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�أزمة داع�ش المالية:
متى بد�أت ولماذا؟

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب السوري
ُت ّ
خص ُ
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.

} حميدي العبدالله
تتحدّث تقارير غربية عن تراجع مداخيل تنظيم «داع��ش»
المالية ،األمر الذي أثر على الكثير من نشاطاته ،وال سيما لجهة
دفع روات��ب منتسبيه ،وربما أيضا ً اإلنفاق على شراء وتهريب
األسلحة واألجهزة القتالية األخرى.
يحاول الغرب ،وتحديدا ً وسائل اإلع�لام ومراكز األبحاث
األميركية ،حصر موارد «داعش» بالعائدات اآلتية من ريع مبيع
النفط ،ولكن ليس هذا هو المصدر األه ّم لتمويل «داع��ش» ،ألنّ
كلفة الحرب التي يخوضها ،سواء على جبهات العراق أو سورية،
واآلن في ليبيا ،تحتاج إلى مليارات الدوالرات ،وليس إلى عشرات
الماليين وهذا ما ال يمكن أن تؤ ّمنه المصادر النفطية ،بل إنّ التمويل
األساسي يأتي من المعونات السرية التي تقدّم له من حكومات
في المنطقة سواء كان ذلك مباشراً ،أو عبر بعض الجمعيات التي
تحمل طابع الجمعيات الخيرية ،ومع ذلك حتى لو ت ّم التسليم
جدال ً بأنّ المصدر الرئيسي وربما الوحيد ،حسب اإلعالم الغربي،
لتمويل «داع��ش» هو النفط ،فإنّ المعطيات التي تحدّثت عنها
التقارير الغربية ،وتحديدا ً معهد «إي اتش إس جينز» تؤكد أنّ
ما يحصل عليه «داعش» من عائدات شهرية تقارب  80مليون
دوالر شهرياً ،أيّ أق ّل من مليار دوالر سنوياً ،فهل ثمة من يقتنع بأنّ
اإلنفاق على العمليات وجلب المقاتلين واألسلحة وخوض حرب
مستمرة منذ ثالث سنوات ض ّد جيوش وقوى عديدة في المنطقة
كلفتها أق ّل من مليار دوالر؟
على أية حال ،المعهد ذاته يعترف بأنّ دخل «داعش» تراجع
في شهر آذار  2016إلى  65مليون دوالر شهرياً ،وأضاف أنه
في منتصف العام  2015كانت العائدات الشهرية لتنظيم الدولة
اإلسالمية (داعش) تقارب  80مليون دوالر.
ولكن السؤال ما هو الحدث الذي حصل في النصف الثاني
من عام  2015وأوائ��ل  2016وأدّى إلى تقلص عائدات وريوع
«داعش» من النفط حوالى  15مليون دوالر؟
واضح أنّ الحدث الوحيد هو إسهام روسيا إلى جانب الجيش
السوري في توجيه ضربات ض ّد تنظيم «داعش» ،وال سيما القوافل
التي كانت تنقل النفط من الحقول السورية الخاضعة لسيطرة
«داعش» .وبالتالي لم تتراجع دخول وريوع «داعش» من النفط
عندما شكلت الواليات المتحدة التحالف الدولي لضرب «داعش»
سواء في العراق أو سورية ،على الرغم من مرور وقت أطول بكثير
من الوقت الذي م ّر على اإلسهام الروسي في مكافحة اإلرهاب.
وهذا يعني أيضا ً أنّ التحالف األميركي ض ّد «داعش» لم يقم
بتوجيه ضربات إلى عمليات تهريب النفط من قبل «داعش» ،ولهذا
لم يحصل أيّ تراجع في دخل «داعش» إال بعد مشاركة روسيا في
مكافحة اإلرهاب وتوجيه ضربات ض ّد تجارته النفطية.
إذن إذا كانت ثمة أزمة مالية لدى «داعش» كما يتحدّث اإلعالم
الغربي فإنّ السبب الذي أدّى إلى ذلك نجاعة العمليات التي نفذها
الروس والجيش العربي السوري وليس أيّ جهة أخرى.

وحتى يبقى المستقبل في دائ��رة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واح��د ،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.

من �أبرز قياديي الحزب في �سورية الجنوبية الأمين �صالح علي �سوداح
ع��رف��ت األم��ي��ن ص��ال��ح س����وداح منذ توليه
مسؤولية رئاسة مؤتمر ملكارت ع��ام ،1969
ثم تباعا ً عبر توليه للعديد من المسؤوليات
المركزية.
واستمرت اتصاالتي به ،بعد مغادرته لبنان:
في مخيم النيرب في حلب ،في دولة اإلم��ارات،
فعودة الى حلب ،الى ان وافاه االجل.
من المؤسف أنّ األمين صالح لم يد ّون مذكراته،
وقد كتبتُ له كثيراً ،فهي غنية على صعيد سيرته
الشخصية ،خاصة كمحام قدير عمل في األردن ثم
في دولة اإلمارات ،ومسيرته الحزبية ،وكان تولى
مسؤوليات مركزية ،منها رئاسة مجلس العمد،
وانتخب أكثر من مرة عضوا ً في المجلس األعلى،
مرافقا ً بذلك الكثير من محطات هامة في تاريخنا
الحزبي.
هذه النبذة ال تغطي سيرته الغنية ،شخصيا ً
وحزبياً ،وال تفي كامل حضوره ،انما هي تقدّم
إضاءة متواضعة ،ودعوة ألحد من أبنائه :الرفيق
سعادة او الرفيق غسان لوضع السيرة الكاملة
عنه.

م�سار اليمن
ـ مع وصول الوفد المفاوض ألنصار الله والمؤتمر الشعبي إلى الكويت
وانعقاد الجولة األولى ظهر تناقض في المسارين السوري واليمني.
ـ في مسار الكويت اليمني تسعى السعودية إلنقاذ المفاوضات بأيّ
ثمن ،وفي مسار جنيف السوري تسعى للعربدة والتعطيل.
ـ السعودية تقاتل مباشرة في اليمن وتنهزم في اليمن وتخشى فشل
المفاوضات في إيقاف الحرب في اليمن.
ـ السعودية تستعمل جماعتها في سورية للضغط والتصعيد لحساب
يمني وليس كما يظنّ البعض أنها متصلبة بالشأن السوري رغم الحقد
والكيد.
ـ الحقد السعودي يمنيا ً ال يق ّل عنه سورياً.
ـ سبب التصعيد السعودي في المسار السوري هو استشعار خطورة
الحسم مع «جبهة النصرة» من أرياف حلب والمدينة وصوال ً إلى إدلب
وبعدها تكون حرب شاملة مع «داعش» ال يمكن للغرب البقاء خارجها.
ـ ترمي السعودية بثقلها لتحمي «النصرة» كي ال تصل إلى اللحظة التي
ال رجعة بعدها إلى الوراء.
ـ في النهاية السعودية يمنية وتركيا سورية من زاوية أولويات الدور
والجغرافيا.
ـ السعودية تخشى ان يرتب سقوط «النصرة» في سورية تغيّرا ً في
نبرة الحوثيين ومطالبهم فتشتري وقتا ً سوريا ً لمأزقها اليمني.

التعليق السياسي

***
ولد األمين صالح سوداح في 1932/08/20
وتهجر عام  ،1948بعد
في ترشيحا( )1قضاء عكا.
ّ
نكبة فلسطين الى «مخيم النيرب» في حلب.
بدأ دراسته االبتدائية في مدرسة ترشيحا ،ثم
انتقل الى ثانوية عكا ،وتابع دراسته في «مخيم
النيرب».
انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي
في  21آذار .1951
تولى مسؤولية ناموس مديرية الشهيد فيصل
ناصيف( )2التابعة لمنفذية حلب.
انتقل الى دمشق لمتابعة دراس��ة الحقوق،
وفيها انتظم في منفذية الطلبة.
غادر الى الكويت في ايلول  1955وهو كان ما
يزال في السنة األولى حقوق.
تولى في الكويت مسؤولية آمر حلقة من خمسة
أعضاء ،ثم مديرا ً للمديرية السادسة ،فناظرا ً
إلذاعة المنفذية ،فمنفذا ً عاما ً لها.
انتقل الى عمان حيث عمل في حقل المحاماة،
وفي أواخر العام  1969استدعي لتولي رئاسة
المحكمة الحزبية العليا.
تولى رئاسة مؤتمر «ملكارت» عام  1969وهو
المؤتمر األول ال��ذي يعقده الحزب بعد خروج
القيادة الحزبية من األسر.
انتخب عام  1971عضوا ً في المجلس االعلى.
في ربيع العام  1972عاد الى عمان للعمل في
حقل المحاماة ثم غادرها الى اإلم��ارات العربية
المتحدة عام .1973
منح رتبة األمانة عام .1977
عيّن عام  1979رئيسا ً لمجلس العمد وعميدا ً
للداخلية.
انتخب لعضوية المجلس األعلى ،مرة ثانية
لدورة عام .1992 – 1988
عاد مجدّدا ً الى اإلم��ارات العربية ،حيث عيّن
مستشارا ً قانونيا ً في المؤسسة العامة للصناعة
في ابو ظبي.
ت��رج��م ك��ت��اب «ال��ت��اري��خ ال��ق��دي��م للشعب
االسرائيلي» للكاتب «توماس طومسون» ،الصادر
عن دار بيسان ،وكتاب «الديانة اليهودية ،وطأة
ثالثة آالف سنة» ،للمؤلف «اسرائيل شاحاك».

وله دراسات وأبحاث عديدة ،وكان يتمتع بثقافة
عقائدية متقدّمة وعمقا ً في فهم دستور الحزب
وقوانينه.
اقترن األمين صالح من السيدة نظمية حيدر
وأنجب منها  9أوالد 6 :ذك��ور و 3إن��اث ،منهم
الرفيقان سعادة( )3وغسان.
***

وفاته

كان األمين صالح قد أصيب بداء القلب وأجرى
أكثر من عملية جراحية .ال��ى أن وافته المنية
بتاريخ  ،2004/01/07وه��و ف��ي اإلم���ارات
العربية المتحدة ،وفيها ووري الثرى بعيدا ً عن
فلسطين التي أحبّها ،وعن حلب حيث ترعرع،
وعن لبنان الذي أمضى فيه ردحا ً من الزمن ملبّيا ً
نداء حزبه م��رارا ً لتولي المسؤوليات المركزية
فيه.
نعاه حزبه السوري القومي االجتماعي ببيان
جاء فيه:
عرف األمين الراحل بمناقبيته وبسعة اطالعه
وبمساهماته الفكرية العديدة ،وبنضاله الدؤوب
في سبيل انتصار القضية السورية القومية
هجر من فلسطين لكنه أبى ان تغادره
االجتماعيةّ .
هي ،فسكنت في ذاته.
وتقبّلت قيادة الحزب( )4التعازي بوفاته في
قاعة «النهضة» (البريستول) التي شهدت تدفق
العدد الكبير من الرسميين وال���وزراء والنواب
وممثلي األح��زاب والقوى السياسية والقيادات
العسكرية مع حشد من رفقاء األمين الراحل
وأصدقائه.
وك��ان في مقدمة المعزين كما أوردت مجلة
«النهضة» في عدد كانون الثاني – شباط :2004
ال��وزي��ر د .م��ي��ش��ال م��وس��ى م��م��ث�لاً رئيس
الجمهورية العماد إميل لحود ،النائب علي بزيّ
ممثالً رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الرئيس
حسين الحسيني ،النائب د .قاسم هاشم ،خالد
نجم ممثالً رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
النائب وليد جنبالط ،النائب السابق د .عدنان
الطرابلسي ،مدير عام مصلحة مياه الليطاني
ناصر نصرالله ،نقيب أطباء لبنان د .محمود شقير،
د .نبيل الخطيب (منتدى حرمون) ،علي فيصل
الجبهة الديموقراطية ،الحاج جميل حايك (أمل)،
أبو حسن (الصاعقة) ،غانم صالح (المجلس
ال��ث��وري) ،جمعة العبدالله (القيادة العامة)،
حسن شلحة ومحمد عز الدين (حزب االتحاد)،
أبو فادي ح ّماد (على رأس وفد) ،غازي خميس
وخضر طه (حزب الرزكاي الكردي اللبناني)،
موريس نهرا (رئيس المجلس الوطني في الحزب
الشيوعي) ،عبد فتوني (عضو المكتب السياسي
في الحزب الشيوعي) ،نعيم القلعاني (رئيس
هيئة مقاطعة البطائع االميركية) ،وفد من «رابطة
أبناء ترشيحا» ض ّم كال من :رئيس الرابطة الحاج
منيب صبحية ،وفيق قبالوي ،سمير حيدر ،عبد
الهادي حيدر ،نبيل حيدر ،علي سوداح ،وعفيف
سوداح) وجمع كبير من الشخصيات السياسية
والنقابية واالجتماعية وفاعليات وممثلين عن
القيادات العسكرية مع حشد كبير من رفقاء األمين
الراحل وأصدقائه.
وقد تلقى رئيس الحزب برقيات تعزية من
النائب محمد كبارة واللجنة المركزية للجبهة

الديمقراطية الشعبية – االحواز.
وبالمناسبة ألقى د .يوسف أبو بكر (عديل
األمين الراحل) كلمة قال فيها:
لقد جمعتني مع أخي صالح س��وداح ،عالقة
فكرية كانت سلسلة من المطارحات المتبادلة،
بمعنى أنها كانت مطارحات «غرام» فكرية أكثر
منها مساجالت.
ك��ان لقا ًء وجدانياً ،فكريا ً وروح��ي �اً ،قبل أن
تتالحم أواصر النسب بيننا .وهذا ما عزز أوقات
التواصل التي أصبحت أطول وأطول.
عرفته «رج��ل المناسبات» التي ت ّوجت تاج
القوميين ،وكان بالنسبة لي ،أخا ً صالحاً ،عاش
صالحا ً ومات صالحاً.
ً
ً
لم آت ...مضيفا ً أو ضيفا أو مستقبال ،جئت وانا
الرجل الذي عرفكم عن قرب ،وق ّد ّركم عالياً ،ألشهد
عظمة حزب نهضوي حدّثني كثيرا ً عنه.
باسمي وباسم العائلة ،جئنا اليوم لنتع ّزى
ببعضنا البعض ،وك ّل من عرفه ،جاء ليتع ّزى
وليس ليع ّزي.
***

شهادة من صديقه ورفيقه
األمين ربيع الدبس

قدماألمينربيعالدبسبتاريخ2014/10/29
هذه الشهادة الصادقة عن األمين الراحل صالح
سوداح:
هو من مواليد ترشيحا الجليل /فلسطين .لم
يعرف سعاده شخصيا ً بل أدرك��ه فكرا ً وموقفا ً
بدءا ً من عام  .1949قال لي األمين سوداح عدة
في الزعيم أنطون
مرات« :بالنسبة لي ،لم يؤثر ّ
سعاده بطرحه عن الوحدة السورية وال عن فصل
الدين عن الدولة ...ما أ ّثر في نفسي بعمق حقيقي
إيمانه الصادق بقضية لم يتردّد في االستشهاد
من أجلها».
تسلّم األمين صالح سوادح مسؤوليات مركزية
عديدة منها:
رئيس المحكمة الحزبية – رئيس المؤتمر
الحزبي عام  1969الذي عقد في فندق ملكارت –
رئيس مجلس العمد – عميد الداخلية – المندوب
المركزي لمندوبية شرقي أفريقيا التي كنت أنا
ناموسها في الثمانينات من القرن الماضي.
وكثيرا ً ما استعرضنا في الليالي الطوال نظرة
حركتنا الى آثار المبدعين الكبار في تراثنا القومي
القديم والوسيط والحديث.
عمل األمين سوداح محاميا ً ومستشارا ً قانونيا ً
لعدة مؤسسات في األردن والخليج العربي .أقام
فترة في بيروت ،وك��ان لسنوات عديدة يقضي
مع عائلته موسم الصيف في مدينة حلب ،ورغم
كونه متأثرا ً وممارسا ً لبعض الطقوس الدينية،
إال انه كان محبا ً للكأس ،يشربها «ويسكيّة» حتى
صح
الثمالة ،مع أنه كان يعرف أضرارها ،حتى ّ
فيه قول شاعر الخمرة األول:
وكأس شربتُ على لذ ٍة
ٍ
وأخرى تداويت منها بها
ك��ان «أب��و سعاده» ملما ً بالتاريخ ،القومي
والعام ،قارئا ً نهماً ،وذا عق ٍل تحليلي منظم .وهو
من القالئل بين ُنخب الحزب المثقفة ،الذين ر ّكزوا
على ان ال حتميات في المذهب القومي االجتماعي
فكريا ً وعملياً ،ألنّ الثوابت ال تلغي المتغيّرات وال

إعداد :لبيب ناصيف

تتنافى مع حركة الحياة المفتوحة على التطور،
وفقا ً للحقائق المكتشفة والمنهج العلمي الذي
يتقدّم على ما عداه.
ص��ال��ح س���وداح سكنه ال��ح��زب المشغوف
بفلسطين ،بوصفها تعبيرا ً عن الحق القومي
الصارخ في سورية الجنوبية ،وهو الحق الذي
ما زال حتى اليوم مصلوبا ً على جلجلة االستعمار
العالمي ال��ذي لم تحقق الحركة الصهيونية
أخطر حلقات مشروعها اال بعد ارتباطها به وهو
االستعمار الذي يرتدي – كلما اقتضى االنحياز
للعدو – لبوسا ً عنوانه «أم��ن إسرائيل والسلم
الدولي» والسلوكيات المشينة في حق الشعوب
وحقوق االنسان ولو استلزم ذلك ك ّل ما في مراكز
األبحاث وخاليا التفكير من المخططات الجهنمية
والمعايير ال��م��زدوج��ة ف��ي السياسة واإلع�لام
والمواقف المخجلة حتى داخل أروقة المنظمات
الدولية ،وعند تحريف مواثيقها أو تسخيف
فلسفتها المتعلقة بكرامة اإلنسان وكونه قيمة
عليا.

***
«التاريخ القديم للشعب االسرائيلي» كتاب
توماس د .طومسون ك��ان نقله األمين صالح
سوداح الى العربية وصدر عن «بيسان للنشر
والتوزيع» عام .1995
المقدمة لألمين د .يوسف كفروني ،والتقديم
لألمين صالح سوداح.
ويصح ان يقرأه ك ّل
كتاب غني بالمعلومات
ّ
مهت ّم بموضوع صراع أمتنا مع العدو اليهودي،
يقول األمين سوداح في تقديمه للكتاب:
«منذ ما يزيد على ثلث ق��رن ،كانت الترجمة
من العربية الى االنكليزية وبالعكس ج��زءا ً من
عملي ،وقد ترجمت خالل هذه الفترة آالف التقارير
والرسائل والوثائق القانونية ،وباشرت منذ
سنوات ترجمة مجموعة من القصص القصيرة
للكاتب االيرلندي جيمس جويس ،وتوقفت عندما
علمت انّ استاذا ً لألدب االنجليزي في لبنان قد
باشر ترجمة نفس القصص .وباإلضافة لما تقدّم،
ترجمت مجموعة من القصائد لشاعر أفريقي،
نشرتها مجلة «فكر» عام  ،1979كنموذج من
األدب اإلفريقي الحديث.
ه��ذا وق��د ق��رأت العديد من الكتب المترجمة
من اإلنجليزية الى العربية ،والعديد من الكتب
المترجمة من لغات اخ��رى ،ال سيما الروسية
(ديستويفسكي وتولستوي وغ��ي��ره��م) ،الى
االنجليزية ،وق��د توصلت ال��ى قناعة ب��أنّ دور
النشر التي تحرص على جودة الترجمة ودقتها
قليلة جداً ،وانّ بعضها ال يتو ّرع عن نشر ترجمات
بلغة ركيكة تزعج القارئ اكثر مما تقدّم إليه من
معلومات.
فلم اعتبر نفسي مترجما ً ابداً ،وما دفعني الى
ترجمة هذا الكتاب هو موضوعه ،فقد لمست من
خالل مطالعتي لبعض الكتب المنشورة حديثا ً
عن تاريخ سورية الطبيعية القديم وبعض ما
يتف ّرع عنه ،مثل مخطوطات البحر الميت ،بأنّ في
االوساط األكاديمية في اوروبا وأميركا ،من لم يعد
يعتبر التوراة عنوانا ً للحقيقة ،ويشكك بسالمة
اعتمادها أساسا ً للتأريخ ،كما فعلت مدرسة
الالهوت التوراتي ،والدراسات التوراتية والعديد
من الفئات البروتستانتية ،وبعض المؤ ّرخين في
القرنين ،الماضي والحالي.

كتاب توماس ل .طومسون ،تناول موضوع
تاريخ إسرائيل واصولها بصراحة وموضوعية
وأشبعه تمحيصا ً وتحليالً .طبعاً ،تح ّمست
لترجمة ال��ك��ت��اب عندما علمت انّ األوس���اط
الصهيونية منزعجة لصدوره وتقاوم انتشاره،
وتضاعفت حماستي عندما علمت انّ المؤلف،
وهو أستاذ علم اآلث��ار في جامعة ميلووكي فد
فقد وظيفته بضغط من أوساط اليهود ،ويضاف
الى هذا انّ ما نشر حول هذا الموضوع باللغة
العربية ،ال يذكر.
أبادر الى االعتراف بأنّ عملية الترجمة لم تكن
سهلة ابداً ،ولكني حرصت رغم ذلك على الوفاء
بوعد قطعته للصديق الدكتور يوسف كفروني،
ولشعوري ب��ض��رورة إط�لاع ال��ق��راء ف��ي بالدنا
والعالم العربي على مثل هذه اآلراء والدراسات
التي يبدو لي أنها آخذة في االنتشار في األوساط
الفكرية في الغرب .وقد حرصت ان تكون الترجمة
أمينة الى أقصى حدّ ،ولم أتصرف إال في حاالت
ن��ادرة ،رغم قناعتي بأنّ المترجم الحق هو من
يتصرف عند الحاجة .مالحظات المؤلف لم
أترجمها ألني باستعراضها وجدت أنها تشير الى
مراجع لم تترجم الى العربية وال يعرف معظم
القراء عنها شيئاً ،وبالمناسبة ،معظمها مراجع
ألمانية وعبرية.
وختاما ً اتوجه بالشكر الى الصديق الدكتور
يوسف كفروني ألنه أتاح لي هذه الفرصة ،والى
األخ علي المير لما قدّمه من ع��ون في ترجمة
التعابير والمصطلحات األلمانية ،واألخ عبده
جبور لمساعدته في ترجمة الفصل األخير .وآمل
ان يحفز هذا الكتاب دارسين من بالدي لمتابعة
هذا الموضوع الها ّم ،لوضع ح ّد لهيمنة األساطير
والخرافات على تاريخ البشرية عامة ،وتاريخ
سورية بشكل خاص.

هوامش

( )1انتمى العديد من أبناء ترشيحا الى الحزب،
وخاصة من عائالت سوداح ،شريح وقبالوي،
وس��ق��ط منهم ش��ه��داء ،ي��ص ّ��ح أن يكتب تاريخ
العمل الحزبي فيها.
وأوردت عنها ف��ي ال��ن��ب��ذة ع��ن ث��ان��وي��ة ح��زور
وال��رف��ي��ق فهمي ش��ري��ح .ل�لاط�لاع على النبذة
مراجعة أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية www.
ssnp.info
( )2من شهداء الحزب .مراجعة النبذة المع ّممة
عنه على الموقع المذكور اعاله.
( )3كاتب وشاعر وصحافي .عمل في صحافة
ال���ح���زب ف���ي ال���وط���ن ون��ش��ط ح��زب��ي��اً ،متوليا ً
مسؤوليات في حقلي االذاعة والثقافة .غادر الى
تورنتو وما زال مقيما ً فيها.
( )4تمثلت ف��ي حينه برئيس ال��ح��زب االمين
جبران عريجي ،نائب الرئيس األمين محمود
عبد الخالق ،رئيس المكتب السياسي األمين
أسعد حردان وبأعضاء من المكتب السياسي.

الأمين �شفيق �شاكر نا�صيف منفذ البقاع الغربي ورئي�س بلدية م�شغرة
نشكر الرفيق رشيد بركة( )1اذ أصدر مذكراته ،وفيها ما يضيء
على نشوء ونمو الحزب في مشغرة.
ونشكر كل رفيق ينصرف الحقا ً الى تدوين ما يفيد تاريخ
العمل الحزبي في منطقة شهدت حضورا ً حزبيا ً جيدا ً منذ سنوات
التأسيس األولى ،عندما راح األمين عساف ابو مراد(« )2ينحت»
رفيقا ً تلو الرفيق ،ليبني للحزب حضوره المشعّ في بلدتي مشغرة
والقرعون ،وغيرهما من قرى البقاع الغربي.
أح��د ه��ؤالء الذين إنتموا ،ثم راح ينمو في الحزب متوليا ً
مسؤولية منفذ عام ،وفي مشغرة ،وقد كان أنجح رئيس لبلديتها،
نذكر بكثير من الحب ومن التقدير األمين شفيق شاكر ناصيف.
***
ول����د األم���ي���ن ش��ف��ي��ق ش��اك��ر ن��اص��ي��ف ف���ي م��ش��غ��رة في
.1913/1/13
إنتمى الى الحزب عام  1936عندما كان الرفيق وليم ابو خليل
يتولى مسؤولية منفذ عام البقاع الغربي.
في العام  1937عُ ين مديرا ً «لمديرية النجمة» ،وكان نطاقها
الجغرافي الوسط التجاري في بيروت حالياً.
عُ يّن منفذا ً عاما ً للبقاع الغربي بين عامي ،1939-1938
وقد كانت تضم مديريات (السريرة ،مجدل بلهيص ،القرعون،
عيتنيت ،مشغرة ،سحمر ،خربة قنافار ،وكفرحونة( ،)3التي كانت
تتبع منفذية البقاع الغربي ،وكان الرفقاء فيها ،وفي مشغرة
يتواصلون سيرا ً على االقدام.
إنتخب رئيسا ً لبلدية مشغرة بين الفترة  ،1964-1952فقام
بسلسلة مشاريع منها شبكة المجاري والمياه ،إنشاء خزان
للمياه في أعلى الجبل ،كما قام بتعبيد الطرق بالباطون ،ووصل
أحياء البلدة بأدراج من الباطون...
منح رتبة األمانة في أواخر الستينات من القرن الماضي.
إقترن من الفاضلة أولغا كرم ،فرزقا بالرفقاء شاكر وربيع،
والمواطنات لودي ونهى ودالل والرفيقة صفية التي إقترنت
باألمين ناظم أيوب.
إعتقل اكثر من م��رة ك��ان آخرها اث��ر الثورة اإلنقالبية ،كما
هجر وعائلته من بيته في عين الرمانة ،فقطن في بناية للشقق
المفروشة في رأس بيروت.
خسر زوجته ورفيقة حياته الفاضلة أولغا كرم قبل رحيله
بسنوات.

وفـاتــه

واف��ت المنية األم��ي��ن شفيق ناصيف ،فشيّع وس��ط حشد
حزبي وشعبي الى مثواه األخير في مشغرة ،في  14حزيران
 ،2003حيث أ ّمت البلدة جموع المواطنين والسوريين القوميين
اإلجتماعيين من بيروت ومن مختلف مناطق البقاع الغربي،
زحلة ،راشيا ،وحاصبيا.
ش��ارك في التشييع والتعازي شخصيات رسمية وحزبية
ومهنية وإقتصادية وإجتماعية ،تقدمهم نائب رئيس مجلس
النواب المحامي إيلي الفرزلي والنواب فيصل ال��داود ،محمود
ابو حمدان وروبير غانم .تمثل قائد الجيش بالعقيد علي الحاج،
ورئيس مجلس ال���وزراء بمستشاره داود الصايغ ،والحزب
السوري القومي اإلجتماعي بوفد قيادي ضم رئيس المجلس
األعلى األمين يحيى جابر ،نائب رئيس الحزب األمين محمود عبد

الخالق ،عميد اإلذاعة األمين توفيق مهنا ،عميد الثقافة الرفيق
نسيب الشامي ،عضوي المجلس األعلى األمينين نصري الصايغ
وغالب نور الدين ،وعدد كبير من المسؤولين المركزيين واألمناء
والمنفذين العامين.
ترأس الصالة المطران سليم غزال الذي ألقى كلمة عد ّد فيها
المزايا الخلقية واإلجتماعية لألمين الراحل  ،ثم ألقى الرفيق رائد
محسن كلمة في المناسبة جاء فيها:
ال نتكلم عنه بصيغة الماضي ،فأمثاله مغروسون باآلن
واآلتي ،بنبض الحياة اإلجتماعية المتواصلة ،بإشراقات الضوء،
وبالنفوس الصافية.
من صخور هذه الجبال هو ،صلب ،صامد ،ومطمئن ،لم تضللّه
لب الموضوع ،ثاقب النظر دون تبجح.
القشور عن ّ
خاض الحياة بحلوها وم ّرها ،جَ بَلها ففولذته ،ولم تستطع
النكسات أن تنال من عزمه وكبريائه وتفاؤله ،فهو هو ،في قمة
المجد الدنيوي ،شامخا ً بتواضعه ،جليالً بصمته ،باعثا ً فينا
األمان بإبتسامته الواثقة.
هو األب المعطاء والجد الحنون حتى الذوبان ،والصديق
المخلص على م ّر المحن.
أحب مشغرة كما أحب بالده وأرادها.
ال عيشا ً مشتركا ً هزيالً توافقياً ،إنما حيا ٌة واحد ٌة منصهرة.
ترأس بلديتها حين كان التنافس السياسي عقائديا ً منفتحاً ،ال
طائفيا ًمغلقاً.
هو من رعيل رجال هذه األمة ونسائها المكللة رؤوسهم دوما ً
بالجالل والكبرياء.
مارس إيمانه فعالً يوميا ً فأنشأ عائل ًة ،أبناء وبنات وأحفاد
على قيم رفيعة وإيمان صحيح ،فأضحى بيته مقصدا ًومزاراً ،بيتا ً
كريما ً مضيافا ً ناصعاً ،وال ننسى أبدا ً رفيقة حياته ودربه السيدة
المحبة المحبة المحبة .مما جعل منزلهما بيتا ً للجميع .يلقى فيه
الك ّل مالذا ً ودفئاً ،تفهّما ً وحناناً.
شفيق ناصيف :الصخرة الراسخة ،القمة الشامخة ،القلب
الكبير ،الوديع ،األمين ،المطمئن.
هو يرقد اآلن بسالم ،بسالم من آمن وناضل ولم يُشرك بإيمانه
قط.
بعده القى عضو المجلس األعلى األمين نصري الصايغ كلمة
تناول فيها الدور المناقبي واالجتماعي لألمين شفيق ناصيف
مفندا ً عطاءاته الكثيرة تجاه أبناء بلدته ومنطقته.
***
بعد ذلك القى عميد اإلذاعة واالعالم األمين توفيق مهنا كلمة
الحزب جاء فيها:
انّ الراحل قد إختار طريقه والتزامه بالنهضة السورية القومية
اإلجتماعية بوعي كامل للمسؤوليات واألخطار التي يرتبها
اإللتزام في مقاومة الجهل والتخلف واإلستعمار ،والتطلع الى
بناء الوطن الجميل والدولة الح ّرة.
وأشار الى مضمون الرسالة الحضارية التي تمثلها مبادئ
النهضة بإشادة مفاهيم الوطن وإعالء بنيانه على أساس ثقافة
الوحدة اإلجتماعية الشعبية ،والوحدة القومية التي وحدها تخرج
الشعب من واقع التعصب والجهل ومن نطاق الكيانية واإلنعزال
الى واقع نهضوي وقومي ومدني وديمقراطي جديد ،يحترم فيه
اإلنسان لذاته وتصان كرامته االنسانية .وكم هي الحاجة ماسة

الى االرتقاء بالثقافة المدنية الديمقراطية لنتحرر من روابط
ثقافة أهل الذمة على المستوى الديني وعلى المستوى السياسي
ليتخطى لبنان واقع التخلف السياسي في نظامه وتشريعاته.
وينعتق المواطن فيه من ذمية وضعه على خانة القيد الطائفي
او اإلقطاعي او العائلي ،وغيرها من القيود المكبّلة إلرادته الحرة
المبدعة والمعطلة لتفاعله الخالق مع محيطه القومي.
وأكد على انّ اإلرشاد الرسولي الذي تحدث عن لبنان الرسالة
يتالقى مع روح رسالة النهضة السورية القومية االجتماعية
التي ترى في لبنان الرسالة ،لبنان األخوة القومية والمواطنية
والثقافة الجديدة التي تحترم سمو القيم ونبل الكيان اإلنساني.
وليس لبنان التعايش الطائفي والمذهبي الذي فشلت صيغه
المختلفة منذ اإلستقالل وحتى اليوم في تحقيق االنصهار الوطني
بين أبنائه وليس لبنان المساكنة الذي يرى في الشعب مجرد
قبائل طائفية متعايشة يهت ّز عقد تعايشها عند ك ّل تطور إقليمي
او دولي.
وتطرق الى ما يجري في فلسطين والعراق ،فأكد انّ مقاومة
شعبنا للحلف األميركي – الصهيوني ،هي مقاومة واحدة من
القدس الى بغداد ،داعيا ً ك ّل األمة والعالم العربي الى احتضان
نهج االنتفاضة والمقاومة العراقية ألنهما يمثالن العز والكرامة
والشرف.
***

بلدية شفيق ناصيف

نشر األمين محمود غزالة تحت عنوان «بلدية شفيق ناصيف»
هذه المقالة( )4التي إخترنا منها المقاطع التالية:
كانت رئاسة شفيق ناصيف الفترة الذهبية لبلدية مشغرة،
ففي خاللها جرى تزويد البلدة بشبكة شاملة من المجارير ،وت ّمت
عملية رصف شبكة الطرق الداخلية وفلشها باإلسمنت بعد دراسة
وافية أكدت انّ اإلسمنت يع ّمر خمس مرات أكثر من اإلسفلت بسبب
رطوبة األرض في بلدة غنية بالمياه.
وفي عهده توقفت النكايات والنزاعات ،والشكاوى والوشايات
التي طغت لفترة طويلة ،حين كان عمال «السلطان» يحملون
الوشايات الى المخفر لإليقاع بأخصامهم.
لمجرد وصول شفيق ناصيف الى سدة رئاسة البلدية بدأت
ورشة إصالح الطرق انطالقا ً من جوار منازل خصومه التقليديين،
مؤكدا ً أنّ التنافس في االنتخابات ال يعني زرع خصومات،
وتحقيق نكايات للخصم ،فالواصل الى رئاسة البلدية يتوقف عن
ممارسة دوره كفريق ،لينصرف الى معالجة الشؤون العامة بال
تمييز ،وهكذا كان ،فعمل على إصالح الطرق حول منازل منافسيه،
وعند مصانعهم ومتاجرهم.
وبعد ذلك انصرف ابو شاكر الى تخطيط المشاريع وتنفيذها،
فنبش الطرق وحقق شبكة المجارير ،ثم أنجز بعدها مباشرة
رصف الشوارع وفلشها بالباطون.
وضع رئيس بلدية مشغرة الخطوط العريضة إلتحاد بلديات
البقاع الغربي ،متوخيا ً من وراء ذلك خلق حالة من التكامل
والتعاون ،وإنهاء جو الصراع واألحقاد التي كان السياسيون
يعززونها ،للنفاذ منها الى قوى تحيط بهم.
أع ّد أول دراسة في تاريخ البلديات العام  1953إلنشاء محطة
متقدمة لتنقية مياه المجارير وتصنيع األسمدة من النفايات عند

مجرى نهر الشتاء في أسفل البلدة.
ثم أع ّد دراسة إلنشاء مبنى للبلدية يس ّمى دار البلدية ،يشمل
في ما يشمل قاعة للحوار هي بمثابة ناد ثقافي تلتقي فيه مختلف
التيارات والعقائد ،ويكون متن ّفسا ً للشباب الذين ال يجدون مكانا ً
يلجونه للتسلية والحوار او الرياضة.
وضع شفيق ناصيف دراسة إلنشاء مستشفى في هذه البلدة
الصناعية المزدهرة ،وسعى أن يأخذ الصناعيون بالمشروع
( 70-60مصنع دباغة وأربعة مصانع غراء ومثلها مصانع
أحذية ،وبرادات الفاكهة) معتمدا ً قاعدة بديلة للضمان الصحي
الذي لم يكن قد تحقق ،فإصابة عامل في مدبغة تكلف صاحب
العمل الكثير من المشقة ،لينقله الى زحلة حيث أقرب مستشفى،
وإذا تقاسم الصناعيون والتجار كلفة إنشاء المستشفى يمكن
عندها ان تطالب البلدية وزارة الصحة بالتجهيز الفني والبشري.
ولم يفلح شفيق ناصيف في تحقيق مشاريعه كلها ،لكنه
أوجد حالة من الثقة العالية المتبادلة بين األهالي أعطت نتائج
إيجابية في العالقة بين المواطنين ومجالس البلديات التي عملت
من بعده.
أما لماذا لم ينجح في تحقيق مشاريعه ،فألن «السلطان» وظف
رجاله في تعطيل مشاريع بلدة مشغرة ،ألنها لم ترسل رئيس
بلديتها الى حضرته يؤدي بين يديه فروض الطاعة والوالء بال
مب ّرر.
***

معلومات

قالت «صدى النهضة» في عددها تاريخ  20آب  ،1946تحت
عنوان :وفاة المرحوم شاكر ناصيف ،ما يلي:
توفي مساء الجمعة  16أغسطس في بلدة مشغرة الوجيه
المرحوم شاكر ناصيف التاجر المعروف وصاحب معامل
الدباغة في مشغرة وأحد أصحاب شركة N.K.Zووالد السيد
توفيق رئيس بلدية مشغرة ،وشفيق منفذ عام البقاع الجنوبي،
وزكي()5
وقد احتفل بالصالة على جثمانه نهار السبت في كنيسة سيدة
النجاة في مشغرة ،بحضور رجال اإلكليروس والنواب السادة
هنري فرعون ورفعت قزعون ونسيب غبريل وأديب الفرزلي الذي
أبّنه بكلمة رقيقة كان لها الوقع الحسن كما اشترك قوميو مشغرة
والبقاع الجنوبي في تشييع جثمان الراحل .وقد مثل الحزب
القومي في المأتم حضرة ناموس المجلس األعلى الرفيق عبدالله
محسن بسبب تغيب المسؤولين المركزيين في أشغال هامة.
وقد توالى الخطباء على تأبينه ،ونذكر منهم األب نقوال ابو هنا،
والسيد فارس مسلم ،والرفيقان وليم ابو خليل المحامي ،وإميل
رفول ناموس منفذية البقاع ،مقدما التعازي بإسم المنفذية،
وألقى الشاعر السيد أمين كامل قصيدة مؤثرة عدد فيها مناقب
الفقيد الغالي.
***
من رفقاء مشغرة الذين انتموا في أوائل سنوات التأسيس،
نذكر :األمين عبدااله محسن ،األمين إميل رفول ،والرفقاء الياس
حبوش ،حسين منصور (الوزير والنائب الحقاً) ،وليم ابو خليل،
محمد وحسن أمين منصور ،جوزيف ش��راره ،احمد وعبدالله

األمين شفيق ناصيف واألمين إميل رفول
مزاحم ،حكمت شرارة ،رشيد بركة ،مهدي مهدي ،فؤاد الدبس.
يروي األمين محمود غزالة في مكان آخر من مقاله ان االمين
شفيق ناصيف الذي فاز ،اعتمادا ً على تقدير األهالي واالصدقاء
له ،تمرد على «السلطان» رافضا ً الرضوخ لقاعدة كانت سائدة من
قبل وخالصتها :ان من رغب بوليمة «السلطان» يجب ان يضرب
بسيفه .ووليمة السلطان هنا حقوق البلدة والبلدية ،وحصتها من
صندوق المحروقات ،إذ ليس واردا ً لدى نائب المنطقة ان يسمح
بتسديد حصة البلدة من صندوق المحروقات ،إال بعد أن يصل
رئيس البلدية على رأس وفد من وجهاء البلدة الى حرم مكتب
النائب ،وتقديم فروض الوالء وواجبات الطاعة ،يسعى بعدها
النائب المحترم لإلفراج عن المخصصات ،ويمكن للبلدية عندها
أن تقف خلف «السلطان» ُتصفق له كلما دشنت مشروعا ً من
مشاريعها.
سقطت الرتبة عن األمين شفيق ناصيف ،كما عن صديقه
ورفيقه ابن مشغرة األمين إميل رفول بعد التعديالت التي أجريت
على دستور الحزب إثر مؤتمر ملكارت والغاء الرتبة عن جميع
حامليها .إنما استمر الرفقاء يتوجهون إليهما إحتراما ً وتقديرا ً
وبحكم العادة ،بحضرة األمين.
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