .فذهبت
إلى بيروت عند بيت عمي .وبعد فترة قالوا لي :يجب
أن ترجعي إلى بيتك ألن الثوار قرروا أن يحتلوا المنزل،
فرجعت «وعلقت» هنالك .لكن الرفيق واصف فتال عمل
المستحيل إلخراجي من طرابلس وق��د ت�� ّم ذل��ك ،وعلى
األرجح لقاء مبلغ مالي .فذهبنا إلى ضهور الشوير وسك ّنا
في أوتيل «الروضة» لبعض الوقت وبعده في أوتيل عيد.
ومن ثم في المخيم الحزبي .في تلك األثناء وصلنا خبر
بأن بيتنا احترق وخسرنا كل شيء.
بعد ذلك انتقلت العائلة ،وكان ُولد ابني نظام ،إلى بلدة
عبرين (البترون) وكان الرفيق الدكتور داود الفرخ يتولى
مسؤولية المنفذ العام ،ويقوم بعمل إذاع��ي جيد ،فإلى
زحلة ،حيث اتصل الرفيق إحسان بمدير مديرية زحلة
الرفيق سعد التيني( )13ثم التحق بالمديرية التي كان في
عدادها الرفيق خليل سماحة( .)14إلى أن وقع االنقالب ليلة
 ،1961/12/31واعتقل الرفيق إحسان في ثكنة أبلح لما
يزيد على األربعين يوماً.

تروي الرفيقة سهيلة كيف كان الرفيق إحسان ،أثناء
مرحلة االنتداب الفرنسي ،ينتقل من مكان إلى آخر ليوزع
المناشير ،إلى أن حين اعتقاله « .كان اتصال الرفيق
إحسان باألمين أنيس فاخوري الذي كلّفه بتوزيع المناشير
وإيصالها إلى األمين سليم صافي كي يتم توزيعها في
طرابلس والميناء من قبل بعض الرفقاء ،كذلك كلف الرفيق
إحسان بتوزيع المناشير في منطقة جبال العلويين.
تكشف الرفيقة سهيلة عن أمر غير معروف وهو أن ابن
عمها الرفيق علي العايدي وكان مسؤوال ً حزبيا ً في منطقة
درعا ،سلّم مسدسه إلى الرفقاء للقيام بمهمة اغتيال رياض
الصلح ،ننقل ذلك بناء لما أوردته الرفيقة سهيلة ،من دون
أن نملك ما يثبت ذلك أو ينفيه.
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نأمل ممن يملك معلومات عن الرفيق د .داوود الفرخ أن يكتب إلى لجنة
تاريخ الحزب.

الأمين زهدي ال�صباح
في النبذة عن األمين زهدي صباح( )1أشرنا الى أنه كان متوجها ً في طائرة
واحدة مع األمين منصور عازار إلى نيجيريا .شاء القدر أن يتوقف األمين
منصور في مدينة «كانو» ،فيما تابع األمين زه��دي إلى مدينة «الغ��وس»
ليالقي حتفه في تحطم الطائرة قبيل هبوطها على مدرج المطار.

في كتابه «السيرة» يورد األمين منصور عازار في أكثر من مكان عن صديقه
ورفيقه األمين زهدي ،نختار منها التالي:
في الصفحة  :151كانت زيارتي األول��ى هذه إلى عمان ولقائي الرفقاء
واألهل وتع ّرفي إلى رفقاء جدد من األردن وممن تع ّرفت إليهم األمين زهدي
الصباح ،هذا اإلنسان المؤمن بقضية أمته والملتزم بعقيدة سعاده من رأسه
إلى أخمص قدميه .الذي غدا بعد تعاوننا مرشدا ً وموجها ً ومساعدا ً لي من
أجل التع ّرف على محيط إقامتي في عمان الذي أصبح مالذي الوحيد في
وطني .كان زهدي مراسالً صحافيا ً لمؤسسات عالمية عدة.
 الصفحة  157نجومية مدير :كنت قد تع ّرفت إلى األمين زهدي الصباحفي عمان ،وكان من هؤالء األفراد الذي يع ّز كثيرا ً وجود أمثالهم .فهو إنسان
مثقف وذو أخالق تعبّر عن فعل هذه النهضة في نفسه ،ولم يكن من الفارين
أو المحكومين ،ألنه كان فلسطينيا ً ومن سكان عمان.
وبعد علي غندور( )2وجورج صليبي( )3احت ّل زهدي مكانا ً مرموقا ً في نفسي
وكنت أمضي معه أغلب
ساعات نهاري في عمان ،وهو الذي ع ّرفني إلى الكثير من رفقاء القدس
وبيت لحم وعمان وبيت ساحور وغيرها .ونال احترامي وإعجابي العالي.
وفي إحدى الجلسات ،عرضت عليه السفر والعمل معي في نيجيريا .وكان
المصنع هناك قد ت ّوسع جدا ً وأصبح من الضروري تأمين إدارة على مستوى
المسؤولية ،وبعد تفكير وتردد ،قبل زهدي السفر معي إلى «الغوس» كمدير
عام للشركة بفرعيها كانو والغوس.
الصفحتان  211-210ضحية طائرة منكوبة :يروي األمين منصور أنه
بعد أن كان بدأ األصدقاء والرفقاء يودّعونهما (هو واألمين زهدي) ،للعودة
إلى منازلهم ،وقد انتصف الليل ،اقترح عليه مدير بنك الشمال النيجيري،

توفيق فانوش ،وهو صديق مقرب له ،أن يبقى أحدهما في «كانو» ليم ّر
عنده في البنك ويوقع على معامالت مصرفية .اعتذر األمين زه��دي ،فهو
ال يستطيع الغياب أكثر من ذلك عن مركز عمله في «الغ��وس» ،حيث هناك
أعمال متأخرة ج��دا ً عليه إنجازها ،مقترحا ً أن يبقى األمين منصور في
«كانو».
في الصفحة  210يروي األمين منصور أن توفيق حبذ الفكرة وقال لزهدي:
تستفيق أنت باكرا ً وتركب الطائرة إلى «الغوس» وتهتم باألمتعة خاصتك
تخص منصور وتطمئن الجميع في «الغوس» أن األمور على ما يرام،
والتي
ّ
الي منصور خالل الدوام أو بعده ،فأنجز وإياه ما يجب إنجازه في
وهكذا يأتي ّ
البنك وبعدها يلحق بك إلى «الغوس».
هكذا عند الصباح ،تركني زهدي نائما ً وذهب إلى المطار وكانت حقائبنا
معا ً قد سبقته إلى هناك ،وكان مسؤولو مصانعنا في «الغوس» و«كانو» على
علم أننا ذاهبان معا ً وحقائبنا كذلك على الرحلة نفسها.
عند الثامنة صباحا ً وجدتُ الصديق توفيق فانوش في المنزل ،وهو يدخل
غرفة نومي ألستفيق ويتأكد أني نائم فيها ،وعندما فتحتُ
عيني قال لي:
ّ
مررت عليك لنذهب معا ً إلى البنك .لم أفهم ألول وهلة األسباب التي حدت به
ليم ّر علي ،وهو تظاهر أنه يريد شرب فنجان قهوة معي قبل أن ننتقل معا ً إلى
مكاتب البنك!
وبعد أن لبستُ ثيابي وهممت بمرافقة توفيق كان عدد كبير من أبناء
الجالية ومن الموظفين في شركتنا يصل تباعا ً إلى منزلي.
أخذني العجب لما أراه ،وسألت توفيق ما الخبر؟ ولماذا كل هذا االهتمام
في يوم باكر؟ وكنا قد تودّعنا في المساء ،فما الذي جاء بك وبكل هؤالء إلى
منزلي وعند الصباح؟
عندئذ انفجر توفيق بالبكاء وشاركه الجميع ،إذ إن الطائرة التي نقلت
زهدي من «كانو» إلى «الغوس»،
وكان من المفروض أن أكون فيها ،والكل يعرف ذلك ،قد تحطمت على مدخل
مدرج مطار «الغوس» وقضى جميع ركابها ،بمن فيهم زهدي.
«سألتهم ما الخبر؟ حاروا كيف يخبروني! وأنا في حالة ذهول ال أعرف ما

يحصل حولي :أية نازلة أل ّمت بأسرتي؟ أية كارثة ألمت بأحبائي ورفقائي؟
ال أعرف.
بصعوبة بالغة ،وبصوت يقطعه البكاء الحاد ،أخبرني توفيق ،أن طائرة
زه��دي سقطت منذ قليل وه��ي تحط على م��درج مطار «الغ���وس» .فهرعنا
جميعنا مذهولين لنطمئن عليك« .زهدي راح» ،فهل أنت هنا ،أو عدت غيّرت
رأيك بعدما تفارقنا أمس على أن تبقى هنا؟ وقطع كالمه بكاء كثيرين يعرفون
أي زهدي الصباح فقدنا!؟
ما إن استوعبنا جميعا ً ما حصل ،أخذنا نع ّزي بعضنا بعضا ً بزهدي،
ونهنئ بعضنا بعضا ً بسالمتي.
مفارقة عجيبة!
في الوقت الذي يتفتت كبدي على زهدي الرفيق األمين ،المدير الحبيب،
الصديق الصدوق ،األخ الوفي ،المستشار الكفوء ،الرجل النبيل ،المساعد
المختص ،ك��دت أف��رح كطفل بنجاتي ،وأتخايل وق��ع الخبر على أسرتي
في ما لو كنت في طائرة زهدي فعالً ،بل ستفكر هكذا عندما تسمع الخبر،
وف��ك��رتُ ف��ورا ً أن أوص��ل خبرا ً لها وألهلي أن��ي بخير ،وبرضاهم وحبهم
نجوت.

هوامش
 .1مراجعة أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية www.ssnp.info
 .2علي غندور :منح رتبة األمانة .تولى رئاسة مجلس إدارة ـ مدير عام شركة
الخطوط الجوية الملكية األردنية (عالية) .شارك في تأسيس مؤسسة سعاده
للثقافة ،وهو رجل أعمال معروف.
 .3ج��ورج صليبي :منح رتبة األم��ان��ة .ك��ان رئيسا ً لقسم األشعة في مستشفى
الجامعة األميركية ثم مؤسسا ً لمركز خاص به .لالطالع على النبذة المعممة عنه
الدخول إلى الموقع المذكور أنفاً.

