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تقدير «نيويرك تايمز»
�أم مناخ النخبة الأميركية؟
} حميدي العبدالله
بتاريخ  2016/4/17نشرت صحيفة «نيويرك تايمز» تقريرا ً
حمل عنوان «مستقبل سورية :الثقب األسود من عدم االستقرار» قالت
الصحيفة« :إنّ انهيار سورية يشكل تهديدا ً كبيرا ً لالستقرار في الشرق
األوس��ط» ،وأضافت« :سورية تعتبر العبا ً رئيسيا ً في العالم العربي
منذ الحرب العالمية الثانية ،ولها دور مه ّم جدا ً في المنطقة» .وتخلص
الصحيفة إلى أنّ سورية اآلن «متجهة إلى التأثير في المنطقة ليس
بوصفها دمية رئيسية ،ولكن كثقب أسود» ،وتوضح ماذا تقصد بثقب
أسود فتقول «الحرب في سورية قد ولدت بالفعل حالة من الفوضى
نجم عنها ماليين الالجئين ...وصعود الدولة اإلسالمية ،وحركة المرور
الكبيرة لألسلحة والمسلحين» ،وتتوقع الصحيفة أنّ الفصل اآلتي قد
يكون األسوأ».
ال شك أنّ المخاطر الناجمة عن الحرب التي ش ّنت على سورية ،والسعي
إلضعاف دور الدولة ،وحصر وجودها في مناطق محدّدة ،لم تكن مفاجئة
ألحد إال للدول والجهات التي كانت تسعى للوصول إلى تدمير الدولة
السورية بمعزل عن النتائج المترتبة على ذلك ،ومن ضمنها هذه النتائج
التي حصرتها صحيفة «نيويورك تايمز» على النحو الذي م ّر ذكره.
منذ بداية الحرب على سورية حذر المسؤولون السوريون ،وعلى
رأسهم الرئيس بشار األسد ،ووزير الخارجية وليد المعلم ،ومسؤولون
آخرون ،بأنّ اعتماد اإلرهاب للنيل من نهج الدولة السورية المستق ّل لن
يترك آثارا ً سلبية على الدولة والشعب السوري وحده ،وال سيما بعد ّ
غض
الدول الداعمة للتشكيالت المسلحة النظر عن دور الجماعات اإلرهابية في
الحرب التي ش ّنت على سورية ،ولكن لم يصغ أحد لتحذيرات المسؤولين
السوريين في التوقيت المناسب إلى أن وصلت األوضاع إلى ما وصلت
إليه وخرجت التنظيمات اإلرهابية عن نطاق السيطرة وتم ّردت على
مشغليها ،ولم تعد تأخذ بعين االعتبار ال خطوطهم الحمراء وال مصالحهم
الخاصة.
لكن هذا التقدير الذي ورد في صحيفة «نيويورك تايمز» هل هو مجرد
رأي كاتب التقرير ،أم أنه يعبّر عن مناخ سائد في النخبة األميركية؟
من الواضح أنّ ثمة انقساما داخل النخبة األميركية ،في الحزبين
الجمهوري والديمقراطي ،وحتى ثمة انقساما ً داخل إدارة أوباما ،داخل
اإلدارة من يؤمن بما ذهبت إليه صحيفة «نيويورك تايمز» وعلى رأس
هؤالء الرئيس أوباما وأعضاء بارزين في مجلس األمن القومي األميركي،
ولكن ثمة مسؤولين آخرين وال سيما في الخارجية األميركية لهم رأي
آخر ،وال يزالون يتبنون مقاربات إزاء ما يجري في سورية هي أقرب إلى
حلفاء الواليات المتحدة في المنطقة ،مثل قطر والسعودية وتركيا ،ولهذا
من المستبعد أن تخرج السياسة األميركية إزاء سورية عن النهج الذي
اعتمد منذ بداية األحداث عما كان عليه في السنوات الخمس الماضية.

ال وقف نار في حلب
ـ جبهات حلب تحت سيطرة «جبهة النصرة» باعتراف أميركي واضح ،وما
جرى في األيام الماضية رغم الضجة اإلعالمية المزيّفة هو قتل عبثي ارتكبته
جماعة «النصرة» وأخواتها بحق حلب.
ـ ال يمكن ألحد أن يطالب بمكافأة «النصرة» بوقف النار وشمولها بالهدنة على
ما فعلته في حلب.
ـ تموضع اإلع�لام السعودي وجماعة الرياض وتشكيالت مسلحة تابعة
لتركيا والسعودية للدفاع عن «النصرة» ال يغيّر في حقيقة أنّ األمر في النهاية
بين خيارين ...إما قتال «النصرة» أو شمولها بالهدنة.
ـ القتال مكلف ويرافقه نفاق وكيد في السياسة واإلعالم ،لكن وقف النار يمنح
«جبهة النصرة» نصرا ً سياسيا ً وعسكرياً.
ـ وقف النار في حلب يك ّرس شمول «النصرة» بالهدنة ويخرجها من تصنيف
اإلرهاب.
ـ روسيا حسمت األمر وقالت ال ترتيبات هدنة مع «جبهة النصرة» ومن
يعتبرون أنّ الهدنة تشملهم إما أن يخرجوا «النصرة» من مناطق سيطرتهم أو
ينسحبون من مناطق «النصرة».
ـ واشنطن مرتبكة وال تستطيع تقديم التغطية الكاملة للحرب التي تخوضها
سورية وهي تعلم أنّ وراء «النصرة» تركيا والسعودية.
ـ ال وقف نار في حلب ولترتبك أميركا.

التعليق السياسي

ماذا عن عودة الأتراك و َم ْن معهم
للحديث عن المناطق العازلة في �سورية؟
} هشام الهبيشان
تزامنا ً مع استمرار تصاعد حدّة القتال في حلب وشمال سورية بين الجيش العربي
السوري والتنظيمات اإلرهابية المدعومة من الجانب التركي ،أعلن في شكل مفاجئ
من أنقرة عن عودة برنامج تدريب «المعارضة السورية المعتدلة» ،والبدء بوضع
اللمسات األخيرة لمشروع تدريب «جديد» للمعارضة السورية في معسكرات خاصة
بتركيا ،وهنا لن نخوض بتفاصيل ومعطيات وحقائق واهداف هذه العودة من قبل
واشنطن وليس من قبل أنقرة وسنترك الحديث بمجمل هذا الموضوع لآلتي من األيام
لالستيضاح عن بعض الحقائق والخفايا لما يدور خلف الكواليس في شأن موضوع
«تدريب المعارضة السورية المعتدلة» حسب تصنيف واشنطن وحلفائها لها.
بالتحديد سيكون محور حديثنا هنا عن التدخل العلني التركي وعودة الحديث
عن المناطق العازلة ودعم المجاميع اإلرهابية في شمال سورية (حلب) ،ومن هنا
نستطيع أن نقرأ بوضوح وخصوصا ً بعد معارك محافظة حلب االخيرة أنّ القوى
االقليمية والدولية وخصوصا ً تركيا ،قد عادت من جديد لتمارس دورها في إعادة
صياغة ورسم مالمح جديده ألهدافها واستراتيجياتها المستقبلية بهذه الحرب
المفروضة على الدولة السورية بك ّل أركانها ،وما هذا التطور إال جزء من فصول سابقة،
عملت عليها االستخبارات التركية منذ سنوات عدة ،فهي عملت على إنشاء وتغذية
وتنظيم صفوف المجاميع المسلحة المعارضة للدولة السورية ،وخصوصا في شمال
وشمال غربي وشمال شرقي سورية ،وقد كانت الحدود التركية المحاذية للحدود
السورية شماالً ،هي المنفذ الوحيد لمقاتلي هذه المجاميع ،فهذه الحدود المحاذية
للحدود السورية كانت وما زالت المنفذ األكبر لتجميع وتنظيم صفوف هذه المجاميع
المسلحة على اختالف مس ّمياتها في سورية ،وك ّل ذلك كان يت ّم بدعم استخباري
ولوجستي أميركي  -تركي.
ما وراء الكواليس لما يجري في أنقرة يظهر انّ هناك مشروعا ً تركيا ً قيد البحث
يستهدف القيام بدعم المجاميع اإلرهابية المسلحة بسورية للدفع بها اتجاه األراضي
السورية شماال ًوبحجج واهية ،وهذه الحجج حسب مراقبين تدخل ضمن إطار الدخول
المحتمل للجيش التركي الى األراضي السورية ،وإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر
جوي بأقصى الشمال السوري ،وك ّل هذا سيت ّم بحجج إعادة الالجئين السوريين الى
وطنهم وتوفير مناطق آمنة لهم ،وهذا ما يت ّم بحثه اآلن في أروقة صنع القرار األميركي
أيضاً ،الرافضة لليوم للمشروع التركي بأقصى شمال سورية وبعض األجزاء الشمالية
الشرقيه من سورية ،ولكن من المتوقع ان تمنح واشنطن أنقرة وحلفاءها هامشا ً من
المناورة وستطلق أيديهم إنْ أستطاعوا لتجهيز األرضية العسكرية والسياسية إلقامة
مناطق عازلة ومناطق حظر جوي بأقصى الشمال السوري.
من الواضح انّ موقف أنقرة الساعي إلقامة مناطق عازلة بشمال سورية ،يدعمها
ويلتقي معها بهذا الطرح الكثير من الدول الخليجية إضافة الى فرنسا وألمانيا ،ومع
زيادة مسار ضغوط بعض ساسة وجنراالت واشنطن الجمهوريين والمق ّربين منهم
على أوباما للموافقة على نقاش هذا الطرح التركي ،قد يجد اوباما نفسه في مرحلة
ما مضطرا ً لالنسياق وراء المشروع التركي إلرضاء بعض خصومه داخل الكونغرس
وبعض حلفائه األوروبيين والعرب الخليجيين.
هنا وفي شق آخر يبدو واضحا ً انّ هذا المسعى التركي المدعوم بأجندة إقليمية
ودولية إلقامة مناطق عازلة بشمال سورية ،سيصطدم بمجموعة «الءات» روسية -
ايرانية ،فهذا المسعى يحتاج الى قرار أممي لتمريره والفيتو الروسي الصيني حاضر
دائماً ،إضافة الى «الءات» إيران المعارضة أليّ تدخل خارجي بسورية تحت أيّ
عناوين ،وعلينا هنا اال ننسى انّ الجمهورية العربية السورية ما زالت بما تملكه من
قدرات عسكرية قادرة على إسقاط أيّ مشروع علني لتدخل خارجي مباشر أو غير
مباشر بسورية.
ختاماً ،نقرأ أنّ أنقرة بعثت بك ّل رسائلها لك ّل االطراف وخصوصا ً للدولة السورية
والروسية وإليران ،بأنّ ساعة الصفر للتدخل العلني بسورية قد اقتربت ،وهذا ما
ترفضه في شكل قاطع ك ّل من روسيا وإيران ،وحتى مصر المحايدة في الملف السوري
نوعا ما ،وهذا ما قد يحتم على الدولة السورية وبدعم من حلفائها في اآلتي من األيام
للر ّد المباشر على الدولة التركية إنْ اقتربت من الخطوط الحمر بالشمال السوري وفي
حلب تحديداً ،ومن هنا فإنّ المرحلة المقبلة تحمل العديد من التكهّنات والتساؤالت
حول تطور األحداث على الجبهة الشمالية السورية ،التي أصبحت ساحة مفتوحة
لك ّل االحتماالت ،واآلتي من األيام من األرجح سوف يحمل المزيد من األحداث المتوقعة
وغير المتوقعة ميدانيا ً وعسكريا ً على هذه الجبهة تحديداً.

*كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.habeshan@yahoo.com
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتض َن 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.

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.

ومرب بالقدوة
الأمين �إميل حنا رفول ...منا�ضل و�أديب
ٍّ
نقول« :االمين» وقد سقطت عنه الرتبة،
كما عن جميع حامليها بعد التعديالت التي
أجريت على دستور الحزب إثر مؤتمر ملكارت
عام  ،1969إنما بقي رفقاؤه في مشغرة ،في
البقاع الغربي ،وحيث عرفوه ،يتوجهون إليه
باالمين إميل.
مربي قومي اجتماعي وحضور
شاعر ،أديب،
ّ
مناقبي في محيطه ،هكذا عرفه رفقاؤه في
مشغرة ،وحيثما تواجد.
ول��د ف��ي مشغرة ع��ام  ،1920انتمى الى
ال��ح��زب ف��ي مطلع االرب��ع��ي��ن��ات .ش���ارك في
معركة سهل مشغرة العام  ،1949الى جانب
الرفيق الشهيد عساف كرم ،وسجن لمدة ست
سنوات.
تولى في الحزب مسؤوليات عديدة ،منها
منفذ عام البقاع الغربي ،وكيل عميد االذاعة.
وعرفته صحافة ال��ح��زب ف��ي الخمسينات،
خاصة في مجلة «ال��زواب��ع» ،التي اعتاد ان
ينشر فيها زاويته االسبوعية «على الدرب» .
التقيت به كثيرا ،فكان يلفتني ،الى طلّته
البهية ،رق � ّي��ه النفسي وتعاطيه القومي
االجتماعي .ثم رحت التقي ابنه الرفيق وسام
طالبا ً في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية،
تلك الكلية التي شهدت نشاطا ً حزبيا ً جيداً،
آمل ان يؤرخ ،وفيها تع ّرف الى الطالبة فائزة
بيطار( ،)1رفيقة ...فرفيقة حياته .غادرا الى
استراليا حيث يقيمان ،وق��د اسسا عائلة
ناجحة.

وفـاتــه

غيّب الموت األمين إميل رف��ول في العام
 2001اثر داء عضال ،فنعاه الحزب السوري
القومي االجتماعي بالكلمات التالية:
«ينعي الحزب السوري القومي االجتماعي،
احد مناضليه البارزين الرفيق إميل حنا رفول،
ال��ذي توفي اث��ر م��رض عضال عن عمر ناهز
الثمانين عاماً.
والرفيق الراحل من مواليد  1920مشغرة.
البقاع الغربي ،انتمى الى الحزب في مطلع
االرب��ع��ي��ن��ات ،ش���ارك ف��ي ال��ث��ورة القومية
االجتماعية االول��ى  1949وسجن لمدة ست
س��ن��وات ،ك��ان م��ص��ارع�ا ً ف��ي سبيل الحزب
والقضية ،وعبر عن التزامه بقيم النهضة في
اصعب ظروف النضال ،وكان مد ّرسا ً ومربيا ً
لمدة  45عاماً.
تح ّمل مسؤوليات :منفذ عام منفذية البقاع
الغربي ووكيل عميد االذاعة واالعالم ،باالضافة
الى مسؤوليات اخرى.

التشييع الحاشد

ُشيّع االمين الراحل الى مثواه االخير وسط
حضور حزبي وشعبي الفت ،واقام له حزبه
السوري القومي االجتماعي حفالً تأبينيا ً في
مشغرة ،تكلّم فيه كل من المطران الراحل سليم
غ��زال ،ناظر االذاع��ة واالع�لام االمين جرجي
الغريب ،الرفيق د .رائ��د محسن ،الدكتور
يوسف صميلي (كلمة وزير التربية والتعليم
العالي عبد الرحيم م���راد) فحضرة رئيس
الحزب انذاك االمين جبران عريجي.
من حضور حفل التأبين ،كما اورد عدد
تشرين اول  2001من مجلة «البناء – صباح
الخير»:
عميد االذاع��ة واالع�لام االمين توفيق مهنا،
عضوا المجلس االع��ل��ى االم��ي��ن ناظم أي��وب
ويحيى جابر ،منفذ عام البقاع الغربي الرفيق
عبد الله وهاب( ،)2منفذ عام راشيا الرفيق حمد
زيتون( )3وحشد من االمناء والرفقاء وأهالي
البلدة والمواطنين.
***
كلمة رئيس الحزب االمين جبران عريجي:
كنتَ ف��ي فكرك وق��ول��ك ومسكنك نموذج
االنسان المحافظ على صالبة االنتماء.
من أين اب��دأ يا رفيقي؟ أمن انتمائك الذي
دفعت ثمنه سجنا ً وعقوبة شارفت اإلع��دام،
عندما اشتركت في ثورة سعاده االول��ى ،في
تموز العام 1949؟
أم اب��دأ من صبرك وجلدك ونبلك وشغفك
بالحياة ،إذ جعلت السجن مدرسة لك ،دخلته
عامالً ،وخرجت منه
استاذا ً في اللغة ،تطيعك البالغة ،وتنصاع
الكلمة لرشاقة قلمك؟
أم اب���دأ م��ن ت��واض��ع��ك ال��ح��زب��ي ،وأدب���ك
ال��ج � ّم ال���ذي م� ّي��ز عملك ف��ي صحف الحزب
ومسؤولياته ،وفق الصراط المستقيم ،عقيدة
وسياسة وجهاداً ...وبصمت الكبار؟
من أين أب��دأ يا رفيقي وان��ت ال��ذي ازدان��ت
االلقاب في سيرتك ،فكانت جميعها أوسمة
على صدرك؟
ألست المربي الذي زرع ،فحصد الوطن من
حقل يديك رجاالً ،وعلما ً وثقافة وابداعاً؟
ألست االستاذ ...وهو اللقب الغالب عليك،
االستاذ الذي رعى أجياال ً تربّت على رسولية
وتضحية وقيم تش ّرف الحياة؟
الذين رافقوك نقلوا عنك أنك كنت أول من

يحضر ،وآخر من يغادر ،وكنت ولعا ً
بالصح،
ّ
والصح ليس في اإلمالء واإلنشاء واللغة ...بل
ّ
الصح مبدأ في الحياة ،تكره
كنت تص ّر على
ّ
الغلط في الدفتر وتعيّب الخطأ في المسلك،
وتمقته في المنطق ،كيف ال وأنت المؤمن بأنّ
العقل هو الشرع األعلى في الحياة؟
ألست الشاعر الذي أتقن الصالة في قداس
الوطن ،فزاملك رفيقك الفنان زكي ناصيف،
ولحن ما طاب من كلماتك؟ فطاب لنا العرزال
ّ
رمزا ً من رموز المعرفة في ضهور الشوير.
يا رفيقي ،لقد ظ��نّ البعض انّ تواضعك
غياب ،وانّ صمتك احتجاب ،لكنك كنت في
فكرك وقولك ومسلكك
نموذج االن��س��ان ،والرفيق المحافظ على
صالبة االنتماء حتى الرمق االخير.
وأشهد ...يوم دخلت عليه أعوده وهو في
ع ّز ألمه ،طريح الفراش يغالب سكرات الوجع،
رف��ع يمناه الواهنة ،وص��دح صوته هاتفاً:
تحيا سورية ...يا للنبرة الواهنة البليغة التي
نفذت الى أعماق النفس ،فهزت منا الوجدان
واستنفرت الدموع لوداع مناضل حقيقي فذ،
مرب بال منة ،واستاذ بال شهادة ،سوى شهادة
ّ
الجهد والحياة والشعر.
�اق فينا كبقاء أمتك في
مثلك يا رفيقي ب� ٍ
مواقعها ونضالها ،وق��د حققت وان��ت على
قيد الحياة معجزة االن��ت��ص��ار على العدو
االسرائيلي ،ومعجزة الصعود في االنتفاضة
الى مراقي النصر.
سيذكرك حزبك دائماً ،وها رفقاؤك يرفعون
أيديهم بالتحية ،اع��ت��زازا ً بما تمثله لهم من
ق��دوة ،وإكبارا ً لتاريخ من النضال حفلت به
سيرتك الرائعة في صفوف الحزب الذي كنت
طليعة الناهضين به وفيه.
ستذكرك أجيال من المتعلمين والمتخرجين
في مختلف حقول الحياة ،وعندما ستقال كلمة
االستاذ ستكون انت المقصود حتماً ،لكأنك
اختصرت بنضالك التعليمي صفاتك المتألقة
بهذا اللقب العزيز على قلوب االجيال التي ردّت
لك جميلك بالحب والوفاء.
ستذكرك مشغرة ،التي رافقتك وداعتها في
السجن حلما ً شبابياً ،فعذبتك عاشقا ً للحرية،
مشغرة التي حملتها معك في هجرتك القسرية
عنها ،فع ّذبك الشوق الى قمره في ليالي الغربة
الموحشة ،ولم تعد إليها إال كي تودعك.
ستذكرك المكتبة العربية ،وق��د أغنيتها
بعطاءات فذة ،ناصعة اللغة ،متقنة البيان،
جليلة المعارف.
يا رفيقي ،نعرف أنه كان بودك أن ترى وطنك
معافى من الطائفية ،التي قتلتها في نفسك
وسلوكك ،وكان بودك ان ترى وطنك محررا ً
من االحتالل وأغالل العبودية والتخلف ،وكان
بودك ان تعاين أمتك موحدة كما حلمت بها يوم
قمت الى جانب المعلم سعاده بالثورة االولى،
وكان في البال توق الى أمور كثيرة لم تتحقق
بعد ،ولنا في عزيمة رفقائك ،وق��وة االجيال
الجديدة التي ناداها سعاده وهي اليوم تلبي
النداء ،وفي صالبة االمة وخصوبة عطائها ما
يقرب البعيد ،فلتطمئن روحك في ابديتها ،فقد
أعطت وما وفرت قسطها من الكفاح ،وعزاؤنا
يا ابا وسام ،يا رفيق المعلم الجليل ،انك باق
معنا حرفا ً وكتابا ً وأغنية وقصيدة ،وقدوة في
النضال تضيء لنا الطريق ،وتعلمنا ان الحياة
وقفة عز ،كالتي وقفتها مع الشهيد عساف كرم،
ومع زعيمنا سعاده.
لنضالك منا كل الوفاء ،والبقاء لالمة.
***

المربي القدوة
إميل حنا رفول

كتب االمين محمود غزالي في عدد تشرين
الثاني – كانون االول  2001من مجلة «قب
الياس»( )4مقالة تحت العنوان أع�لاه ،فيها
الكثير من الصدق والشفافية ،اخترنا منها
المقاطع التالية:
« ف��ي منتصف الخمسينات ،ك��ان اميل
رفول يمارس مسؤولية سكرتير التحرير في
اسبوعية «الزوابع»( )5حين وردت��ه نسخة
من كتاب لألديب حليم بركات بعنوان «القمم
الخضراء».
والكتاب عبارة عن رواية ،كانت اولى ثمرات
الكاتب ال��ذي ك��ان ال ي��زال حينها في مرحلة
الدراسة في الجامعة االميركية في بيروت،
وطبيعي قبل ان يصبح الدكتور حليم بركات،
الباحث ،وال��م��د ّرس في جامعة جورجتاون
بواشنطن.
لفت عنوان الكتاب نظر سكرتير التحرير،
فحمله بشكل استعراضي وهو يه ّز رأسه كمن
اكتشف خطأ ،او وضع يده على عناصر جريمة
يستحق مرتكبها العقوبة.
ك��ان ال��غ�لاف ،وق��د احتلته عبارة «القمم
الخضراء»؟
تفضل كيف بيجيز لنفسه جمع القمم بكلمة
«خ��ض��راء» م��اذا سيقول اذا كانت القمم قمة

إعداد :لبيب ناصيف

األمين إميل حنا رفول

االمين عبدالله محسن والى جانبه االمين اميل رفول ووراءهما الرفيق رائد محسن

واحدة؟ أليس من حق القمة الواحدة ان تكون
خضراء؟ إذ ذاك كيف يجمع القمم؟ كان يجب
أصح.
ان يكتب «القمم الخضر» ألنها
ّ
تذكرتُ هذه الواقعة ،حين طالعت في احدى
الصحف اليومية خبر «وفاة المربي إميل حنا
رفول عن عمر جاوز الثمانين ،على اثر معاناة
طويلة مع المرض».
ويمكنني القول انّ اميل حنا رفول مارس
مسؤولية المربي ،قبل ان يباشر التدريس،
ويتعامل مع الطالب ،فهو مع بداية فتوته
كان يحمل في نفسه بذور االجتماع المتمرد
على الفئوية والطائفية وك�� ّل م��ا ه��و خطأ،
ولطالما التقيته امام مح ّل المرحوم محمد امين
منصور( )6عند «ال��م��زراب» ينكر على بعض
الناس نزوعهم الى التفرقة الطائفية في بلدة
مثل مشغرة ،سادت فيها حالة نموذجية من
الوحدة االجتماعية ،حتى بدت في مرحلتها
تلك ،البلدة االكثر تفاعالً بين ابنائها واالكثر
انفتاحا ً على محيطها في البقاع الغربي،
واالكثر تمازجا ً بين مختلف الفئات ،وباتت
الموقع السياسي المميز في المنطقة ولبنان».

بالعربية ان يكون وفيا ً ألصولها.
هكذا كان فقيدنا الكبير عندما يكتب بأي لغة
أخرى غير العربية يحرص على سالمة المنطق
والقواعد لهذه اللغة او تلك ،فلعل حرصه على
سالمة لغته القومية دفعه ألن يكون حريصا ً
بالنسبة إياها على اللغات االخرى.
هكذا فعل في بالده وهكذا كان عندما اقام في
فرنسا او في استراليا او حين نزل في الواليات
المتحدة ،وك��ذل��ك عندما ع��اد ال��ى الدكوانة
واستراح في مشغرة».

***
كيف استفاد من سنوات السجن:
امضى في السجن بضع سنوات ،نتيجة
حكم ص��در بحقه فأفاد من سنوات السجن
ليدرس ويعزز ثقافته ،فاتقن العربية وبرع
فيها ،حتى ب��ات مرجعا ً يلجأ اليه زم�لاؤه
المربون ،كما يلجأ اليه طالبه ،عندما يواجهون
اشكاال ً في اللغة او في العالقة االنسانية.
وعندما خ��رج من السجن ،اكمل ممارسة
قناعته الفكرية ،ومضى يعزز تعمقه في
العربية واللغات االخرى .كان هاجسه الدائم
البحث عن المزيد من المعرفة.
نظم اميل رفول شعراً ،وصاغ اغنيات مم ّيزة
الملحنين وف��ي مقدّمتهم
لحنها له ع��دد من
ّ
توفيق الباشا وزكي ناصيف.
اك��ث��ر م��ا ك��ان ي��زع��ج ام��ي��ل رف���ول ،عندما
يقرأ مقاالً ،او يستمع ال��ى خطيب ،هو كسر
قواعد اللغة ،وادخال المصطلحات االجنبية
على العربية في سياق الحديث او الكتابة،
وكثيرا ً ما كان يلجأ الى إقفال جهاز الراديو
او التلفزيون عندما يستمع الى مذيعة تقول:
«مشاهدي الكرام ،بونسوار» .وقد لفته كثيرا ً
واعجبه تص ّرف ابن بلدته المرحوم رياض
ش��رارة عندما كان يحاور المتصلين به ممن
يقولون« :ري��اض بونجور» او «بونسوار»
فيجيبهم «صباح الخير» او «مساء الخير» او
«يسعد مساكم».
م��رة ك��ان يقرأ مقاال ً ألح��د المعلّقين تحت
عنوان «ازم���ات العالم» يتحدث كاتبه عن
مساهمة موسكو في مشروع بناء الس ّد العالي
في مصر ،فتل ّفت يمنة ويسرة وط � ّوق كلمة
ليصححها بكلمة
مساهمة بالحبر االحمر
ّ
«إسهام» ألن «المساهمة» تعني تبادل األسهم
او التراشق بالسهام اما «اإلسهام» فكلمة تأتي
في موقع االشتراك في الفعل ،وهنا تأتي عبارة
إسهام موسكو في مشروع بناء الس ّد العالي
في مصر ،في موقع االش��ت��راك في التمويل،
والتخطيط ،والتنفيذ ،وهو ما حصل فعالً.
وي����روي أص���دق���اء ام��ي��ل ،خ��ص��وص �ا ً من
المربين الذين رافقوه في مراحل التدريس،
من مشغرة الى الشويفات الى عاليه وغيرها
الكثير ،انّ صديقهم ال��ذي ف��ق��دوه باألمس
القريب كانت له جوالت ال تحصى من الحوار
حول كيفية التعاطي مع أصول اللغة ،فالذي
يكتب االنكليزية او الفرنسية او أيّ لغة أخرى
يجب ان يتقن لغته ويحرص على سالمتها،
كذلك فإنّ على من يد ّرس او يتحدث او يكتب

***
لن يموت ال��ذي ي��زرع المعرفة في نفوس
اآلخرين.
نشر الرفيق المناضل توفيق رافع حمدان
هذه الكلمة عن رفيقه في سجن القلعة ،األمين
اميل رف��ول ،في الصفحتين  176 – 175من
مؤلفه «سيرة ومسيرة» .
« تعود معرفتي بالرفيق – األمين – إميل
رفول الى الخمسينات حيث التقينا في «سجن
القلعة» في بيروت .حكاياتنا مع السجون
طويلة وحلوة رغم مرارتها ...فقد ك ّنا مجموعة
رفقاء من انحاء متعدّدة من كيانات االمة
السورية ،وكنا على درجات متفاوتة بالعلم
��ي وفينا علوم
وال��م��ع��رف��ة ...فكان فينا األم� ّ
ابتدائية وفينا االستاذ واألديب والكاتب.
والرفيق – االمين – إميل رفول كان استاذا ً
أديبا ً وكاتبا ً قديراً ..وأنا من الذين لم يحالفهم
ال��ح��ظ ف��ي العلم والتعليم .حيث ف��ي اول
االربعينات وفي بداية الحرب العالمية الثانية
اضطرننا لترك المدرسة لنعمل في األرض
والرزق حتى نحافظ على عيشنا الكريم.
«حياتنا ف��ي السجن كانت حياة عائلة
واح��دة مك ّونة من مجموعة رفقاء ،ك ّل رفيق
تربيته تختلف ع��ن اآلخ��ر وك��ان��ت تجمعنا
الحياة القومية االجتماعية بأسمى معانيها.
«في ذلك الوقت اتبع المسؤولون عنا طريقة
المراسلة من الرفقاء خارج السجن الى الرفقاء
داخ��ل السجن وق��د جاءتني رس��ال��ة ل��ي من
الرفيقة «نابغة نوى»( )7وال اعلم إذا كان اسما ً
حقيقيا ً ام مستعاراً .رسالة تحكي عن العقيدة
والمبادئ ومسلكيّة القومي االجتماعي .قرأت
الرسالة فوقع اله ّم بركابي ..أأنا اقدر ان أجيب
على مثل هذه الرسالة؟! وفي عمري كله لذلك
الوقت لم أكتب رسالة ..لجأت الى الرفيقين –
األمينين – إميل رعد وإميل رفول الذي أخذني
على عاتقه فشكوت ل��ه وض��ع��ي ..فقال لي
أصحح لك
االمين رفول :أكتب كما تعرف وأنا
ّ
علي بأن
االخطاء ..حاولت الته ّرب ...فأص ّر
ّ
يصحح ل��ي ...وق��ال لي بالحرف
أكتب وهو
ّ
ال��واح��د« :المهم ان تص ّمم على ان��ك سوف
تستغني عني في المستقبل .إنّ الذي يص ّمم
يصل» .وهكذا كان ،كتبتُ أول رسالة جواب
صححه
ال��ذي لم يبق منه إلاّ القليل وأكثره
ّ
االستاذ إميل رف��ول .وأذك��ر انه استغرب اول
مرة اقول له استاذ ،فقلت له :ارجوك يا رفيقي
بأن تسمح لي بمخاطبتك أستاذي .وبالفعل
ص ّممت ...ودرست ليل نهار حتى صرت أكتب
الرسالة دون الرجوع الستاذي الرفيق – األمين
– إميل رفول الذي كان يفرح لقبولي نصيحته
على تصميمي ووصولي ...وتف ّرقنا من سجن
القلعة لتفاوت االحكام فتراسلنا لفترة ،وبعد
السجن التقينا ولو لمرات قليلة ،وكنا على
صلة ،ومن فترة اتصل بي هاتفيا ً ليهنئني
على مقالة قرأها لي في «الديار» فقلت له :هذا
حصاد زرعك يا استاذي الرفيق االمين».
«وم��ع اني ص ّممت من كل قلبي ان ازوره
عندما علمت انه غير مرتاح صحياً ..ولكن
عجل في الرحيل.
الظروف عاكست وهو ّ

«إنها الخسارة الكبيرة بموت المناضلين.
ولكن الذي يكسب الخلود ال يهتم للموت .فيا
رفيقي ويا أستاذي إنك غبت عنا ،ولكنك لم
تمت النّ الذي يزرع المعرفة في نفوس الغير
يُع ّد حيّا خالدا .فنم قرير العين يا أبا وسام،
ألنّ االرض التي زرعتها أعطت نبتا ً صالحا ً
وهنيئا ً لك حصادك الزرع الذي زرعته «.
***
اإلسم الكامل :إميل حنا رفول
األم :رشيدة رزق
أشقاؤه :منصور – مخايل
شقيقاته :جولي (يوسف برشان)
أديل،
ماري ،
ليندا ( راهبة في رهبنة القلبين األقدسين)
وداد( راهبة في رهبنة القلبين األقدسين)
أوالده :الرفيق وسام ،عقيلته الرفيقة فايزة
بيطار(في استراليا)
رائد – إيفلين – إميل
زاه��ر -عقيلته جيني ابي زيد (مهاجر في
الواليات المتحدة)
حنا( زوجته جوليانا ابو عراج ) طبيب قلب
في باريس

***
أصدر األمين إميل رفول المؤلفين التاليين:
« أفكار ال تموت» :نصوص أدبية  ،باتت
تد ّرس في المدارس.
« الطريق الى اإلعراب :تط ّرق فيه الى قواعد
اإلعراب والى األخطاء الشائعة.
كتب الشعر أيضا ً ول��ه قصائد عديدة لم
لحن بعضها حليم ال��روم��ي ،توفيق
تنشر ّ ،
الباشا ،وزكي ناصيف.
عن مؤلفه « :الطريق ال��ى اإلع���راب» قال
الشاعر سعيد عقل في عدد  3حزيران 1973
من جريدة «لسان الحال» التالي:
« كتاب إميل رفول» الطريق الى اإلعراب»
ينبغي وجوده عند ك ّل تلميذ وعلى طاولة ك ّل
كاتب ..إنه يب ّوبها على الحروف األبجدية ،تلك
الصعوبات التي تحفل بها القواعد ،ث ّمة مَن
سبقه الى ذلك لكن كتابه أكمل.
***

هوامش

( )1فائزة بيطار :من قلحات ،نسيبة االمين
كمال نادر
( )2عبدالله وه��اب :األم�ي��ن الح�ق�اً .عميد
الداخلية وعضو المجلس االعلى حالياً.
( )3حمد زيتون :االمين الحقاً .عضو هيئة
منح رتبة األمانة حالياً.
(« )4ق��ب ال �ي��اس» :مجلة اغترابية تراثية
ك��ان يصدرها الصحافي والمربي واالديب
والصحافي رزق الله الحلبي .تابعت ابنته
السيدة سامية قرداحي اصدارها.
(« )5ال ��زواب ��ع» :ج��ري��دة اسبوعية كانت
تصدر باسم الحزب.
( )6محمد امين منصور :من اوائل الرفقاء
ف��ي م �ش �غ��رة .وال ��د ال��رف �ق��اء ام �ي��ن ،الراحل
مأمون ،ابراهيم واسامة.
( )7أم��ر مماثل حصل بين الرفيقة وداد
شواف (شقيقة األمين فؤاد شواف) والرفيق
محمد جميل ي��ون��س (ك��ان ت��ول��ى مسؤولية
منفذ عام عكا) وكنا أشرنا الى ذلك في نبذة
سابقة.

الرفيقان ديب �آحو وجان جبران
في النبذة عن االحتفال ال��ذي أقامته مديرية المصيطبة ،أشرنا من بين
الحضور الى الرفقاء ديب آحو ،جورج ديراني وجان جبران.
في وقت سابق كنا ع ّممنا عن الرفيق المصارع جورج ديراني ( ) فماذا عن
الرفيقين ديب آحو وجان جبران.

الرفيق ديب آحو

نما الرفيق ديب في كنف عائلة متواضعة إجتماعياً .دفعه ذلك على ان ينكب
على الدراسة ،فيرتفع صفا ً وراء صف ،الى ان انهى دراسته الجامعية في علوم
اإلدارة والمحاسبة ،مما جعله يحصل على وظيفة جيدة في إحدى الشركات
الكبرى العاملة في السعودية.
كان يتردد الى منزلنا بإستمرار ،وأزوره ب��دوري .استمر كذلك حتى بعد
مغادرته الى السعودية ،يأتي لزيارتنا كلما جاء الى الوطن.
في الستينات وقد إستمر على إيمانه وإلتزامه ،كان ال يتأخر عن تسديد
إشتراكه الحزبي( 25ليرة) مبلغ غير قليل في تلك السنوات.
وتزوج ،فرح والداه وفرحنا .والدته التي كانت تمتهن أعماال ً ُتعتبر وضيعة

في « السلم اإلجتماعي» كانت فخورة بابنها الوحيد .فلقد حققت بعد شقاء
وتعب ،حلمها في أن ينال شهادته الجامعية ،يتوظف في شركة محترمة،
ويبني عائلة.
إال َّ ان الحلم الجميل راح يقتاته الحسد ،والنفسيات الشيطانية .فالزوجة
صبية وجميلة ،وديب منصرف بنهاراته ولياليه الى عمله .يريد ان يحقق ما
يجعله يشتري بيتاً ،يستقر في لبنان،و يربي إبنه البكر وقد بات ينمو يافعاً.
لم اعد أعرف عنه شيئا ً مع بدايات الحرب المجنونة .إالّ عندما التقي ج.ع.
الذي كانت عائلته تقطن القسم اآلخر من البيت المتواضع .فهو الصديق واألخ
واألكثر اهتماما ً بديب.
لقد ُنقل ديب الى مأوى خاص للحاالت العصبية .الوالدة فارقت الحياة بعد
رحيل زوجها ،وبعد ان كانت الحسرة تقتات من عافيتها يوما ً بعد يوم.
كنت في البرازيل عندما علمت من شقيقتي هدى ان ديب وافته المنية .بكيته
كثيراً .اللوعة التي شعرت بها عندما علمتُ برحيله ،ما زالت مستمرة .كلما
مررت الى جانب منزله السابق في المصيطبة ،او إستعدت في ذاكرتي العدد
الكبير من رفقاء المصيطبة الذين عرفتهم منذ انتمائي أشعر في اعماقي بحسرة

وكثيير من األلم.
عساني أفي الرفيق ديب آحو حقه بأن يكون له حضوره في سجل الرفقاء في
المصيطبة وفي ذاكرة الحزب.
حبذا لو كنت الى جانبك عند رحيلك يا رفيق ديب.

الرفيق جان جبران

كان شرطيا ً بلديا ً قبل أن يغادر الى السويد .عُ رف في المصيطبة باسم جان
بولس ،وهكذا كان اسمه في سجالت المديرية.
لم أعرف ،وارجح أن رفقاء المديرية لم يعرفوا بدورهم ،أنّ اسمه الحقيقي
هو جان جبران الى أن غادر الى السويد وفيها نشط اديبا ً وشاعراً ،له قصائده
ودواوي��ن��ه .حصلت على احدها عندما توليت مسؤولية عميد ش��ؤون عبر
الحدود.
أذكر انّ في المصيطبة مواطن من ابنائها يدعى جان بولس .اثر االنقالب
لوحق جان بولس على اساس انه قومي اجتماعي ،واضطر للتواري الى ان ت ّم
القبض على جان اآلخر.

