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كيف يمكن مواجهة ت�صاعد الإرهاب
} حميدي العبدالله
تصاعدت الهجمات اإلرهابية على امتداد العالم ،ال يم ّر يوم ال
سجل فيه هجمات في دول أفريقية أو في مصر أو السعودية أو
ُت َّ
تونس ،أو حتى في دول غربية.
كان الهجوم األخير على بن قردان في تونس والذي سبقته
سيطرة «داعش» على مناطق واسعة من ليبيا حدثا ً كبيراً ،رغم
التحالفات الدولية واإلقليمية الكثيرة التي أُعلن عنها لمكافحة
اإلره��اب ،بعض ه��ذه التحالفات عمرها أكثر من عقدين ،وهو
ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ي�ض� ّم ال�ح�ك��وم��ات ال�غ��رب�ي��ة ،وب�ع��ض حكومات
المنطقة بقيادة الواليات المتحدة ،إذ أنّ عمره يمتد إلى مرحلة
ش ّن «القاعدة» بقيادة بن الدن هجمات على مرافق أميركا في
أكثر من مكان في العالم.
ما هو السبب الذي يفسر أنّ األمور تتطور عكسا ً وليس طردا ً
مع تشكيل تحالفات لمكافحة اإلرهاب؟
ال ب ّد أن تكون هناك أسباب موضوعية تفسر هذه الظاهرة،
ويمكن في سياق اإلجابة على هذا السؤال لحظ اآلتي:
وحدة ،هي اآلن
اإلرهاب يعمل بشكل متناغم وفي ظ ّل قيادة ُم ّ
قيادة «داعش» وكانت في السابق قيادة «القاعدة» ،والتنظيمات
اإلرهابية حولت العالم إلى ساحة واحد ولم تأبه لوجود الحدود
الوطنية والحكومات المحلية ،في حين أنّ الر ّد على اإلرهاب ال
يزال محصورا ً في إطار الحكومات المحلية ،ك ّل حكومة تواجه
بمفردها اإلره��اب .مصر تواجهه وحدها ،وتونس كذلك ،وفي
أغلب األحيان يغيب التنسيق حتى في ح��دوده الدنيا ،وبديهي
أنّ ه��ذا من شأنه أن يؤثر سلبا ً على حمالت مكافحة اإلرهاب
ويح ّد من نجاحها ،فلو كان هناك توحيد فعلي لجهود الحكومات
المستهدفة من اإلره��اب لما حقق اإلرهابيون النجاحات التي
حققوها حتى اآلن.
ال تزال الحكومات الغربية ،وعلى رأسها الواليات المتحدة،
ترى أنه يمكن توظيف اإلرهاب بما يخدم مصالحها ،ولع ّل أكبر
مثال على هذه السياسة القائمة وعلى التواطؤ مع اإلره��اب ،ما
جرى ويجري في سورية والعراق منذ أكثر من سنتين ،على
األق � ّل ،حيث تشترط واشنطن لمقاتلة اإلره��اب قتاالً جديا ً في
هذين البلدين ،إعادة وصايتها على العراق ،وخلق نفوذ لها في
سورية عبر ره��ن أي ح� ّل سياسي بالحصول على ه��ذا النفوذ
داخل الدولة السورية.
وبسبب ميوعة مواقف الحكومات الغربية ،وتحديدا ً الواليات
المتحدة من اإلرهاب ،نشأت فجوة أتاحت للحكومات في المنطقة،
مثل الحكومة التركية وإمارة قطر والحكومة السعودية ،إلقامة
عالقات مريبة مع التنظيمات اإلرهابية ومدِّها بالمال والسالح،
حتى وإن لم يكن ذلك بصورة صريحة ومباشرة ،ولك ّن النتيجة
واحدة ،عدم فعالية الحرب ض ّد اإلرهاب.
تفسر تصاعد اإلرهاب
ه��ذه بعض وليس ك� ّل األسباب التي ِّ
على الرغم من كثرة التحالفات لمحاربته.

الجامعة العربية مقابل حزب اهلل
ّ
بغض النظر عما سيقوله الصامتون على بيان الجامعة العربية من كونه
ـ
مجرد بيان وليس قرارا ً ذي صفة تنفيذية فالبيان بذاته إعالن حرب.
ـ قررت السعودية أن تستعمل ك ّل مالها وتشابكات المصالح التي تمنحها
نفوذا ً على الحكومات العربية وأجرت ك ّل المقايضات والصفقات واستعملت
نص البيان الذي تريد أن يُذكر فيه حزب الله
الترهيب والترغيب وحصلت على ّ
كتنظيم إرهابي ،ولو في سياق إنشائي لفقرة خاصة بالبحرين.
ـ هذا ّ
يدل أوال ً على هزال سعودي ال يتناسب مع ا ّدع��اء العظمة والمهابة
مخصص
وإال لماذا اللف والدوران وال تتجرأ الجامعة على إصدار قرار محدّد
ّ
لتصنيف حزب الله تنظيما ً إرهابيا ً مذيالً باإلجراءات التي ستتخذها الدول
ّ
وحق أعضائه ومريديه.
األعضاء بحقه
ـ اإلجراءات العدائية السعودية ومن يسير معها في الخليج اتخذت وسيُتخذ
المزيد منها ,والباقي سيكون إما تقليدا ً لها أو مجرد تعامل مع بيان وانتهى
األمر.
ـ المهم أنّ الجامعة العربية وضعت نفسها مقابل حزب الله.
ـ المهم أنّ الجامعة اكتملت «إسرائيليتها» اليوم بتجاهل «إسرائيل»
واستبدالها بحزب الله المقاوم عدواً.
ـ الكلمة صارت للشارع العربي.
«التعليق السياسي«

رحيل الدكتورة مي �سعاده...
العمالقة �شعر ًا وخطابة وح�ضور ًا

يحكى الكثير عن الدكتورة مي سعاده ،منذ أن تظاهرت في النصف الثاني
من الثالثينات مع مجموعة من الرفيقات ،من بينهن جنفياف سعاده وبلقيس
األيوبي ،أمام سراي أميون للمطالبة باإلفراج عن رفقاء معتقلين ،كان من بينهم
الطب الرفيق عبدالله سعاده.
طالب
ّ
منذ ذلك الحين ارتبطت الدكتورة مي بحبيبها األزلي الدكتور عبدالله سعاده،
وبالحزب الذي والته بكل عقلها وقلبها ووجدانها ،ولم تنت ِم إليه.
وعندما سقط ابنها الرفيق نقوال شهيداً ،لم تبكه ،بل رثته بقصيدة ألقتها في
مأتمه الحاشد ،وبقيت تزغرد له كما في كل عرس.
وضحت وعانت ،وبقيت صامدة،
إلى جانب األمين عبدالله صارعت وتنكبت
ّ
ال يشعّ منها سوى البسمة والتفاؤل.
لم تكن الدكتورة مي عمالقة بجسدها ،إنما كانت ،عمالقة شعر وخطابة وفكر
وثقافة ونضال ومواقف تبقى ف ّواحة في تاريخ حزبنا.
يوم األحد تنضم الكورة إلى عائلة الدكتورة مي في توديعها بالزغردات
والهتافات كعهدها مع كل إطاللة لألمين الدكتور عبدلله ،ومع كل إشراقة من
نضال ال يتوقف.
نحن من الجيل الذي عرف جيدا ً الدكتورة مي سعاده واستمع إليها وطرب،
نشعر في أعماقنا بحزن شديد على رحيلها.
دكتورة مي،
ننحني لك إكباراً ،ونشهد كم كنتِ عمالقة إلى جانب أحد الكبار من عمالقة
حزبنا ،والبـقـــاء لألمـــــــة.
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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.

الرفيق نعمة حمادة والرفيق ال�شهيد محمد زغيب
أنت تأمر يا خالي ،صبري حمادة ،وأنا طوع يديك .تريدني أن أسير حيث
تسير .أن أسعى للنيابة ،فأصبح مثلك .أطمح للوزارة فأتولى المنصب الذي
تختاره .سياستك هي سياسة لي .رغباتك أوامر وكل ما تجده خيرا ً هو خير،
وما هو باطل ،باطل أشهره وأحكي عنه.
هكذا كان يتوجه الطالب الجامعي نعمة كنج حماده إلى خاله رئيس مجلس
النواب و«الزعيم» البقاعي المعروف .وألنه فعل ذلك ،أضحى الطالب نعمة فيما
بعد نائبا ً عن الهرمل ،ووزيرا ً في الدولة ،عهدا ً بعد عهد.

ما ورد أعاله غير صحيح ،ذلك أن نعمة حماده أخذ دربا ً غير درب خاله.
رفض أن يكون إقطاعيا ً سليل عائلة لها جذورها العميقة وحضورها السياسي
المعروف .وعندما وافته المنية لم تكن مدافن عائلته الخاصة ،مثواه األخير،
إنما مدافن الناس في الهرمل ،رفقائه وأصدقائه ورفاق طفولته وصباه وشبابه
ومسيرة حياته.
يافعا ً كان عندما لفحت وجدانه معارك األحرار في فلسطين .كان طالبا ً في
القسم الثاني للبكالوريا اللبنانية ،يومذاك لم يكن يعلم شيئا ً عن السياسة
وال��ح��رب« .إنما كانت الحماسة تستوحذ على أف��ك��اري ومشاعري ،وكل
طموحي أن يسيل دمي على بطاح فلسطين ،ويدرج اسمي في الئحة شهدائها
إلسقاط الصهيونية ،وكان أترابي في المدارس يشاطرونني هذه األفكار وهذه
تبح بالهتافات ،وكانت التظاهرات والتجمعات
األحاسيس ،إذ كانت الحناجر ّ
هنا في لبنان ،وفي الشام وفي األردن وبغداد متواصلة ال تهدأ» كما يروي في
تقرير حزبي له .في ذلك الجو اتفق نعمة حمادة مع عدد من التالمذة زمالئه على
االلتحاق بجيش اإلنقاذ« ،فتركنا الدروس واالمتحانات والتقينا عند « كاراج
بنت جبيل» في بيروت للذهاب إلى فلسطين .لم يحضر في الموعد المحدد
سوى محمد علي الرز ،الذي صار أمين سر عصبة تكريم الشهداء فيما بعد ،وأنا.
فركبنا سيارة عمومية إلى «بنت جبيل» حيث كانت المدينة الحدودية الكبيرة
تعج بالمسلحين من كل حدب وصوب».
ّ
هذا ما يحكيه الرفيق نعمة حمادة عن بدء مشاركته بحرب فلسطين( )1ثم
التحاقه بالنقيب محمد زغيب( )2ابن منطقته ،بلدة يونين ،الذي حاول ثنيه
عن قراره وإعادته إلى حيث أتى .لكن اليهود هاجموا المالكية في تلك الليلة،
«والمجاهدون يتسابقون في التصدي لهم بين البيوت واألزقة والمنعطفات.
خرجتُ من البيت ،والعراك محتدم ،ومضيتُ إلى الج ّل المجاور للبيت وكان
جالً مشرفا ً على البلدة وعلى السهل المنبسط أمامها ،وفيه بعض شجيرات
التين والصبير ،وأشد ما كانت دهشتي وهلعي عندما رأيت النقيب محمد زغيب
مسندا ً ظهره إلى حائط قرب «صبيرة» وبندقيته بيده ،والدم ينزف من صدره
إلي بإصبعه
وقميصه وأكمامه ،صرخت :محمد ،محمد ،هل أصبت؟ فأشار ّ
علي .فقال أنت ال
أن أصمت .فقلت له وقد صرت بقربه ،تعال أحملك ،أو اتكئ ّ
تستطيع حملي ،ولكنك تستطيع أن تستدعي أحدا ً من الرجال لينقلني من هنا.
بقيت برهة أتأمل .فمن عساي استدعي وأنا ال أعرف أحداً ،ثم سرت عدة أمتار
وإذ بثالثة من المجاهدين يهبطون نحونا واحدا ً إثر اآلخر ،ومن بينهم سائق
النقيب محمد ،واسمه محمد( )3وقبل أن أد ّلهم على مكان النقيب كانوا يهجمون
نحوه ليحملوه على أيديهم وظهورهم ،فكنت أشارك في النظر وفي االهتمام
بحمل جنادات الخرطوش فوجدتها جميعها فارغة ،ساروا بجانب الحائط
وسرت وراءهم كالمسحور وفي ظني أنهم يعودون به إلى البيت الذي نمت
فيه ولكنهم راحوا إلى ناحية أخرى وما إن وصلوا إلى طريق رملية حتى كانت
سيارة جيب تأتي لنجدتهم ،طلع فيها النقيب محمد وأطلعني معه وقال لسائقه
محمد ،ولمن كان معه هذه العبارة التي ال أنساها« :ابقوا أنتم هنا حتى أعود.
وال ترموا أسلحتكم».
ويروي الرفيق نعمة كيف أن سيارة الجيب سلكت الطريق الرئيسية إلى بلدة
()4
«يارون» ومن هناك «واكبتنا سيارة تابعة لقوات العقيد أديب الشيشكلي
إلى مستشفى «بنت جبيل» حيث أجريت للنقيب محمد اإلسعافات األولية ،ومن
بنت جبيل في سيارة جيب أخرى يصحبنا األستاذ إبراهيم بزي إلى مستشفى
الدكتور سعدالله الخليل في صور.
«كانت إصابة النقيب محمد في صدره ،رصاصة واحدة اخترقت ثديه األيسر
عند جيبة القميص فثقبت تلك الجيبة وثقبت معها بطاقة الهوية ،وورقة نقدية
بمائة ليرة لبنانية واحدة لم يكن يملك سواها كانت موضوعة في جيبه.
لقد كانت تلك اإلصابة قاتلة إذ على الرغم من العملية الجراحية التي أجريت
له ولإلسعافات العاجلة لم يعش طويالً ،فقد زرته خالل إقامته في المستشفى
مرتين وأخبرته أن النجدات التي أتت إلى المالكية تمكنت من تحريرها ،فه ّز
رأسه متأثرا ً وقال بصوت منخفض «متأخرين» فكانت هذه العبارة آخر كلمة
سمعتها منه».

إعداد :لبيب ناصيف

شهادة من زميل له


ويمضي نعمة حمادة عكس تيار عشيرته ورغبات من أرادوا له أن يكون
مثلهم .في  9تموز  1949قرأ عن استشهاد أنطون سعاده .ه ّز الخبر وجدانه.
وقف وحده أمام المرآة .تناول القسم .أقسم قبل أن يردد كلماته ،وقرر أن تكون
تعاليمه ومبادئه إيمانا ً له وشعارا ً لبيته.
اختار لحياته رفيقة نضال من غير طائفته ومن غير منطقته ،ومن غير الكيان
الذي أراده الجنرال غورو كبيرا ً عام  ،1920أدما ناصيف شقيقة رفيقه دعاس
ناصيف ال��ذي ،مثله ،كان محاميا ً ومناضالً وتولى في الحزب مسؤوليات،
وسطع.
ومع أدما ،األمينة ،المناضلة ،بنى عائلته خارج األطر التقليدية ،أرادها أن
تكون عنوانا ً للبنان الذي يكتشفه البعض «يتوحد» في ساحة الشهداء ،فيما
هو وجد وحدته الحقيقية عام  1932عندما انبلج من عرزال سعاده نور آخر
يتجاوز حدود العشيرة والطائفة والمذهب والكيان ،ليصل إلى تحقيق وحدة
ال��روح والمصير ،في عشرات آالف الذين عرفوا الحقيقة ،فراحوا يكرزون
ويناضلون في سبيل أن تأخذ األمة بها فيكون في ذلك خالص لها من داء يقتات
من عافيتها ويش ّل قدراتها.
نعمة حمادة ،لم يكن فقط رفيقا ً مناضالً ،أو مثقفا ً قوميا ً اجتماعياً ،أو محاميا ً
جديرا ً بالمهنة ،أو صديقا ً وفيا ً لكل من عرفه وتعاطى معه .كان نعمة حمادة
مثاال ً حيا ً للتعاليم القومية االجتماعية ،نقول بها للجميع كيف أن الحزب تمكن
بالفعل والتطبيق ،ال بالنظريات وبالكالم ،أن يجعل ابن العشيرة يتخلى عن
مكاسب موروثة يهرع إليها البعض ،فيأخذ بما رآه حقا ً وخيراً ،يذوب في الحزب
الذي آمن بتعاليمه ،ويستمر ينبض في أعماقه حتى الزفرة األخيرة.
به ،وبأمثاله ،من رفقاء على مدى الوطن أت��وا من عائالتهم وعشائرهم
وطوائفهم ليكونوا قوميين اجتماعيين مناضلين وأوفياء ،يستطيع حزبنا أن
توحد المجتمع في بوتقة واحدة
يفخر أنه انتصر على كل العوائق التي تمنع ّ
تنصهر فيها كل الطوائف والمذاهب والعشائر واألثنيات.
وقت طويل سيمضي قبل أن نعتاد على واقع أليم :لقد رحل نعمة حمادة ،فيما
هو نراه ونشعر به ونستمع إليه كل لحظة ،ومع كل رفيق يرفع اليمنى ،يقسم،
يسير وايمانه كبير.

نشرت مجلة «البناء ـ صباح الخير» في عددها رقم  1070تاريخ أول تموز
 2005هذه الشهادة من محام زميل للرفيق نعمة ،المحامي ياسر علي أحمد،
ننقلها بالنص الحرفي ،لما فيها من إضاءة صادقة على نفسية الرفيق نعمة
ونهجه األخالقي.
« تخ ّرجت من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ،وبدأت معاناتي المريرة
أتسجل فيه تمهيدا ً لتقديم انتسابي إلى نقابة المحامين،
في إيجاد مكتب محاماة
ّ
وهذه المعاناة التي يعاني منها األكثرية الساحقة من خ ّريجي كليات الحقوق
في لبنان حتى يصل بهم األمر إلى عدم االنتساب إلى نقابة المحامين بسبب
عدم إيجاد مكاتب للتد ّرج.
بعد معاناة لمدة سنة ،ابتسم لي الحظ ابتسامة عريضة .المحامي نعمة
حمادة بحاجة لمتد ّرج ،والفضل في تع ّرفي إليه هو أستاذي في الجامعة
اللبنانية القاضي الدكتور ماجد مزيحم الذي ساعدني في العثور على مكتب
أتد ّرج فيه.
ذهبت أول م ّرة إلى مكتب المحامي نعمة حمادة في منطقة بدارو ،وكلّي وهم
أنني سأجد شخصا ً متكبرا ً بعد أن أمضى حوالي  40سنة في مهنة المحاماة.
لكن الذي حصل هو العكس تماماً .وجدتني أمام إنسان تعلو السماحة محياه،
متواضع لبق ،شعبي .وخالل دقائق انكسر حاجز الوهم المبني في مخيلتي
وأشعرني أنني أحد أبنائه ولست متتلمذا ً على يديه ،وأنني صديقه ولست
زميالً له في مهنته وأنني من أصحاب مكتبه ولست متدرجا ً فيه.
هنا ب��دأت رحلة فرح المهنة مع هذا الرجل الكبير والعظيم ،دخلت إلى
حب الناس
مكتبه ألتعلّم منه مهنة المحاماة فإذا به يعلمني إياها مضافا ً إليها ّ
والشعور بمعاناتهم ومحاولة تخفيفها ومساعدتهم قدر المستطاع ،مبتعدا ً عن
استغاللهم مادياً.
علّمني أن أربح الدعاوى ال أن أربح األم��وال منها ،طالبا ً مني عدم اعتماد
اتفاقيات األتعاب مع الموكلين كي يشعر الموكل أننا نترافع عنه إيمانا ً م ّنا
بقضية وليس ابتغا ًء للربح المادي منه.
علّمني النضال الشريف في سبيل قضايا الوطن والمواطن المح ّقة ،بالرغم
من اختالف عقيدتي عن عقيدته ،لكن اختالف العقائد لم يمنعني من أن آخذ
عنه طريقته المتحض ّرة وأسلوبه الراقي في التعاطي بالشأن العام والسياسة
والقضايا االجتماعية والفكرية والتنظيمية .
فقدت والدي في العام  1999بعد صراع مرير مع مرض عضال ،فإذا بنعمة
حمادة يقف بجانبي وقفة أب حنون رؤوف ملبيا ً لي كل طلباتي التي يمكن أن
يؤمنها األب البنه.
لكنني فقدت ذلك األب م ّرة أخرى.
المتبسم
رحل نعمة حمادة ،تاركا ً فينا صور تلك االبتسامة المشعّ ة من ثغره
ّ
دائماً.
رحل بعد أن دخل قلوب محبيّه من دون دعوة منهم ومن دون طلب منه.
مات بسبب مرض في القلب بعد أن عمل كثيرا ً في حياته من خالل سمعته
واستيعابه ألعداد هائلة من الناس وانشغاله بحبهم.
الحب والعطاء
غادرنا بصمت وسكينة ،وأسدلت الستارة على حياة ملؤها
ّ
والتفاني واإلخالص والنضال الشريف.
وداعا ً يا معلّمي.
وداعا ً نعمة حمادة».

هوامش
 .1لالطالع على كامل رواية الرفيق نعمة حمادة ،يمكن العودة إلى النبذة المعممة
عنه في قسم أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية www.ssnp.info
 .2يفيد الرفيق نعمة أنه نسي االسم الكامل للسائق ،إنما «علمت فيما بعد أنه شامي
من أبناء الغوطة ،وانه قريب المجاهد السوري المغفور له جمعة سوسق».
 .3كان النقيب محمد سعيد عقيل زغيب قوميا ً اجتماعياً .من مواليد بلدة يونين
عام  .1910انتمى إلى الحزب عندما كان طالبا ً في المدرسة الحربية في حمص.
قاد معركة المالكية في حرب فلسطين واستشهد في أيار عام  ،1948تحمل اسمه
ثكنة الجيش اللبناني في صيدا.
 .4تولى رئاسة الجمهورية في الشام .كان وشقيقه صالح قوميين اجتماعيين .بعد
توليه الحكم بفترة ،انحرف وأسس حزبا ً له.

من م�آثرنا
قرأنا الكثير عن وسائل التعذيب التي تعرض لها
القوميون االجتماعيون بعد اغتيال العقيد عدنان المالكي
سجني «المزة» و»القلعة».
وخاصة في
ّ
إال أنه ،رغم االعتقاالت التي تع ّرض لها القوميون،
وتسريح اآلالف منهم ،من الجيش وقوى األمن ووظائف
الدولة ،فإن رفقاء عديدين كانوا انتموا سراً ،أو لم يكونوا
مكشوفين لألجهزة األمنية ،بقوا ناشطين حزبيا ً في تلك
المرحلة الصعبة من تاريخ حزبنا في الشام.
في كتابه «الماضي المجهول وأيام ال تنسى» يروي
الرفيق متى أسعد في الصفحتين  -143 142أنه ،بعد
فترة من التعذيب على يد عبد المجيد جمال الدين وبهجت
مسوتي ألكثر من ساعة ،بقصد نزع االعترافات منه« ،
أتى بهجت مسوتي( )1بورقة وقلم ووضعها أمامي وقال:
« أكتب وصيتك ألهلك» (ووضع يده في الوقت ذاته على
مسدسه مهددا ً بإطالق النار على رأسي) .فأجبته بأني ال
أملك شيئا ً ألوصي به ،وقم بما تريد القيام به بسرعة.
عندها قال لي عبد المجيد« :سنرى» وضغط على زر
في الطاولة وأنا أقف أمامه .بعد نصف دقيقة شعرت بيد
تربّت على كتفي من الخلف ويد أخرى تمتد نحوي بلكمة
تصل إلى ذقني وتتوقف ،فصرخ هذا الشخص« :هذا
()2
أنت» ،نظرت إليه ففوجئت به ،إنه فضل الداغستاني
الذي كنت قد أقنعته باالنتماء إلى الحزب في حمص
ومعه أحمد الدروبي وقد اتفقت معه أن يبقى انتماؤه
سريا ً « .عرفني وعرفته على الفور ،فالتفت فضل إلى
عبدالمجيد جمال الدين ،وق��ال ل��ه« :ه��ذا الشخص ال
يكذب ،أنا أعرفه جيداً» ،فرد عبدالمجيد قائالً« :أضربه يا
فضل» ،فرفض فضل وقال له« :ال أضربه ولن أسمح ألحد
بأن يضربه» ،فعاد عبدالمجيد ليسأل أحمد الدروبي
قائالً« :وأنت يا أحمد» ،فأجاب« :وأنا أيضا ً ال أضربه وال
أسمح ألحد بأن يضربه» ...وكان هذان العنصران هما
اليد اليمنى لعبدالحميد الس ّراج.
بدأ عبدالمجيد بالصراخ قائالً« :يا فضل اضربه»،
وكان جواب فضل هو نفسه« :قلت لك لن أضربه ولن
أسمح ألح��د ب��أن يضربه ،ه��ذا الرجل ال يكذب ،إسأله
فهو ال يتكلم إال الشيء الصحيح وعليك أن تصدقه»،
فغضب عبدالمجيد ومساعده وغادرا المستودع (حيث
كان معتقالً) ،وبعد ذلك خرجنا من غرفة التعذيب إلى
الباحة ،فجاء فضل وأعطاني سيجارة وأشعلها لي
وجلب لي كرسيا ً ألجلس عليه ،فجلست وإلى جانبي
أحمد الدروبي ،شعرت أنه منشرح ،وغاب فضل فترة
ثم عاد وناولني فنجانا ً من الشاي ،قلت له ،شاي يا
فضل! ضحك وقال لي« :يخرب بيتك ...أتريد قهوة؟!»
قلت« :نعم» .فذهب لفترة قصيرة وجلب معه ركوة
ّ
ودخنت
قهوة ،جلسنا بباحة المستودع نشرب القهوة
سيجارتين ،فقال فضل لكاتب المحضر جميل اله ّواش:
«كل ما يقوله تد ّونه ألنه رجل صادق» ،فسألني الكاتب
جميل مرة أخرى« :هل تريد أن تعترف؟ « فكررت قولي:
«إنني ال أعرف شيئا ً حتى أعترف به»...
فسجل ما قلته ثم قرأت محضر التحقيق ووقعت عليه
ّ

رحيل الرفيق مروان حديد
ثم أعادوني إلى المنفرد.
«ذكرت األمينة األولى هذه الحادثة في مذكراتها ألن
الغرفة التي كانت مسجونة فيها في الطابق الثاني تطل
نافذتها على المستودع وقد شاهدت ما كان يحصل في
تلك الليلة ،وتقول األمينة في مذكراتها إنهم جلبوا في
منتصف الليل سجينا ً وحققوا معه وعذبوه كثيرا ً وفي
آخر التعذيب جلبوا له فنجان قهوة وأعتقد أنه ليس قوميا ً
اجتماعيا ً ألنه لو كان قوميا ً لما جلبوا له القهوة(.»)3

ومن كتاب الرفيق م ّتى أسعد «الماضي المجهول وأيام
ٍ
تعاط قومي اجتماعي،
ال تنسى» هاتين المأثرتين عن
يصح أن يكون أمثولة وق��دوة .فيا ليتنا جميعنا نحيا
ّ
ونجسد قسمنا ونتعاطى ضمن قواعد الحزب النهضوية،
ّ
مناقبَ وترفعا ً ونهجا ً ثقافياً.


المأثرة األولى

يروي الرفيق م ّتى أسعد في الصفحة  166أنه ،بعد
أن اقترن بالرفيقة ناديا أمين معوض في مطرانية جبل
لبنان للروم األرثوذكس لم يكن يملك سوى  35ليرة
لبنانية .وقف يفكر كيف يمكن أن يتدبر أمره.
يقول :كان بين الرفقاء الموجودين في المطرانية رفيق
اسمه نقوال حالق( ...)4الحظ األمر على وجهي ...فأتى
إلي وسألني قائالً « :رفيقي م ّتى ...إلى أين ستذهب مع
ّ
عروسك؟» قلت «والله ال أعرف» ...فقال « :أال تعرف إلى
أين؟!» قلت« :ال ،ال أعرف» ،فقال« :أليس معك نقوداً؟»،
فقلت له« :ال» ...فقال« :إذن تذهب معي إلى بيتي ...أنا
عندي شقتان ،شقة لي ولزوجتي وشقة لوالدتي وأوالدي،
تسكن أنت وعروسك في شقتي وأنا وزوجتي ننام في
الشقة الثانية مع والدتي واألوالد ،وتستطيع البقاء عندنا
إلى أن تدبر أمورك» .شكرته كثيراً ...وبالفعل ذهبنا إلى
بيته ،وكانت شقة فخمة ومحترمة من الطراز األول ،فيها
هب ودب ،وكل الوسائل الترفيهية...
من جميع ما ّ
بقينا في تلك الشقة أكثر من عشرين يوماً ،وكان
كل يوم أفضل من الذي سبقه ،من حيث المعاملة التي
لقيناها من الرفيق نقوال ومن زوجته ومن والدته ،كما لو
كنا من أهل البيت وأكثر.
بدأ الرفقاء يتوافدون لزيارتي ،وكان كل واحد منهم
تيسر له ...هذا ين ّقط بخمسة وعشرين
يقدّم (نقوطاً) بما ّ
ليرة وذاك بخمسين ليرة وذاك بمئة ليرة ،...ولم تمض
العشرون يوما ً في شقة الرفيق نقوال إال وكان معي 850
ليرة لبنانية ،وكان يعتبر في ذلك الوقت مبلغا ً محترما ً
جداً.


المأثرة الثانية

الي الرفيق عبدالوهاب التركماني وقال
كان قد أتى ّ
لي« :هل تأتي لتسكن معي ،»...فقلت له« :أين؟»  ...قال:
()5

علي أن نسكن
«في قرنة الحمرا» ...فاعتقدت أنه يعرض ّ
في البيت نفسه ،فقال« :ال» ،هناك شقة إلى جانب شقتي
فأنا أسكن في بناية يملكها الرفيق فريد سمعان المغترب
إلى أفريقيا ،تعال أنت وعروسك واسكن في تلك الشقة
الفارغة وعندما يعود الرفيق سمعان من أفريقيا تتفق
معه على اإليجار» ...قلت له« :بارك الله فيك».
أعطيت الرفيق نديم قحوش  400ليرة وقلت له أن
يشتري لي عفشا ً للبيت وبالفعل ذهب الرفيق نديم
واش��ت��رى سريرين وفرشتين وغ���ازا ً وط��اول��ة مطبخ،
وأدوات المطبخ وغيرها مما يلزم البيت الجديد ...وبقي
معي  450ليرة لبنانية.
ثم ذهبنا إلى قرنة الحمرا مع الرفيق عبدالوهاب
تركماني.
بعد أربعة أشهر من سكننا في قرنة الحمرا ،عاد
الرفيق فريد سمعان من أفريقيا ،فأتى الرفيق عبدالوهاب
التركماني وأخبرني باألمر ،فاجتمعت بالرفيق فريد
وأخبرته القصة ...وقلت ل��ه« :إن��ي مستعد أن أدفع
اإليجار الذي تطلبه» ...وكنت في ذلك الوقت قد عُ ينت
ن��اظ��را ً للتدريب ف��ي منفذية المتن الشمالي .وكنت
أتقاضى مخصصا ً شهريا ً قدره  225ليرة لبنانية .كما
قدمت اعتذاري ألننا فتحنا الشقة في البناية من دون
علمه .فضحك كثيرا ً وكان يحمل معه حرامين من النوع
الفاخر جدا ً فأهدانا إياهما ،وقام ليغادر فأعدت سؤاله
حول اإليجار فقال« :نحكي بالموضوع فيما بعد»...
ولما غادر وجدت تحت الوسادة مغلفا ً فيه  500ليرة
لبنانية ،وعلمت أن هذه النقود من الرفيق فريد سمعان،
هذا الرفيق المميّز الذي قال لي الحقا ً «أن باستطاعتي
البقاء في الشقة للمدة التي أريدها من دون أي إيجار وال
من يحزنون»...

هوامش
 .1ذاع صيت عبدالمجيد جمال الدين وبهجت مسوتي
لكثرة ما تعرض له الرفقاء من أنواع التعذيب في سجن
المزة .تماما ً كما ذاع صيت أنطون ع��ازوري (أحمد) في
ثكنة المير بشير بعد فشل الثورة االنقالبية.
 .2ي ��روي ال��رف�ي��ق م �تّ��ى ف��ي الصفحة  108ك�ي��ف التقى
الرفيقين في الشرطة العسكرية فضل الداغستاني وأحمد
ال��دروب��ي ،في حمص ثم كيف انتمى الرفيق فضل على
يد المقدم الرفيق غسان جديد مشترطا ً أن يبقى انتماؤه
س ّرياً.
 .3راجع مذكرات األمينة األولى الصفحتين 281-280
 .4نقوال حالق :مراجعة أرشيف تاريخ الحزب على موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.
 ،ssnp.infoوق��د تحدثنا عنه وع��ن عقيلته الراحلة
الرفيقة مادلين عكاوي.
 .5عبد ال��وه��اب تركماني :مراجعة م��ا نشرنا عنه على
الموقع المذكور آنفاً.

عممت الدائرة اإلعالمية في الحزب الخبر التالي عن التشييع
الذي أقيم للرفيق الراحل مروان حديد ،في بلدته عمار الحصن.
« شيعت منفذية الحصن وأهالي منطقة الحصن الرفيق
المناضل مروان عزيز حديد في مأتم حزبي وشعبي ببلدة عمار
الحصن.
شارك في التشييع إلى جانب زوجة الفقيد الرفيقة راغدة
يازجي والعائلة ،عضو المجلس األعلى بشرى مسوح ،منفذ
عام الحصن غضفان عبود وأعضاء هيئة المنفذية وعدد من
أعضاء المجلس القومي ومسؤولي الوحدات الحزبية وجمع
كبير من المواطنين والقوميين.
ترأس صالة الجنازة قسيس الكنيسة وتحدث عن صفات
الراحل وما تحلى به من أخالق حميدة .
وأدى القوميون تحية ال��وداع للرفيق الراحل  .ثم تقبلت
العائلة والمنفذ العام التعازي.
يذكر أن الرفيق مروان حديد انتمى إلى الحزب في عام 1955
وشغل عدة مسؤوليات في مديرية مرمريتا ثم سافر إلى انتغوا
(من جزر البحر الكاريبي) عام  1988حتى عام  2000حيث
شغل هناك مسؤولية مفوض مركزي .
جسد الرفيق الراحل طيلة حياته المناقب القومية االجتماعية
وكان مثاال ً للقومي االجتماعي المؤمن والعقائدي وقد نال وسام
الواجب في .«2005-12-2

تولي لمسؤولية عميد شؤون
عرفتُ الرفيق مروان في فترة
ّ
عبر الحدود وكان يتولى بنجاح مسؤولية مفوض الحزب في
جزيرة انتيغوا ،التي كان للحزب فيها حضور جيد.
بعد العودة النهائية للرفيق مروان إلى الوطن ،بقيتُ على
تواصل هاتفي معه .وفي إحدى زياراتي الحزبية إلى مرمريتا،
زرته في المنزل الذي كان استقر فيه مع عقيلته الرفيقة راغدة
اليازجي.
عندما وصلني خبر رحيله وجهت إل��ى منفذية الحصن
الرسالة التالية:
«الصادرات والرسائل الموجهة إليكم ،والى الرفيق مروان
حديد ،بعض من كثير مما أك ّنه للرفيق مروان ولعقيلته الرفيقة
راغدة اليازجي من مشاعر الود واالحترام.
منذ رافقته مفوضا ً لمفوضية انتيغوا ،والرفيق مروان ،مقيم
في ذاكرتي .وإذا كنت تمكنت أن أزوره في منزله في مرمريتا
منذ سنوات ،إنما كنت أتوق دائما ً إلى أن أزوره تكراراً ،ليس
فقط لالطمئنان عنه ،إنما أيضا ً كي أد ّون الكثير من المعلومات
عن والده المحامي عزيز حديد ،وكان تولى سابقا ً مسؤولية
منفذ عام ،وعن الحزب بدءا ً من عمار الحصن والمنطقة ،وصوال ً
إلى جزيرة انتيغوا التي تولى لسنوات عديدة مسؤولية الحزب
فيها.
إذ أشعر بحزن عميق على رحيل رفيق أحببته ،وعرفت فيه
أصالة االلتزام القومي ،أشعر بحزن عميق آخر أنه لم يتم ّكن من
تدوين ما يفيد تاريخ الحزب ،أو يُد ّون له ،وقد أصيب بالشلل
الذي ألزمه القعود في المنزل.
إليكم ،إلى الرفيقة راغدة ،إلى كل عائلة وأهل ومحبي الرفيق
مروان ،أتقدم بالتعزية الصادقة مشاركا ً إياكم حزنكم ،وشاهدا ً
على ما كان عليه الرفيق مروان من وعي قومي اجتماعي ومن
التزام حقيقي.

