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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
�ص ه��ذه الصفحة صبيحة ك��ل ي��وم اث��ن��ي��ن ،لتحتضنَ
ُت��خ� ّ
�ص� ُ
محطات المعات من تاريخ الحزب 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 إب��راز محطات

الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود القومي
منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

فكتوريا معلوف التي عرفت �سعاده في كوريتيبا (البرازيل) :كان يق�ضي �أيامه ومعظم لياليه بين الكتب

الزعيم في سان باولو عام 1947

لبيب ناصيف
شهدت مدينة كوريتيبا (والية بارانا) كما العديد
من مدن وبلدات «القارة البرازيلية» حضورا ً حزبيا ً
جيداً ،كنا نأمل أن يكتب عنه األمناء والرفقاء الذين
نشطوا وتولوا المسؤوليات ،بدءا ً من األمين وليم
بحليس ،والرفيق نجيب عسراوي ،فيضيفون إلى
ما كان تركه لنا سعاده من إرث كبير لتاريخ العمل
الحزبي في فترة وجوده مع والده الدكتور خليل
سعاده ،إلى أن غادر البرازيل عام  1937فوصوله
الوطن في  30آذار ثم في الفترة التي عرفت بسنوات
االغتراب القسري.
باستثناء ما كتب األمين نواف حردان ،وما سعيت
إليه في فترة وج��ودي لمدة قصيرة في البرازيل،
لكان ضاع الكثير من تاريخ الحضور الحزبي الرائع
في البرازيل ،تماما ً كما ضاع حضوره في العديد
من بلدان المهجر ،بسبب عدم تنبه الرفقاء ،سابقا ً
وحالياً ،وعلى رغم الكثير من السعي والمتابعة
المطالبة.
أثناء إقامتي في البرازيل قمت بزيارة مدينة
كوريتيبا أكثر من م��رة .التقيت ع��ددا ً كبيرا ً من
الرفقاء أذكر منهم زكي زريق ( ،)1نايف حماتي (،)2
أكرم قانصو ( ،)3مارون سرور ( ،)4وفي مدينة بونتا
غروسا المجاورة ،الرفيق رامز عيسى (.)5
كنت التقي أيضا ً المواطنة الصديقة المحامية
عليا ح���داد ،الناشطة ف��ي الجالية وف��ي اتحاد
المؤسسات العربية البرازيلية (فياراب) والتي
تولت رئاسة فرعه في والية بارانا.
في كوريتيبا هذه ،قطنت السيدة فكتوريا صليبي
بوراجي معلوف ( ،)6وفيها تعرفت إلى سعاده،
الشاب قبل عودته إلى الوطن عام  ،1930فتأسيسه
الحزب.
قمنا بزيارتها في منزلها في سان باولو ،التي
انتقلت إليها بعد زواج��ه��ا م��ن قريب لها م��ن آل
ميماسي ،كي نسألها كيف عرفت أنطون سعاده،
ومتى.
وكان لنا مع السيدة فكتوريا معلوف الحديث
التالي الذي نشرناه في العدد الخاص الصادر عن
سورية الجديدة عام :1983
ك��ان شقيقي رش��ي��د معلوف يقيم ف��ي مدينة

وليم بحليس إلى جانب سعاده
كوريتيبا ،عاصمة والي��ة ب��اران��ا ،وك��ان صديقا ً
ألنطون سعاده.
ذات يوم من عام  1926وصل أخي برفقة شاب
وسيم الطلعة وقدّمه إلي قائالً بأنه أعز صديق له
وسوف يقيم عندنا في البيت وعلي أن أعامله كأنه
من أفراد العائلة.
فانصعتُ لألمر وصار الشاب (أنطون سعاده)
ك��أن��ه واح���د م��ن��ا .أق���ام عندنا ف��ي البيت ،ش��ارع
ماريشال فلوريانو ،قرابة العام .وكان لدى أخي
رشيد مكتبة كبيرة تضم عددا ً من الكتب والمجلدات
بالعربية والبرتغالية .ك��ان سعاده يقضي كل
النهارات ومعظم الليالي يدرس ويطالع .وكثيرا ً ما
كان ينسى مواعيد تناول الطعام فينام والكتاب بين
يديه.
كان نخلة جبران ،ابن عم جبران خليل جبران،
من أص��دق��اء أخ��ي رشيد في كوريتيبا ،وق��د كان
يراسله دائماً ،فيُطلع سعاده على رسائله واألجوبة
الجبرانية عليها .كما كانت له صداقات مع يوسف
جبران والشاعر الياس فرحات وخليل كرم وأخوته
ب��ش��ارة وج��وزي��ف وج����ورج ،وراج���ي الشويري
وأخيه فضل الله الشويري ،وتوفيق قربان وليندا
تبشراني .كان هؤالء األدب��اء يجتمعون في بيتنا
يتباحثون ويتناقشون في األدب والشعر .وكان
سعاده دائما ً قطب الدائرة يطرح عليهم األسئلة
الصعبة التي يدور حولها النقاش ويشتد الجدل.
حدثينا عن تصرفات سعاده...
ك��ان ينهض صباحا ً باكرا ً ويمارس الرياضة
البدنية ويقوم بالتمارين الصعبة .وأذكر أن أخي
رشيد ك��ان قد سافر م��رة ،وطالت سفرته .فكتب
سعاده إليه رسالة طويلة يبدي فيها قلقه لتأخره،
فأجابه رشيد برسالة مختصرة يقول فيها بأنه
سيعود بعد أيام قليلة ،فعاد سعاده وكتب إليه ما
يلي:
يا رشيد ما كان شرط
تكتبلي ورقة صغيرة
كأنو مكتوبي فرط
ومكتوبك عملة كبيرة
أذكر أيضا ً بأنه شجعني مرة على حفظ قصيدة
صعبة األلفاظ .واع��دا ً إي��اي أن يهديني اشتراكا ً
بمجلة «الرجال والنساء» التي كانت تصدر في مصر

«�إعدادية الحكمة»
في بلدة روي�سة الب�ساتنة
ل.ن.
كنا بتاريخ  ،2015/04/02عممنا النبذة المتوفرة
في حينه عن «إع��دادي��ة الحكمة» في بلدة «رويسة
البساتنة» ،وفيها أشرنا إلى أن األمين أنور جديد كان
أحد المد ّرسين فيها.
من حضرة األمين أنور ،تسلمنا تقريره المؤرخ في
 ،2015/05/01الذي ننشره بالنص الحرفي شاكرين
لألمين أنور جديد اهتمامه بتزويدنا بما يضيء على
المدرسة التي أسسها الحزب في بلدة رويسة البساتنة.
«تم الترخيص لمدرسة الحكمة عام  1954باسم
الرفيق المرحوم رفعت مرشد خير بك لتكون مدرسة
للحزب ينشر من خاللها العلم والمعرفة في محيط لم
تكن المدارس ما بعد االبتدائية قد انتشرت فيه.
أطلق على تلك المدرسة اسم «متوسطة الحكمة».
وتتألف من أربعة صفوف من الصف السادس أو األول
اإلع��دادي إلى الصف التاسع أو الرابع اإلع��دادي الذي
يحصل فيه الطالب على شهادة ال��دراس��ة اإلع��دادي��ة
(المتوسطة أو البربفيه).
أقيمت تلك المدرسة في قرية رويسة البساتنة من
منطقة القرداحة – محافظة الالذقية ،وهي قرية كان
للحزب انتشار واضح وملموس فيها وحولها.
استقدم الحزب بعض المد ّرسين من لبنان في بداية
انطالق المدرسة ،أذكر منهم الرفيقين رفعت صمروت،
ورؤوف األحمدية ،وم��ن محافظة الالذقية ،الرفقاء:
ابراهيم جديد ،واسكندر صقر ،ورفعت مرشد خير بك.
أم��ا ف��ي ال��ع��ام األخ��ي��ر ،فقد قمت أن��ا (أن���ور جديد)
بتدريس مادة الرياضيات ،والرفيق محمد عبد الوهاب
ابراهيم لمادة اللغة اإلنكليزية ،والرفيق بديع جزعة
لمادة االجتماعيات ،والرفيق رفعت خير بك لمادة اللغة
العربية.
توافد عدد كبير من التالميذ إلى تلك المدرسة من
مختلف مناطق المحافظة وخصوصا ً منطقة القرداحة،
ومنطقة جبلة ،ومنطقة الحفة ،خالل السنوات الثالث
التي استمرت فيها .وحصل أع��داد كبيرة من أولئك
التالميذ على شهادة الدراسة اإلعدادية.
تم إغ�لاق تلك المدرسة عند نهاية العام الدراسي
 ،1957 – 1956وكانت قد تمت محاولة إغالقها في
بداية العام الدراسي  ،-1956 1955عندما حضر إلى
المدرسة أحد ضباط األمن آنذاك مع مفرزة أمنية ،وعندما
عاد من القرية وعلى بعد مئات األمتار تع ّرضت سيارته
لحادث انزالق (بفعل المطر الخفيف الهاطل) أدت إلى
مقتل ضابط األمن.
كنا ف��ي تلك ال��م��درس��ة ،إدارة وم��درس��ي��ن ،نمارس
عمليتي التربية والتعليم ،بمستوى عا ٍل من األخالق
والجدية والحرص .فانفتحت عقول التالميذ والطالب
وأهاليهم ومتحداتهم أمام الفكر القومي االجتماعي الذي
نمثل ،وأمام التربية القومية االجتماعية التي نطمح الى
ترسيخها في المجتمع».

امام المجلس البلدي في كوريتيبا :الرفيق الشاعر يوسف المسمار وسط الحضور في الصف االول

لصاحبتها روزا حداد أنطون ،شقيقة فرح أنطون،
فحفظت القصيدة ونف ّذ سعاده وع��ده بإهدائي
المجلة التي يبدو أنه كان يراسلها .وكثيرا ً ما كنت
أراه مرحا ً خفيف الروح يداعب مخاطبيه ويحكي
لهم النكات األدبية .وكان يسميني «العباسة أخت
الرشيد» ويقول إذا رآني حزينة« :زعلت العباسة
وقطبت جبينها» .وكنت أجد صعوبة في دعوته
لتناول الطعام وهو غارق في الدرس والمطالعة.
هل بإمكانك تفسير تلك الصداقة التي كانت بينه
وبين أخيك رشيد؟
كان التفاهم بينهما يبلغ أقصى ح��دوده وكان
أخي يقدره ويحترمه ويحبه كثيراً ،وعندما كان
يستقبل أحدا ً في بيتنا كان يقول عنه ،بأنه «إنسان
فوق العادة» لكثرة ما كان معجبا ً به .فكنت أقول له:
«بدك تِخوَت بسعاده» .وكانا يختليان وحيدين في
المكتبة ويقرآن ويتحادثان همسا ً كأنهما يستعدان
للقيام بمشروع خطير أو يتآمران على الدولة.
وعندما كانت خلوتهما تطول وينسيان الدنيا ،كنت
أحمل إليهما القهوة فال يشعران بوجودي ويتابعان
أحاديثهما ال��ت��ي ك��ان��ت بالنسبة ل��ي كالرموز
واألحاجي.

هل رأيت سعاده بعد ذلك؟
كال .عاد إلى سان باولو فلم أعد أره إال عندما عدت
إلى الوطن بعد وفاة شقيقي رشيد .كنت أزور أقرباء
لي في حي فرن الشباك في بيروت عام  1936أو
 1937فرأيت حشدا ً كبيرا ً من الناس .وعندما سألت
عن السبب قيل لي إن «األستاذ» يخطب في البيت
المجاور ،وعندما نزلت إلى الشارع بعد ساعة رأيت
شابا ً يخرج من ذلك البيت ويتحلق حوله عدد من
الشباب يحرسونه .وكم كانت دهشتي كبيرة عندما
عرفت بذلك «األس��ت��اذ» أنطون نفسه .فاندفعت
نحوه وأنا أقول له« :أهذا أنت؟» ،فعانقني وبكيتُ
كما ذرفت عيناه دمعتين حارتين وقال لي« :لم أكن
أتوقع أن نخسر رشيد بهذه الطريقة المحزنة».
وكان يقصد أخي رشيد الذي كان ُقتل في البرازيل
برصاص غادر .ودّعته وأنا متعجبة لذلك الحشد
الكبير الذي يحيط به .كان الناس ّ
يطلون من نوافذ
البيوت ليرونه ،والشارع مكتظ بالجماهير.
إذ نتكلم عن كوريتيبا ال بد أن نذكر بكثير من
التقدير النشاط الثقافي المميّز الذي يقوم به الرفيق
الشاعر يوسف المسمار لجهة:
أ .ترجمة مؤلفات سعاده إلى اللغة البرتغالية.

علما الزوبعة وفلسطين أمام المجلس البلدي في كوريتيبا

ب .إصدار دراسات ومؤلفات بالبرتغالية تتناول
مواضيع قومية اجتماعية وفكرية وسياسية
متنوعة.
ت .التحرك في الجامعات وأوساط الجالية ،فهو
بثقافته وتحركه ونشاطه «سفارة» حقيقية ألمتنا
ولحزبنا في البرازيل.
بفضل الحضور الفاعل لرفقائنا في كوريتيبا،
واف��ق المجلس البلدي في المدينة على مشروع
بتسمية حديقة عامة باسم انطون خليل سعاده
في أحد األماكن العامة في عاصمة والي��ة بارانا
(كوريتيبا) وقد جاء في النشرة الموزعة من الرفيق
يوسف المسمار ،التالي:
المجلس البلدي في كوريتيبا يصوِّت باإلجماع
على تسمية حديقة عامة باسم العالم االجتماعي
السوري أنطون خليل سعاده.
«ف��ي صباح ي��وم الثالثاء الموافق  18تشرين
الثاني  ،2014واف��ق المجلس البلدي في مدينة
كوريتيبا -والية بارانا في البرازيل على اقتراح
المشروع المقدم من قبل عضو المجلس البلدي
المهندس فيليب براغا كورتيس الخاص بتسمية
موقع ع��ام باسم أن��ط��ون خليل س��ع��اده ف��ي أحد
األماكن العامة في العاصمة ،وذلك بناء على طلب
األستاذ مطيع ابراهيم رئيس الجمعية الخيرية
العربية في كوريتيبا -بارانا.
«أن��ط��ون س��ع��اده اللبناني فيلسوف وكاتب
وسياسي من مواليد أول آذار سنة  1904في منطقة
جبل لبنان التي ُتعتبر جزءا ً من الوطن الجغرافي
السوري أي من سورية الطبيعية .له العديد من
المؤلفات ف��ي حقول علم االج��ت��م��اع ،والفلسفة،
واالق��ت��ص��اد واألدب .وك��ل ه��ذه المؤلفات عبَّرت
بوضوح عن رؤيته األصلية لحياة جديدة.
يعتبر أنطون سعاده واح���دا ً من أب��رز ال��رواد
القوميين في العالم العربي .أس��س في الوطن
صحيفة «النهضة» في عام  ،1938في البرازيل
أس��س أيضا ً صحيفة «سورية الجديدة» .وبعد
عودته إلى بيروت عام  1947أسس كذلك صحيفة
«الجيل الجديد».
في عام  1949تع ّرض للخيانة من قبل الرئيس
السوري حسني الزعيم وأعدم رميا ً بالرصاص من
قبل الحكومة اللبنانية .والكلمات الوحيدة التي

نطق بها في فجر ذلك اليوم والتي نقلها من كان
حاضرا ً في ساعة تنفيذ اإلعدام ونشرت بعد التنفيذ
كانت العبارات التالية:
«أن���ا ال يهمني كيف أم���وت ،ب��ل م��ن أج��ل م��اذا
أموت».
«أنا أموت ،أما حركتي وعقيدتي فباقيتان».
« لقد أتممت رسالتي ،وأختمها اآلن بدمي».
«رج��ائ��ي أن تسمحوا ل��ي أن أرى ال��رص��اص
علي أبناء وطني كيف يخترق صدري
الذي يطلقه ّ
وقلبي».
وكانت آخر كلماته لمن تولى مهمة إعدامه:
«شكراً.»...
بعد كلمة المهندس فيليب براغا كورتيس ،ألقى
رئيس المجلس البلدي الدكتور باولو ساالموني
كلمة قال فيها:
«ليست ال��م��رة األول���ى ال��ت��ي أس��م��ع فيها اسم
العالم االجتماعي السوري والفيلسوف أنطون
سعاده .فقد سمعت عنه الكثير وق��رأت له كتاب
«نشوء األمم» وكذلك كتاب «أنطون سعاده العالم
االجتماعي والفيلسوف» ترجمة وإع��داد الصديق
يوسف المسمار .فيهما ما يكفي للوقوف على قيمة
هذا العالم الكبير وفلسفته.
هوامش

 1ـ من الهرمل .تولى أكثر من مرة مسؤولية
م��دي��ر م��دي��ري��ة ك��وري �ت �ي �ب��ا .ت��اج��ر م��ع��روف وله
حضور جيد في أوساط الجالية.
 2ـ من الكيان الشامي ،رفيق نشيط ،تولى
مسؤوليات محلية في المديرية.
 3ـ م��ن ال �ه��رم��ل ،اب��ن شقيقة ال��رف�ي��ق زكي
زريق.
 4ـ من األشرفية ك��ان للثنائي في كوريتيبا
مع الرفيق زك��ي زري��ق ،نشاط حزبي وحضور
في الجالية.
 5ـ م��ن ب�ل��دة ج��ب جنين ك��ان رف�ي�ق�ا ً واعياً،
ومثقفا ً ون��اش �ط �اً ،على الصعيد ال�ح��زب��ي ،وفي
الجالية.
 6ـ مواليد بلدة شليفا (بعلبك) ع��ام 1907
ووصلت البرازيل عام .1920

الرفيق «العراقي» عبا�س الخر�سان
ل.ن.
شهد العراق منذ أربعينات القرن الماضي حضورا ً حزبيا ً لرفقاء توجهوا إليه للعمل،
من بينهم األمين جورج جورج( )1والرفيقة إميلي الحلبي( )2والرفيق طارق اليافي(.)3
إال أننا ال نعلم ،قبل المرحلة األخيرة حين تأسست في العراق أكثر من منفذية للحزب،
أن فروعا ً نشأت فيه ،أو أن قوميين اجتماعيين عراقيين برزوا في العمل الحزبي.
في اآلونة األخيرة ،نشر المواطن العراقي أحمد سالم األحمد دراسة تاريخية عن
الحزب السوري القومي االجتماعي  1962 1932-صدرت في كتاب عن دار ومكتبة
التراث األدبي.
لذلك ،فإننا إذ نتحدث عن رفيق من العراق كان له حضوره الناشط في لندن ،ومثله
انتمت شقيقته الرفيقة الدكتورة فاطمة ( )4وابن عمه الرفيق أمير خرسان ،فإنما نضيء
على جانب خفي من الوجود القومي االجتماعي في العراق ،قبل أن ينتمي عشرات
الرفقاء في السنوات األخيرة ،وتتأسس فروع.
قبل انضمامه إلى الحزب ،ا ُتهم الرفيق عباس حميد الخرسان بمشاركته في محاولة
اغتيال العقيد أديب الشيشكلي بتاريخ  ،1950/10/12عن هذا األمر تقول جريدة
«الجيل الجديد» في عددها بتاريخ :1950/10/28
«في الساعة  1:30من ليل  12 – 11تشرين أول بينما كانت سيارة العقيد أديب
الشيشكلي العسكرية تقله ومعه بعض الضباط في طريق عودتهم إلى دمشق على
طريق د ّمر ،فاجأهم كمين مسلح بأسلحة نارية أوتوماتيكية فأصيب من الضباط
المالزم االول حسين حده بأربع إصابات ،وأصيب المالزم غالب الشقفة بجرح خفيف.
وفي التحقيق ،تبين أن الكمين مؤلف من أربعة أشخاص هم حسين توفيق وعبد
القادر عامر من التابعية المصرية ،وعباس الخرسان وهو طالب عراقي في معهد
الحقوق بدمشق وزهير ابراهيم يوسف وهو الجئ فلسطيني وموظف في المطار
المدني.
حكم على الرفيق عباس ورفاقه باإلعدام إال أنهم استفادوا بعد فترة من اعتقالهم في
سجن المزة العسكري ،من العفو الذي أصدره العقيد الشيشكلي.
الحقاً ،تحدثت «الجيل الجديد» في عددها بتاريخ  21كانون األول  1950عن محاكمة
المتهمين في المحكمة العسكرية ،فقالت عن عباس الخرسان إنه عراقي ،طالب حقوق
في الجامعة السورية ،وعمره  27سنة.
عن الرفيق عباس خرسان ،يقول األمين غسان زكريا في رسالة له بتاريخ  30أيار
« :2007إن الرفيق خرسان غادر دمشق إلى بيروت ،وفيها ،أو في عمان ،التقى األمين
علي غندور ،الذي ساعده في السفر إلى لندن كما التقاه األمين أسد األشقر (واألمين
إنعام رعد) ،فعُ ين من قبل أحدهما مندوبا ً للحزب في المملكة المتحدة».
ويفيد الرفيق رفعت عسيران (« :)5أن الرفيق عباس خرسان سكن في مدينة
بيرمنغهام ،وتعاطى العمل الميكانيكي وافتتح مرأبا ً لتصليح السيارات ،ثم انتقل
إلى لندن ،تاركا ً مهمة الميكانيك ،بعد أن اقترن من امرأة بريطانية من عائلة ميسورة
فأسس مطعما ً للمأكوالت اللبنانية سماه «المطعم البغدادي» ،وبتوصية من األمين
علي غندور ،عمل الرفيق سمعان نخول( )6في مطبخ المطعم ،إلى أن تمكن في ما بعد
من االستقالل في العمل ،مفتتحا ً مطعما ً في قلب العاصمة البريطانية ،لينتقل الحقا ً إلى
منطقة أخرى :باتني».
كان الرفيق عباس ،كما يقول الرفيق الدكتور تيسير كوى «عنيفاً ،جريئاً ،شهماً .إال أن
ثقافته القومية االجتماعية كانت عادية على رغم حماسه الشديد .إن الكتابة عن الرفيق
عباس الخرسان من زاوية كونه عراقي األصل وأول مندوب إلى المملكة المتحدة ،ثم
تسليط الضوء على دوره في الشام ،قد تكون مفيدة ،بخاصة أنه بقي قوميا ً اجتماعيا ً
حتى وفاته».
يقول في مكان آخر« :إن الرفيق الراحل عباس مات مقتوال ً برصاصة أطلقتها خطأً،
زوجته البريطانية».
من جهة أخرى ،يفيد األمين عبدالله قبرصي في رسالة منه« :زرت الرفيق عباس في
منزله في ضواحي لندن وأقام على شرفي مأدبة عامرة وكنت هناك مع بعض الرفقاء
من عشيرة عراقية معروفة» (لم يورد اسمها).
ويضيف« :أن الرفيق عباس أصدر من مقره في لندن بالغا ً إثر المحاولة االنقالبية،
وزعه على الصحف في المغتربات والوطن يعلن فيه أن الحزب بريء من كل التهم التي

توجه إليه ،فاستحق لهذا الموقف ثناء قيادة الحزب»(.)7
من المعروف ،وهذا ما يعرفه ويوضحه الرفيق رفعت عسيران ،أن الرفيق عباس
الخرسان ساهم في أواسط الستينات بعمل المكتب البريدي الذي أنشئ في لندن من
أجل تأمين تواصل رئيس الحزب الموقت ( )8األمين عصام المحايري ،مع فروع الحزب
عبر الحدود ،وبالعكس.
والمكتب البريدي ساهم فيه الرفيق رفعت عسيران ،وكان قد غادر للتخصص
المصرفي ،والرفقاء الدكتور تيسير كوى ( ،)9غيث االرمنازي ( ،)10الضابط الطيار موفق
التيناوي ( ،)11والضابط الطيار عبدو وهبي (.)12
رفيق آخر من العراق يكشفه لنا األمين غسان زكريا ،أوال ً في اللقاء الذي جمعنا به
عند زيارته بيروت منذ أشهر ،ثم في رسالته المؤرخة في  ،2015/04/12إذ يقول« :إن
الرفيق الراحل فائق فؤاد البياتي حضر من بغداد ،مع والدته وأخواته الثالثة ليستقر في
دمشق عام  ،1949بعد أن كان والده العميد الركن الطيار أحمد فؤاد البياتي قد تقاعد من
سالح الجو الملكي العراقي ،وكان قد شارك في حرب  1948ضد الطيران «اإلسرائيلي»،
فسكنوا بمنطقة المزرعة قريبا ً من بيتي الدمشقي ،وسرعان ما انخرط في نشاطاتنا مع
«أوالد الحارة» كما كان يجالسنا في حلقة الرفيق الراحل مروان قيسي الذي كان قوميا ً
اجتماعيا ً ممتازا ً في شروحاته وتفسيراته للمحاضرات العشر وغيرها من تعاليم».
يضيف األمين زكريا« :إلى أن استكمل معي الدروس والشروحات فأقسمنا متتابعين
قسم االنتماء يوم  1951/11/16بحضور الرفيق الراحل غسان أفرام الذي كان مديرا ً
لمديرية الرفيق الشهيد أديب الجدع ،كما أن األمين الراحل بشير موصللي كان حاضرا ً
تأدية القسم» .و«كان الرفيق فائق شعلة نشاط وحركة حزبية ،كان واحدا ً ممن تصدوا
لهجمة عدد من خصوم الحزب على مركز الحزب في جادة عرنوس ،وقد أصيب برأسه
بحجارة ،كما أصيبت زوجتي السابقة يومها بأحجار عدة ،كما كان إلى جانبي في
تسلقي – وعدد من الرفقاء – قمة األربعين بجبل قاسيون ،حامالً تنكة مازوت إلحراق
إطارات سيارات ليلة األول من آذار  1955احتفاال ً بعيد مولد حضرة الزعيم».
ويكمل« :عاد الرفيق فائق البياتي وعائلته .إلى بغداد في  18نيسان  ،1955قبل
أربعة أيام من اغتيال العقيد عدنان المالكي واستمر زمنا ً على مكاتبتي ومراسلتي من
هناك إلى دمشق ،لكنه انقطع فجأة عنهما بعد عودتي إلى دمشق من بيروت وقد نزحت

هوامش

( )1تولى مسؤولية منفذ ع��ام ال �ق��دس ،إض��اف��ة إلى
مسؤوليات حزبية أخرى ،كنا كتبنا عنه في فترة سابقة،
لالطالع على النبذة الدخول إلى الموقع التاليwww. :
.ssnp.info
( )2من طرابلس ومن أولى الرفيقات في الحزب.
( )3من طرابلس كان رجل أعمال في مدينة بومباي
(الهند) حيث ُعين قنصالً فخريا ًللبنان فيها ،ترشح مرتين
لالنتخابات النيابية عن المقعد السني في طرابلس ،من
أعماله أن��ه تولى في الفترة  1959-1955إدارة مكتب
شركة طيران لبنان Air Libanفي بغداد .لالطالع على
النبذة المعممة عنه ،الدخول إلى موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية  Infoالواردة آنفاً.
( )4اقترنت من مواطن من آل الصدر ،كانت تتردد إلى
بيت الطلبة في رأس بيروت في خمسينات القرن الماضي،
وعلى معرفة بالرفيق الراحل خالد محمد قطمة ،الذي كان
ناظرا ً لإلذاعة في منفذية الطلبة الجامعيين ،وغ��ادر إلى
الكويت حيث لمع فيها صحافيا ً وكاتبا ً سياسيا ً وأديباً .ت ّم
اغتيالها في بغداد.
( )5نشط ح��زب�ي�ا ً ف��ي خمسينات وستينات القرن
ال�م��اض��ي .انتخب ع�ض��وا ً ف��ي مجلس نقابة المصارف
في فترة تولي ال��راح��ل كبريال خ��وري رئاستها .تولى

عن األولى إلى الثانية« ،هرباً» من االعتقال الذي راح ضحيته الرفيق عوض القيم
(وغيره من الرفقاء).
استمر انقطاع الرفيق الراحل  44سنة ،قضى منها  5أعوام في السجن وقد قبض
عليه يعقد حلقة إذاعية لبعض أصدقائه العراقيين شارحا ً لهم تعاليم سعادة والمبادئ
والمحاضرات .والتقى صدام حسين في سنة من سني أسره ،واستمع إليه محاضرا ً في
«القومية العربية» وشعارات حزب البعث ،فلما أفرج عنه وكان البعث يحكم في العراق،
وانقطعت رسائل المركز الموقر عنه في بغداد ،فالتحق بحزب البعث وعمل جاهدا ً خالل
فترة االنقالبات العراقية على «تفهيم» أصدقائه أن العراق هو جزء من «سوراقيا» وأن
«الصحراء» بين الكيانين هي بادية وليست صحراء...الخ».
ويضيف« :حصل الرفيق فائق على وظيفة في «المساحة العسكرية» لكن في مدينة
البصرة ،فانتقل وعائلته إلى هناك خالل الحرب العراقية  -اإليرانية ،والتحق أشقاؤه
الثالثة بالجيش فقاتلوا في خنادقه على مدى سنتين ،وأصيبوا بجراح ،فسرحوا
إثرها ،فيما رزقت زوجه بغالم أسمياه صفاء ثم بابنة أسمياها سندس ،ومن بعدهما
غالمين ،توفي واحد منهما متأثرا ً بجروحه» .و«في  1999لبيت دعوة الرئيس صدام
حسين لزيارة بغداد ومعي وفد من مجلتي «سوراقيا» التي وقفت إلى جانب العراق في
استعادتها الكويت.
في مكتب للبريد كنت أزوره ،خالل زيارتي ـ دخل عليه الرفيق فائق مرتديا ً دشداشة
بيضاء على عادة أكثر العراقيين في فصل الصيف الحار جداً ،مع ذلك عرفته وعرفني
فتعانقنا مرحبا ً بي ،آخذا ً بي وبمن معي إلى منزله لنلتقي زوجه وأبناءه.
في عام  ،2000وكان الحصار ما زال مطبقا ً على العراق ،فبالكاد تجد صابونا ً
وحليبا ً ومحارم ورقية و… فحملته على السفر معي إلى دمشق حيث تركته هناك وقد
استأجرت لهم منزال ً أقاموا به ،فيما عدت إلى لندن.
ومضت األيام فإذا به يصاب بوجع في القلب ،وابنته بداء السكري ،وكان قد هرم
وشاخ مبكراً ،وحنّ للعودة إلى بغداد ،مدينته التي أحبها وأمضى فيها أكثر عمره ،فلما
عاد وزوجه لزيارة االبنة وابنتيها ،وقد ولدت أخرى أسمتها أليسار  -بناء على اقتراح
والدها  -أصيب بنوبة قلبية حادة قضت عليه ،تاركا ً لي وصيته وفيها يطلب مني
االهتمام بابنته وابنتيها وصهره».

مسؤوليات حزبية ،معظمها في المجال المالي .ما زال عند
إيمانه بالقضية السورية القومية االجتماعية.
( )6ه��و ال��رف�ي��ق اس�م��اع�ي��ل أح�م��د الخنسا م��ن بلدة
قدموس (الشام) .انتقل إلى لبنان بعد حادث اغتيال العقيد
عدنان المالكي .اقترن من السيدة ليلى عبد الله متري
(من كفرحزير) .غادر بعد الثورة االنقالبية إلى الكويت،
فاألردن ثم الى لندن .عاد إلى بلدة كفرحزير ،وفيها فارق
الحياة ،يوم االثنين  24آذار .2003
( )7يفيد الرفيق تيسير كوا في رسالة له« :إن مسألة
البالغ عن الثورة االنقالبية شارك فيها رفيق من أسرة
(نرجح أنه الرفيق
الرياشي ،لم يعد يذكر اسمه الكامل»،
ّ
اميل الرياشي ال��ذي نشط حزبيا ً في الفترة التي أعقبت
الثورة االنقالبية) واألمين الراحل فيليب مسلم (الكاتب
والشاعر والقصصي ،وقد نشرنا عنه نبذة بتاريخ 15
تموز .)2014
( )8تعيّن رئيسا ً موقتا ً من قبل اإلدارة العامة الموقتة
في األردن بعد أن حلّت نفسها ،وكان قد خرج من األسر.
( )9م��ن دم��ش��ق .ن �ش��ط ح��زب �ي �ا ً ف��ي ل �ن��دن إل ��ى أن
تقاعد فانتقل لإلقامة خارجها .عمل مع وزارة التربية
البريطانية .كنا تحدثنا عنه في النبذة المعممة بعنوان
«أن��ا ع��ائ��د» .ل�لاط�لاع ال��دخ��ول إل��ى أرش�ي��ف ال�ح��زب على
موقع شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية
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( )10من الكيان الشامي .كان سفيرا ً للجامعة العربية
في المملكة المتحدة .ما زال مقيما ً في لندن.
( )11كبير ط�ي��اري شركة الطيران ال�س��وري��ة .كان
الطيار الخاص لطائرة الرئيس حافظ األس��د ،وه��و ابن
دورته .كان معروفا ً أنه قومي اجتماعي .توفي عام 2013
بحادث سير في دمشق.
( )12كنا نشرنا عنه نبذة تضيء على سيرته الحزبية
النضالية ،ونأمل أن نكتب عنه أكثر .من مواليد جديدة
عرطوز ،قرب دمشق .أمضى سنواته األخيرة في مدينة
طرطوس.
( )13ك��ان البريد الحزبي المرسل إل��ى التنظيم في
الشام في ستينات القرن الماضي ،يوضع في ملحمته في
دمشق ،ومنه كانت الرفيقة /أو الرفيق المندوب يتسلم
البريد الحزبي من التنظيم إلى المركز في بيروت .رفيق
مميز بأدائه الحزبي وبالتزامه.
**
نأمل من أي رفيق أو صديق يملك معلومات تفيد السيرة
الشخصية والحزبية لكل من الرفيق عباس الخرسان
وشقيقته الدكتورة فاطمة ،أن يكتب إلينا.
كذلك ،من يعرف عن مكان إقامة ابن عمه الرفيق أمير
الخرسان في حال أنه ما زال على قيد الحياة.

