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�سجال �أطراف �إدارة �أوباما
حول �سورية
} حميدي العبدالله
في أحدث تصريح له أثنى وزير خارجية الواليات المتحدة جون
كيري للمرة الثانية على الرسالة التي وجهها عدد من العاملين في
الخارجية األميركية والتي تدعو إلى ضرب الجيش السوري .وفي
أحدث ر ّد لـه على تصريحات وزير خارجيته أصدر البيت األبيض
بيانا ً ق��ال فيه «ال��ح��رب على ال��ع��راق علّمتنا درس���ا ً ل��ن ن��ك�� ّرره في
سورية».
تعكس هذه السجاالت خالفات مستمرة داخل اإلدارة األميركية،
منذ بدء األزمة في سورية ،وعجزت حتى اآلن عن وضع ح ّد لها،
سواء لجهة تبني خيار تكرار التدخل العسكري المباشر الواسع على
غرار ما حصل في العراق وأفغانستان وليبيا ،أو تسهيل الوصول
إلى ح ّل سياسي لألزمة في سورية ،لكن السؤال األه ّم ،هل يستم ّر
هذا السجال مع اإلدارة األميركية الجديدة ،بمعزل عن هوية ساكن
البيت األبيض القادم ،أم يستم ّر السجال إلى ما ال نهاية معبّرا ً عن
انقسام يصعب التغلب عليه في ضوء مسبّباته الموضوعية؟
بات واضحا ً أنّ ساكن البيت األبيض القادم واحد من اثنين ،إما
دونالد ترامب المرشح الجمهوري ،وإما هيالري كلينتون المرشحة
الديمقراطية.
ترامب على عكس الزعماء البارزين في الحزب الجمهوري ،وعلى
رأسهم المرشح السابق للرئاسة السيناتور جون ماكين ،ال يحبّذ
تدخالً عسكريا ً مباشرا ً واسعا ً في سورية ،وهو ال يرى أنّ أولوية
الواليات المتحدة توجيه ضربات للجيش السوري على غ��رار ما
يطالب به مو ّقعو الرسالة في وزارة الخارجية الذين يحظون بدعم
وزي��ر الخارجية جون كيري ،بل إنّ األولوية هي لمحاربة تنظيم
داع���ش .وإذا م��ا وص��ل ت��رام��ب إل��ى البيت األب��ي��ض ف��األرج��ح أن ال
أي فرصة ،أو
تحظى سياسة التدخل العسكري الواسع والمباشر ّ
على األق ّل يستم ّر االنقسام والسجال حول هذا التدخل على غرار ما
هو حاصل اآلن في ظ ّل إدارة أوباما.
أما إذا وصلت كلينتون إلى البيت األبيض ،فهي من أنصار التدخل
الواسع ،لكن من المعروف أنّ النخبة الديمقراطية ،وليس الجمهورية
وحدها ،منقسمة على نفسها إزاء هذا الخيار ،وبهذا المعنى فإنّ
االنقسام سوف يستم ّر ،وسيكون للجيش والمؤسسات األمنية
أي خيار ،والمؤسسات العسكرية واألمنية
الدور األكبر في ترجيح ّ
تعكس المناخ السائد لدى النخبة األميركية ،والشركات األميركية.
الوضع في سورية أكثر تعقيدا َمن الوضع في العراق وأفغانستان
وليبيا ،عندما انزلقت ال��والي��ات المتحدة إل��ى التدخل العسكري
الواسع والمباشر .يعكس تعليق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»
على رسالة العاملين في الخارجية القلق من هذا الوضع المعقد في
سورية «التدخل األميركي من شأنه أن يغرق واشنطن في صراع
قاتل ال يمكن التنبّؤ ب��ه ،فالقوات الجوية الروسية ،ووح��دات من
القوات اإليرانية شبه العسكرية والتي تقاتل إل��ى جانب الرئيس
األس��د يتزاحمون على سماء وأرض المعركة وأنّ أول��وي��ة أوباما
اآلن تتركز على هزيمة الدولة اإلسالمية في سورية وليس تغيير
النظام» ،وأضافت «إنّ التدخل اآلن يهدّد بتصعيد حرب بالوكالة مع
موسكو» .من غير المحتمل أن تتغيّر هذه المعطيات في وقت قريب،
وبالتالي فإنّ األسباب التي قادت إلى السياسة األميركية الحالية،
والسجال حولها ،سوف تستم ّر مع اإلدارة الجديدة.

حكومة �سالم
من عجائب الدنيا ال�سبع!
} خليل إسماعيل ر َّمال
حكومة ت َّمام سالم تستحق أن ُتص َّنف من عجائب الدنيا السبع في بلد الغرائب
ألنها توأم مسخ النظام .فهي أفشل حكومة في الدنيا في ك ّل المجاالت ،ولكنها األكثر
منع ًة في العالم من السقوط ولو استقال الوزراء كلهم وحتى رئيسهم نفسه! مفارقة
سجل في موسوعة «غينيس» على أساس عدم حصول مثيل لها في
قياسية ُت َّ
التاريخ.
فبسبب الفراغ الرئاسي ال��ذي يدخل عامه الثالث في لبنان (وه��ذه مفارقة
«غينيسية» ثانية) ،ومجلس نواب ُمم ِدّد لنفسه بشك ٍل باطل وغير شرعي دحضته
االنتخابات البلدية األخيرة وسلبت منه مشروعيته وقانونيته (ولكن بالنسبة
للسادة الن َّواب هذا التفصيل الصغير ال يه ّمهم ويا مسؤول ما يهزك شعب!) وهو غير
قادر على وضع قانون انتخاب عصري ،أصبح هناك  24رئيسا ً يشكلون مجلسا ً
للوزراء لتأمين الح ّد األدنى من شبح الدولة .لكن حتى هذه المهمة البسيطة لم
تتحقق والسبب َّ
أن «مجلس قيادة الثورة» هذا أصبح ش َّماعة المشاكل ومكسر عصا
وحائط مبكى معا ً للفرقاء الذين أثبتوا أنهم غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم
«ضب» الزبالة من الشوارع ومنع
وعلى تسيير شؤون البالد والعباد وال حتى
ّ
الصفقات المشبوهة والفضائح وآخرها فضيحة «الرملة البيضاء» وسرقة بياض
البلد والشواطئ العامة ،المتنفس األخير للشعب المخنوق.
ولهذا لم تتأثر الحكومة ولم تلتفت إلى استقالة أشرف ريفي أوال ً ثم وزراء الكتائب
ما عدا سجعان قزي ،الذي يعتبر وجود حزبه داخل الحكومة «مكسباً»! بالطبع هل
هناك أثمن من هكذا مكسب واذا لم تصدّقوا فاسألوا سعد الحريري الذي أُخرج عنو ًة
من جنة الحكم وظ ّل غاضبا ً على ميقاتي إلى ما قبل الشهر الماضي ،ويسعى اآلن بك ّل
جهده للعودة إلى الحكومة ولو من خالل رئيس كان يص ّنفه في خانة أل ّد األعداء.
بالح ّد األدنى لن يُقلِّع البلد بحكومة كهذه في زمن التحديات والملمات خصوصا ً
في مرحلة الوقت الضائع بين اليوم ونهاية االنتخابات الرئاسية األميركية وتموضع
اإلدارة الجديدة .فإدارة أوباما الحالية أضحت عاجزة تماما ً وتسيّرها مصالح وأهواء
جماعات الضغط ،وأقواها اللوبي اإلسرائيلي ،وهذا ما ِّ
يفسر توقيت العقوبات المالية
األميركية وتش ُدّدها ض ّد المقاومة في لبنان التي تحارب التكفيريين الذين ت َدّعي
أميركا عداوتهم ،وعدم لجم واشنطن لجموح الرياض في البحرين التي اتخذت
قرارها التدميري بسحب الجنسية من أه ّم مرجع ديني في البالد مما يفتح الوضع
على احتماالت خطيرة ،وذلك رغم اللقاء بين أوباما وبن سلمان في البيت األبيض
والذي كان يتوقع المراقبون أنْ يؤدّي الى «دوزنة» الموقف السعودي تجاه األزمات،
لكن خاب أملهم بقرار آل سعود اتباع سياسة حافة الهاوية مع إيران والتصلب في
الملفات السورية والعراقية واللبنانية واليمنية وتفضيلها لبقاء «داعش» في العراق
وسورية على جيش الحكومتين.
لكن ال يوجد من هو أكثر حير ًة وتخبّطا ً من سعد الحريري الذي انبرى يدافع عن
قرار البحرين بتغريدة على «تويتر» يعرب فيها عن عدم فهمه لتدخل إيران وحزب
الله بقرار البحرين! معقول هذا الموقف ولديه فائض من المستشارين يسدون له
النصح؟ لكن الر ّد عليه من المغ ّردين تلخص باآلتي:كيف ال تفهم سبب اهتمام إيران
والمقاومة بشعب البحرين المضطهَد ثم تفهم رفض السعودية لترئيس العماد عون
وتوزيع عقاب صقرك حفاضات في سورية ،وسبب تفضيل السعوديون لريفي عليك
وسبب استيالئهم على «سعودي أوجيه» وإزاحتك منها!
يبدو َّ
أن الحريري لم ولن يحسم أمره بقرار تاريخي يتخلى فيه عن سياسات آل
سعود التي لم تجلب له إال المصائب مما يعني َّ
ٍ
صيف ساخن.
أن لبنان مقد ٌم على

ن�صراهلل وعا�صفة ال�شمال
ـ وض��ع ك�لام سيد المقاومة ع��ن ش��م��ال س��وري��ة الوضعين العسكري
والسياسي في المنطقة في ربط محكم بين ما يع ّد لشمال سورية منذ شهور
وحجم التحضيرات والحشود ،وبين الجمود السياسي العام في ك ّل الساحات،
فعاصفة الشمال آخر حلقات الحرب األميركية السعودية التركية في المنطقة
بعد فشل ك ّل الحلقات التي سبقت.
ـ في عاصفة الشمال تفتح الحدود التركية لعبور جيش كامل من الرجال
والسالح والدبابات والمدافع بعد جلب آالف المقاتلين وتأمين المال وشحذ
اإلعالم لخوض المعركة الفاصلة.
ـ الصمود الي تحقق هناك حتى اآلن رغم كلفته العالية هو بحجم حماية ك ّل
التضحيات التي سبقت لحماية سورية وعبرها حماية المنطقة.
ـ بحصيلة الصمود هناك سيتق ّرر مصير هذه الحرب وسيبني الجميع يأسهم
من مواصلة الحرب او آماال ً بإعادة إنعاشها.
ـ المقاومة اليوم أش ّد إيمانا ً من أيّ وقت آخر بصواب ما تفعل وثقة بالنصر
المضي قدماً.
وعزما ً على
ّ
ـ كسر معادلة عاصفة الجنوب ت ّم برفع كلفة الثمن لموجاتها المتالحقة
ومثله سيتكفل بسقوط عاصفة الشمال.
ـ سنكون حيث يجب أن نكون ولهذا نحن في حلب قال السيد وسنبقى...
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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

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.

ٌ
ن�ضال كبير
بع�ض من
ٍ
السنوات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي،
غنيّة بوقفات الع ّز التي ّ
سطرها رفقاء أبطال في ك ّل من
لبنان والشام ،وهي مرحلة نضالية هامة لم تؤ ّرخ
سجنوا أو أوقِفوا،
كامل ًة ،ولم يعمد رفقاء كثيرون ،م ّمن ُ
أو نزحوا خارج الكيان الشامي ،إلى تسطير مرويّاتهم،
فتبقى لتاريخنا ،ولألجيال.
في كتابها «حلم النهضة» تعرض األمينة أدما
ناصيف حمادة ،لجانب من العمل الس ّري في دمشق
بعد حادث اغتيال العقيد عدنان المالكي.
«بعد مقتل المالكي لم نتوقف عن النشاط الحزبي،
ولكن من دون تنظيم .ذلك أن المسؤولين في الحزب
ت��واروا عن األنظار بعامل الحذر .وكانت التعليمات
تأتي متف ّرقة وتن ّفذ بسرعة ود ّقة ،من دون سؤال من
أين أتت .علما ً أن معظم تلك التعليمات لم يكن أكثر
من بعثرة المناشير في الطرقات العامة أو لصق
صور الزوابع على الجسور وحيطان األبنية الفخمة
في الشوارع وواجهات مراكز الدولة .عامل الثقة كان
الدافع الرئيس لتنفيذ تلك التعليمات.
أم��ا نشاطنا كأعضاء فلم يتوقف ع��ن مساعدة
سجن أزواجهن وأصبح وضعهن
الرفيقات اللواتي ُ
المالي في غاية الصعوبة .فاجتمعنا نحن الصغار،
ال��ذي��ن ل��م ت��رد أسماؤهم ف��ي ل��وائ��ح المطلوبين من
طالب وعمال وموظفين وأصحاب مهن ح ّرة .وبادرنا
إل��ى جمع االش��ت��راك��ات م��ع تب ّرعات بعض الرفقاء
الميسورين وتقديمها إليهم.
بقينا على هذه الحال بضعة أشهر من عام 1955
إلى أن جاءت التعليمات من المركز بتنظيمنا خاليا
س ّرية ،ك ّل خلية مؤلفة من خمسة أعضاء يعرف كل
ينسقون العمل من اجتماعات وحلقات
منهم اآلخر،
ّ
إذاعية وجمع االشتراكات والتب ّرعات وتقديم التقارير
الشفهية للمسؤول عنهم .وك��ان المسؤول يتصل
بواحد من الحلقة و ِباسم مستعار وكان الرفيق بشير
موصلي( )1مسؤوال ً مركزيا ً يعمل ِباسم «عوني».
علي،
وكان لهذا اإلسم أثر كبير في نقمة المحققين
ّ
ألنهم كانوا مص ّرين على معرفتي له وأنا كنت أنكر
لعدم معرفتي حقا ً أن بشير وع��ون��ي هما شخص
واح��د ،إلى أن واجهوني بجميع الموقوفين قبل أن
أدخل سجن المزة عام  .1956كان ذلك في المحكمة
العسكرية حين أران��ي القاضي ص��ورا ً كانت صورة
بشير بينها .فالتقطها القاضي وقال :من هذا؟ فأجبت
ببرودة أنه بشير الموصلي .وما إن تلفظت بإسم بشير
علي عاصفة من الشتائم .فقلت إني أعرف
حتى انهالت ّ
بشير وال أعرف أن عوني وبشير شخص واحد.
وكان الرفيق نزار محايري منفذا ً عاما ً وكنا نعتقد
أنه فار لكنه لم يغادر دمشق .وجاء يوما ً فجأ ًة وكلّفني
جمع االشتراكات والتبرعات من أصحاب الشركات
والمؤسسات الكبرى في دمشق وإعطاء األم��وال إلى
الرفيق نخلة ماضي ( )2الذي يعمل مدير محاسبة في
محالت «باتا» .فأخبرت رفيقي (وشريك حياتي في ما
بعد) نعمة حمادة عن طلب الرفيق نزار .لم يكن نعمة
يعمل معنا في الخاليا ولكنه كان يحمل البريد بين
المركز في بيروت ودمشق .لم يكترث نعمة للشركات
ق��ائ�لاً :إن رج��ال األع��م��ال لن يتذكروك فقد ال تلتقي
بهم أكثر من م ّرة ،أو مرتين ،المهم هو الرفيق نخلة
واستعداده النفسي للعمل من دون أن يسجل األسماء.
وأال تكون عادة «التسجيل» قد تغلبت على طبيعته
فنحن اآلن ،أحوج إلى الثقة والسرعة ،كما أن تسجيل
األسماء يع ّرضنا للسجن ،فاذهبي إليه والفتي نظره
إلى هذا األمر .أما االشتراكات والتبرعات فسأنقلها أنا
مع البريد .لكن الرفيق نخلة رفض اقتراح نعمة.
ك ّنا نسكن في زقاق أو زاروب نسب ًة للشوارع ،وكان
سكان «زق��اق الصخر» يعرف بعضهم بعضا ً بشكل
جيد ،وكانت حاجاتهم اليومية جميعها موجودة
�ج��ار و ّلحام
في ذل��ك ال���زاروب من س ّمان وخ� ّب��از ون� ّ
ومصبغة .وجئت أنا وأكملتُ المجموعة بالخياطة،
وكان أي شخص غريب يدخل إلى ذلك الزاروب يعرف
الجميع إلى أي بيت دخل .بعض السكان كان لديهم
غرف زائدة عن حاجاتهم يؤجرونها مفروشة للطالب
في أثناء فصل الدراسة.
في ذاك المنزل المتواضع واصلنا نشاطنا من
عقد اجتماعات وحلقات إذاع��ي��ة ،وش��رح التعاليم
للمنتسبين الجدد .ولتغطية ذلك النشاط كنا نختلق
المناسبات من أعياد زواج أو ميالد أو عودة غائب .في
إحدى المرات كان االجتماع في بيتنا وكانت المناسبة
عيد ميالد أختيُ ،
فطرق الباب الخارجي بشدة .ذهب
أخي لفتحه ،للحظات سمعنا أصواتا ً ومشادات على
الباب ،وإذ بثالثة شبان يحملون في أيديهم عريضة
ي��ص � ّرون عليه لتوقيعها وه��و ي��ح��اول دفعهم إلى
الخارج .استنفر الرفقاء في الداخل وأشبعوهم ضربا ً
وم ّزقوا تلك العريضة التي «كانت للدفاع عن دمشق

إعداد :لبيب ناصيف

من عبث الغرباء» .وك��ان ه��ؤالء الشباب طالبا ً في
الجامعة ومن أبناء دمشق الذين ضاق صدرهم من
اإلضراب الذي سببه القوميون فأ ّلفوا تلك العريضة
بصيغة سؤال :من منكم يقبل أن تكون دمشق مأوىّ
للّصوص القوميين؟ من منكم يتحمل عبث الغرباء
بإستقرار دمشق أكثر مما تحملت ومنذ سنة؟ فنحن
ندعو المواطنين إل��ى طردهم ومالحقتهم للقضاء
عليهم.
كان هذا العمل الفصل األول للمسرحية ،والفصل
الثاني ك��ان في اليوم التالي وف��ي مقهى الجامعة.
استفردت مجموعة من الشبان بالرفيقين نعمة حماده
وحسن مخلوف ،وانهالت عليهما ضربا ً ورفسا ً وكسرت
فهب لنصرتهما
األب��اري��ق وال��ك��ؤوس على رأسيهما
ّ

تقي الدين الساخرة والصارمة والداعمة،
مقاالت سعيد ّ
فوجدنا فيها جرعات دواء تعيد إلى الجسم الحزبي
مناعته وصالبته.
من غير تردّد ،و ّزعنا هذا الزاد على ثالث مجموعات
الحصة الكبرى.
وخصصنا لكلماخو والقرى المجاورة
ّ
ّ
الحصة في مكان
ورأينا ،بعد نقاش ،ان نخفي هذه
ّ
آمن ،وأن ننطلق ،في الليلة نفسها ،إلى قرية «ديفة»
حصة المنطقة التي
كي نسلّم الرفيق جميل محمد
ّ
يشرف عليها.
ّ
وخططنا لتفادي أوالد
احتطنا للظلمة والمطر
ال��ح��رام .ك��ان أحدنا يتقدّم من غير حمولة ليكشف
الدرب ويتبعه اإلثنان اآلخران بعيدين عنه بعدا ً يكفل
لهما سماع صوته ومعرفة ما يفاجئه.

تكررت زيارات المخبرين وزيارات رجال الأمن
ّ
ب�شهادة تدعمهم
غير المنتظمة ولم يظفروا
ٍ
�أو دليل يدين واحداً منا ،لأنّ النا�س في القرية
ّ
ومهذبون و�أبرياء
�أجمعوا على �أ ّننا �شباب متعلمون
بعض الطالب من أبناء مدينة حلب وآخرون من مدينة
حماه وأنقذوهما في الرمق األخير.
لقد أنجدتهما شهامة القبائل التي لم تزل ساكنة
في قلب أبناء المدن! والالفت أن الشرطة لم تسعفهما
بل تركتهما ينزفان ،ثم حملتهما إلى أمام البيت الذي
يستأجرانه قرب بيتنا ،ورمتهما على الرصيف .في
فترة قصيرة مضت بين معرفتنا بما حدث وذهابنا
إلسعافهما ،كانت بقعة كبيرة من الدماء قد ّ
غطت
الرصيف .ولحسن الحظ كان أخي يستعد لمغادرة
البيت فأسرع إلى عيادة الرفيق الدكتور عبد الكريم
الشيخ ( )3وأتى به إلسعافهما.
بقي الدكتور م��ا ي��ق��ارب نصف ساعة يستخرج
الشظايا المتبقية في رأسيهما من بقايا األباريق
وال��ك��ؤوس .ك��ان رأس الرفيق نعمة اكثر حظا ً من
الجروح والشظايا من رأس الرفيق حسن مخلوف،
طويل القامة .والظاهر أن الذين كانوا يضربونهما
قصيرو القامة فلم يتمكنوا من الوصول إل��ى رأس
الرفيق حسن .وقد تكون هذه من فوائد الطول فالجروح
كانت أكثرها في وجهه وعنقه أما الرفيق نعمة فكان
رأسه مهمشاً .وبعدما أكمل الطبيب إسعافهما ،طمأننا
أن جراحهما ليست خطيرة ألنها جراح شظايا سطحية
وليست جراح سكاكين.
وفي كتابه «جنوح األشرعة» ،يروي الرفيق جهاد
جديد في الصفحة  243وما يليها ،كيف كانوا ينقلون
البريد الحزبي عبر الحدود بين البلدين ،ثم كيف
يوزعون المناشير والبيانات الحزبية على الرفقاء
والمواطنين في أجواء من الحذر الشديد .يقول :خالل
العطلة األسبوعية التي كنت أقضيها في «كلماخو»
( )4وفي ليلة مطيرة ،تن ّبهتُ  ،قبل أن أستسلم لل ّنوم
إل��ى ط��رق��ات متوالية على ب��اب غرفتي الجانبيّة،
وألّنها كانت خفيفة ،عرفت أ ّنها مب ّرأة من نذير الشؤم
«المخابراتي» فأسرعت إلى فتح الباب .في الظلمة
الحالكة سمعت شبحا ً يهتف :تحيا سوريا ،حيّيته
ودعوته:
قال :أنا مالك.
عرفتك.
هل الج ّو مطمئن؟
نعم ،أسرع ...أجبته بثقة.
سأنادي رفيقي ،وقفل عائداً.
ُ
«أطفأت الضوء وانتظرت ،وبعد برهة دخل اإلثنان
يحمالن كيساً ،وعلى ض��وء الشمعة ش��رح مالك،
يتوجب علينا أن نقوم به :عليكم أن
بإيجا ٍز ود ّقة ،ما
ّ
تو ّزعوا هذه المنشورات على أكبر مساحة ممكنة في
وقت واحد ،عقب الساعة الثانية عشرة من ليلة األحد،
بعد غدٍ .ختم قوله بنبرة حماسيّة ونهض اإلثنان غير
آبهين بإلحاحي الراغب بإستضافتهما ،وأدلجا تحت
الظلمة ووابل المطر.
أق��ف��ل��ت ب��اب ال��غ��رف��ة ب��إح��ك��ام وخ��رج��ت مسرعا ً
إلستشارة الرفقاء .استقبل ٌّ
كل من عادل وإبراهيم هذا
النبأ بسعادة ،واتفقنا أن أسبقهما إلى غرفتي ليأتيا
بعد قليل غير مترافقين.
بصمت وح��ذر بدأنا ّ
نطلع على محتويات الكيس
الكبير .قرأنا بواكير الردود على االتهامات الموجهة
ٍ
نشرات تتض ّمن تعليمات
إلى حزبنا وقادتنا ،وقرأنا
دقيقة ينبغي أن نعتمدها في العمل الس ّري .أسعدتنا

وصلنا إلى «ديفةقبل انبالج الضوء ،اخترنا مكانا ً
منزوياً ،لجأنا إليه ورفعنا حمولتنا فأخفيناها بين
األغصان الكثيفة المتشابكة ،ثم بدأنا نتناوب على
حراستها ،ونتناوب على ورود عين الماء التي كانت
تروي الالذقية.
كلّفت بالصعود إلى منزل جميل ،الذي أعرف تفاصيل
حركته اليومية ،بلغته متعبا ً جدا ً فاستندت قليالً إلى
الجدار الخلفي ،ثم نظرت من النافذة الشرقيّة فرأيت
جميالً يمأل السرير ،ولم أ َر ،كالعادة ،أحدا ً في غرفته.
ُ
نقرت على الزجاج بأصابعي الواهنة نقرات خفيفة
فاستيقظ ،وقبل أن ينهض ع��رف ال��ط��ارق ،وأس��رع
ليفتح النافذة ،فعاجلته بقولٍ حاسم و ُمقتضب :نلتقي
قرب العين ،نحن بانتظارك ،أسرع.
ّ
لتأخره غير المتو ّقع فذهب إبراهيم لمالقاته،
قلقنا
وقبل أن يبلغ العين ،رأيناه راجعا ً وخلفه جميل الذي
الحب والشوق والدفء،
جاءنا يحمل قدرا ً كبيرا ً من
ّ
تيسر من الطعام الذي أعدّه لفطور اثنين
ويحمل ما
ّ
الشهي ،سلمناه األمانة
ففاض عن الجميع .بعد اإلفطار
ّ
وبلّغناه ما تبلّغنا وحسمنا أمر عودتنا السريعة كي
نتف ّرغ إلى المهام المتبقية.
في الموعد المحدد كان الرفقاء في مختلف القرى
يو ّزعون الدفعة األولى من المطبوعات التي أرسلها
المركز الجديد ف��ي لبنان وص��ب��اح ال��ي��وم التالي،
تناقل الناس ،باهتمام ودهشة ،أخبار هذه الحملة
اإلعالمية ،وبدأنا ،نحن الفاعلين ،نتو ّقع المداهمات
الذكي.
األمنيّة ونستع ّد للمداورة المشروعة والتخ ّفي
ّ
تح ّقق ما تو ّقعناه حين وصلت قريتنا قبيل المغيب
سيّارتا «جيب» ،رابطت إحداهما على مدخل القرية
الغربي ،وتابعت الثانية إلى الشرق .نقل إلينا رفقاؤنا
ّ
ترجلوا من السيارتين
األشبال أنّ نفرا ً من المداهمين
ّ
قبل وصولهم القرية ،وأنّ هؤالء ّ
توغلوا في كروم التين
والزيتون ،وكأنهم يعلمون بدّقة بعض مخابئنا،
وطمأننا األشبال أيضا ً أن رفقاءنا غادروا تلك المواقع
السيارتين القادمتين.
مذ رأوا أضواء ّ
كنت واثقا ً أن هذه المجموعة األمنية سوف تذهب
إلى منزلنا وسف تربك والديّ وأفراد األسرة والصغار،
وكنت مطمئ ّنا ً جدا ً إلى إجابات وال��دي :ليس عندي
أحد ،ابني األكبر في السجن ،والثاني معلّم في بصرى
الشام ،والصغير تلميذ في الالذقية .لم يقتنع جهابذة
المكتب الثاني بهذه اإلجابات ،ألن زبانيتهم المخبرين
أك��دوا لهم كتاب ًة وشفاها ً أنّ منزلنا ليس إال ّ مكتبا ً
للنشاط القومي ال��ه�دّام .هو مركز نقل التعليمات،
وه��و المفتوح الستقبال القوميين الفا ّرين من ك ّل
المحافظات.
تك ّررت زيارات المخبرين وزيارات رجال األمن غير
المنتظمة ولم يظفروا بشهاد ٍة تدعمهم أو دليل يدين
واح��دا ً منا ،ألنّ الناس في القرية أجمعوا على أ ّننا
شباب متعلمون ومه ّذبون وأبرياء ،وأجمعوا أيضا ً
على اتخاذ موقف سلبي من هؤالء المخبرين ،ولمسنا
أسر هؤالء فق ّررنا
مقدار االضطراب الذي تعاني منه َ
التح ّرش بهم على نح ٍو يزيدهم اضطرابا ً ومذ ّلة.
حمل بعض رفقائنا المنشورات الحزبية الجديدة،
ٌ
بعض
ورص��دوا المداهمات اللّيلية المتك ّررة ،كمن
غربي القرية ،في مزا ٍر على مقربة من الطريق المؤدية
ّ
الشرقي ،وظلّوا
إليها ،وكمن آخ��رون عند المنعطف
ّ

يراقبون الوافدين وفق خطة دقيقة.
حين لمع ضوء السيارة عند قرية «رسيون» تأهّ ب
الرفقاء واثقين بأن القادمين سوف ي��ن��اورون .دعا
إبراهيم مجموعته لالنتشار على الت ّل الذي يتيح لهم
الهرب إلى الوادي الشمالي الذي ال تصل إليه سيّارة
وال يقصده غ��ري��ب .وحصل م��ا خططوا ل��ه .أطفأت
السيارة أنوارها وتح ّركت على مهل ثم توقفت مقابل
ّ
فترجل الزائرون وصاروا يتحدثون بأصوات
المزار
ّ
مسموعة ،وبعد أخ�� ٍذ وردّ ،ق���رروا مداهمة ال��وادي
الجنوبي .تريّثت مجموعتنا قليالً ،وحين شعر أفرادها
أنّ الحركة قد توقفت وانقطعت حول السيارة ،اقترب
منها محمد ،لم يجد أحدا ً فاقترب أكثر فاطمأن ،وراح
والخلفي ،ثم
األمامي
يلصق المنشورات على زجاجها
ّ
ّ
عاد واثقا ً يدعو الجميع إلى المغادرة بحسب االتفاق.
ك ّنا في المنزل نراقب السيارة حين ظهرت قرب
«رسيون» ،وحين انطلقت من قرب الكمين ،وأدركنا
انهم س��وف يأتون إل��ى منزلنا مسرعين ،فتحلّقنا
جميعا ً ح��ول مائدة العشاء .سمعنا وق��ع أقدامهم
وجلجلة أصواتهم وسمعنا كبيرهم يقول لوالدي الذي
خرج الستقبالهم :لن ينفعكم اإلنكار ،ابنك هو الذي
اعتدى على السيارة .دعاهم والدي إلى دخول البيت
ودعاهم لتناول الطعام وحين لمحني الضابط سأل:
من هذا الولد؟ فأجابه والدي باطمئنان :هذا هو الذي
تسألني عنه .طلب هويتي فأحضرتها له .تأكد وغضب
ثم انصرف ومن معه.
اتجهت السيارة نفسها إلى خارج القرية من الجهة
الشرقية ،وتركها رجالها بحثا ً عن الم ّتهمين وخالل
طرفة عين ،كان عادل ،وهو ناشط بارز وعداء مميّز،
يعلّق تحت ماسحتي الزجاج األمامي منشورين ثم
يختفي.
فوجئ الضابط ومن معه بهذين المنشورين ،جنّ
جنونهم ،فأرغوا وأزبدوا وعادوا إلى منزلنا مسرعين
ف��رأون��ي وك��ت��اب��ي ف��ي ي���دي .ق��ص��دوا بيت المختار
يستفسرون فأفادهم أن أوالد القرية عاقلون ،وأن
الذين قاموا بهذه األعمال من خ��ارج المنطقة .وفي
اليوم التالي كثرت األق��اوي��ل :هم من جبلة ،ال ،من
رويسة البساتنة ،قيل :من القرداحة ،وقال آخرون:
إنهم من لبنان.
بقينا سنتين على هذا المنوال ،تصلنا األمانات
المق ّررة ،نحتفظ بقليل منها في المخابئ السرية
ونوزع ما تبقى ليلة وصولها ،أدى هذا النشاط الفاعل
والضاغط إلى إرباك األجهزة القمعية فاضطرت إلى
تلفيق اتهامات ال تستند إلى أدلة ،ودفعت بعضنا إلى
المحاكمة ،بتهم اإلنتماء إلى تنظيم س� ّري ،وتوزيع
منشورات تهدّد سالمة الوطن ،وتسعى إلى اإلخالل
باألمن.
شعرت بالحرج حين أحالوا معنا األستاذ جودت
سميا إلى المحكمة بالالذقية ألننا ،نحن الشباب،
حاولنا جاهدين أن نكتم الس ّر عن رفقائنا المعلمين
المنظمين ف��ي مديريتنا :أحمد داود ،علي قاسم،
توفيق نوفل ،حافظ إسماعيل ،جودت سميا .وكان
ه��ؤالء جميعهم مستعدين ومتحمسين للقيام بأيّ
مهمة يكلفون بتنفيذها ،لكننا لم ُنطلعهم في تلك
الفترة الحرجة على أي نشاط ،غير أن السلطة ،على
رغم الحيطة والحذر ،أرادت أن تنتقم من المعلمين
القوميين فاتخذت ق��رارات بتسريح بعضهم ،ونقل
الكثيرين منهم إلى محافظات نائية ،وسوق آخرين
إلى المحاكم .ومن هؤالء كان رفيقنا األستاذ جودت
الذي استعان بمحام يدفع عنه التهم الكاذبة.

هوامش:
( )1بشير موصليُ :منح رتبة األمانة ،وتولّى
مسؤوليات مركزية ومحلية.
( )2نخلة ماضي :من «جديدة المتن» ،شقيق
الرفيق سليم ماضي والرفيقة عايدة ماضي
عقيلة الرفيق سليم ع��ازوري ،ووال��دة الرفيقة
ماغي مطر والرفيقين أنطون وفداء.
( )3عبد الكريم الشيخ :طبيبُ ،منح رتبة األمانة،
غ��ادر إل��ى كولومبيا وفيها ت��ولّ��ى مسؤوليات
ّ
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى ال��ن��ب��ذة ال��م��ع�� ّم��م��ة عنه
ح��زب��ي��ة.
ال��دخ��ول إل��ى قسم «م��ن ت��اري��خ��ن��ا» على موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية:
www.ssnp.info
( )4كلماخو :أش��رن��ا إليها ف��ي ن��ب��ذات سابقة،
مراجعة قسم أرشيف تاريخ الحزب على موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية:
www.ssnp.info

وكثير من الوفاء
�إلى �شهداء الحزب و�أبطاله في الثورة االنقالبية� ...ألف تحية
ٌ
عن الجزء الثاني من مجلّد «ح��وار مع ال��ذاك��رة» لألمين غسان ع ّز
الدين ،هذه المعلومات التي تدين عهدا ً أسود ،وتضيء ألجيال الحزب
ومضات من نور.
وق��ف األس��ت��اذ يوسف ال��س��ودا ( )1ف��ي المحكمة ،وف��ي يمناه وثائق
م��ز ّورة مترجمة إل��ى لغات أرب��ع ،وف��ي يسراه العلم اللبناني الممزّق
والذي اخترق الرصاص أرزته .وقف وصاح بصوته المد ّويَ :من ذا
الذي يثير الفتنة الطائفية وغرائزها ،أهؤالء الذين جمعوا بين الطوائف
في وح��دة روحية اجتماعية مثالية تتجلّى في قفص االتهام كما في
الخارج ،أم الذين هدروا أموال الشعب لتضليل الشعب بالتزوير وإثارة
الغرائز البدائية ليجنوا منها غاية حقيرة وثمنا ً رخيصاً؟
��ص��ة ال��ع��ل��م الممزّق
ك��ان��ت األج��ه��زة ق��د ز ّورت ال��وث��ي��ق��ة ،وخ��ل��ق��ت ق ّ
وانكشف ذلك للنيابة العامة نفسها فاعترفت ببُطالن هذه الوثيقة .كما
أق�� ّرت المحكمة رسميا ً إلغاءها وسقوطها لثبوت تزويرها .على رغم
ذلك ُترجمت إلى لغات أربع و ُوزّعت على سفاراتنا في الخارج وأمرت
بتوزيعها على جميع المهاجرين.
نصت الوثيقة المز ّورة على ما يلي :ك ّل من آمن بالمسيح فهو كافر،
ّ
وكل من آمن بمحمد فهو أكفر ،وكل من آمن بلبنان فهو ليس منّا.
��ص .ال��ت��زوي��ر ال��ث��ان��ي تفتقت عنه
لسنا بحاجة إل��ى تعليق على ال��ن ّ
عبقرية األجهزة المحترفة ،إذ ت ّم تصوير كدسات من العمالت األجنبية
و ُنشرت الصور في الجرائد ،وأعطيت تعليمات لألجهزة تشدّد على
ضرورة وصمنا بعالقات خارجية مهما كلّف األمر .لكن هذا التزوير
السخيف انفضح أم��ره أيضا ً كما انفضح أم��ر التزوير السابق ،ولم
يستطيعوا ،على رغم المحاوالت اليائسة أن يصمونا بهذه التهمة.
يبدأ التعذيب منذ لحظة االع��ت��ق��ال .إذ ك��ان المعتقلون ُينقلون في
س��ي��ارات الشحن الكبيرة و ُيربطون بالحبال ثم يرمونهم في أرض

الشاحنات وينهالون عليهم بأعقاب البنادق .وعند الوصول إلى الثكنة
كان على ك ّل معتقل أن يدفع الضربية َجلدا ً لنصف ساعة أو أكثر .كانت
التعليمات في ثكنة «المير بشير» على مسمع من رفقائنا ما يلي :إنكم
سمعتم بجمعيات الرفق بالحيوان ،لكن هؤالء (إشارة إلى الموقوفين)
هم ّ
أحط من الحيوانات فاعرفوا كيف تعاملونهم.
ّ
وقد كان التعذيب على نوعين :نوع ارتجالي ُيترك لعفوية المكلف
وغريزته ،ون��وع ّ
منظم ُيجرى وف��ق األش��ك��ال التالية :يؤتى بالرفيق
فيتحلّق حوله ج�ّل�اّ د محترف يعاونه ثالثة أو أربعة ه��واة ،فينهالون
عليه ضربا ً بكرابيج األس�لاك الحديدية وال��ه��راوات حتى يهوى على
األرض من اإلعياء .بعدئذ ُترفع قدماه على «الفلقة» أو البندقية ،و ُين ّفذ
صب الماء على قدميه ويؤمر بالهرولة عليهما .وبعدئ ٍذ
به «الفلق» ،ثم ُي َّ
على مشية الضفدعة ،وه��ي المشية في وض��ع القرفصاء ،مستعينا ً
باليدين ،وتلحقه سياط الحديد حتى يدمي أو يغمى عليه فيُحمل و ُينقل
و ُيلقى في غرفته المحشورة بالنزالء حشر السردين في العلب .كما
كان هناك تعذيب بطيء ّ
منظم :يؤمر المع ّذبون أن يواجهوا الحائط على
بعد امتداد الذراعين على أن تمس سباباتهم الحائط ويقفون على رجل
واح��دة ساعات طويلة ،وكلّما هوى أحد أو استعان بالساق الثانية أو
بعدت سباباته عن الحائط تنهال عليه السياط ،وهذه بعض النماذج من
ألوف الحاالت والقصص التي تروي ما جاء في باب التعذيب الوحشي
الذي فاق ح ّد التص ّور.
وي��ق��ول الرفيق س��ع��ادة (األم��ي��ن ال��دك��ت��ور عبد ال��ل��ه س��ع��ادة) أيضاً:
وذات يوم ،طلّعوني إلى بناية الثكنة الكبرى التي يقطن في مهاجعها
الثمانية عشرة ،ثالثة آالف معتقل وأصعدوني إلى الطابق الرابع حتى
وصلت إلى مهجع كبير وجدت في وسطه الرفيق خليل دياب ( )2كتلة
من لحم عاجزة عن التح ّرك ،واقتادوني إلى المهجع المجاور وبدأت

تساويت برفيقي خليل دياب ،وهذه الحالة
الجلد والتعذيب حتى
ُ
عملية َ
استمرت مدة شهرين ونصف الشهر.
وقد تسببت من رمي الرفيق سعادة من درج وزارة الدفاع والتعذيب
ال�لاح��ق ب��آالم خطيرة ف��ي سلسلة الظهر كما تسببت بعطل دائ��م في
أع��ص��اب ال��س��اق��ي��ن ،وي��ق��ول ال��رف��ي��ق س���ع���ادة :ع��ل��ى رغ���م المحاوالت
المتكررة ب��إج��راء العملية الجراحية على ظهري إلنقاذ ما تبقى من
االعصاب لم يؤذن لي حتى  12آذار  ،1965وبعد أن تمكن الشلل منّي
وأصابني بالعطل الدائم .وحتى بعد العملية الجراحية في مستشفى
الجامعة األميركية اختطفوني من المستشفى على رغم إصرار الطبيب
ال��ج�� ّراح على حاجتي إل��ى البقاء فيه ث�لاث��ة أس��اب��ي��ع .ولكنهم هزؤوا
علي طبيب
ّ
بالطب والطبيب والمريض واختطفوني من دون أن يكشف ّ
السجن أو يسأل عني ،وهذه تقارير مستشفى الجامعة األميركية تثبت
ذلك .ويعتبر الرفيق عبد الله سعادة أن ما ناله من تعذيب هو المعدّل
المتوسط لما ناله رفقاؤه.
على رغم ك ّل ذلك واجه رفقاؤنا حمالت البطش والتعذيب ببطولة ع ّز
نظيرها .كما أن رفقاءنا في الخارج ،والمواطنين الذين كانوا ُيقدمون
على االنتماء ،لم تجعلهم تلك الوحشية يتراجعون عن أداء ال َقسم ،وال
أن ينكفئوا عن الحزب .على العكس ،كانوا أكثر تصميما ً وأكثر جرأة
وأكثر رغبة على االنتماء.
هوامش:
( )1يوسف السودا :من ألمع المحامين الذين تو ّلوا الدفاع في
المحكمة العسكرية.
( )2خليل دياب :من بلدة «عدبل» ،تو ّلى في الحزب مسؤوليات
محلية وقيادية عدّة .سننشر عنه نبذة في وقت غير بعيد.

