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�آراء  /درا�سات

ّ
الحل
متى توافق وا�شنطن على
ال�سيا�سي في �سورية؟
}حميدي العبدالله
م�ع��روف أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية ه��ي التي قادت
المفاوضات التي جرت في جوالت جنيف الممتدّة على مسافة
عمر األزم��ة ال�س��وري��ة ،أو أش��رف��ت عليها ،وه��ي التي حددت
أي ح ّل سياسي ،سواء عبر تصريحات المسؤولين
شروط ّ
العلنية ،أو م��ن خ�لال ال �ت �ف��اوض المستم ّر م��ع روس �ي��ا منذ
التوصل إلى تفاهمات «جنيف  »1في حزيران عام  .2012وإذا
كانت مفاوضات الح ّل السياسي لألزمة القائمة في سورية
بين موسكو وواشنطن ،وجوالت الحوار بين الوفد الحكومي
ووفد المعارضة الذي حدّدته الواليات المتحدة وشركاؤها
الدوليون واإلقليميون ،قد وصلت إلى طريق مسدود وبات
الحديث عن فشل الح ّل السياسي وكأنه أمر مفروغ منه ،فإنّ
المسؤولية تقع حصرا ً على الواليات المتحدة التي رفضت
جميع االقتراحات الواقعية لح ّل األزمة ،وأص ّرت ضمنا ً على
مواصلة الحرب من أجل بلوغ واحد من ثالثة غايات ،األولى
السيطرة على سورية من خالل الجماعات المسلحة المرتبطة
بالواليات المتحدة والمدعومة من حكومات المنطقة حليفة
ال��والي��ات المتحدة .الثانية تقسيم سورية ،وخلق أم��ر واقع
يستم ّر عشرات السنين األمر الذي يجعل منظومة المقاومة
والممانعة في موقع دفاعي طيلة هذه الفترة التي قد تمت ّد إلى
عقود .الثالثة اقتسام السلطة بين الدولة السورية وأنصار
الواليات المتحدة .وألنّ الواليات المتحدة أص ّرت على ك ّل ذلك
وصلت المفاوضات بينها وبين روسيا إلى طريق مسدود هذا
على ال��رغ��م م��ن موافقة روس�ي��ا على مراقبة دول�ي��ة لتشكيل
السلطة السياسية بعد وص��ول الحوار ال�س��وري -السوري
إل��ى إصالحات دستورية وقانونية محددة .وألنّ واشنطن
أص ّرت على ك ّل ذلك استمرت الحرب وبدا أنّ الح ّل العسكري
أو الحسم من قبل كال الطرفين المتقابلين هو الوسيلة الوحيدة
المتاحة.
في ضوء هذا الواقع ،يمكن االستنتاج بوضوح قاطع ،أنّ
الواليات المتحدة لن تقبل بالح ّل السياسي إال في حالتين:
ـ الحالة األولى ،أن ترضخ الدولة السورية وحلفاؤها لشرط
الواليات المتحدة باقتسام السلطة في سورية مع أنصارها،
بمعزل عن إرادة الشعب السوري ،وبمعزل عن االحتكام إلى
صناديق االقتراع.
ـ الحالة الثانية ،مواصلة الحسم العسكري من قبل الدولة
السورية وحلفائها ،وتحقيق المزيد من المكاسب التي تخلق
أمرا ً واقعا ً يدفع الواليات المتحدة إلى البحث عن مخرج يحفظ
ماء وجهها ،ويغطي على خسارتها للمغامرة في سورية.

تجري الرياح بما ال ت�شتهي ال�سفن ال�سعودية...
هل تلحق المملكة بركب التحوّل؟؟
} د .محمد بكر
جملة من التطورات المتسارعة تخيّم بظاللها على المشهد السياسي العام
للمنطقة بر ّمتها ،ظالل بيضاء تتكاثر لصالح األسد وتحالفه ،وما يبديه محوره
الراديكالي بحسب التسمية «اإلسرائيلية» لجهة الرسائل لبشديدة اللهجة التي
بعث بها الجديد الروسي لقيام قاذفاته بالتز ّود من الوقود في قاعدة همدان
اإليرانية لقصف مواقع المعارضة المسلحة في سورية ،وبقدر بياض تلك
الظالل إال أنّ سوادها بات يخيّم بتأثيراته السلبية على الدور اإلقليمي للعربية
السعودية ،وفقدانها إياه تدريجياً ،إذ يبدو ذلك كالموسى الحادّة على رقبتها
تماما ً كتوصيف محلل الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» تسفي بارئيل،
وكذلك رأى نظيره في القناة «اإلسرائيلية» الثانية ايهود يعاري الذي وجد في
بوتين الالعب الرئيس والمركزي في المنطقة والساعي لبناء نظام عالمي جديد
في الشرق األوسط.
األخطر في تالفيف هذه التح ّوالت بالنسبة للعربية السعودية ينبع في
اعتقادنا من نقطتين رئيستين:
 النقطة األول��ى هي المباركة غير المعلنة لحليفة المملكة الفاعلة ،أيّالواليات المتحدة ،وإنْ كانت قد عبّرت عن قلقها إزاء الجديد الروسي واعتبرته
خرقا ً للقوانين الدولية وتعزيزا ً للطائفية ،إال أنّ إعالن وزير الدفاع الروسي
عن اقتراب والدة تعاون عسكري مع الواليات المتحدة في سورية يؤكد دفع
أميركا للتوجهات الروسية قدما ً في سورية ،حتى خارجيتها أعلنت فرض قيود
على استيراد القطع األثرية المنهوبة ممن وصفتهم باإلرهابيين والجماعات
اإلجرامية ،وال ننسى ما كان قد أبلغه أوباما من قبل للسعودية بضرورة أن
تنتبه لشؤونها الداخلية الطافحة باألخطاء وتزايد أعداد الشباب العاطلين عن
العمل ،حتى الجمهوريين الذين تع ّول المملكة على وصولهم تخلوا عن نظرية
التدخل العسكري المباشر وباتوا يرون في بقاء الديكتاتورية عامالً الستقرار
الشرق األوسط.
 النقطة الثانية واأله ّم هي دعوة نجل أسامة بن الدن حمزة إلى ضرورة قلبالمتخصص
نظام الحكم في السعودية عبر تسجيل صوتي بثه الموقع األميركي
ّ
بالشؤون االسالمية ،ولع ّل الحوادث األمنية المتسارعة في الداخل السعودي
تشي بأنّ القاعدة باتت قاب قوسين من طرق الباب السعودي.
أمام ما تفرزه لعبة المحاور والمصالح الدولية ،تبدو السعودية الخاسر
الرئيس وج ّل سياستها في الهروب إلى األمام والتطبيع مع الكيان الصهيوني
واالستمرار في عدوانها على اليمن الذي لن يحصد إال انتصارا ً للدم على السيف
لن يصلح «ما أفسده» الميزان الدولي ورياحه العاتية ،وإذا ما أرادت السفن
السعودية تفادي المحظور ،فعليها أن تبادر وإنْ كانت تأثيراته كـ»العلقم»،
إلى السير في طريق أردوغان ،والتخلي عن أسطوانة الجبير «على األسد أن
يرحل إما سلميا ً أو عسكرياً» التي باتت نسيا ً منسيا ً في قاموس أش ّد حلفائها
في المنطقة.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

التفاهم الرو�سي مع وا�شنطن و�أنقرة
ـ يصعد ويهبط الحديث عن تفاهم روسي أميركي حول سورية ،لكنه ال
ينقطع ،فال يكاد يسود تصعيد في الخطاب حتى يصدر ما يقول إنّ الحوار لم
ينقطع وإنّ تقدّما ً يسجل في المباحثات ،أو أنّ اتصاال ً جرى على مستوى وزيري
الخارجية وكان الحوار إيجابيا ً حول سورية.
ـ في العالقات الروسية التركية إشارات غامضة للتفاهم ،ومثلها بين تركيا
وإيران.
ـ األكيد أنّ روسيا وإي��ران ترغبان ببلوغ تفاهمات مع الدولتين األه�� ّم في
الحرب على سورية ،لكنهما ال تقعان في األوهام والخداع وتدركان أهمية الوقت
والوضوح.
ـ ال يمكن لموسكو وطهران منح واشنطن وأنقرة فرصا ً على حساب مسار
الحرب في سورية.
ـ التفاهمات ال تدور حول إنقالب مفاجئ في المواقف من الحرب وال تتصل
بالسعي لتغيير موقفي واشنطن وأنقرة من الرئيس السوري.
ـ محاور البحث هي إغ�لاق الحدود التركية والشراكة في الحرب على
«النصرة» بعد تغيير اسمها واعتبارها إرهابا ً بوضوح وحسم أمر من ال يفك
التشابك معها من الجماعات المسلحة على لوائح اإلرهاب ،وربط أيّ تفاهم على
الرئاسة السورية بتوافق السوريين وإال بنتائج صناديق اإلقتراع.
«التعليق السياسي»
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
السوري 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 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 وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

من �أيام الحزب ...يوم عماطور

إعداد :لبيب ناصيف

مهداة إل��ى الرفيق المناضل

الراحل نديم عبد الصمد
بعدما عقد الزعيم اجتماعا ً في التاسع من كانون
الثاني  ،1937لفروع منفذية الشوف في بعقلين( )1تقدّم
مسؤولو مديريات الشوف األعلى بدعوة الزعيم لزيارة
المنطقة ،فانقسمت اآلراء بين رافض ،على رأسهم نائب
الزعيم (ورئ��ي��س المكتب السياسي) ،الشاعر صالح
لبكي ،ومتريّث يتصدره المنفذ العام كامل أبو كامل
(األمين الحقاً) ال��ذي كان يرى أنه بعدما عقد الزعيم
اجتماعا ً ناجحا ً في بعقلين لم يعد من ض��رورة لعقد
اجتماع آخر قد يع ّرض الحزب لمالحقات جديدة (الجزء
الثالث من مجلد «من الجعبة» ص ،)81ومؤيد ،يقوده
ج��ورج عبد المسيح .ال يذكر األمين جريج مسؤولية
األمين جورج عبد المسيح حينذاك .إنما يورد أنّ عميد
الداخلية محمد راشد الالدقي ،عميد الدفاع جورج حداد
والمسؤول المالي جميل عازار ،رافقوا سعاده عند توجهه
إلى االجتماع بالقوميين االجتماعيين في بعقلين.
فيما انصاع المنفذ كامل أبو كامل ألي ق��رار يتخذه
الزعيم ،تشبث الرفيق صالح لبكي برأيه ،وبقي يالحق
ه��ذا الموضوع ،حتى أن��ه لحق بسعاده إل��ى بعقلين
محاوال ً إقناعه بالعدول عن عقد الحشد في عماطور .إال
أنّ سعاده كان مقتنعا ً جدا ً بفائدة إقامة االجتماع في
عقر منطقة نفوذ االسيدة نظيرة جنبالط( )2فعاد إلى
بيروت يرافقه نائبه صالح لبكي فيما تعليماته تقضي
بالسير في تنظيم االجتماع الذي حدّد موعده بعد ثماني
وأربعين ساعة.
يقول األمين كامل أبو كامل في مخطوطة مذكراته
(الجزء الثالث من مجلد «من الجعبة» ،ص:)75
«تركنا الزعيم ي��ع��ود إل��ى ب��ي��روت وعقدنا جلسة
حضرها المديرون وجورج عبد المسيح باإلضافة إلى
هيئة المنفذية .أخذ جورج على نفسه وضع خطة حماية
المهرجان ،فانتقل إل��ى الشوف األعلى مع المديرين،
وبعد مضي يومين كانت جميع الترتيبات قد أعدّت لعقد
المهرجان ،فأرسلنا إلى الزعيم نعلمه بأن الترتيبات قد
انتهت فعاد الرسول حامالً رسالة من الزعيم يقول فيها
انه في الصباح الباكر يكون بيننا».
أما بالنسبة لمرور سعاده ببلدة «المختارة» ،فإن
األمين أبو كامل يوضح« :أوعزنا لمديريات بعقلين أن
تنتظر الزعيم في سهل بقعاتا بينما تواكب سيارته
مديريات المناطق الخمس( )3وعندما يصل الزعيم إلى
بقعاتا تتقدمه سيارات بعقلين التي تنقل مديرياتها
الثالث ،وكنتُ قد سبقتُ هذا الموكب إلى عماطور حيث
أشرفتُ على الترتيبات التي أعدّها جورج عبد المسيح.
فوصلتُ إلى عماطور السابعة صباحاً ،وبعد قليل بدأت
البيارق (أعالم الزوبعة) تط ّل علينا من بعيد زاحفة نحو
عماطور ،فالسيارات كانت قليلة و ُمكلفة في ذاك الوقت،
لهذا زحفت المديريات القريبة كمرستي وجباع وبعذران
مشيا ً على األق��دام ،ولم تدق الساعة الثامنة إال وكانت
تعج بالحضور ،واألعالم الحزبية ترفرف
ساحة عماطور ّ
في كل مكان».

وأيضا ً عن مخطوطة مذكرات األمين كامل أبو كامل،
ي��ورد األمين جريج في الجزء الثالث من مجلده «من
الجعبة» (الصفحة  )76التالي:
«الثامنة أو الثامنة والنصف والزعيم لم يصل بعد،
قلت لجورج عبد المسيح :دعنا نتمشى قليالً باتجاه عين
قني ،فالموكب يأتي من هذه الطريق .مشينا ،ورافقنا عدد
من األعضاء والمسؤولين ،بينهم سليمان عبد الصمد،
عادل حصن الدين ،فهد عبد الصمد .وما أن خطونا مئتي
متر حتى بدأت تم ّر بنا سيارات قوميي بعقلين .وطلّت
علينا سيارة الزعيم تمشي الهوينا إلى أن وصلت إلينا
فت ّرجل الزعيم منها وكان يرافقه عميد الداخلية محمد
راشد الالذقي( )4فأدّينا له التحية الرسمية وسرنا وراءه
إلى أن وصلنا إلى أ ّول عماطور فع ّرجنا على بيت الشيخ
أب��و سليمان عبد الصمد ،شيخ عقل الطائفة الدرزية
اليزبكي ،حيث كان للطائفة الدرزية شيخان :شيخ عقل
يزبكي وشيخ عقل جنبالطي.
والشيخ أبو سليمان كان رجالً طويل القامة تجلّله
لحية طويلة بيضاء ،كثير الذكاء وق��ور ،يحمل افكارا ً
تقدمية فضالً عن تحلّيه بالمزايا الروحية .فس ّر الزعيم
للتعرف عليه وك��ان مرتاحا ً للتحدث معه ،وم��ن دار
الشيخ أبي سليمان انتقلنا إلى دار والد المحامي رفيق
عبد الصمد حيث غسل الزعيم يديه واس��ت��راح قليالً
وبعدها ذهبنا إلى بيت المختار فريد أبو شقرا الواقع
في آخر عماطور ،حيث كان أُع ّد للزعيم وصحبه طعام
الترويقة وهذه اللياقات هي عريقة في تقاليد اللبنانيين،
سكان الجبل.
«وما أن جلسنا على المائدة وتذوقنا بعضا ً من هذه
المأكوالت الشهية ،حتى جاءنا من يقول إن حضرة
القائمقام في دار البلدية يريد مقابلة الزعيم فتطلع
إل��ي وق��ال ه��ذه مسؤوليتك ،فنهضت وهرولت
الزعيم
ّ
مسرعا ً باتجاه البلدية .رحبت بالقائمقام ورجوته ان
يقبل دعوتي ويشاركنا الطعام .فاعتذر بلطف متذرعا ً
بكثرة االشغال ودخل معي في حوار في شأن المهرجان.
قلت يا حضرة القائمقام إن الذي نقوم به ليس مهرجانا ً
وليس هذا إال مجرد استقبال ترحيبي بالزعيم سعاده
ال��ذي جاء إلى عماطور بناء على دع��وة م ّنا لمصالحة
العائلتين المتعاديتين منذ زمن بعيد .ق��ال :ومن هم
المتصالحون؟ قلت :جماعة من آل أبو شقرا وجماعة
من آل عبد الصمد ،ق��ال :وم��ا أسماؤهم؟ قلت :ولماذا
األسماء؟ .قال :أريد أسماءهم .قلت سآتيك باألسماء إذا

كان لديك الوقت الكافي ،قال :أنتظر نصف ساعة حتى
تأتيني باألسماء.
خرجت م��ن دار البلدية ت��وا ً لالجتماع بالمديرين
والمد ّربين حيث أظهرت مخاوفي من زيارة القائمقام هذه
وطلبت منهم تنظيم األعضاء زمرا ً بشكل يكون صالحا ً
لمجابهة أي احتمال لمهاجمة المهرجان وتفشيله ،كما
طلبتُ منهم أن يشدّدوا الحراسة على الزعيم ومرافقيه،
وع��دت إل��ى القائمقام ألق��ول ل��ه ان العائلتين بكامل
أشخاصهم يوجد بينهم خ�لاف ،لذلك سج ّل عندك إن
عائلة أبو شقرا من صغيرها إلى كبيرها في خصومة
مزمنة مع عائلة عبد الصمد من صغيرها إلى كبيرها
أيضاً ،وقد جاء أنطون سعاده إلى عماطور كي يقيم
صلحا ً بين العائلتين سيدوم إلى األبد .وإني أعدك بأننا
سنحافظ على الهدوء والسكينة وسأكون مسؤوال ً عن
كل ما يحدث ويسيء إلى األمن .لم يسع القائمقام أمام
هذا الطلب وأمام ما رأى بعينيه من جموع تحتشد في
الخارج ،إال أن يبتسم ابتسامة متحفظة ويقول لي :اسمع،
إني سأذهب وسيأتي الضابط نسيب دحروج مع قوة من
رجاله للمحافظة على األمن وهذا واجب علينا ،يجب أن
تكونوا هادئين كما وعدتني .وافقته ،وعاد القائمقام إلى
دار المختارة ،وعدت إلى الزعيم في بيت المختار.
بعد فترة من الراحة عدنا إلى بيت الشيخ أبو رفيق
عبد الصمد ،الواقع قرب ساحة عماطور وهناك توافد
شيوخ البلدة للسالم على الزعيم والتع ّرف إليه واالشادة
بما حققه من إصالحات اجتماعية .وحوالي الثالثة بعد
الظهر تقدّم الزعيم إلى المنصة وبدأ بالكالم فامتألت
سطوح البلدة بالنساء واألطفال ،والساحة باالهلين،
وانتشرت جحافل القوميين لتس ّد جميع المنافذ المؤدّية
العصي الغليظة بينما رابط
إلى مكان الزعيم وسالحهم
ّ
الذين يحملون أسلحة حول مدخل البلدة لجهة المختارة،
وت���وارى قسم منهم ف��ي األح���راج المحيطة بعماطور
يشكلون ق��وة متحركة ك��ق��وة ط���وارئ وك��ان الجميع
يسمعون خطاب الزعيم نسبة لستراتيجية المكان ،وألن
اكثر من مذياع كان جاهزا ً في الساحة .وفجأة ،ولم يكن
قد م ّر خمس دقائق على بدء الزعيم بالخطابة اال ونسيب
دحروج ،قائد الدرك في بيت الدين ،يتقدّم خمسين دركيا ً
ويطلّون علينا من جهة المختارة ،فأعطيتُ األوامر للرفقاء
بأن يفتحوا طريقا ً للقوة القادمة وأسرعتُ حتى التقيت
بالقائد الذي تربطني به معرفة وشبه صداقة .رحبتُ به
وقلت :خير يا حضرة الكومندان .قال :جئتُ للمحافظة
على األمن فأرجو أن تساعدوني في ذلك .فأجبت :يجب
أن تكون مرتاحا ً من هذا القبيل .ودعوته إلى أن يجلس
حيث المشايخ فاعتذر عن قبول الدعوة مفضالً البقاء مع
عسكره فطلبت له كرسيا ً لالستراحة.
كلمة الزعيم استمرت ساعتين وربع .كانت الجموع
الغفيرة تصغي إلى ك ّل كلمة .ولما أنهى الزعيم كلمته
ارتفعت الهتافات حتى بلغت عنان السماء فنهض
الضابط دح��روج عن كرسيه وتقدم مني ُمعربا ً عن
اعجابه بكلمات الزعيم ونظامية القوميين وطلب م ّني أن
أقدّمه إلى الزعيم.
ودهش القوم عندما شاهدوا نسيب دحروج يتقدّم من
الزعيم ويصافحه بحرارة متمنيا ً له النجاح.
عاد الزعيم محفوفا ً بوجهاء عماطور وجيرانها إلى دار
فغصت بهم الدار وكانوا يتسابقون
أبو رفيق عبد الصمد،
ّ
للتحدّث إليه وس��م��اع أق��وال��ه التي تفيض بالمحبة
والوطنية واالصالح.


معلومات

«ولعماطور قصة طويلة :تقطنها عائلتان كبيرتان
وعريقتان هما عائلة عبد الصمد اليزبكية وعائلة أبو
شقرا الجنبالطية .والخالف بين العائلتين واقع منذ أن
تأسست عماطور حتى اكتسب شهرة في جميع انحاء
البالد فكما يذكر التاريخ داحس والغبراء يذكر اللبنانيون
عداوة عبد الصمد ـ أبو شقرا ،وبقي الحال مستمرا ً إلى أن
دخلت مبادئ الحزب عماطور ،وفجأة في اجتماع من
االجتماعات يوم كان الحزب س ّرياً ،يجد ابن أبو شقرا
القومي نفسه مع ابن عبد الصمد يض ّمهما اجتماع تحت
سقف واحد وتربطهما عقيدة واحدة .فالقوميون أخوة.

ويعجب أهالي عماطور من هذه الظاهرة التي تظهر
للمرة األول��ى في بلدهم عندما يشاهدون شبابا ً من
العائلتين يجوبون الشارع سويا ً وك��أن ال��ذي بينهم
صالت أخ ّوة ال صالت ع��داوة .فمن يا ترى ق ّرب ما بين
هؤالء الشباب ،وبقي الناس في حيرة إلى أن انكشف
الحزب وانكشف معه أمر أعضائه .عندها ادركوا عظمة
هذه العقيدة التي فعلت ما لم يتمكن وسطاء الخير الذين
جربوا ان يصلحوا العائلتين مع بعضهم البعض في
محاوالتهم العديدة وكانت محاوالتهم كلها فاشلة( .من
الجعبة ،الجزء الرابع ص.)76-75
في ندائه الذي أرسله من المغترب في أول تموز 1939
يذكر الزعيم ه��ذا اليوم من أيامنا التاريخية فيقول:
«أذ ّكركم بيوم عماطور الشوف ،ألم تقفوا في ذلك اليوم
الشهير تجاه القوة المسلّحة المرسلة لتفريق شملكم
وبعثرة صفوفكم موقف النظام والطاعة المثلى ،فلم
تح ّركوا ساكنا ً والسماء واألرض ومن فيها شهدوا بأني
لو شئت اختيار غير هذا الموقف ومقابلة العنف بالعنف،
لكان انتصارنا بالقوة أكيدا ً كما كان انتصارنا بالصبر».
كم كانت الدهشة عظيمة عندما تالقت الوفود من
جميع انحاء منطقة الشوف في عماطور تتقدمها أعالمها
خافقات ،تسير بخطى موزونة موقعة كأنها قطع جبارة
من جيش مد ّرب عظيم.
«حضرت القوة الحكومية المستنفرة وحضر معها
قائمقام الشوف ،ناظم العكاري وهناك أمام دار البلدية
وساحتها دارت رحى صراع نفسي رهيب.
ق��وة هائلة مستعدة لكل ط��ارئ ،ت��رى قيادتها فيها
رجحانا ً وانتصاراً ،وقوى أخرى ،عدّتها االيمان واالرادة
ّ
حربي بسيط.
ومخطط
ّ
قوة حكومية بقيادة نسيب دحروج تط ّوق الساحة،
وقوة قومية اجتماعية خفية تط ّوق هذه القوة من على
السطوح ومن جوانب المداخل إلى الساحة .الق ّوتان
مسلّحتان ولكن ش ّتان ما بين القوتين!
وص��ل الزعيم باكرا ً فأبلغه القائمقام وقائد ال��درك
األسباب الموجبة إللغاء المهرجان ،فأحالهما الزعيم إلى
المنفذ العام ،كامل أبو كامل ،للتفاوض والمشورة.
في هذه االثناء ،بدأ الزعيم خطابه فيما بدأ المنفذ
العام أبو كامل يكشف االوراق المستورة ،فتبرز إلى
الميدان ورق��ة إثر ورق��ة :هنا سالح على سطح وهناك
سالح على مدخل ،إلخ ...ما جعل السلطة المحلية ترى
بأ ّم عينها أن االصطدام لن يكون لصالحها كما أنه لم
يعد بإمكانها إلغاء المهرجان ،والزعيم كان قد بدأ الكالم،
فأخذت تساير ،وإن مرغمة ،مطالب ًة باالختصار إلى أن
انتهى الزعيم من القاء خطابه بسالم.
مما ال شك فيه أن صداقة المنفذ العام كامل أبو كامل
بالقائد دحروج لعبت دورا ً إيجابيا ً في هذا الحل ،كما أن
موقف القائمقام ناظم العكاري ساهم في الخروج من
المأزق بسالم.
(«من الجعبة» ،الجزء الرابع ص.)73
السلطة الحزبية المحلية الممثلة بالمنفذ العام،
كامل أبو كامل ،تتهيب الموقف وأخيراً ،رئيس المكتب
السياسي في الحزب ،صالح لبكي ،ينصح باالكتفاء
باجتماع بعقلين ،لم يبق س��واه (س��ع��اده) راغبا ً بل
ّ
المخطط القاضي بعقد هذا االجتماع.
مص ّمما ً على تنفيذ
(«من الجعبة» ،الجزء الرابع ص.)71
يقول األمين جبران جريج في مقال نشره في جريدة
«البناء» بتاريخ  :1973/01/13كان الزعيم قد اختار

الشوف في هذا الظرف (ولم يكن قد مضى على خروجه
من السجن الثاني الذي دام اربعة اشهر ونيّف ،سوى
شهرين) للتدليل على قوة الحركة السورية القومية من
جهة ،ولتثبيت مبدأ حرية العمل السياسي في كل الكيان
اللبناني».
ويروي األمين كامل ابو كامل في مخطوطة مذكراته
«انه بعد انتهاء االحتفال في عماطور ،وصل صالح لبكي
قادما ً من بيروت ،وطلب االنفراد بالزعيم ،فدخال غرفة
أخليت لهما ،ليخرج منها صالح لبكي بعد نصف ساعة
وبيده رسالة ،وف��ورا ً ركب سيارته وع��اد إلى بيروت.
وكانت هذه المرة االخيرة التي ارى صالح فيها.
سألتُ حضرة الزعيم مرة ،وكنتُ في مكتبه ،ماذا كان
يحمل صالح للزعيم حتى ذهب ولم نره ،فابتسم الزعيم
وزف��ر زف��رة خفيفة وق��ال :صالح كان يحمل لي إذاللنا،
وحاولتُ ان ارفعه كي يصمد للضغط فف ّر من العراك.
فصالح انسان رقيق الشعور وال ق��درة له على تحمل
الصدمات ،فطريقنا وعرة وال يتحملّها من كان بتركيبة
ّ
يحط من عزيمته (ويقصد
صالح ،ال سيما أن عنده من
حماته ،االديبة سلمى الصايغ) ولم يزد على ذلك.


أحد بناة العمل القومي االجتماعي
في عماطور الرفيق مسعود عبد الصمد

أورد األمين أديب قدورة في الصفحة  246من مؤلفه
«حقائق ومواقف» هذه المعلومات عن الرفيق مسعود
عبد الصمد ،ننقلها بالنص الحرفي:
«مسعود عبد الصمد من عماطور ،الشوف ،كان دركيا ً
في الدرك اللبناني – أدخله إلى الحزب في العام 1934
–  1935كامل أبو كامل وفؤاد أبو عجرم (األمينان) ـ
مسعود بطل ،قبضاي ،فتى الفتيان ،أشبهي ،مقاتل،
يخافه الموت ويخافه الطيّاح والعصابات واللصوص.
اسمه أسطورة  ،شجاعته ال تصدق .
دخل في الحزب س��را ً وظل أمينا ً للعقيدة ومناقبها
ونظام الحزب ،ولم يخن وظيفته وال شرف الدرك .
عندما اعتقلتنا سلطات االنتداب في مطلع الحرب
العالمية الثانية أرادت السلطات أن تعتقله أيضا ً
فتمترس في جبال الشوف عاصياً ،فج ّندت الدولة جميع
جواسيسها ومحالفاتها السياسية في الشوف ،وأرسلت
حملة بعد حملة لتطويق المناطق التي كان يقال انه فيها،
واستكشفت الطيارات اكثر من مرة ،وتحركت الدبابات
عليه م��رات وم��رات يساندها المشاة وأع��وان االنتداب
في الشوف .فتارة يضيعون أث��ره ويعودون بدونـه،
وتارة يوقفون أهل بيته وجيرانه وأصدقاءه .الشوف
كله يعرف أسطورة مسعود .ولكنهم قبضوا عليه أخيرا ً
بحيلة وخيانة كما حصل لفؤاد عالمة من قبله .فأتوا
به إلى سجن القلعة ،وكان مثال األسير القومي األبي
المتعالي الصبور والصدوق والمع ّزي والخدوم ،وقد
توفي بالسكري في مطلع السبعينات».
 من الرفقاء االصفياء ،المناضلين ،والده الرفيق
مسعود عبد الصمد .نشرت عنه كلمة وفاء وتقدير،
ع�ن��دم��ا واف �ت��ه ال�م�ن�ي��ة ب �ت��اري��خ ،2016/02/05
لالطالع عليها الدخول إلى الموقع المذكور آنفاً.

هوامش:

 .1عقد االجتماع في بيت ناموس المنفذية الرفيق حسن الطويل في منطقة «كفرصير» ألنه «أكثر البيوت مالءمة لمثل هذا
االجتماع .فالبيت عدا كونه كبيراً ،فأمامه ساحة كبيرة تتسع لجموع المدعوين».
( .2الجزء الثالث من مجلد «من الجعبة» الصفحة .)73
يقول سعاده في خطاب أول آذار « :1938ثم زرت منطقة الشوف التي يجري فيها نزاع شديد بين الحركة القومية ونفوذ
االقطاعيين».
 .3ال يذكر األمين كامل أسماء المناطق الخمس.
 .4محمد راشد الالذقي :لالطالع على النبذة المعممة عنه الدخول إلى قسم «من تاريخنا» على موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info

احترام معتقدات ومعتنقات الآخرين
} محمد شريف الجيوسي
كانت ردود الفعل غاضبة على الكاريكاتير المنشور على صفحة كاتب
أردنيُ ،فهمت على أنها تتض ّمن تعريضا ً بالذات اإللهية.
أو ّد أن أوضح أنّ التعريض بالله ج ّل وعال ،يجري يوميا ً من قبل العديد
من الناس ،ولكن ليس عبر وسائل اإلع�لام ،وألتفه األسباب ،وغالبا ً ما
يكون ذلك من أناس بسطاء وجهلة ،ألنّ الشتم والتعريض بالذات اإللهية،
بك ّل أنواعه وأسبابه كاإلرهاب ال يعرف جنسية وال دينا ً أو قومية أو ثقافة
موجه منه إلى محض آخرين ،وهو سلوك مشين
بعينها أو فكراً ،حتى ما هو
ّ
جهالي غبي.
وقد كانت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل االجتماعي ،على
خلفيتين متباينتين ،أوالهما إسالموية سياسية ،أرادت الربط قسرا ً بين
الكاريكاتير وسورية ،واإليجاء بأنّ سورية تقول الشيء ذاته ،واستثمار
هذا الصيد البائس ضدّها ،بل وتجرأ البعض لطرح أوهام لعلها عبثا ً تدخل
البلدين في أزمة ،األمر الذي يدفع للتأمل كثيرا ً إزاء ردود الفعل السريعة
هذه ،والحذر من دعوات تحمل أنفاس و(ثقافة) داعش والنصرة ومن ّ
لف

ل ّفهما ،ما يستدعي محاصرتها بك ّل الجدية والحزم.
أما ردود الفعل األخرى ،فعلى خلفية دعوات َتطرح تحت يافطة محاربة
يمس الشراكة التاريخية بين أردنيين من أصول شرق
الوطن البديل ما
ّ
أردنية وأخرى غرب أردنية ،ومع أنّ مناهضة الوطن البديل مح ّل اتفاق ،لكن
االختالف في التوقيت واآلليات والكيفية ...فمحاربة الوطن البديل ال تكون
بقوننة فك اإلرتباط اآلن وال بسحب الجنسية واعتبار الغرب أردنيين مجرد
جالية ،وال بتأميم أموالهم الخ...
إنما تكون مناهضة الوطن البديل بوحدة الصف والكلمة والجهد وصوال ً
إلى تحرير فلسطين ،أما دع��وات إقتسام جلد ال��دب قبل إصطياده ،فهي
تشتيت للجهد ومدعاة لفتن ،وهو كالكاريكاتير بالشكل الذي طرح عليه،
ولو أنّ الكاريكاتير اْستبق بعنوان يقول مثالً :هكذا ترى أو تص ّور أو تفهم
العصابات اإلرهابية الذات اإللهية ،في تقديري ،لما كانت ك ّل ردود الفعل
الغاضبة تلك ،أو لكانت أق ّل بكثير.
وأكثر ،أق��ول إنّ استباق منظمة التحرير الفلسطينية ،الحصول على
ق��رار أممي بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني،
كان استباقا ً كارثيا ً ومن نوع اقتسام جلد الدب قبل إصطياده ،وانحراف

بالبوصلة عن الهدف الرئيس ،ومطلوب أن ال يتك ّرر خطأ مماثل.
وربما ربط البعض الكاريكاتير ،بدعوات لتشكيل جيش طائفي على
مستوى بالد الشام.
إنّ تحقيق أجمل األماني الوطنية أليّ شعب في العالم ،تت ّم بوحدة
مكوناته ونسيجه ،وأذك��ر أنّ وصية الزعيم الفييتنامي الوطني الكبير
هوشي منه إلى رفاقه ،تض ّمنت (أن احترموا معتقدات ومعتنقات اآلخرين)
وكنت في حينه قد ح ّررت الوصية ونشرت في صحيفة «البعث التي كنت
أعمل فيها حينذاك...
بهذه الروحية الوطنية الوحدوية تمكن الشيوعيون في فيتنام من تزعّ م
جبهة وطنية عريضة من  23فصيالً مختلفاً ،وبالتالي إلحاق هزيمة عظيمة
بالواليات المتحدة وإجبارها على الخروج ،ال بطرح أفكار ومشاريع فتنوية
وقلب لألولويات والتقلب في المواقف وخلق الشقاق وتسفيه معتقدات
اآلخرين.
ومنعا ً أليّ التباس ،أوضح أنني في هذه العجالة أتحدث في منطلقات
ولست بصدد حالة محدّدة.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

