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هل يكفي �أن تعتذر تركيا؟
} د .خيام الزعبي*
أقاويل تتردّد هنا وهناك بأنه يوجد محاوالت عديدة للتوسط
بين سورية وتركيا ،فاألجواء تشير إلى تح ّركات لكننا ال ندري
حقيقة ما يحدث ،وإنْ كانت المؤشرات تقول إنّ الجزائر تحاول
أن يكون لها دور في هذا الملف ،وإنها تحاول إزالة الخالفات بين
دمشق وأنقرة ،خاصة أنّ تركيا لديها مشاريع خاصة بالمنطقة،
وت��رى أنه لن يكتب لها النجاح إال من خالل وج��ود توافق بين
دول المنطقة الرئيسية وع��ل��ى رأس��ه��ا دم��ش��ق ،وأنّ محاربة
اإلره��اب في اإلقليم لن يكتب له النجاح إذا استم ّر الخالف مع
دمشق ،وتحت عنوان «روسيا وتركيا تعيدان تقييم أدوارهما
في سورية» ،قالت «صحيفة فاينانشال تايمز» البريطانية ،إنّ
تركيا مستعدّة التخاذ خطوات من شأنها أن تغيّر مسار الحرب
في سورية الفتة إلى أنه سيكون هناك تسويات وتنازالت في ما
يتعلق باألكراد والمجموعات المسلحة».
في عالم السياسة ال شيء مستحيالً ،فالرئيس أردوغان تراجع
عن مواقفه المتعدّدة تجاه القضايا المعقدة سواء بإسقاط الطائرة
الروسية أو شروطه إلعادة العالقات مع «إسرائيل» بعد حادثة
السفينة التركية ،فقد جرى بالفعل توقيع اتفاق مع «إسرائيل»
وإع���ادة ال��ع�لاق��ات معها ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى م�� ّد ي��د المصالحة مع
روسيا ،فالسؤال الذي يفرض نفسه بقوة هنا هو :هل تم ّد تركيا
يدها مجددا ً مع خصومها خاصة دمشق بعد التقارب الروسي
التركي الروسي؟ خاصة أنّ الجميع بدأوا يرتبون أوراقهم من
أجل عملية إعادة ترتيب األوراق في المنطقة.
على صعيد متصل ذك��رت صحيفة «فاينانشال تايمز» أنّ
تركيا تخطط لتغيير استراتيجيتها في سورية ،بالتخلي عن
ال��دع��م المباشر للجماعات المسلحة ،كما أنّ ه��دف أن��ق��رة في
سورية اآلن هو قمع الحركة الكردية ومكافحة تنظيم داعش،
وقالت الصحيفة« :بعد عدة سنوات من الح ّد من التجارة وزيادة
الهجمات اإلرهابية ،أنقرة شعرت بأنها معزولة على الصعيد
الدولي ،في الوقت الذي كانت تناضل فيه ض ّد الحركة الكردية
«داعش» كان ينمو داخل البالد».
في إطار ذلك قد يكون الهجوم اإلرهابي على مطار اسطنبول
حافزا ً كبيرا ً لتوثيق العالقات مع روسيا ولتغيير االستراتيجية
ف��ي س��وري��ة ،وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن تحذير الدبلوماسيين بشأن
إمكانية التغيير الحا ّد في مسار البالد ،إال أنّ الصحف الموالية
للحكومة التركية بدأت تغيّر مقاالتها تجاه سورية ،بمعنى أنّ
تركيا استدركت المخاوف من والدة دويلة كردية على حدودها
مما جعلها تغيّر مواقفها تجاه النظام السوري ،وأنّ مهماتها
الرئيسية ستكون مكافحة األكراد وتنظيم داعش ولتحقيق هذه
األهداف فإنّ أنقرة ستحتاج إلى دعم موسكو.
وف��ي االت��ج��اه اآلخ���ر أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء ال��ت��رك��ي ب��ن علي
يلدريم أنه يرفض «ع��دا ًء دائماً» مع دول مجاورة ،بعد أزمات
مع مصر و«إسرائيل» وروسيا وسورية في السنوات الماضية،
ونقلت صحيفة «حرييت» عنه قوله« :إسرائيل وسورية وروسيا
ومصر ،يجب أال يكون لدينا عداء دائم مع تلك الدول المطلة على
البحرين األسود والمتوسط».
اليوم وجدت تركيا نفسها شبه معزولة بسبب صلف الرئيس
أردوغان ،فبدالً من سياسة «صفر مشاكل» التى جاء بها رئيس
ال��وزراء األسبق أحمد داود أوغلو فإنّ تركيا توترت عالقاتها
مع معظم الجيران ودول المنطقة ،وتو ّرطت فى الحرب على
س��وري��ة وت��وت��رت عالقاتها م��ع روس��ي��ا بعد إس��ق��اط الطائرة
ال��روس��ي��ة ـ وقطعت روس��ي��ا السياحة إليها ـ وخ��س��رت مصر
ومعظم الدول العربية النحيازها إلى جماعة اإلخوان ،لذلك تجد
تركيا نفسها أمام مأزق حقيقي ،خاصة بعد أن أصبحت المنطقة
العازلة فكرة غير قابلة للتحقق في ظ ّل معارضة حلفاء دمشق،
كما أنّ تركيا التي أدارت الصراع في سورية خسرت رهانها
على أن تكون هي الراعية وبيدها الورقة الكردية ،لكن الرهان
األكبر سقط بعد فشل أردوغان في إعادة خلط األوراق وإحداث
فوضى في سورية لتحقيق أهدافه هناك ،ولكن ك ّل هذه األوهام
تالشت وانهارت ألنّ الجيش السوري استطاع القضاء على
داعش وطردها من البالد ،وبذلك فإنّ تركيا دفعت ثمنا ً سياسيا ً
ودبلوماسيا ً باهظا ً لمغامرتها الطائشة في سورية.
لذلك فإنّ السياسة التركية في سورية آخذة بالتغيير ،فرحيل
رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو عن منصبه والذي كان
ينظر إليه على أنه المهندس الرئيسي لسياسة أنقرة س ّهل هذا
التح ّول ،كما أنّ بقاء الرئيس على الرغم من الجهود الحثيثة التي
بذلت من أجل اإلطاحة به ،هذا باإلضافة إلى تح ّول محور اهتمام
حلفاء تركيا الغربيّين نحو االهتمام بداعش والقضاء عليها بدل
االهتمام بتغيير النظام السوري ،بذلك وجدت أنقرة نفسها في
عزلة متزايدة في طريقها لتحقيق ه��ذا الهدف ال��ذي أثبت في
النهاية عدم جدواه في ظل الدعم الالمحدود للنظام السوري من
حلفائه الروس واإليرانيين ،في هذا اإلطار تلعب تركيا على أكثر
من سيناريو والمطلوب منها العمل على إغ�لاق حدودها أمام
تدفق اإلرهابيين واألسلحة ،ووقف التدخل بالشأن السوري،
واالبتعاد عن سياسات المناورة والخداع وااللتفاف ،وخال ذلك
ستواصل تركيا حصد المزيد من الخسارات والمخاطر على
أمنها الوطني والقومي.
مجمالً ...ال يمكن ألح��د في العالم أن ينكر ال��دور الرئيسي
الذي لعبته تركيا سياسيا ً وعسكريا ً واستخباريا ً بالحرب على
سورية ومشاركتها الرئيسية بتدمير سورية ،ولكن اآلن وبعد
ان فشل المخطط الرئيسي لتركيا وحلفائها بتقسم سورية على
أساس طائفي وإضعاف جيشها وبعد االنتصارات التي يحققها
وباألخص في ريف حلب الشمالي ،حان وقت
الجيش السوري
ّ
الحساب وهنا نتساءل :هل سيدفع أردوغان وتركيا حساب ما
فعلوه؟ أو سيغيّر النهج ويعود الى الحضن السوري؟ اإلجابة
على هذا السؤال ستظهرها األيام واألسابيع المقبلة والخاسر
دائما ً هو من يدفع الثمن.
* كاتب سياسي
khaym1979@yahoo.com

�سورية ال تريد العودة �إلى الجامعة
ـ يعتبر الموقف الصادر عن الخارجية السورية بإعالن عدم الرغبة
بالعودة إلى الجامعة العربية أبعد من مجرد موقف سياسي للر ّد على
الكالم الذي صدر عن أبو الغيط الذي كان يريد تكسير عظام الفلسطينيين
أثناء العدوان على غزة وصار أمينا ً للجامعة ويضع الشروط لعودة
سورية.
ـ كان ممكنا لسورية أن تقول إنّ زمن عودة سورية تق ّرره سورية،
وعندها أمثال أبو الغيط يتلقون التعليمات ،فاألفضل لهم الصمت اآلن
لو لم يكن في سورية توجه لم يعد يرى مب ّررا ً للعودة إلى الجامعة لو
توافرت ظروف مناسبة لذلك وتراجع الذين عادوا سورية عن مواقفهم.
ـ سورية كانت من أنصار الحفاظ على الجامعة من منطلقي السعي
إلى مشتركات الح ّد األدنى بين الحكومات العربية تحت شعار التضامن
وتخفيف درجة السوء في القرارات العربية التي تحتاج لإلجماع.
ـ كان قرار التدخل الغربي في ليبيا بتغطية الجامعة دون اإلجماع وثم
قرار إخراج سورية دليال على أنّ هذه المرحلة التي أرادتها سورية قد
سقطت.
ـ الجامعة صارت حلفا ً سياسيا ً ينسق مع «إسرائيل» ويطيع التعليمات
األميركية وال يش ّرف أعضاءه.
ـ دعوة إلى العراق والجزائر لالنسحاب المش ّرف.

التعليق السياسي
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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.

الأمين ريا�ض عزام :رحل من�ض ّم ًا الى رفيقيه و�صديقيه جورج توما وخالد زهر
ع��رف��ت األم��ي��ن ري��اض ع��زام ف��ي النصف الثاني من
ستينات القرن الماضي .كنت توليتُ مسؤولية رئيس
مكتب الطلبة ،وكان مد ّرسا ً في ثانوية األرز النموذجية في
عالية لصاحبها الرفيق أنيس أبو رافع(.)1
بحكم مسؤوليتي كنت أت��ردّد الى الثانوية ،فألتقي
الرفيق رياض (قبل ان ينال رتبة األمانة) والمد ّرسين
القوميين االجتماعيين ،منهم األمينان الياس جرجي
قنيزح وحيدر الحاج اسماعيل ،والرفيق الراحل جورج
توما( ،)2والطلبة الرفقاء ،منهم الرفيق الراحل شاكر
أيوب( )3والرفيقة أم��ل صباح ،والتقي الرفيق الراحل
فؤاد ابي رافع( )4الذي خسرناه في ع ّز شبابه ،وعطائه
الحزبي.
ما ك ّنا نقول :الرفيق خالد زه��ر إال ونتابع :واألمين
رياض عزام .اذ قلّما تلتقي أحدهما فال يكون الثاني معه.
تالزما وتصادقا وكانا معا ً في الكثير.
ونشط األمين رياض عزام في مكتب الطلبة ،وعندما
صدر العفو في شباط  1969كان بين مسؤولي الطلبة
الذين تح ّركوا حزبياً ،أذكر منهم :األمينان محمد غملوش
وبهيج أبو غانم والرفيق خالد زهر .وكانوا من بين الذين
تح ّركوا إلجراء تغييرات حزبية بدءا ً من دستور الحزب،

والعاملين لعقد مؤتمر ملكارت ،حتى اذا رفعت التوصيات
وأخذ بها المجلس األعلى ،ت ّم انتخابه ،والرفيقين حينذاك
محمد غملوش وبهيج ابو غانم ،أعضاء في أول مجلس
أعلى يت ّم انتخابه على قاعدة دستور الحزب ال��ذي لم
يعتمد األمناء قاعدة وحيدة النبثاق السلطة.
غادر األمين رياض الى اإلمارات العربية المتحدة فحقق
نجاحا ً في أعماله ،وفي زواج��ه ال��ذي من ثماره الرفيق
طارق ،الذي عرفته مسؤوال ً ناجحا ً ومتحركا ً وكفوءاً ،في
منفذية الطلبة الجامعيين ،الى ان اضطر للمغادرة الى
اإلم��ارات ليكون الى جانب وال��ده األمين رياض بعد ان
داهمه المرض الذي ال يرحم.
نخسر برحيل األم��ي��ن ري��اض ع��زام امكانية حزبية
كانت تعد بالكثير ،فهو الى صفات الذكاء والحيوية،
يتمتع بالصالبة وبكفاءات قيادية كانت تؤهّ له لتولي
مسؤوليات قيادية في الحزب ،الى حضور الفت في بلدته
«خربة قانفار» وفي البقاع الغربي.
كلما خسرنا رفيقا ً تولى مسؤوليات في قيادة الحزب،
نشعر ،الى لوعة فراقه ،بلوعة خسارة مرويات ومعلومات
حزبية كان يجب أال تضيع ،ولقد ضاع الكثير منها مع
رحيل األمين رياض عزام.

إعداد :لبيب ناصيف

هوامش
 - 1ثانوية األرز :لالطالع على النبذة المع ّممة عنها،
الدخول الى قسم «من تاريخنا» على موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية
www.ssnp.info
 - 2جورج توما :من خربة قانفار .كان عقائديا ً ومذيعا ً
ناجحاً ،ارتبط بصداقة قوية مع األمين رياض عزام ،ت ّوجت
بانتمائهما الى الحزب ،ثم بعقد ق��ران األمين ري��اض على
شقيقته.
 - 3شاكر أي��وب :من جديدة مرجعيون .ك��ان رفيقا ً
رائعاً .غادر إلى الواليات المتحدة محققا ً نجاحا ً في الدراسة
والعمل .ع ّممت عنه كلمة بعيد رحيله .لالطالع الدخول الى
الموقع المشار إليه آنفاً .تعاون والرفيقة أمل صباح في ك ّل
ما يجعل العمل الحزبي في «ثانوية األرز» منتظما ً وناشطا ً
ومستقطبا ً عددا ً كبيرا ً من الطالب.
ً
 - 4فؤاد أبي رافع :شقيق الرفيق أنيس .كان ناظرا في
ثانوية األرز ،ورفيقا ً ممتازاً .خسرناه بحادث سيارة.

الأمين ر�ستم ال�ضيقة :تاريخ ن�ضالي مم ّيز

مهنا يلقي كلمة الحزب

جانب من الحضور الحاشد في التشييع
صحيح أ ّنه من مواليد بلدة «ح ّزين» في منطقة بعلبك ،إلاّ أنّ إقامته في
شتورة كانت غنية بالحضور الحزبي ،والسياسي ،االقتصادي ،واالجتماعي،
يصح أن نحكي عن الحزب في البقاع األوسط إلاّ ونحكي عن أمين تميّز
بحيث ال
ّ
بنضاله وإيمانه الوطيد بالحزب ،هو األمين رستم الضيقة.
كنت سمعت عنه حينما شارك في الثورة االنقالبية وأُسر ،ثم عرفته وسمعت،
وتالقينا كثيرا ً بعد خروجه من األسر ،وانض ّمت معرفتي بانتمائه ،وكلهم رفقاء
وأصدقاء وما رافق ذلك من مشاعر الو ّد والمحبة ،ليحت ّل األمين رستم وك ّل
عائلته مساحة شاسعة في أعماقي وفي ذاكرتي.
يصح أن يُكتب الكثير عن األمين رستم منذ النشأة ،مرورا ً بمسيرته الحزبية
ّ
الغنية بالنضال ومواقف العز ،وهذا أمر كان يمكن أن يتحقق لو أمكن لعائلته أن
ُتقيم له المناسبة التكريمية التي يستحقها.
عن األمين رستم الضيقة هذا القليل من كثير به نع ّرف عنه بانتظار أن يصدر
مؤلف يفيه حقه ،نشأ ًة ونضاال ً وحضورا ً متم ّيزاً.
***
االسم الكامل :رستم عبد الرحمن الضيقة.
اسم األم :زهرة.
مواليد بلدة ح ّزين (بعلبك) في .1931/1/1
شارك في الثورة االنقالبية وسجن لمدة  4سنوات.
بعد خروجه من األسر ،تابع نشاطه الحزبي متو ّليا ً مسؤوليات حزبية ،منها
منفذ عام زحلة ،ومندوب سياسي لمنطقة البقاع.
ُمنح رتبة األمانة بتاريخ  ،2006/02/24ووسام الثبات عام .2010
***
وفاته
بتاريخ  2012/09/11نعى الحزب السوري القومي االجتماعي األمين
رستم الضيقة ،وم ّما جاء فيه:
«ينعى الحزب السوري القومي االجتماعي إلى األم��ة وعموم السوريين
القوميين االجتماعيين في الوطن وعبر الحدود األمين رستم عبد الرحمن
الضيقة ،الذي توفي اليوم عن ثمانين عاما ً ون ّيف ،قضى منها أكثر من نصف
قرن مناضالً مقداما ً في الحزب السوري القومي االجتماعي ،وهو الذي شكل
بحضوره االجتماعي قيمة مضافة إلى سيرته النضالية الحافلة بالتضحيات.
تح ّمل الراحل مسؤوليات حزبية عديدة ،منها منفذا ً عاما ً لمنفذية زحلة،
ومندوبا ً سياسيا ً لمنطقة البقاع في لبنان.
ارتبط اسمه بالعديد من المحطات الحزبية ،وال سيّما إبّان الثورة القومية
االجتماعية التي شارك فيها ودخل على أثرها إلى المعتقل لمدة أربع سنوات.
أسس الراحل مع شريكة حياته كريمة حيدر عائلة قومية مؤ ّلفة من المرحوم
ّ
علي ،غسان ،أسد ،حياة زوجة محمود المسمار ،أمل زوجة أحمد عباس بركات،
الوزيرة السابقة وفاء زوجة الدكتور معين حمزة ،رؤوفة زوجة المهندس غسان
مهدي وحنان زوجة عمر مشرفية.
يُشيّع جثمان الراحل يوم غ ٍد األربعاء الواقع فيه  12أيلول  ،2012عند
الساعة الحادية عشرة ظهرا ً في بلدته ح ّزين.
ُتقبل التعازي في دارته في ح ّزين ،ويوم االثنين الواقع فيه  17أيلول 2012
في مركز الجمعية اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي – الجناح ،بيروت،
من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
***
التشييع
وفي  12أيلول ،شيّع الحزب وأهالي بلدة ح ّزين والبقاع في مأتم حاشد
ومهيب األمين الراحل رستم الضيقة.
عن المأتم أوردت جريدة «الديار» في عددها الصادر بتاريخ  13أيلول ،أنّ

«وفدا ً مركزيا ً شارك في التشييع ،وض ّم أعضاء القيادة توفيق مهنا ،النائب
م��روان ف��ارس ،ربيع الدبس ،لبيب ناصيف ،أسامة سمعان ،وليد زيتوني،
صبحي ياغي ،عبدالله وه��اب ،المنفذين العامين لبعلبك وزحلة والبقاع
الغربي ،وعددا ً كبيرا ً من المسؤولين الحزبيين وفاعليات المنطقة االجتماعية
ووفود شعبية وقومية».
***
ذكرى األسبوع
أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي وآل الضيقة مناسبة مرور أسبوع
على وفاة األمين رستم الضيقة باحتفال تأبيني في دارة األمين الراحل في
«ح ّزين» ،وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم األحد ،الواقع فيه
 23أيلول .2012
عن هذه المناسبة قالت الدائرة اإلعالمية في عمدة اإلذاعة واإلعالم في بيان
لها بتاريخ  2012/09/24ما يلي:
«أحيا الحزب السوري القومي االجتماعي ،ذكرى أسبوع األمين المناضل
رستم عبد الرحمن الضيقة ،باحتفال تأبيني أقيم في بلدة ح ّزين – بعلبك،
حضره إلى جانب عائلة الفقيد ،نائب رئيس الحزب السوري القومي االجتماعي
توفيق مهنا ،عميد الثقافة والفنون الجميلة د .أسامة سمعان ،عميد التربية
والشباب صبحي ياغي ،عضو الكتلة القومية النائب د .مروان فارس ،المنفذون
العامون لمنفذيات بعلبك والبقاع الشمالي وزحلة والبقاع الغربي ،وعدد من
المسؤولين.
كما حضر الحفل التأبيني النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي،
عضو كتلة التحرير والتنمية النائب غازي زعيتر ،الوزير السابق علي عبدالله،
مسؤول العالقات الدولية في حزب الله النائب السابق عمار الموسوي ،النائب
السابق حسن يعقوب ،مم ّثل عن النائب إميل رحمة ،األمين العام السابق للحزب
الشيوعي اللبناني فاروق دحروج ،وقيادات من حزب الله وحركة أمل وحزب
البعث العربي االشتراكي وممثلون عن بعض الفصائل الفلسطينية ،وفاعليات
بلدية واختيارية ،وحشد من القوميين وأبناء المنطقة.
قدّم للحفل الرفيق محمد غصن بكلمة أشار فيها إلى مزايا األمين الراحل
رستم الضيقة ومناقبيته والتزامه قِيم النهضة ومبادئ الحزب ،الفتا ً إلى أنّ
الراحل ومنذ خمسينات القرن الماضي انخرط في مسيرة النضال القومي ض ّد
العدو الصهيوني ،وناضل في سبيل إسقاط النظام الطائفي في لبنان وإقامة
نظام العدل االجتماعي.
***
حيدر
وألقى كلمة المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ أديب حيدر ،فأكد على
«شرف االنتماء إلى خط المقاومة من أجل الحفاظ على لبنان ،الذي يعيش
فيه اإلنسان بك ّل حقوقه وواجباته» ،كما أكد على «دور الدولة في العطاء
والتقديمات كي نتمكن من أن ننهض بدولة قوية مواجهة ومحمية تستطيع
الصمود في وجه العاصفة اآلتية على لبنان صغير المساحة» ،واصفا ً المبادئ
التي اعتنقها الراحل بالقومية والجامعة ألنها طريق الوحدة والبناء.
***
الفرزلي
توجه
ث ّم ألقى النائب السابق لرئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي كلمة ّ
في مستهلها إلى الراحل قائالً« :أتذكر عام  ،1982ذلك الدور الفاعل الذي لعبته
في البقاع الغربي ،ال��دور القيادي والريادي للحفاظ على الوحدة الوطنية
عندما كانت المؤامرة تعصف ببنية الوطن ،وتتهدّد وح��دة أبنائه وأرضه
وشعبه ومؤسساته .ك ّل ذلك ألنك ابن الحزب السوري القومي االجتماعي
النهضوي»...

 ...والفرزلي
وختم« :انتمى رستم الضيقة الى مدرسة كان لها فاتحة المقاومة في لبنان،
وهو مَن حافظ على القيم والمبادئ انطالقا ً من رؤية حزبه».
***
مهـنـا
ثم ألقى نائب رئيس الحزب األمين توفيق مهنا كلمة قال فيها« :ش ّرع راحلنا
أبوابه للمقاومة في وجه االستعمار واالستعباد .هو الذي ح ّول بيته الى ملتقى
للقوميين والوطنيين من أبناء شعبنا ،من فلسطين الى الشام .هو ابن النهضة
الذي ح ّول بيته الى بيت من بيوت المقاومة .هو ابن بقاع الخير ،المفتوح على
مداه ،من أنطاكيا الى فلسطين ،ومن دمشق الى ع ّمان ،الى بغداد .والمفتوح على
مداه نحو الجنوب وبيروت ،خ ّزان الخير والغالل والرجال الرجال ،الذين ذهبوا
لينصروا القضية ،وهم لم يرضوا ابدا ً ان يروا محتالً على االرض او مشروع
تقسيم يهدّد حياتهم ،فنذروا أنفسهم من أجل قضية فلسطين»
أضاف« :عمل من أجل رفع الحرمان والتمييز ،وإلقامة الدولة المدنية ،دولة
المواطن والمواطنة .دأبه ان يبني مع حزبه دولة العدالة ،ليضع ح ّدا ً للحرمان
والتمييز الطائفي ،وشارك في الثورة االنقالبية من اجل إقامة نظام جديد»
وتابع« :نحن اليوم أمام منازلة لها طابع ثقافي وحضاري بإمتياز ،ألنّ
هذا العدو الجاثم على أرضنا في فلسطين والجوالن وأجزاء من لبنان ال يقصد
وطننا فقط ،بل يقصد حضارتنا وثقافتنا وهويتنا .من هذا المنطلق ،ننظر الى
المس باألنبياء
انه يستهدف أرضنا وهويتنا .ومن هذا المنطلق ،نقول :إن
ّ
والرموز هو اعتداء على الله والدين واإلنسان وقيمه ،وال نظنّ انّ مجموعة في
التاريخ تلجأ الى هذا االنحطاط إال قتلة األنبياء».
وقال« :نعاهد الراحل العزيز ،اننا سنبقى حزبا ً يحتضن المقاومة ويمارس
المقاومة ،ألنّ هذا الحزب ولد من أجل القضية ،لذلك من يظنّ انّ سالح المقاومة
هو سالح فتنة فهو خاطئ ،او سالح جماعة دينية بعينها او منطقة جغرافية
فهو خاطئ.
المقاومة بسالحها وبدمائها تعبّر عن قضيتها برجالها ،بنسائها وبشبابها،
من ك ّل أنحاء لبنان ،جنوبا ً وعاصمة وبقاعاً ،جبالً وشماالً ،وصوال ً الى ك ّل أنحاء
الوطن ،تعطي هويتها الحقيقية .لذلك ك ّل من يحاول ان يق ّزم ظاهرة المقاومة
بسالح او منطقة او فئة هو خارج عن االنتماء ومارق منه .نحن حزب المقاومة
وطني جهاديّ يرفع راية الحق لتحرير
والشهادة جنبا ً الى جنب مع ك ّل مقاوم
ّ
األرض واستعادة الكرامة والوطن والدولة التي ننشدها»
وختم قائالً« :إنّ معادلة الشعب والجيش والمقاومة معادلة حيوية تزداد
الحاجة إليها .وها هو العدو يعربد بمناورات وتدريبات في شمال فلسطين،
من الناقورة حتى الجوالن .فمن يقصد بهذه المناورات ،اوروبا أم أميركا؟ نؤكد
أنه يقصدنا نحن في لبنان ،بع ّزتنا ،بكرامتنا ،بسالحنا ،برجالنا وبمعنوياتنا.
يقصدنا في الشام للنيل من هذا الموقع الصامد بقيادة الرئيس بشار األسد.
فهو بمناوراته ال يستتر عليها وال يخفي أهدافه منها .وهو يقول علنا ً إنّ هذه
المناورات هي اختبار معركة لتدمير لبنان وموقع سورية .لذلك نحن هنا ،في
البقاع واسطة العقد ،وصلة الوصل مع البيئة القومية وامتدادها .نقول لهؤالء:
ليس من أحد على وجه األرض قادر على أن يُسقط سالح المقاومة ،وقادر ان
ّ
يفك الرباط التاريخي المقدس بين بيروت ودمشق وفلسطين .نحن أمة واحدة
منذ بدء اإلنسانية والحضارة .سنبقى الى أبد اآلبدين».
***
كلمة العائلة
واختتم الحفل التأبيني بكلمة العائلة ،ألقاها نجل األمين الراحل ،الرفيق
غسان الضيقة ،وكانت كلمة وجدانية عبّرت عن مزايا الراحل وكفاحه في سبيل
مبادئه وتربية عائلته.
توجه نجل الراحل بالشكر الى ك ّل من واسى العائلة بمصابها األليم.
كما ّ

من رفقاء عكار المم ّيزين :مروان حنا
قرأت عنه في أحد أع��داد «جريدة البناء» التي كانت تصدر
يومياً ،أواخر خمسينات القرن الماضي والى حين حصول الثورة
اإلنقالبية .لفتني ما نشرت عنه «البناء» ،والصور التي تحكي عن
الحضور الحاشد الذي تج ّمع في بلدته «بينو».
ومضت السنوات الى أن تعرفتُ في البرازيل الى شقيقه الرفيق
صدقي حنا سعد الذي لفتني بدوره ،إلتزاما ً ومناقب ،وحضورا ً
في منفذية الحزب في البرازيل ،وفي أوساط التجار في منطقة
شارع الشرق .Rua Oriente1
حدثني الرفيق صدقي ان النائب والوزير عصام فارس الذي
كان رفيقاً ،التحق بمخيم الحزب عام  ،1958ونشط حزبياً ،وكان
صديقا ً حميما ً لشقيقه الرفيق مروان ،وطالما تردّد الى منزلهم(،)2
مؤسسا ً الشركات
قبل ان يغادر الى الخارج ،يك ّد ويتعب وينجح ّ
واألعمال الكثيرة.
***
كتبت «البناء»:
« منذ أربعين يوما ً تقريبا ً امتدّت يد المنون الى جسد رفيقنا

م��روان حنا ،إثر إصابته بمرض عضال ،فتك به ،ومات مروان
تاركا ً في نفوس من عرفوه الحسرة واللوعة.
بكت عكار ..برجالها ونسائها وأطفالها خصال مروان ،ومحبته
وخلقه ومناقبه .بكت القومي االجتماعي الذي أعطى من قلبه
وعقله ونفسه ك ّل شيء لمنطقته عكار ،من أجل النهوض بها
وتخلصها من اإلقطاع وسيطرته وجشعه.
ويوم األحد الماضي كان يوم األربعين ،موعد اإلحتفال بالذكرى
األليمة في مسقط رأس الفقيد في «بينو».
 ...من التشييع
الساعة التاسعة صباحا ً والقوميون اإلجتماعيون يصلون
«بينو» في صفوف منظمة في طريقهم الى بيت الفقيد .وفي
الساعة التاسعة والربع دوى صوت ناظر التدريب في منفذية
عكار موعزا ً بالتهيؤ فارتفعت األي��دي والصدور مشرعة آخذة
التحية على مدخل منزل الفقيد ،وم ّر الموكب وسط الصفوف
المحتشدة ،بإتجاه الكنيسة فيما عال الهتاف بحياة سورية
وسعاده.

وبعد إنتهاء مراسم القداس عن نفس الفقيد ،احتشد المواطنون
والقوميون اإلجتماعيون في باحة الكنيسة حيث القى الرفيق
سليم متري( )3كلمة منفذية عكار.

هوامش:

مي كذلك ألنّ ع��ددا ً كبيرا ً من التجار في الشارع
ُ - 1س ّ
المذكور ،والشوارع المتفرقة في المنطقة المسماة  ،Brasهم
من أبناء شعبنا.
 - 2أول ما فعله الوزير السابق عصام فارس عند وصوله
الى «سان باولو» في زيارة خاطفة ،أن سأل عن الرفيقين يحيى
القدور وصدقي سعد ،سائالً عن وضع كل منهما.
 - 3سليم متري :رفيق مناضل تولى مسؤوليات حزبية
في الوطن والمهجر (سيراليون) شارك في الثورة اإلنقالبية،
كتبت
وحكم عليه لمدة  4سنوات .وافته المنية منذ سنوات ،وقد
ُ
ُ
عنه عند رحيله .وسوف ُنع ّد نبذة عنه تليق بمسيرته النضالية.

�إلى جميع
الرفقاء
المعنيين
توضح لجنة تاربخ الحزب
ان��ه يمكن االط�ل�اع على كافة
المواد التي تع ّممها ،او سبق
تعميمها ،عبر الدخول إلى موقع
شبكة المعلومات السورية
القومية االجتماعية
www.ssnp.info
ون��ش��ي��ر ال���ى انّ ال��م��وق��ع
الرسمي للحزب ينشر بعضا ً
من تلك المواد عند تعميمها،
وتنشرها جريدة «البناء» على
الصفحة  12ك ّل يوم سبت.

