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رو�سيا واتفاق وقف العمليات
} حميدي العبدالله
قبل انضمامه بساعات قليلة إل��ى اجتماع «دول مجموعة دعم
س��وري��ة» التقى وزي���ر خ��ارج��ي��ة روس��ي��ا سيرغي الف���روف وفود
معارضة الداخل ومنصة موسكو .وأثناء اللقاء قال الوزير الروسي
ويفسر لماذا
ك�لام��ا ً يلقي ال��ض��وء على موقف ب�لاده م��ن ال��ه��دن��ة،
ّ
تتمسك روسيا بقرار وقف العمليات .قال الفروف إنّ هدف الهدنة
ّ
هو «عزل المنظمات اإلرهابية ،عسكريا ً وسياسياً».
وقبل تصريحات الف��روف بساعات قليلة ،أدل��ى وزي��ر خارجية
الواليات المتحدة جون كيري بتصريحات حول تصنيف التنظيمات
اإلرهابية ،ففي حين أكد أنّ المجموعة الدولية لدعم سورية منقسمة
حول تصنيف «أح��رار الشام» و«جند األقصى» كتنظيمات إرهابية
أكد أنّ هناك إجماعا ً على تصنيف «داع��ش» و«النصرة» كتنظيمات
إره��اب��ي��ة .م��ن ال��م��ع��روف أنّ تنظيم «داع����ش» يسيطر على غالبية
محافظة دي��ر ال���زور ،وأج���زاء م��ن محافظة الحسكة ،كما يسيطر
على ك ّل محافظة الرقة ،إضافة إلى ذلك يسيطر التنظيم على الجزء
المتصل ببادية تدمر من ريفي حمص وحماة ،وينتشر مقاتلون له
في القلمون الشرقي ،إضافة إلى سيطرته على الريف الغربي لدرعا،
والحجر األسود ومخيم اليرموك قرب مدينة دمشق ،كما يسيطر
«داع��ش» على الريف الشرقي للسويداء .وبديهي أنّ هذه المناطق
توازي حوالي  70%من األراضي التي يسيطر عليها المسلحون.
مقابل ذلك تسيطر جبهة «النصرة» بشكل رئيسي على محافظة
إدلب ،وتتقاسم السيطرة مع تشكيالت أخرى في ما تبقى من أرياف
درعا والقنيطرة وريف دمشق.
حتى ل��و اقتصر تصنيف المنظمات اإلره��اب��ي��ة ،وال��ع��م��ل على
إضعافها ،فقط على «داع���ش» و«ال��ن��ص��رة» ،فهذا يعني بصراحة
ووض����وح أنّ غ��ال��ب��ي��ة ال��م��ن��اط��ق ال��خ��ارج��ة ع��ن س��ل��ط��ة ال���دول���ة هي
يصب في
المستهدفة بعملية اإلضعاف العسكري والسياسي ،وهذا
ّ
مصلحة الدولة والجيش السوري وعملية الحسم بنسبة .90%
كما أنّ إص���رار روس��ي��ا ،أوالً على إدراج «ال��ن��ص��رة» ف��ي قائمة
التنظيمات اإلرهابية ،وثانياً ،فرز مواقعها عن مواقع المجموعات
األخ��رى ،وثالثاً ،إل��زام المجموعات األخ��رى بوقف هجماتها ض ّد
الجيش السوري وااللتزام بالتهدئة كشرط الستثنائها من التنظيمات
المصنفة إرهابياً ،من شأنه أن يدفع هذه التنظيمات إلى التصادم
واالق��ت��ت��ال ف��ي م��ا بينها ،ألنّ «ال��ن��ص��رة» تريد م��ن ه��ذه التنظيمات
مواصلة القتال إلى جانبها ،وتحتاج إلى عناصرها البشرية لتدعيم
قدراتها القتالية ،إضافة إلى حاجتها إلى أسلحة هذه التنظيمات .كما
أنّ الجماعات المسلحة األخرى تخشى نهج «النصرة» في الهيمنة
وإلغاء اآلخرين ،إضافة إلى أنها قد تتع ّرض لضغوط من داعميها
إذا لم تلتزم بالهدنة.
وبك ّل تأكيد هذا االقتتال يضعف الطرفين« ،النصرة» والتشكيالت
يصب في مصلحة الجيش السوري.
المسلحة األخرى ،وهذا
ّ
إذن حسابات روسيا االستراتيجية التي تدفعها للتمسك بالهدنة
وات��ف��اق وق��ف العمليات على ق��اع��دة ع��زل اإلرهابيين وإضعافهم
سياسيا ً وعسكريا ً هي حسابات صحيحة مئة بالمئة.

ن�صراهلل ّ
مجدد ًا
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين ،لتحتض َن محطات
ُت ّ
خص ُ
المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون
اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب ،فأضافوا عبرها إلى

ت��راث 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

كي تبقى في الذاكرة

إعداد :لبيب ناصيف

رغبت منفذية بيروت ( )1ان تك ّرم مجموعة من األمناء والرفقاء م ّمن استمروا
على التزامهم ونشاطهم الحزبيين وباتوا في عمر متقدّم.
في العدد  20( 1077أيار  )2006نشرت مجلة «البناء -صباح الخير»
على صفحة الغالف الخارجي صورة للرفقاء المك ّرمين ،مع نص الكلمة التي
ألقاها باسمهم األمين لبيب ناصيف ،وكان يتولى في تلك الفترة مسؤولية عميد
شؤون عبر الحدود.
نص الكلمة
«في هذه المدينة ،بيروت ،التقى ذات يوم من عام  1932مجموعة شبان
كانوا خمسة ،تالقوا على ان يخرجوا من عتمة الليل الطويل الى نور بدأ يشعّ .
رفعوا اليمنى .في داخل ك ّل منهم صوت يطلع .قال لهم ذلك الذي كان يحم ُل
المصباح في يده وعيناه تطلقان اليقين:
ماذا تريدون؟
قالوا صوتا ً واحداً :على هَ ّ
ديك نريد أن نكون قوميين اجتماعيين ،وأمامه
رفعوا اليمنى ،تمتم ك ّل منهم في قلبه قبل أن تخرج الكلمات ،وراحوا يقسمون.
كانوا خمسة ذات صباح ،ثم  15بعد أشهر ،ثم  ،30ثم مئات ،فآالف،
فعشرات اآلالف ،فالمئات من اآلالف على مدى الوطن ،ك ّل الوطن ،وعلى مدى ك ّل
أصقاع العالم .فحيثما ُوجد سوريون ُوجد سوريون قوميون اجتماعيون.
من بيروت كانت االنطالقة ذات ي��وم ،ومنها الى ك ّل قرية ومنطقة في
بالدنا .بل الى ك ّل عائلة وعشيرة وطائفة ومذهب ،لقد دخل الى ك ّل قلب يرفض
الخضوع واالنصياع واالنحناء ،ويتوق الى ك ّل جديد .فال طائفة عصت على
حي في مدينة .فيها كلها كان هناك
الحزب وال مذهب وال قرية وال عشيرة وال ّ
رفقاء ،وهتافات لسورية وزوبعة حمراء وأشبال وزه��رات يكبُرون .الذين
قالوا لسعاده قبل ان يؤسس حزبه« :إنك واهم وال تعرف حقيقة ما فعلته
عهود االنحطاط بشعبك وال ماذا يفعل فيه الفرنسيون .خير َ
لك أن تعود حيث
كنت .عد الى البرازيل التي كانت رغبت الجالية فيها ان تبقيك لديها .هؤالء
الناصحون لم يعرفوا حقيقة شعبنا كما عرفها سعاده ،لم يغوصوا في أعماقه،
لم يدركوا أصالته ،لم يؤمنوا مثله انّ في النفس السورية ك ّل علم وك ّل فلسفة
وك ّل فنّ في العالم .لذلك لم يصدّقوا أنّ هذا الحزب ،رغم حراب الفرنسيين ،رغم
مخابراتهم ،رغم من تواطأ معهم من أبناء شعبنا ،كما يفعل اآلن المتواطئون،
أنّ هذا الحزب استطاع أن ينمو ،أن ينتشر ،أن يواجه ،أن ينتصر على السجون
والقهر والمالحقات والتعذيب والمعتقالت وسيتمكن أن ينتصر مهما توهّ مت
الزواحف انها اقوى من النسور ،أو تراءى للثعالب أنها باتت هي األسود.
َ
ألهون له أن يلغي الهواء
خسئ ك ّل من يتوهّ م انه قادر أن يلغي هذا الحزب.
واألرض والمياه.
فهذا الحزب باتت جذوره في عمق شرايين األرض ،هو ،أولئك اآلالف من
الصبايا والشباب واألشبال والزهرات يهتفون ك ّل يوم لحياة سورية ،هو ،في
اآلالف اآلالف من الذين وهبوا أنفسهم أن يكونوا لحزبهم سيفه وترسه وحرابه.
هو ،هذا الجيل الذي قال مع سعاده «ان الدماء التي تجري في عروقنا ليست
ملكا ً لنا بل هي وديعة األمة فينا متى طلبتها وجدتها» ،فخذي يا أمتنا ما شئت
فدماؤنا سخية دافقة وال تنضب .وهو أيضا ً هذا القرار الذي عمره  74عاماً :انّ
هذا الحزب ُوجد ليبقى ،لينمو ،ليشعّ دائما ً ولينتصر ...وهو سينتصر.
وخسئ ايضا ً ك ّل من يعتبر أنّ الحزب السوري القومي االجتماعي دخيل على

من اليمين الى اليسار
(وقوفاً :الرفيق حسين الشيخ ،الرفيق انطون قره بت ،الرفيق حسن مقبل ،الرفيق حسن زلزلي ،األمين رضا كبريت ،األمين محمود عبدالخالق ،األمين توفيق مهنا،
األمين لبيب ناصيف ،األمين أنيس جمال ،الرفيق ،.....الرفيق جان عازار ،الرفيق محيي الدين العجمي)
(جلوساً :الرفيق نديم عبد الصمد ،الرفيقة مريانا ابي خليل (ام وليد) ،األمينة اليسار سعاده ،الرفيق منير تبشراني ،األمين محمد جبالوي ،الرفيقة نجوى الداعوق،
الرفيقة دنانيز حبلي كبريت ،الرفيق رامز سري الدين والرفيق جورج نجيب حداد).
بيروت وطارئ على أهلها .نقول له انّ بيروت أديب قدورة ،وابراهيم يموت ،ومنير
الحسيني ،ومحمد راشد الالدقي ،ومحمود الخالدي ،ومحيي الدين كريدية،
وطارق اليافي ،وخضر سالم ،وعادل عيتاني ،وسليم شاتيال ،وخليل محيو،
ومحمد االدلبي ،وابراهيم صندقلي ،ومحمود شبارو ،وماجد الناطور ،وهاني
بلطجي ،وعثمان ارضروملي ،وسعيد شهاب الدين ،وعبدالرحمن بشناتي،
ومحمد يوسف حمود ،وزكريا اللبابيدي ،وبشير فاخوري ،وعبدالرحمن
عكاوي ،ومحيي الدين الفيل ،واحمد مفتي ،ورستم فخران ،وعاصم الداعوق،
وعدنان طيارة ،ومحمد سلطاني ،ورامز كساسير ،ومصطفى خوسون ،ورجا
خولي ،وادم��ون حايك ،ونقوال قباني ،ونقوال ط��راد ،وسليم بتلوني ،ونقوال
فياض ،وولسن مجدالني ،وج��ورج بشور ،وحبيب الحلو ،ومرسال غانم،
ومتري العقاد ،ونعيم ابو شعر ،وادوار توتنجي ،ومارون حنينة.
ومثلهم ايضا ً األمناء والرفقاء المك ّرمون ،وجميعكم أنتم يا رفقاء ورفيقات
منفذية بيروت .بيروت هذه ،تعرف جيدا ً الحزب السوري القومي االجتماعي،
لقد عرفته في مواقع القتال ال في مقاهي التسلية ،عرفته في مقارعة الفرنسيين
وعمالئهم ،عرفته عندما كان اليهود يتمشون في بيروت فأرداهم ابن بيروت
الرفيق الشهيد البطل خالد علوان فيما كان غير القوميين االجتماعيين ...يتآمر

الأديب وال�شاعر الرفيق �صالح الأ�سير

ـ رسم السيد حسن نصرالله منهج المقاومة في التعامل مع العناصر الخاصة
التي أحاطت بشهادة القائد مصطفى بدر الدين وانتقل بعدها لرسم الموقف.
ـ الشهداء في منزلة واحدة ،وال يزيد من قيمتهم أن يقتلهم اإلسرائيلي بيده
طالما هم يخوضون حرب الدفاع عن مشروع المقاومة الذي يستنهض العدو له
احتياطه من اتباع القاعدة وبني سعود بعدما فشل جيش االحتالل مباشرة في
مواجهة المقاومة ومشروعها.
ـ المقاومة ال تكبر وال تصغر في قول الحقيقة ،وال تحسب سياسة في إعالن
نتائج تحقيقاتها ،فلو كان لديها ما يقول إنّ طيران اإلحتالل أو مخابراته نفذوا
اغيتاال ً لقالت ،ولكنها ال تفعل ،وعندها ما يقول إنّ القتل ت ّم على أيدي تنظيم
«القاعدة» واالحتالل أعلم من س��واه أنّ المقاومة أص��دق الصادقين في ك ّل
تاريخها وأنها أشجع الشجعان في ك ّل تاريخها.
ـ المقاومة ال تقيم حسابا ً ولن تناقش ولن تعلق على مس ّمى ساقط من
حساباتها اسمه المحكمة الدولية.
ـ في الموقف المقاومة ستر ّد على أيّ استهداف صهيوني لقادتها ومجاهديها
خارج مزارع شبعا وبقسوة ،وستذهب إلى المدى األوسع واألكبر واألشمل
لحربها في سورية حتى النصر...

التعليق السياسي

�سورية� ...أية قوة كامنة؟
} د .خيام الزعبي
سورية أثبتت للعالم أنها وطن ال يعرف المستحيل ،شاؤوا أم أبوا ،فـ»داعش»
وأخواتها التي تتف ّرد بقتل السوريين وترتكب أبشع الجرائم اإلنسانية ،وتنتزع
أرواح المدنيين في المنطقة بدون رحمة ،وفوق ك ّل ذلك تلقى الدعم على ك ّل
جرائمها ،ليس فقط أمميا ً بل عربياً ،تجد نفسها مشلولة بذات الحصار الذي
تطوق به اآلخرين ،فهي أمام منعطف استراتيجي لن تسعفها ك ّل بشاعة القتل
التي تمارسها في أن تخفي إخفاقها في الخروج من مأزق سورية ،وإرباكاتها
أمام تحركات الجيش السوري التي أصبحت مؤشرات معالمها واضحة للجميع،
فحساباتها اليوم قد خسرت ،وقوتها التي كانت تتباهى بها عجزت في مواجهة
القوات السورية.
إنّ المشهد الذي تشهده سورية اليوم يؤكد أنّ المشروع الغربي»الشرق
األوسط الجديد» يواجه سقوطا ً وفشالً ذريعا ً على أبواب حلب ،وأدلة الفشل على
ذلك كثيرة ،بدءا ً بسقوط وفشل جميع العمليات اإلرهابية في تحقيق أي أهداف أو
مكاسب سياسية ،وأن مشروع تقسيم سورية تحت وهم إرساء الديمقراطية قد
انهار بعد أن انكشفت ك ّل خيوط اللعبة ورأى العالم ما يجري في العراق وليبيا
واليمن من مجازر ودمار ،لذلك فإنّ الجيش السوري يحقق إنتصارات قوية على
أرض الواقع ،وهذه االنتصارات صدمت األميركيين واألوروبيين وحلفاءهم من
العرب الذين تفاجأوا بحجم القوة الكامنة لدى الدولة السورية.
تمس أمنها استنفرت لوضع
أحست سورية بوجود تهديدات حقيقية
عندما
ّ
ّ
خطة تحرك شاملة على مختلف الصعد العسكرية ونجحت في التصدي لتلك
التهديدات وإعاقتها واستطاعت إعادة خارطة التحالفات السياسية والعسكرية
في المنطقة ،وبرهنت عن مقدرة غير محدودة في مواجهة التحديات اإلقليمية
والدولية ،وهو أمر ال يستهان به بالنظر إلى إمكانات دولة واحدة وال يتأتى ذلك
أليّ كان ما لم يكن يمتلك بالفعل من أسباب القوة ما يرفعه لمستوى التحدي وهو
ما نجحت سورية في تحقيقه.
اليوم تتخطى سورية الظروف المعقدة إذ أصبحت الكرة اآلن في ملعب
الجيش السوري ،وباتت بيده أيّ مبادرة هجومية مقبلة على اإلرهابيين ،في إطار
ذلك واهم من يفكر ولو لحظة من الوقت أنّ بإمكانه االنتصار على إرادة الشعب
السوري ،وواهم من يحلم باستمرار األوضاع الحالية إلى ما ال نهاية ،وواهم من
يمارس مهنة خفافيش الظالم أن يطول ليله ،فالنور ال ب ّد من أن يقهر الظالم ،ويبقى
أمام واشنطن وحلفائها من الدول العربية واإلسالمية فرصة أخيرة قد تلجأ إليها
لتحقيق مكاسب إيجابية تتمثل في إمكانية تغيير سياستها في المنطقة من خالل
إيجاد قنوات إتصال مع الحكومة السورية والتعاون معها للقضاء على الجماعات
اإلرهابية.
مجمالً...يبدو أن أع��داء سورية لم يتعلموا ال��درس بعد ،ول��م يستوعبوا
المتغيرات التي حدثت في الشارع السوري على مدى السنوات الخمس الماضية،
كما لم يستوعبوا جدية الجيش السوري في إنذاراته ،ما حدث في تدمر وحلب
كانت رسالة جديدة لكل من يعنيهم األمر ،تقول ان سورية تمضي نحو األمن
واإلستقرار ،وأنها طوت صفحة الفوضي إلى غير رجعة ،وال أحد يستطيع خداعها
مرة أخرى ،لم تكن فقط رسالة للداخل وإنما أيضا ً رسالة للخارج ،هؤالء الذين
راهنوا على القوى المتطرفة والمجموعات المسلحة ،وظنوا انهم قادرون على
إسقاط الدولة السورية وتقسيمها ،فالسؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا هو:
هل يراجع أع��داء سورية مواقفهم ويعيدوا حساباتهم مع دمشق؟ ،أيا ً كانت
اإلجابة فسورية ماضية في طريقها ،قادرة بصمود أبنائها وجيشها على تجاوز
المستحيل ،وأخيرا ً إن الحقيقة التي يجب أن ندركها بيقين بأن هذه المرحلة
ستكون مليئة بالمغامرات والمفاجآت ،فالمنطقة مقبلة على تغييرات كبيرة
ستؤسس توازنات وتحالفات جديدة ،وها نحن نعيش إنتصارات سورية
وتراجع أعدائها بعد سنوات من الفشل والهزائم المتكررة.
Khaym1979@yahoo.com

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 األدباء الذين عرفهم الحزب في اربعينات القرن الماضي وكان
لهم حضورهم الحزبي ،واألدبي ،الشاعر صالح األسير الذي أشار اليه
الشاعر األمين محمد يوسف حمود في محاضرة له في ضهور الشوير
بتاريخ  1985/1/30بالقول« :وقال األديب المجدّد الرفيق صالح
األسير في دعوة منه الى األدب السوري «انّ الحياة األدبية في سورية
آن لها أن تعلن استقاللها» ولتكن غاية هذا األدب الذي ندعو اليه انتشار
النهضة السورية عن طريق وصف البيئة على ما هي عليه تصويرا ً
صادقا ً بارعا ً يكسب األدب السوري روحه الحقيقية».
من جهته يورد األمين شوقي خيرالله اسم الرفيق صالح األسير في
الصفحة  82من كتابه «قصة الحزب» الى جانب أسماء فؤاد أبو عجرم،
حسن ريدان ،حافظ المنذر ،فريد مبارك وغيرهم.
منع التظاهرة في  1948/11/2في ذكرى وعد بلفور
ج��اء ف��ي ح��دي��ث خ��اص م��ع األم��ي��ن عبدالله قبرصي بتاريخ
 ،2003/1/11عن الرفيق صالح األسير انه ،من بيروت ،كان أديبا ً
وصحافيا ً وشاعراً ،االمين محمد بعلبكي كان يعرفه جيداً .توفي
باكراً.
ً
ً
يضيف« :كان سعاده يريد أن ينظم عرضا حاشدا في ذكرى وعد بلفور
في  1948/11/2على ان يخطب من على شرفة اوتيل النورماندي.
« كلّف سعاده الرفيق صالح األسير والدكتور رئيف ابي اللمع
مفاوضة رياض الصلح للسماح بالعرض .كان المركزيون مجتمعون
الى سعاده في ساعة متأخرة عندما أتى الرفيق صالح ليبلغ انّ رياض
الصلح رفض رفضا ً باتا ً وسيسمح فقط باجتماع في منزل .طلب سعاده
من األمين جبران جريج أن يبلغ المديريات ان تواجه الحواجز بقوة
السالح وتتوجه الى العرض.
«األمين عبدالله قبرصي يتوجه الى سعاده ...هذا األمر هو اعالن
ثورة» ،اسألكم ماذا اعددتم لهذه الثورة سالحا ً وماال ً وقادة.
«صمت الزعيم واطرق رأسه بين يديه .خالل لحظات طلب الى األمين
جبران الغاء األمر.
طلب الى األمين عبدالله مرافقته ،توجه الى منزل ناموسه فؤاد
نجار( ،)1تناول كاسة لبن وخيار ،ثم أكملنا الطريق الى المنارة ،ثم
عدنا فأوصلني الى منزلي مقابل كنيسة الكبوشية (الحمراء) .طوال
الطريق لم ينبُس الزعيم بكلمة واحدة .قال لي :تصبح على خير ،وتابع
الى منزله .كان كلبه «ديك» يرافقنا.
***
من جهته يروي األمين اديب قدورة حول موضوع منع المظاهرة،
في الصفحتين  130 - 129من مذكراته «حقائق ومواقف» على الوجه
التالي:
« في  2نوفمبر /تشرين الثاني من ك ّل سنة تقام تظاهرات في لبنان
وسوريا واألردن ،تنديدا ًبوعد بلفور .في عام  1948ق ّرر الحزب االشتراك
مع بقية األحزاب ،في التظاهرات ،كالعادة ،وبخاصة بعد عودة الزعيم.
ولكن وزارة الداخلية كانت قد أخذت علما ً بالمظاهرة ألنه مسموح
بها شرعاً ،ولكنها عادت فمنعت المظاهرات وعزت أسباب الرفض الى
توتر الوضع في لبنان إثر حوادث فلسطين ،ولكن تخ ّوفها الحقيقي
كان مردّه إمكانية حدوث اضطرابات عنيفة يستغلها الحزب فيقوم
بانقالب.
وعقدت جلسة مستعجلة ،في مركز الحزب (خ��ان انطون بك)
فطلب الزعيم من ك ّل عميد اإلدالء برأيه ،فكان معظمهم يص ّر على
التظاهرة ،خشية من تأويل التراجع فوزا ً لوعد بلفور ،وخيانة للقضية
الفلسطينية!
وأخيرا ً أفضيتُ بموافقتي مبدئياً ،وكعميد للدفاع ،أدليت بما يلي:
ليس في حوزة الحزب سالحاً ،فإذا جررنا الى اصطدام مع السلطة
سنمنى بهزيمة ،وضحايا عديدة ،فضالً عن فقدان الهالة التي تحيط
بقوتنا ،وشماتة خصومنا.
رغما ً من غياب الجيش على الحدود ،فإن قوى األمن وقوى الدرك
والشرطة واألمن العام والتحري كفوء لنا خاصة وأن األحزاب األخرى
لن تساعدنا ولن تحارب مع حزبنا.
نقمة الرأي العام علينا إذا اصطدمنا بقوى األمن فيما الجيش على
الحدود.
لم نتع ّود أن نخوض معركة خاسرة ونهرب على أثرها كغيرنا .ولم
نتع ّود أن نتحرك بدون خطة .فهل نحن في صدد ثورة مسلحة؟ ال .إذن
فالمناورة أ ْولى والحرب خدع ًة.
«وإذا بالوزير الدكتور رئيف أبي اللمع يتصل بي هاتفياً ،ونحن في
المركز ابان االجتماع ،ويدعوني الى لقائه في منزله فطلبت من الزعيم،
أن يز ّودني بتوجيهاته ،فر ّد بأنه يعتمد على حكمتي وحسن تصرفي
بعد الذي سمعه مني الليلة .سألت الزعيم أن يكلف أحدا ً بمرافقتي فترك
لي األمر أن أذهب وحيدا ً أو أصطحب احد الرفقاء فذهبت ،والرفيق صالح
األسير ،الى منزل صديقنا الوزير الدكتور رئيف أبي اللمع الذي بادرنا
بالسؤال عن قرار الحزب ،فأبلغته عزمنا على التظاهر غداً ،ألنّ إلغاء
يفسر نوعا ً من التأييد للصهيونية ووعد بلفور .فإذا به يحذرنا
التظاهرة ّ
من االصطدام برجال األمن ،الذين يض ّمون عددا ً كبيرا ً من القوميين،
«فهل تقبلون بمقاتلة رفقائكم؟» فأجبته« :لو استشهد ألف مقاتل،

نصفهم منا والنصف اآلخر من رجال األم��ن ،المفروض بأنّ نصفهم
قوميين ،فتكون خسارتنا  750قوميا ً وخسارة رجال األمن  250رجالً،
يع ّز علينا استشهادهم ،ألنهم مواطنون!» .ولكن ليس خطأ القول
إنّ جماعة الحزب القومي ثالثة أرباع الشعب والربع الباقي لبشارة
الخوري ورياض الصلح.
« تأثر الوزير ودمعت عيناه ،واتصل برياض الصلح ،ومفتي
فلسطين الحاج أمين الحسيني ورئيس الجمهورية ،ثم أفادني بأنّ
المفتي الحسيني ،أص��در بيانا ً بمنع المظاهرة هذه السنة بسبب
الظروف االستثنائية .فرفضت اإلذعان بعناد ،فر ّد بقوله« :أناشدك ،يا
أديب ،أن تساعدنا وقد وعدني ك ّل من بشارة الخوري ورياض الصلح،
بأنهما مستعدان لتلبية جميع مطاليبك ،في سبيل منع المظاهرة غداً.
فأجبته« :ال بأس بذلك لقاء الشروط التالية»:
منح الحزب حرية العمل والتنقل واالجتماعات
السماح لجريدة الحزب بالصدور
معاملة أعضاء الحزب ،كغيرهم من المواطنين ،من حيث الحقوق
والواجبات وتسهيل معامالتهم المشروعة ،التي تحاربها الدوائر
الرسمية.
عدم التع ّرض للقوميين الموظفين في الدوائر الحكومية واألمنية ،كما
كان يجري سابقاً.
عدم محاربة القوميين في خوض االنتخابات النيابية ،كانتخابات
 22ايار.
تفهّم حسن نيات الحزب وعقيدته التي هي ضمان للبنان واألمة
السورية والعالم العربي.
«سجلتُ هذه الشروط على نسختين .أبلغها أبي اللمع الى رياض
الصلح هاتفياً ،فوافق عليها ،ثم وقعّ ها الوزير ،فقلت له:
» أح ّملك مسؤولية تنفيذ هذه الشروط ،ليس بصفتك الرسميةكوزير ،بل بصفتك الشخصية أيضاً ،الدكتور رئيف ابي اللمع ،الذي
تربطه بالزعيم سعاده ،وعدد من أعضاء الحزب روابط الصداقة!».
ولما حدثتُ الزعيم بنتيجة المساعي مع الوزير المذكور أبدى
ارتياحه وغبطته ،بقوله:
«كنتَ عند حسن ظني ،وقد تص ّرفت كمسؤول يعي قدر مسؤوليته».
« بعد ذل��ك اتصلتُ بالوزير أعلمه بإلغاء التظاهرة ،وأعطيت
التعليمات الى المسؤولين في الحزب ،لتبليغها الى جميع المديريات
في بيروت وضواحيها ،والمناطق ،ودمشق ،وحلب ،بعدم التوجه الى
بيروت.
«وفي اليوم التالي علمتُ بمجيء ثالثة أتوبيسات ،تق ّل عددا ً من
القوميين الى بيروت فألقي القبض عليهم .اتصلت بأحمد البلطجي ،في
دوائر األمن العام فأطلق سراحهم.

نبذة شخصية

صالح بن مصطفى يوسف األسير
ولد في بيروت عام  ،1917وعاش حياته في لبنان ،وفي مدينة جدة
درس في م��دارس بيروت ال سيما مدرسة «الالييك» – المدرسة
العلمانية الفرنسية  -نال منها شهادة البكالوريا عام 1939
عمل مح ّررا ً في مجلة «الجمهور» منذ عام  ،1935ثم عيّن عام 1938
سكرتيرا ً لراديو الشرق ،لكنه استقال من الوظيفة ( ،)1943وانصرف
الى الكتابة األدبية وقد أسهم في تحرير عدة مجالت ،أهمها :الجمهور
– المعرض  -األديب التي استم ّر فيها حتى عام  ،1953كما أنشأ مجلة
«الفكر العربي» مع رأفت بحيري ،ثم أوقفها بعد ثالثة أعداد
عمل مديرا ً للشركة األلمانية السعودية للمنشأت الكبرى  -في مدينة
جدة
م ّثل لبنان في المؤتمر الثقافي العربي الذي عقد باإلسكندرية عام
1952
كان أحد مؤسسي جمعية أهل القلم  -في لبنان ،وانتخب نائبا ً
لرئيسها الشاعر صالح لبكي ،كما شارك في مؤتمر األدباء العرب األول
(بيت مري  -لبنان  )1954وكان أحد الدعاة اليه.
وافته المنية عام .1971

االنتاج الشعري

صدر له ديوان« :الواحة» – منشورات مجلة األديب – بيروت ،1943
كما نشرت له مجلة «الجمهور» قصيدة «حيرة» ومجلة األديب «القصائد
التالية»« :وشاح» – «العطش» – «عودة» – «نشيد األم»« -شراع»-
«شذى»« -لقاء»« -نرسيس»« -ليلة»« -الى رداء».

األعمال األخرى

كتب في الدوريتين« :الجمهور»  ،و«األدي��ب» – عددا ً من المقاالت
المتنوعة ،عن الشعر والثقافة ،وبعض منها خواطر عامة.
يحس أنه قطعة من الكون
تقول مجلة «األديب» عن الشاعر :شاب
ّ
فيرى نفسه ذرة مندمجة في الحجر الصلد ،منفلتة في حنايا الغمام،
جارية مع الماء ،معربدة في الكأس ،جاثمة في المعابد.

مع العدو ليأتي به رئيسا ً للبالد.
باسمي ،وباسم األمناء الجزيلي االحترام والرفقاء المك ّرمين ،نشكر لكم
حضوركم ،ونتقدّم بالشكر من منفذية بيروت التي رغبت بمبادرتها هذه أن
وضحى وبقي
وفي لكل من ناضل في صفوفه وأعطى
ّ
تؤكد على أنّ الحزب ّ
راسخا ً رغم ك ّل شيء.
«أما الشكر األول فهو َ
لك يا سعاده ...فعلى هديك التقينا ونلتقي وسنستم ّر،
باسمك نهتف وباسم سوريانا نقسم .عهد لك أنّ نورك سيبقى يضيء ما دامت
في أمتنا عتمة وظلمة ،عهد أنّ األيدي ستبقى ترفع اليمنى في ك ّل قرية ودسكرة،
سيبقى هتافنا مدويا ً مهما «اشتدّت الصعاب وازدادت المحن ،وسنستم ّر مهما
تآمر المتآمرون نهتف لمجدك يا سورية ،ولو تراكمت جثثنا على طريق الحياة
لتطأها األجيال الطالعة سلما ً نحو قمم المجد والنصر األكيد».

هوامش
 1ـ كان األمين توفيق مهنا يتولى مسؤولية منفذ عام بيروت.

�أول لجنة �إذاعية مركزية
أورد األمين جبران جريج في الصفحة  206من الجزء األول من مجلده «من الجعبة» انه تشكلت
أول لجنة إذاعية مركزية تابعة لعمدة الدعاية والنشر (التسمية في حينه لعمدة اإلذاعة واإلعالم)
من الرفقاء األعضاء التالية اسماؤهم :فؤاد سليمان (االديب المعروف) وهو قد عيّن سكرتيرا ً لعمدة
الدعاية والنشر.
مأمون أياس الذي اصبح وكيالً لعميد الدعاية والنشر ،صالح لبكي (الشاعر المعروف) ،محمود
حافظ ،روبير ابيال (نقيب الصحافة الحقاً) ،منح الراسي (أول من انشأ صحيفة في بيروت باللغة
االنكليزية) ،كنعان الخطيب ،ومحمد النقاش ،وعنهما هذه المعلومات:
كنعان الخطيب
يفيد األمين ابراهيم يموت في الصفحة  33من مذكراته «الحصاد المر» انّ الرفيق كنعان الخطيب
كان استاذا ً للغة العربية في القسم االستعدادي  ICفي الجامعة األميركية.
«كان األستاذ كنعان الخطيب يجري لنا في الصف مباريات القافية الشعرية ،وفيها يبدأ التلميذ
ببيت من الشعر وعلى رفيقه من الفرقة الثانية ان يأتي ببيت يبدأ بقافية البيت األول.
أذكر ان علي شاتيال من الفرقة الثانية «انحشر» على بيت يبدأ بحرف النون.
علي وقال:
وفجأة رفع اصبعه وطلب الكالم .أشار اليه االستاذ خطيب ان يتكلم فتنطح ّ
لبيتو ل ّما ناداني
ناداني قلبي اليك
وهو مطلع االغنية الرائجة آنذاك لمحمد عبد الوهاب .فضحك االستاذ وشاركناه كلنا بالضحك
لطرافة هذا البيت من الشعر الدارج غير المقبول في مثل تلك المباراة.
«كنعان الخطيب كتلة من النشاط يضفي على صفه جوا ً محبباً ،فننتظر حضوره في لهفة.
وهو ،باالضافة الى ذلك ،المشرف الفني على النشاط التمثيلي في المدرسة ،ويقود التالمذة وقوفاً،
باألناشيد المدرسية في صالة االجتماعات .حين يعتلي المنبر ليقودنا في نشيد «موطني» او «نحن
الشباب» ،يص ّفق له التالمذة فيسحب من جيبه عصا ً صغيرة ويقودنا كما يفعل قائد االوركسترا.
«كنعان الخطيب بقدر ما كان يمثل لنا المعلم القدوة ،المرح الممتلئ حيوية ،صاحب الشخصية
القوية ،بقدر ما كان تعيسا ً في حياته العائلية .زوجته قوية متسلطة ،تركية االصلّ ،
تنغص عليه
حياته .أخبار خالفاتهما كان يتداولها بعض التالمذة بشيء من النقمة على تلك المرأة التي ّ
تنغص
حياة االستاذ المثال .طلّق االستاذ كنعان زوجته وتزوج من غيرها.
«بعد توقفه عن التزامه الحزبي ،أصبح مستشارا ً لبعض أفراد العائلة المالكة في السعودية
ولبعض شركات النفط ،وكان في بعض المناسبات شاعرا ً في البالط ومرافقا ً لبعض األفراد ،توفي
في  23آب .1984
محمد النقاش
عنه يقول األمين عبدالله قبرصي في لقاء خاص معه بتاريخ  2003/1/22انه صحافي مميّز.
رافقنا في شهر تشرين االول  1936الى «منطقة العلويين» ،وهو الذي نقل الى «جريدة االحرار» التي
كان يعمل فيها ،ما قاله لي احد الرفقاء في صافيتا بعد ان ألقيت خطابا ً حماسياً:
«يحرز دين قبرص يلّي طلعتك «
أهمل حزبياً ،بعد أن توقف نسيبه زكي النقاش.

رحيل الرفيق ابرهيم حمود...
ابرهيم بو عمو
في سنوات الحرب اللبنانية ،كان له تواجده الناشط في مركز الحزب.
وكان طبيعيا ً ان التقي به ،ان أصعد في السيارة التي يقودها في مهمات حزبية ،وفي ظروف صعبة.
أصيب في قدمه في إحدى المعارك ،ثم تعطلّت إحدى كليتيه.
كثيرا ً ما كنت ألتقيه .تشدّني إليه دماثة أخالقه ،تهذيبه ،وقد كان ودوداً ،محباً ،صادقاً ،وملبّيا ً لك ّل
واجب.
ومضت سنوات ،لم أعد أعرف عنه شيئاً ،خاصة انّ انصرافي الى العمل عبر الحدود أبعدني عن
الكثير من المتابعة لرفقاء في الوطن.
منذ نيّف وشهر كنت ذات يوم أنتظر سيارة األجرة لتقلّني الى منزلي في بيروت .توقفت سيارة،
وسائق يط ّل برأسه مرحبا ً يسألني الى أين؟
ً
لم أعرفه في البدء ،لضعف لديّ في ذاكرة الوجوه ،عكس ذاكرتي القوية جدا باألسماء .صعدتُ ،
تحدّث ،وتحدّثتُ  .أعادني الى سنوات الحرب .ذك ّرني كم مرة حضر الى منزلنا ليقلّني في مهمات الى
البقاع ،او الى أماكن أخرى.
واستعدته الى ذاكرتي كامالً .سألته عن والدته ،كما كنت أفعل دائما ً اذ التقيه،
لقد فارقت الحياة
وعنه :يخضع لمعالجة كليتيه.
رغبت إليه ان يم ّر الى مكتب اللجنة فإني أرغب ان أسأله اكثر ،أن اطمئن ،وأن أد ّون له معلومات أعلم
انه يملكها ،وكثير منها جرت في األيام الصعبة ،وعدني ان يم ّر.
سألت عنه الرفقاء الحرس في المركز ،افادوني انهم يعرفونه باسمه الحقيقي ابرهيم بو عمو وانه
يتردّد من حين الى آخر الى عمدة العمل.
منذ أيام قليلة علمت انه رحل .شعرت بألم عميق ،فقد كنت راغبا ً جدا ً ان التقي به ،ان أسأله كثيراً ،ان
أطمئن لوضعه ،ان اُشعر ُه انه غال لديّ بفضل سنوات نضاله .اذ اني أعلم كم ناضل ،كم عانى ووالدته،
واستم ّر واثقاً ،مؤمناً ،حامالً أخالق النهضة .
لعلني في كلمتي هذه أكون وفيا ً لرفيق عرفته جيدا ً في السنوات الصعبة ،وكان فيها حاضرا ً لك ّل
واجب قومي اجتماعي.
بطاقة هوية
ابرهيم بو عمو  ,االب :فرنان ,االم :فهيمة زيد
تاريخ ومكان الوالدة :بيروت  20تموز .1963
من مسؤولياته الحزبية :مد ّرب مديرية رأس بيروت.

