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ال �شعبية لحزب الحرب
في الواليات المتحدة
} حميدي العبدالله
أظهرت االنتخابات التمهيدية في الواليات المتحدة ومستوى
التأييد للمرشحين ،أنّ حزب الحرب هو األق ّل شعبية في الواليات
المتحدة.
الحزب الديمقراطي :يتنافس على ق��رار تبنّيه لمرشح واحد
ل�م�ن�ص��ب ال��رئ��اس��ة م��رش �ح��ان ف �ق��ط ،ه �م��ا ه��ي�ل�اري كلينتون،
ال�ت��ي خ��دم��ت ف��ي إدارة أوب��ام��ا وت�ع�بّ��ر ع��ن السياسة التقليدية
للحزب الديمقراطي ،وبيرني ساندرز الذي ُيعرف في أوساط
أي أن��ه م��ن ال�م�ع��ادي��ن لسياسة
الديمقراطيين ب��أن��ه اش�ت��راك��يّ ،
ال �ح��روب ال �ت��ي دأب ��ت ع�ل��ى ش�نّ�ه��ا إدارات أم�ي��رك�ي��ة ،جمهورية
وديمقراطية.
وإذا كان البعض يرى أنّ الديمقراطيين عموما ً هم اقرب إلى
اعتماد سياسة القوة الناعمة في السياسة الخارجية األميركية،
فإنّ الجمهوريين عموما ً ُعرف عنهم أنهم من أنصار استخدام
القوة الصلبة ويؤيدون دائما ً خيار الحرب.
إذا فاز الحزب الديمقراطي باالنتخابات المقبلة في تشرين
الثاني هذا العام ،فإنّ سياسة الواليات المتحدة لن يطرأ عليها
أي تغيير كبير ،س��واء كانت كلينتون ه��ي الفائزة أم منافسها
ّ
«االشتراكي» بيرني ساندرز.
أما في المعسكر الجمهوري ،فقد سقط المرشح جيب بوش،
شقيق الرئيس األميركي السابق ج��ورج ب��وش في االنتخابات
التمهيدية ،وب��ات أب��رز المرشحين الجمهوريين وأكثرهم تألقا ً
دون��ال��د ت��رام��ب ،ول�ك��ن ت��رام��ب ،على ال��رغ��م م��ن ط��روح��ات��ه ض ّد
المسلمين ،وض � ّد المهاجرين من أص��ول إسالمية التي أثارت
ضجة ،فإنه ليس من أنصار الحرب واستخدام القوة الصلبة
والعودة من جديد إلى إرسال الجيوش األميركية إلى الخارج.
صعود ت��رام��ب يعود ف��ي ج��زء منه كونه م��ن ال��ذي��ن عارضوا
الحرب على العراق ،وال يزال يناهض الدعوات النخراط الواليات
المتحدة في حروب جديدة.
صعود ترامب يعني أيضا ً أنّ غالبية الشعب األميركي بما في
ذلك شريحة هامة من أنصار وناخبي الحزب الجمهوري تعارض
خيار الحرب .وإذا ما أضيفت نسبة التأييد التي حاز عليها حتى
اآلن ترامب في واليات جمهورية هامة ،فعندها يمكن االستنتاج
أنّ غالبية األميركيين لم تعد تؤ ّيد خيار الحرب.
هذه واقعة تؤكدها استطالعات الرأي التي أجريت في خريف
 2013عندما ل ّوحت إدارة أوباما بش ّن حرب على سورية بذريعة
استخدام السالح الكيماوي ،وعندما ح ّركت أساطيلها باتجاه
البحر األبيض المتوسط ،في ذل��ك الوقت أظهرت استطالعات
ال� ��رأي أنّ أك �ث��ر م��ن  63%م��ن األم�ي��رك�ي�ي��ن ي �ع��ارض��ون خيار
الحرب ،ولع ّل هذه األكثرية هي التي سوف تحدّد وترسم نتائج
االنتخابات األميركية.

الخالف الرو�سي ال�سوري
ـ يتعامل خصوم سورية وأعداؤها بازدواجية مع ما يبدو أنه عناوين
خالفية بين موسكو ودمشق ،فهم من جهة يقولون إنّ سورية صارت
مستعمرة روسية ،ومن جهة مقابلة يستخدمون الخالف للقول إنّ روسيا
باعت سورية واتفقت على حسابها مع األميركيين.
ـ إذا كانت روسيا تملك القرار السوري فهذا يستدعي أن ال تحتاج
للتحدّث عن اعتراضها على االنتخابات التي دعا إليها الرئيس السوري
بعد شهر ،بل يكفي أن تقول في الس ّر لتطاع في العلن ،وإذا كانت ال تملك
القرار فهي ال تملك القدرة على التفاهم مع األميركي دون أن تضمن قبول
الدولة السورية.
ـ األكيد أنّ الكالم الروسي عن الفدرالية ال يروق للدولة السورية.
ـ األكيد أنّ دعوة الدولة السورية لالنتخابات ال تالقي قبول موسكو.
ـ األكيد أن قتال سورية وروسيا معا ً أمر محسوم بين الشريكين.
ـ األكيد أنّ هذه الشراكة تقوى بالتباينات التي تمليها مكانة مختلفة
لك ّل منهما ،فروسيا التي تتثبّت مكانتها كدولة عظمى معنية بتظهير نوع
من الحياد ،وسورية معنية باستقاللها ،وتثبيت روسيا الدولة العظمى
قوة لسورية ،وتثبيت استقالل سوريا قوة لروسيا.

التعليق السياسي

�شــــكـر ًا لـك �ســـعاده
بك نفــرح،
يـ�ســـتـفـيـق
فـيـنـــا الــوعــــي
والـوجدان،
ونــقــتــــــدي

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.

الرفيق نقوال قباني ...احد منا�ضلي الحزب المميزين في الأ�شرفية
عندما نتكلم عن األشرفية ،وقد تأسست فيها مديريات
عديدة ،وانتمى من أبنائها مئات من القوميين االجتماعيين،
ال يسعنا إال التوقف أمام مجموعة من الرفقاء المناضلين
تهجر
الذين سطروا وقفات من البطولة والصمود ،بعضهم ّ
خارجها أثناء سنوات الحرب اللبنانية (،)1990 – 1975
وبعضهم بقي فيها مستمرا ً على إيمانه ،وإن لم يتمكن في
ظروف الحرب المجنونة ،أن يمارس دورا ً حزبيا ً علنياً.
من رفقائنا في األشرفية ،نذكر بكثير من الوفاء رفيقا ً
تميّز بنضاله وكان منزله بيتا ً للعمل الحزبي وللقوميين
االجتماعيين ،لم يعرف تراجعا ً في إيمانه وال في مواقفه
النضالية ،إنما بقي عامالً وم��س��ؤوال ً ونابضا ً بالحياة
الحزبية ،هو الرفيق نقوال قباني.

ولد الرفيق نقوال قباني في األشرفية عام .1918
اقترن من الرفيقة فكتوريا عبدالله (من مواليد مغدوشة)
ورزق منها الرفقاء :مروان ،وليد (في كندا) وأدونيس (في
لندن).
انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي أواخر
األربعينات من القرن الماضي .ومنذ ذلك التاريخ بقي
نشيطاً ،متوليا ً للمسؤوليات الحزبية ،في األشرفية ،ثم في
مهجراً.
رأس بيروت إذ انتقل اليها ّ
نشط في مكتب األنباء الذي كان يمارس عمله تحت
غطاء «وكالة الصحافة اللبنانية» ،فيما مهمته أمنية،
ومنها التصدي لنشاط المكتب الثاني الشامي وعمالئه
في لبنان ،في تلك الفترة النضالية والصعبة التي أعقبت
اغتيال العقيد عدنان المالكي في دمشق ،في نيسان
.1955
فتح الرفيق نقوال بيته في األشرفية لعشرات العائالت
المهجرة من الكيان الشامي ،كما عمل
القومية االجتماعية
ّ
على توظيف العديد منهم بأسماء مستعارة ،في المطعم
الذي كان يديره في مطار بيروت ،كما في وظائف أخرى
متوفرة في المطار ،بفضل الصداقات التي كان بناها مع
المسؤولين فيه.
في حوادث عام  1958كان الرفيق نقوال آمرا ً للقطاع
الشرقي ،مسؤوال ً عن الزمر القتالية في األشرفية ،مما
اضطره الى استئجار ثالث منازل في محيط منزله من أجل
إيواء الرفقاء المقاتلين .بعد أن انتهت األحداث كلّفه مركز
الحزب باإلشراف على إعادة تأسيس العمل الحزبي في
كسروان وتفعيله .كان أيضا ً وراء تأسيس وحدة حزبية
في قرطبا.
عندما قام الحزب بثورته االنقالبية ،وتع ّرض الكثير من
قيادييه لألسر أو تمكنوا من الوصول الى األردن ،فمغادرة
العدد القليل منهم الى مناطق مختلفة عبر الحدود ،نشط
الرفيق نقوال في تلك السنوات الصعبة ،وساهم في
تأسيس خاليا للعمل السري .
كان أحد المراجع الحزبية للرفقاء وللمواطنين ،وركنا
من أرك��ان الحزب في األشرفية ،مثيله في ذل��ك ،الرفيق
ادمون حايك ،وبفضل نشاطه اإلذاعي انتمى العشرات الى
()1
الحزب ،من بينهم ابن أخته الرفيق نقوال نصير
تهجر من األشرفية ،منتقالً الى رأس بيروت استمر
عندما ّ

إعداد :لبيب ناصيف
مثواه األخير .فقد هتف له بالتحية الحزبية وسقط جثة
هامدة.
حصل ذلك في .1985/10/15


الرفيقة فكتوريا عبدالله قباني

على نشاطه الحزبي متوليا ً مسؤولية مدير المديرية فيها،
منخرطا ً مع رفقاء ومواطنين في «جبهة رأس بيروت
الموحدة» التي ضمت العديد من فعاليات المنطقة ،من
مختلف طوائفها ،وعائالتها.
كان له حضوره في منطقة رأس بيروت ،التي عرفت
الحزب منذ أوائل سنوات التأسيس ،بفضل ما تميز به من
شخصية قوية ،متماسكة ،ومعطاءة ،ومن حنكة وذكاء
وقدرة على الحوار فاإلقناع.
تولى الرفيق نقوال مسؤولية مكتب المطبوعات المركزي
في الفترة  1982-1975وكان له الدور الكبير في تأمين
إيصال مجلة الحزب وكتبه الى فروع الحزب في الوطن
وعبر الحدود ،طيلة تلك السنوات الصعبة وعمل أيضا ً
في مؤسسة دار فكر ،وكان مسؤوال ً عن مطبوعاتها وعن
مكتبتها في بناء مركز الحزب في منطقة فردان.
مواقف مميزة:
روى لنا ابنه الرفيق مروان قباني أن والده الرفيق نقوال
كان َ
ضمَن مطعم مطار بيروت الدولي مع بدء العمل فيه
مطلع الخمسينات من القرن الماضي .بفضل ذلك تمكن
أن يقوم بدور مهم عندما قرر الحزب أن يستقبل أسلحة
مرسلة من العراق ،تمهيدا ً للقيام بانقالب( )2على السلطة
في الشام التي كانت ،في تلك الفترة ال��س��وداء ،تن ّكل
بالقوميين االجتماعيين ،تشريدا ً وسجنا ً وتعذيباً ،فقد
نظم حفلة عشاء راقصة في مطعم المطار في فترة هبوط
الطائرة( )3وتوقفها لدقائق عند آخر المدرج ،بحيث تمكن
عشرات الرفقاء من ان��زال صناديق االسلحة والذخيرة
بسرعة فائقة ،قبل ان تتابع الطائرة سيرها الى حيث
يجب أن تتوقف.
الى هذه الحفلة دعا الرفيق نقوال المسؤولين األمنيين
والمدنيين في المطار .وق��د تمكن مع من اختارهم من
رفقاء ورفيقات ،الى إضافة جو من المرح والغناء فإلهاء
المعنيين .في هذا الوقت قام الرفيق رضا كبريت (األمين
الحقاً) بإقفال اشكمانات سيارات األم��ن العام وال��درك
بالبطاطا كي ال تتمكن من التحرك في ح��ال انكشفت

العملية .فيما قام الرفيق رفيق خوري( )4وكان مسؤوال ً عن
قسم اإلنارة في المطار باطفاء الكهرباء في الوقت الذي بدأ
الرفقاء بنقل االسلحة الموضبة في عشرات من صناديق
الخشب(.)5
وفاته:
في تشرين األول  1985خاض الحزب معركة تحرير
طرابلس من القوى الظالمية التي سعت الى إنشاء إمارات
فيها ،وطرد القوى القومية والوطنية.
استشهد في معركة طرابلس عشرات الرفقاء بعد ان
كانوا خاضوا اشرس المعارك الى جانب القوى الشامية،
وتمكنوا من دح��ر القوى المعادية .من ه��ؤالء الشهداء
االبطال الرفيق نظام الخالدي (ابو حسن)( )6عضو مديرية
رأس بيروت الذي كان يحظى بحب الرفقاء له وإعجابهم
بتميّزه القومي االجتماعي.
شعر الرفيق نقوال بحزن كبير بفقدان رفيقه ،لم يتمكن
من السيطرة عليه لحظة إنزال جثمان الرفيق الشهيد الى

ال يصح ونحن نحكي عن الرفيق نقوال قباني إال أن نذكر
بتقدير عقيلته الرفيقة فكتوريا التي كانت له اليد اليمنى،
والرفيقة الزوجة التي تحمل مع رفيق حياتها عبء النضال
القومي االجتماعي .ل��واله لما تميّزت رفيقة مناضلة،
ولوالها لما كان تم ّكن من ان يؤدي كل تلك الخدمات للعمل
الحزبي.
منذ انتمائها ،وهي في السابعة عشر من عمرها ،التزمت
الرفيقة فكتوريا العمل المتفاني ،فهي لم تتأفف ،وبيتها
في األشرفية يكتظ بعائالت الرفقاء ،النازحة من الشام ،أو
بالقوميين االجتماعيين المقاتلين ،مما كان يضطرها ،من
أجل اإلشراف على دروس أوالدها ،أو تأمين مكان إلقامتهم،
لالنتقال الى منزل أهلها ،أو أحد أشقائها.
يحكى أنها بعد الثورة االنقالبية ،وانتقال العائلة الى
بلدة الحدث ،عمدت الى وضع مستندات حزبية في مكان
آمن ،وكانت ،للتخفي ،ترتدي ثياب نساء بدويات ،وتنتقل
كمن يرغب التوجه الى أحد المنازل ،للعمل فيها.
الرفقاء في رأس بيروت يعرفون الرفيقة فكتوريا جيداً،
في المستوصف( )7كما في مستشفى الجامعة األميركية،
تتفقد الرفقاء وتعتني بهم وتهتم بامورهم.
بقيت الرفيقة فكتوريا الى جانب زوجها الرفيق نقوال
تحمل معه فرح النضال القومي االجتماعي ،حتى إذا وافته
المنية استمرت ملتزمة ،ونابضة بحياة الحزب.
االسم :فكتوريا زيدان عبدالله
ولدت في مغدوشة ،سنة 1925
وافتها المنية في بيروت وشيّعت الى مثواها االخير
بتاريخ  2005/09/03بحضور حزبي وشعبي الفت.

هوامش:

 .1نقوال نصير :شارك في الثورة االنقالبية  .1962 – 1961بعد أن خرج من االسر تابع نضاله الحزبي وما زال رفيقا ً مميزا ً
بالتزامه ومناقبه.
ّ .2
نظم الحزب ،عام  1956مع قوى اخرى في الشام ،عسكرية ومدنية ،محاولة للقيام بانقالب على السلطة القائمة ،إال انها
اكتشفت وتع ّرض العديد من الرفقاء ،ومن القائمين بها ،لالعتقال.
 .3طلبت الطائرة القادمة من العراق إذنا ً بالهبوط ،لحظة دخولها األجواء اللبنانية ،بحجة عطل طرأ على أحد محركاتها.
 .4رفيق خوري :من بلدة صغبين (البقاع الغربي).
 .5حصلت عملية إنزال أخرى ،لألسلحة ،في منطقة «النبي عثمان» .نأمل من كل رفيق يملك معلومات مفيدة عن موضوع انزال
االسلحة في مطار بيروت ،او بواسطة المظالت في منطقة «النبي عثمان» ان يكتب الى لجنة تاريخ الحزب.
 .6نظام الخالدي (ابو حسن) :من رفقاء الحزب األبطال .والده ،االمين محمود خالدي ،ووالدته الرفيقة فاطمة البزري .كان ركنا
للحزب في منطقة برج ابو حيدر -المصيطبة .وتولى مسؤوليات حزبية محلية ،منها مسؤولية منفذ عام بيروت .اقترن الرفيق
نظام من الرفيقة حنة ضاهر (كفرحزير -الكورة).
 .7كان للحزب مستوصف في منطقة رأس بيروت ،أم ّن خدمات جلّى للقوميين االجتماعيين وللمواطنين ،خاصة في سنوات
الحرب اللبنانية.

بيت الطلبة في �ساحة الدبا�س
مهداة إلى أرواح الرفقاء الراحلين :الشهداء إيليا نقوال ،الياس عيسى،
سمعان النكت ورفيق عساف ،األمناء :داوود باز ،جورج شربل ،عاطف ضو،
عدنان طيارة ،والرفقاء يوسف سالم ،أنطون خوري ،وديع الحلو ،الشاعر
خالد زهر ،نبيل حبيقة ،غسان أبو حيدر ،مهى سعادة ،بطرس مطر ،طنوس
طعمة ،حسان (عمر) وهبة ،جان مهنا (المهندس) منير حيدر ،فؤاد معلوف.
وعذرا ً ان كان سقط أي اسم سهواً.

بعد العفو وكنت توليتُ مسؤولية العمل الطالبي ،كانت الحاجة ملّحة لجهة
اختيار مكان مناسب يحتضن العمل الحزبي في الجامعات والثانويات.
كان األمين حبيب كيروز قد عين منفذا ً عاما ً للطلبة الجامعيين ،فرحتُ معه
نبحث عن مكان مناسب إلى أن وقفنا بين خيارين:
األول :منزل في الطابق األرضي من بناية في المنطقة الواقعة بين فندق
البريستول ومنزل حضرة رئيس الحزب الحالي األمين أسعد حردان (ما زالت
قائمة لتاريخه).
الثاني :الطابق الثاني من بناية في ساحة الدباس.
ق�� ّر ال��رأي على الخيار الثاني .ذل��ك أن المكان األول يصلح للطلبة في
الجامعات والمعاهد الواقعة في منطقة رأس بيروت فيما المكان الثاني لكل
الطلبة في جامعات وثانويات ومعاهد بيروت والضواحي.
عقدنا اإليجار باسمي واسم الرفيق حبيب كيروز لقاء مبلغ  4200ل.ل.
سنوياً .أشرفتُ على تأثيث المنزل ،وكان يتألف من دار وصالون يفصل
بينهما عامودان من رخام ،غرفة صغيرة الى يمين الدار ،غرفتان واسعتان
عند مدخل البيت لجهة اليسار ،غرفتان واسعتان في الجهة المقابلة ،فمطبخ
كبير يعلوه «تتخيتة» ،الغرفة الصغيرة خصصت لبيع صحيفة «البناء»
التي كانت عادت إلى الصدور عام  ،1970فيما خصصت الغرفتان األوليتان
كما يلي:
لمسؤوليتي عن مكتب عبر الحدود ومكتب الشؤون الطالبية.
مكتبا ً لي
ّ
لمنفذيتي الطلبة الجامعيين (حبيب كيروز) والثانويين (داوود باز).
مكتب
ّ
أما الغرفتان الباقيتان فقد خصصتا لالجتماعات الدورية واإلذاعية.
تمكنا من تغطية إيجار المكتب عبر ريع الكتب والمطبوعات ،ومن بيع
فنجان القهوة ،لمئات الرفقاء والمواطنين المترددين الى المكتب وكانوا
يجلسون في الصالون ،للتعارف ،للحديث العقائدي ،وللبحث في األنشطة
الحزبية في الوسط الطالبي.
الحقا ً انتقل منفذ عام بيروت األمين جبران جريج الى «بيت الطلبة» وح ّل
مكاني على سند اإليجار ،ثم انقطعتُ عن التواجد في مكتب الطلبة بعد أن كنت

عُ ينت مديرا ً إلدارة «البناء» مستمرا ً في مسؤولية رئيس مكتب عبر الحدود.

حقق مكتب الطلبة في ساحة الدباس مكاسب عديدة للعمل الحزبي ،ليس
فقط ألن موقعه وسط بيروت كان يشهد تدفق المئات من رفقاء ومواطنين
من مختلف الجامعات والثانويات (المخلص ،البشارة األرثوذكسية ،الثالثة
أقمار ،فرن الشباك ،ثانوية األشرفية ،الراعي الصالح ،CTI ،التنشئة
الوطنية ،مار الياس بطينا ،ال��خ ،)...إنما ألن وسع غرفه وإفساح المجال
للقاءات التعارف فيما بين الرفقاء والمواطنين األصدقاء ،ساهم في تنظيم
العديد جدا ً من الحلقات اإلذاعية ،فانتماء العشرات كل شهر.
نضيف الى ذلك أن علم الحزب (الزوبعة) المرفرف عاليا ً فوق شرفة
الطابق الثاني ،في مواجهة اآلف المواطنين العاملين في ساحة الدباس ،أو
المارين عبرها ذهابا ً الى أحياء بيروت ومناطق محيطة ،أو القادمين منها،
ال بد أن يسألوا عن هذا الشعار وسيكون سؤالهم هذا خطوتهم األولى نحو
االطالع على حزب سعاده.
()1
في محيط بيت الطلبة كان يقع منزل رئيس حزب الكتائب بيار الجميل
لذا بدأت المناوشات مع عناصر الحزب مع بداية االحداث اللبنانية .كم شهد
البيت استنفارا ً للرفقاء الطلبة الذين كان عدد جيد منهم يناوب ويمضي
ليلته في غرف البيت ويستفيد من التتخيتة لوضع ما يلزم ،ويستبسل عند
الحاجة.
في هذا البيت تع ّرفتُ الى المئات من رفقاء ومواطنين جامعيين وثانويين.
لعل أو ّلهم وكنت أكنّ له الكثير من الحب وقد رافقته طوال مسيرته الحزبية:
الرفيق حسان وهبة الذي عُ ِرف ب «عمر» .واألمين علي عسيران الذي كان
أكثر المهتمين بالغرفة – المكتبة .وقد شهدتُ على صدق التزامه وسويته
المناقبية .ما زال األمين علي محفورا ً في ذاكرتي ووجداني ،وال أنساه.

ما زلت أذكر المشاهد التالية:
الموسيقار الرفيق زكي ناصيف جالسا ً عند طاولة في الغرفة األولى الى
اليسار ،أمامه رفقاء ورفيقات يد ّربهم على «نشيد األشبال» ،بعد أن كان
تسلمه من األمين الشاعر غسان مطر وانتهى من تلحينه.
تدخل الرفيقتان أمل ابو حيدر( )2ودنيا ابو انطون( )3الى مكتب الطلبة،
يرتج البيت
ترفعان القدم اليمنى وتخبطاها أرضا ً واليد اليمنى زاوية قائمة.
ّ
فيعرف جميع الحضور أن الرفيقتين أمل ودنيا وصلتا .كانتا تتميزان إيمانا ً
و نشاطا ً والتزاماً.
مجموعة الرفيقات اللواتي يقمن كل يوم سبت بتنظيف بيت الطلبة .رغوة

الصابون تمأل كل األرض المكسوة بالرخام .الرفيقات بالبنطلون( ،)4المكنسة
في اليد ،وتطوعا ً(.)5
ً
ال شك أن الرفقاء واألصدقاء الذين ترددوا كثيرا الى بيت الطلبة في ساحة
الدباس سيشعرون مثلي بالحنين الى تلك المرحلة من النضال الحزبي.
فمكتب الطلبة كان محطة رائعة ،انتهت بعد فترة من اندالع الحرب اللبنانية،
بعد أن شهد على الكثير من الصدامات ،ومن تميّز رفقائنا اذ يواجهون التحدي،
وهم شبه مط ّوقين وعلى بعد مئتي متر من منزل بيار الجميل.
اليهم جميعهم ،أتوجه بالتحية وبالكثير من مشاعر العز والفخر والوفاء
لكل الشهداء منهم ،لكل المناضلين ،لكل األوفياء المستمرين على إيمانهم
القومي االجتماعي.
ت ّم بيع العقار من قبل مالكيه ،وهدّم .كلما مررت على الجسر المطل على ساحة
الدباس ،انظر الى األرض حيث كان مكتب الطلبة ،والى االرض األخرى القريبة حيث
مقلتي بدموع.
كانت مكاتب «البناء»( ،)6فأشعر في أعماقي بغصة وفي
ّ
مالحظة :نأمل من كل رفيق يحتفظ بصورة لبيت الطلبة ،من الخارج وأو
من الداخل ،أو يملك معلومات تفيد تاريخ الحزب في تلك المرحلة من النضال
الحزبي ،أن يكتب الى لجنة تاريخ الحزب.

هوامش:

 .1كان الرفيق بسام مخول يقطن في منزل أهله على بعد مئة متر من منزل بيار
الجميل .مقيم حاليا ً في ال��والي��ات المتحدة فيما استق ّر شقيقه الرفيق شوقي
في بلدتهما «دير ميماس» .التزم الرفيق بسام طالبا ً ثانويا ً ثم انتقل الى جامعة
هايكازيان.
 .2أمل أبو حيدر :اقترنت الحقا ً من الرفيق انطون خوري (مراجعة ما كتبت عنه
على الموقع التالي . )www.ssnp.info
 .3دنيا ابو انطون :اقترنت من الرفيق جوزف فرنساوي.
 .4ال تزال صورة الرفيقة زينب عبد الساتر مرتسمة في ذهني ،وهي الى جانب
مجموعة من الرفيقات ،منهمكة في تنظيف المكتب.
 .5ف��ي تلك ال�س�ن��وات ،ك��ان التطوع عنوانا ً لمعظم األع�م��ال الحزبية .ث��م قامت
المديريات بتنظيم جدول حراسة المكاتب الحزبية.
 .6كانت «البناء» تشغل طابقين في بناية يملكها مواطن من آل وهاب.

باق معنا
الأمين �سهيل ر�ستمٍ ...
كأنه رحل البارحة ،واألص��ح كأنه لم يرحل .فاألمين
سهيل رستم لم يغب عن عائلته ،عن رفقائه ،عن محبيه
الكثر .فقد بقي ،رغم وفاة الجسد ،حاضرا ً بكل بشاشته
وأخالقه وإشعاعه الفكري ،الروحي ،النضالي.
فقدناه جسداً ،إنما بقي ويستمر في ذاكرتنا ووجداننا
كأحلى ما يكون القومي االجتماعي ،ونستذكره في كل وقفاته
ومسيرته وحضوره الحزبي الحلو والمفيد ،في الكثير.
في ذكرى األربعين وزعت أسرة األمين سهيل رستم
كتيبا ً يتضمن كلمات قيلت في رحيله.

سيرة ذاتية ،نقالً عن الكت ّيب

ولد األمين سهيل رستم في دمشق عام .1946
انتمى إلى الحزب عام .1966
حفلت مسيرته الحزبية بااللتزام والعطاء واإلب��داع،
وتح ّمل مسؤوليات محلية ومركزية ،بدءا ً من مسؤولية
مذيع مديرية إلى مدير مديرية ،فناظر لإلذاعة واإلعالم،
ثم ناموس لمنفذية حلب ،ومنفذ عام لمنفذية دمشق،

مفوض للكيان الشامي ،ثم معتمد لمعتمدية الشام .كما
تح ّمل مسؤولية رئيس لجنة تاريخ الحزب في الشام لعدة
سنوات.
منح رتبة األمانة في عام  1981وانتخب عضوا ً في
المجلس األعلى عام  ،1990وحائز شهادة البكالوريوس
من جامعة دمشق ،قسم العلوم الجيولوجية.
كتب األمين الراحل العديد من الدراسات حول المفاهيم
القومية االجتماعية ،وهو الصحافي الملتزم والباحث
المتم ّكن والقيادي الواسع الثقافة ،المتع ّمق بفكر سعاده
وفلسفته ،له العديد من المؤلفات وال��دراس��ات ،تميّز
بمناقبيته القومية ،وك��ان من القيادات الحزبية ذات
الحضور االجتماعي والثقافي.
صدر له المؤ ّلفات التالية:
سيناء – دار فكر – بيروت .-2000
جذور العولمة األميركانية -دار فكر – بيروت – 2010
الفكر القومي االجتماعي – الجزء األول – دار فكر –
بيروت – 2011

الفكر القومي االجتماعي – الجزء الثاني -دار فكر –
بيروت – 2012
صيانة العقيدة والحركة -دار فكر – بيروت – 2013
العالمية في الفكر السوري (انطون سعاده نموذجاً) –
دار فكر – بيروت – 2013
سوريون في التاريخ – دار فكر – بيروت – 2013
سعاده والسياسة الفرنسية -دار فكر – بيروت –
2013
النظام المركزي ووحدة العمل – دار فكر – بيروت –
2014
سعاده والسياسة التركية -دار فكر – بيروت – 2014
األزمة في الشام ،نظرة ومواقف -دار فكر – بيروت-
2014
موقف سعاده من السياسة األميركانية وجامعة األمم
والمؤتمرات الدولية -دار فكر –بيروت2014 -
سعاده والسياسة البريطانية -دار فكر – بيروت –
2014

لواء اسكندرون -دار فكر – بيروت – 2015
موقف سعاده من الصهيونية والمسألة اليهودية -دار
فكر
أسس مع األمين حيدر الحاج اسماعيل فكرة أطلس
سورية ويرجع له الفضل األول في تنفيذ الفكرة بمساعدة
األمين فايز شهرستان واستشارة الدكتور ع��ادل عبد
السالم ،برسم الخرائط.
وله تحت الطبع :
مالمح تاريخية في كتابات سعاده.
نظرة سعاده إلى العروبة والعالم العربي.
ع��اي��ش ال��ع��دي��د م��ن المحطات الحزبية الرئيسية
وكان أمينا ً مؤتمنا ً على مبادئه وعقيدته ،طيلة حياته،
وخصوصا ً يوم كان مفوضا ً خالل مرحلة العمل السري
في الشام.
توفي األمين سهيل رستم في  ،2015/9/27وشيّع في
اليوم التالي في بلدته مقعبرة (منفذية الحصن)،
في مأتم حزبي وشعبي الفت.

