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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.

الرفيق م�شهور دند�ش ...العمالق بقامته وفي تاريخ حزبه
الحديث عنه ال ينتهي بصفحة واحدة ،وال بعشرات .فمن كان مثله ،عمالقا ً في
حضوره وفي قامته ،وفي بطوالته ،يُحكي عنه الكثير وتروى الحكايات .حسبه وهو
ابن «زعيم عشيرة» كان لها تاريخها وحضورها في الهرمل والبقاع الشمالي ،إن
إغراءات العشيرة لم تحجب عنه أنوار النهضة ،فأخذ بها متفانيا ً في سبيل ما اعتنقه
وآمن به مع ّرضا ً نفسه أكثر من مرة للشهادة.
في عددها رقم  496تاريخ  1985/8/17أوردت مجلة «صباح الخير» الخبر
التالي « :فقد الحزب السوري القومي االجتماعي وآل دندش الرفيق المناضل مشهور
دن��دش ،نتيجة ح��ادثٍ مؤسف( .)1والرفيق الراحل عرف خالل تاريخه النضالي
بالموقف الصلب والعزيمة التي ال تلين .وهو من المناضلين األوائل الذين قادوا عملية
التحوالت االجتماعية في البقاع عامة وفي بلدته الهرمل بشك ٍل خاص .وللرفيق الفقيد
نضاالت مشهودة ومؤثرة ضد قوى الظلم والهيمنة من إقطاعيين وتقليديين.
تكريما ً لذكراه سيقام يوم غ ٍد األحد  1985/8/18الساعة الحادية عشرة احتفال
تأبيني في بلدة العين في البقاع الشمالي.
والحزب السوري القومي االجتماعي الذي آلمه الحادث المفجع يتوجه بالتعزية
إلى الرفقاء في منفذية البقاع الشمالي وإلى ذوي الرفيق الفقيد مشهور دندش وإلى
إخوته وزوجته وأوالده «.
وفي عددها  497تاريخ  1985/8/24نشرت التغطية التالية لذكرى األسبوع
الذي أقيم للرفيق الراحل مشهور دندش ،وقالت « :في ذكرى أسبوع الرفيق مشهور
دندش أقام الحزب السوري القومي االجتماعي وآل دندش مهرجانا ً تأبينيا ً في بلدة
العين يوم األحد الماضي وقد حضر المهرجان رئيس الحزب األمين عصام المحايري
إلى جانب شخصيات رسمية وحزبية ورجال دين وممثلين لفعاليات وتنظيمات
وفصائل ورفقاء له عرفوا فيه األخالق القومية فكان القدوة في الصفاء والنضال من
أجل حزبه وبلدته وأهل بيته.
قدم الخطباء الرفيق علي الحاج حسن (األمين الحقاً) بأبيات شعرية وكانت الكلمة
األولى ألصدقاء الفقيد ألقاها سرحان بركات تاله ياسين شمص مسؤول الحزب
الشيوعي اللبناني في المنطقة الذي ألقى كلمة جبهة االتحاد الوطني ،ثم ألقى صبحي
شمص كلمة أشاد فيها بصاحب الذكرى معتبرا ً إياه شهيد العقيدة والجهاد.
وألقى األمين حافظ الصايغ كلمة الحزب السوري القومي االجتماعي فأشاد بالدور
الوطني والقومي لصاحب الذكرى ،قائالً« :هذا وفاء أبناء شعبك وحزبك من كل
المناطق والطوائف ألنك كنت منفتحا ً على الجميع وضد الطائفية» وأضاف متحدثا ً
عن الشهداء فقال« :كل يوم ال يكتب بدماء األحرار ليس من تاريخ شعبنا فهذا هو
تاريخنا الجديد يكتب بدماء الشهداء والوقوف في وجه التحديات.
وتابع :خاض حزبنا معركة بناء الوجه الجديد في وجه المتصهينين وحملنا
الراية ال البندقية فحسب بل مبادئ وخلق وسياسة وقرار بأن التقسيم ال يمكن أن يمر
على أي جزء من أرضنا ما دام جسمنا القومي ال يزال سليماً.
« وختم متعهدا ً أن تظل اللحمة ليعود لبنان منارة في األمة السورية ولتتوحد
البندقية في الصف الوطني» .واختتم المهرجان التأبيني بكلمة شكر للمشاركين في
التأبين ألقاها باسم العائلة شقيق الفقيد الرفيق ركان دندش.
من منفذية الهرمل وردتنا المعلومات التالية من ابنة الرفيق مشهور ،الرفيقة غادة،
ننشرها بالنص الحرفي كما وردتنا« :هو من قال عنه محمد يوسف حمود (األمين،
الشاعر) أنه غيّر طريق الموت بين أترابه لكن ما لم يقله محمد يوسف حمود أنه غيّر
طريق الحياة حتى مماته معتنقا ً الرسالة التي آمن بها ومنفذا ًتعاليمها في أدق جوانب
حياته.
هو مشهور مصطفى طعان دندش ،بكر زعيم عشيرة آل دندش التي استوطنت
شب على يد أم مشهور
جرود الهرمل ،مقاوم ًة العثمانيين والفرنسيين حتى االستقاللّ .
التي قالت في يوم من األيام لرئيس الحزب السوري القومي االجتماعي« :ولداي ال
يعمالن في مزرعة تملكها ،هما آمنا برسالة تساوي وجودهما فال تخجل وتهرب مني
إن مات هذا (حسن دندش بعد إصابته الخطيرة في شمالن) تأتني بذاك (مشهور
دندش الذي كان في غانا بعد محاولة االنقالب الفاشلة) وإن مات اآلخر فلدي أبناء
في كل من قال تحيا سورية».
عمل في صفوف الحزب مع غسان جديد وسعيد تقي الدين وشارك في عمليات
أمنية مختلفة ال يزال معظمها طي الكتمان في تفاصيله.
«عرفه من احتك به في تلك المرحلة باسم هملقار ولم يعرف القوميون االجتماعيون
عنه حتى تاريخه إال عملية الضباط السوريين المكلفين اغتيال غسان جديد ،والذين
أوقع بهم مشهور دندش بعد مجاراتهم حتى أتى بهم إلى بيروت ووقعوا في يد
القوميين».
«في حياته وواجباته المعلنة لعب دورا ً مفصليا ً بعد انتمائه إلى صفوف الحزب
في ترسيخ حضور الحزب في البقاع الشمالي ،المنطقة التي كانت ترزخ تحت نيران
البكاوية والعشائرية بأعنف صورها والتي كان من الممكن أن يكون «الشيخ مشهور
دندش» أحد رموزها ،لكنه اختار طريقا ً وعرة وضعته في مواجهة بكوات ومشايخ
تلك الحقبة فأسس لتقاليد جديدة حتى باتت التقاليد القومية االجتماعية ملتصقة
باسمه ال تنفصل عنه وال عن أوالده من بعده وال عن عائلته األكبر في تلك المرحلة».
«يذكر عنه كبار زعماء العشائر رفضه مبايعة عشيرته له بالزعامة وفقا ً للتقاليد
بعد وفاة والده ،وهو بكره ،حيث خلع العباءة التي ألبسوها له قائالً« :ال تقبل الزوبعة
ً ()3
الحمراء أن تستقر إال على اللحم الحي وهي ال تقبل شريكا».

إعداد :لبيب ناصيف

الرفيق مشهور بعد عودته محاطا ً بالرفقاء منهم االمناء حسن دندش وديب كردية ونجاح العميري

()2

استقبلته الهرمل لدى عودته في أواسط الستينات من أفريقيا بمهرجان لم تشهد
مثيالً له من قبل .شارك فيه حتى من حاربهم ،قائلين حتى يومنا هذا« :حاربنا لكن
بكبر ومحبة جعلتنا نحترمه ونحبه على رغم االختالف» .ك ّرمته الهرمل مدرك ًة
بفطرة شعبنا السليمة تميز أخالقه رغم أنه لم يكن يوما ً واعدا ً بوظائف أو طالبا ً لمركز
سياسي أو مقدما ً لخدمات معيشية يستغلها في ما بعد لمصالحه الشخصية .عرف
ّ
احتك بالقوميين من قريب أو بعيد حتى من دون أن يعرفه
اسمه وسيرته كل من
شخصياً.
«حارب طوال حياته اإلقطاع والعشائرية والطائفية وخلت نفسه المشبعة بنور
العقيدة من أي أنانية وكان يردّد دائما ً قول سعيد تقي الدين «من أجلك يا سورية هذا
القليل» .عشق الشهادة في سبيل عقيدته وطاردها حتى اللحظة األخيرة راغبا ً بها
أكثر من أي شيء ومتمنيا ً أن ينالها أحد أوالده (غادة ،سهاد ،ندين ،أوغاريت وغسان)
في حال لم يتمكن منها هو».
«عن مسؤولياته الحزبية ،تنقل بين الكثير منها لكن أعماله األمنية ما زالت غامضة
رغم بعض ما رشح عن حضوره في الكثير من المحطات المفصلية في تاريخ الحزب،
سواء في فلسطين المحتلة أو في الكيانات السورية المختلفة».
عمل مع سعيد تقي الدين في «كل مواطن خفير» وقام بالتنسيق مع عمدة الدفاع في

العمالق عام 1958

الحزب السوري القومي االجتماعي بكشف شبكة تجسس «إسرائيلية» كانت تديرها
مواطنة لبنانية من «أصل إسرائيلي».
«لهج بالعقيدة القومية االجتماعية في كل لحظة من حياته حتى الرمق األخير
وابتعد عن السياسة بمفهومها التقليدي .هذا األمر أبعده في المرحلة التي سبقت وفاته
عن المسؤوليات الحزبية ألن الزمن بات برأيه زمن الطرقات المختصرة والمساومات
ولم يكن مشهور دندش ممن يساومون على ذرة واحدة من العقيدة التي اتخذها إيمانا ً
له ولعائلته بالقول والقسم والفعل».
كان الرفيق مشهور دندش أمينا ً على قسمه وعقيدته حتى الرمق األخير ملتزما ً
بنظام الشكل المعبر عن نظام الفكر الذي ارتضاه سبيالً له في الحياة .لم ينل رتبة
األمانة رغم استيفائه جميع شروطها األساسية .هو األمين الذي أظهر فهما ً عاليا ً
والتزاما ً ال غبار عليه وقام بأعمال بطولية نعرف بعضها ونجهل معظمها ،في سبيل
أمته .لكنه وعلى مثال زعيمه «عاش ومات فقيرا ً من دون أن يدري بذلك».
«هذا غيض من فيض مشهور دندش كما عرفته في حياته وعرفت عنه أكثر بعد
رحيله ،أنا ابنته البكر التي ورثت أكبر ميراث ال أشتهي بعده أو سواه ،أنا ابنة الجندي
المجهول في صفوف النهضة السورية القومية االجتماعية التي ال خالص لهذه األمة
إال بها ،أنا الرفيقة ابنة الرفيق ،شقيقة ثالث رفيقات ورفيق ،وابنة رفيقة وخالة أربعة

أشبال (نينار ،إنانا ،مجد وسومر) .وهذا القول األخير جزء ال يتجزأ من سيرة مشهور
دندش فنحن جميعا ً في عائلته الصغيرة دليل صارخ على صدق يمينه حين ارتفعت
يمناه ليقسم ...أن يكون إيمانا ً لي ولعائلتي وشعارا ً لبيتي.»...
ولد الرفيق مشهور مصطفى دندش في وادي النيرة (جرود الهرمل) في األول من
تموز عام .1923
انتمى إلى الحزب في الهرمل في األربعينات ،تأثر بجو األمين أسد األشقر الذي
وجهه إلدخال شباب من أبناء العشائر إلى الحزب ،وكان وراء انتماء عدد جيد من أبناء
عشائر عالو وناصر الدين وزعيتر وحمية ،كما يفيد األمين مصطفى عزالدين الذي كان
قد تولى مسؤولية مندوب مركزي للبقاع ،مضيفا ً أن الرفيق مشهور تميّز بحماسه
وسعيه ليبرهن أنه تخلّى عن عشائريته في سلوكه مع الناس.
اقترن الرفيق مشهور من الرفيقة وجيهة علوه ،ورزق منها الرفيقات غادة ،سهاد،
نادين ،أوغاريت والرفيق غسان .تصدى الرفيق مشهور لإلقطاع السياسي في الهرمل
وكان أول من تناول آل حمادة علنا ً في بلدة الهرمل مما شجع أبناء العائالت األخرى
وعشائر الهرمل على رفع الصوت ضد صبري حمادة وعائلته.
من أعماله الخالدة في تاريخ الحزب أنه استدرج الضابط الشامي راشد قطيني
وعددا ً من ضباط المخابرات الشامية في فترة تو ّلي عبد الحميد السراج في أواسط
الخمسينات من القرن الماضي إلى منزل في منطقة األوزاعي ،يملكه الرفيقان خليل
وجوزف الطويل ،من المريجة( ،)4موهما ً إياهم أنه سيسلمهم العميد غسان جديد
مقابل رشوة مالية كبيرة ،فإذا به يسلمهم إلى العميد غسان.
بعد ذلك طلب إلى الرفيق مشهور أن يغادر إلى األرجنتين حيث أمضى فيها ردحا ً
من الزمن وإليها غادر الحقا ً شقيقاه األمين حسن ،والرفيق راكان إنما لفترات قصيرة.
يكفي أنك إذا قلت مشهور ،يتابع المستمعون إليك ،في الهرمل والبقاع الشمالي،
االسم كامالً :مصطفى طعان دندش.
فهو كان الحاضر بامتياز ،ولو غاب لفترات .له يحلو أن تزغرد النساء ،ترقص
الصبايا ويدبك الرجال مع المواويل.
حنانيك مشهور دندش .كم طربنا لسماع حكاياتك .كم شعرنا ،ونحن نذكرك،
بالفخر والعنفوان .كم كنتَ محلّقا ً في مواقفك.
ألف تحية لروحك يا خالدا ً في تاريخنا.

هوامش

 - 1توفي إث��ر ح��ادث سيارة فيما ك��ان متوجها ً ال��ى بلدة «النبي عثمان»
لالجتماع بعميد الداخلية.
 - 2تولى في المركز وف��ي منفذية بيروت مسؤوليات عديدة ،منها عميد
للمالية .يصح أن يكتب عنه.
 - 3بدوره اعتذر األمين حسن عن تقبل زعامة العشيرة .فت ّم خلع العباءة
على الرفيق دندش دن��دش ،بعد أن كان تخ ّرج من بلجيكا وعاد إلى الوطن .بعد
وفاته باكرا ً جدا ً لداء في القلب ،تولى االبن الرابع واألخير ،الرفيق ركان دندش،
زعامة العشيرة وما زال.
 - 4من منطقة المريجة ،عرفا الحزب نضاالً والتزاما ً وتضحيات ،وتولى كل
منهما مسؤوليات حزبية عديدة.

مشهور دندش محموالً على االكتاف عند عودته من غانا

وكيل عميد الدفاع الرفيق جوزف ن�صر� ...صحافي تن�ضح كتاباته فكر ًا عقائدي ًا وا�ضح ًا
رفقاء الخمسينات عرفوا جيدا ً الرفيق جوزف نصر ،كما
عرفوا شقيقته ماغي( )1التي ،وإن لم تنت ِم إلى الحزب ،إنما كانت
إلى جانبه في سنوات النضال ،خصوصا ً في السنوات التي
أعقبت الثورة االنقالبية .فقد كانت مع المئات من الرفيقات،
والمواطنات ،من أمهات وشقيقات وزوجات الرفقاء األسرى،
تتحرك وتضرب عن الطعام ،وتعتصم وتواجه أعقاب بنادق
قوى األمن الداخلي ،وترفع صوتها متحدي ًة ،جسور ًة.
وفاته:
وافت المنية الرفيق جوزف نصر صباح الثالثاء  11كانون
الثاني  .2007نقل جثمانه إلى مسقط رأسه حمانا ،وأقيمت
الصالة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر الخميس 13
كانون األول في كاتدرائية مار الياس – حمانا .ويومي الجمعة
والسبت تقبلت عائلته التعازي برحيله في كاتدرائية مار
نقوال -األشرفية.

فرادة جوزف نصر

نشر نائب رئيس الحزب في حينه األمين محمود عبد الخالق
الكلمة التالية ،في عدد  2007/02/14من جريدة «النهار»:
«باألمس ،فقدنا عزيزا ً هو الصحافي الكبير جوزف نصر
(المدير المسؤول في جريدة «النهار») وهو نفسه السوري
القومي االجتماعي العتيق ،معتنق العقيدة القومية والمؤمن
بمبادئ الحزب ،والذي بإيمانه هذا تخطى االنتماءات الطائفية
الضيقة شاهرا ً االنتماء إلى نهضة تكافح من أجل بلوغ غايتها
في الوحدة والحرية.
ج��وزف نصر هو من رعيل المناضلين القوميين الذين
يحفظ لهم الحزب السوري القومي االجتماعي ،تضحياتهم
وعطاءاتهم .ذلك الرعيل الذي خاض أخطر مواجهة مع النظام
الطائفي في لبنان ،وتعرض بسبب مواجهته للتصفية والقمع
والتنكيل واالضطهاد والمالحقات وعذابات السجون.
قالئل هم الرجال الرجال ...وجوزف نصر من هؤالء الرجال
القالئل الذين أقدموا على األخطار من دون تردد ودفعوا ضريبة
االنتماء إل��ى الحزب ،وضريبة االيمان بالوحدة الروحية
واالجتماعية التي تجمع وال تفرق.
بعزة المناضلين وشموخ األباة وعناد المؤمنين بعقيدتهم،
واج��ه ج��وزف نصر الطغاة ،فاعتقل وسجن أكثر من مرة،
لكنه لم يتخ ّل عن قناعاته .وميزة هذا الرجل لم تقتصر على
صفاته وصدقية انتمائه ،بل تعدت ذلك إلى الجمع بين مهنته
كصحافي بارع ،ومسؤوليته في الحزب كوكيل لعميد الدفاع
في أصعب مراحل الحزب وأدقها ،وهذه فرادة طبعت مسيرة
جوزف نصر الحافلة بالعطاء.
جوزف نصر مناضل من الدرجة األولى ،ومتفانٍ في سبيل
قناعاته ومدافع عما يؤمن به ،مثقف بكل ما في الكلمة من
معنى ،وهو الذي استطاع بثقافته وإبداعه وجرأته وقلمه أن
يضبط اللحظة بكل محموالتها متلبسة يأخذنا على حين غرة
قبل أن تولد وتكتمل بشاعتها ورعبها كما هي عليه اآلن.
جوزف نصر جزء من تاريخ الحزب ومن تاريخ «النهار».

عزاؤنا ألهل بيتك وأحبائك وزمالئك ورفقائك والبقاء لألمة
والخلود لباعث النهضة انطون سعاده الذي بهدي مبادئه
عرفنا حقيقة الوحدة المجتمعية ومعنى الحرية والصراع».
وفي عدد «النهار» بتاريخ  2007/12/12نشر الصحافي
حبيب شلوق المقالة التالية تحت عنوان:
قسيس الليل إلى فجر «النهار»»
«جوزف نصر ّ
« لم يكن «األستاذ جوزف» حتى األمس القريب يسلّم بأن
الموت قريب ،على رغم السنين العديدة التي طواها ،وإن
كان رجالً مؤمنا ً إيمان االرثوذوكسي المستقيم الرأي بالموت
والحياة الثانية ،ذلك ألن ثقته بنفسه كانت أكثر من عادية،
ربما ألنه لم يكن يخاف الموت بل كان يواجهه في محطات
كثيرة من حياته.
« جوزف نصر المدير المسؤول لـ«النهار» الذي كان يتباهى
بأنه رافق «المعلم» (األستاذ غسان تويني) منذ بداية عمله
في «ن��ه��ار» وال��ده المرحوم المؤسس جبران تويني ،هو
من رعيل مطلقي نهضة «النهار» إذ بدأ العمل فيها أواسط
األربعينات أيام كانت الجريدة في سوق الطويلة ،حامالً معه
عقيدته القومية السورية االجتماعية بعدما كان انجذب إلى
فكر الزعيم أنطون سعاده ،وغاص في العمل الحزبي حتى
األعماق ،وتقلّب في مناصب حزبية عدة بينها وكيل عميد
الدفاع ،وك��ان من أترابه قوميون كبار بينهم أسد األشقر،
وغسان تويني ،وعبدالله سعاده ،وعبدالله قبرصي ،ونعمة
تابت ،وانعام رعد ،ومصطفى عز الدين ،وجورج عبد المسيح،
أي كان أحد أعمدة الحزب في عز «وقفات العز» ،وقبل أن يقلب
«أبو كريم» شفتيه متألما ً من تشرذم وانقسام.
و«أبو كريم» كما كان يحلو للخلّص أن يسم ّوه تيمنا ً بنجله
كريم ،وفي مقدمهم األستاذ غسان والشهيد جبران تويني
ومعاصرون وأصدقاء كثر له ،بدأ عمله الصحافي عام 1947
محررا ً رياضيا ً في جريدة «كل شيء» التي أسسها النقيب
محمد بعلبكي والمرحوم سعيد سربيه ،ثم مسؤوال ً عن باب
«كل شيء رياضي» فيها.
« وانتقل بعد ذلك إلى «النهار» ليزاول التحرير والكتابة
السياسية ،وكانت كتاباته تنضح فكرا ً عقائديا ً واضحاً،
ومعارضة شرسة مكشوفة للتجديد للرئيس بشارة الخوري
وانتقادا ً عنيفا ً للحكم بإعدام الزعيم أنطون سعاده ،ما سهّل
على «العهد الدستوري» ال��ذي كان يحاول تأمين التجديد
للخوري ،إدخ��ال جوزف نصر السجن« ،بتهمة تهديد األمن
القومي!».
« وفي السجن تع ّرف إلى غسان تويني السجين اآلخر بتهمة
المعارضة أيضاً ،وترسخت صداقتهما و«تعمدت» بمناقشة
قومية وبطعام السجن وشرابه .خرج جوزف نصر من السجن
بعد سنة ،وكان سبقه إلى الحرية غسان تويني الذي سجن 3
أشهر فقط ،وعاد «ابو كريم» إلى الصحافة ،وعمل عام 1951
في «صدى لبنان» التي اشترى امتيازها رفيقه في الحزب الذي
أصبح صهره محمد بعلبكي ،لينتقل بعد ذلك إلى «األحرار» مع
نقيب الصحافة كميل يوسف شمعون ،فإلى «البناء» الناطقة

باسم الحزب القومي .وتخللت تلك الحقبة محاولة االنقالب
التي قام بها الحزب ضد الرئيس فؤاد شهاب ،وأدت إلى حملة
توقيفات لم يعرف لبنان لها مثيالً ،وكان جوزف نصر من
الموقوفين بجرم «كتم معلومات».
« وي��روي النقيب محمد بعلبكي أن خطيئة ج��وزف «في
رقبتي» ،إذ قال له ذلك اليوم أنه سيتوجه إلى ديك المحدي
لرؤية «الشباب» في منزل أسد األشقر ،فطلب منه جوزف
أن يرافقه ...ورافقه .واعتقل الجميع وسيقوا إلى المدينة
الرياضية «السجن الواسع» ،أوال ً ثم إلى ثكنة األمير بشير».
« يومها نقل القوميون الضباط المعتقلين إلى منزل أسد
األشقر ،ويروى عن ألسنة قادة قوميين أن عددا ً من الضباط
الذين ُخطفوا فاجأوا قادة االنقالب بقولهم« :أوقفوا فؤاد شهاب
ونكون معكم!».
« وفي ما يشبه استراحة المحارب خرج جوزف نصر من
السجن ليزاول التدريس في الكلية الشرقية في زحلة ،ثم
ينشئ مزرعة أبقار في البقاع تبعده بعض الشيء عن هموم
السياسة ومتاعب الصحافة .لكنه سرعان ما عاد إلى مهنة
البحث عن المتاعب».
« وبين صحيفة وأخرى عمل جوزف نصر في شركة «الكات»
التي أسسها النائب السابق إميل البستاني ،وقبلها في مديرية
اإلعاشة أي��ام الحرب العالمية الثانية .ومنذ ذلك التاريخ
وجوزف نصر في كل مكان وملجأ لكل محتاج .و«النهار» التي
تركها في الخمسينات يبدو أن جزءا ً كبيرا ً من «أبو كريم» ظل
فيها .وعاد الحنين يحمله إليها مجدداً ،ولكن هذه المرة في
«الحمراء» بعدما انتقلت الجريدة مع غسان تويني من قلب
بيروت التقليدي حيث أسسها جبران الجد ،إلى قلب بيروت

النابض ،وقبل أن تنتقل ومعها جوزف نصر إلى وسط الحداثة
مع جبران االبن الشهيد».
« في  1963/10/01عاد أبو كريم إلى «النهار» ليواكب
انطالقة جديدة لها ،اتسمت بالمعارضة الشديدة للعهد
الشهابي ،وقاست مع األستاذ غسان الكثير من المعاناة
«واالضطهاد الرسمي» لكنها حظيت بالتفاف شعبي حولها
ع��ززه لبنانيون كبار مثل الرئيس كميل شمعون والرئيس
صائب س�لام والعميد ريمون إده وكمال جنبالط وغيرهم
كثر ،مما ّ
وطد عالقة جوزف نصر بهؤالء السياسيين وال سيما
سجل له «ابو كريم» وقوميون
منهم العميد ريمون إده الذي ّ
كثر موقفه الرافض بشراسة لـ«االعتقاالت العشوائية» بعد
محاولة االنقالب.
وراف��ق جوزف نصر في تلك الحقبة أئمة «النهار» غسان
تويني ولويس الحاج وميشال أبو جوده وفرنسوا عقل وإميل
داغر وغيرهم ،وكانت الطبقة التاسعة عند األستاذ غسان أطال
الله عمره والطبقة السادسة عند األستاذ ميشال ابو جودة
رحمه الله «مصنعين» للقادة السياسيين إن لم نقل للرؤساء،
وفيهما كان يلتقي القادة السياسيون ويخططون ويوجهون
وين ّفذون .وفي االنتخابات كان الفقيد يدا ً يمنى للنائب غسان
تويني في كل معركة خاضها .وبعد وفاة المرحوم ميشال أبو
جودة ،تولى جوزف نصر منصب المدير المسؤول في الجريدة
ثم انتخب عضوا ً في مجلس نقابة الصحافة خلفا ً ألبو جودة
أيضاً».
« وتميّز ج��وزف نصر في عمله الصحافي خصوصا ً في
«النهار» بالعطاء حتى الرمق األخير .وكان بشهادة عارفيه
أهم محقق عرفته الصحافة اللبنانية ،نظرا ً إلى ما اتصف به
من ج��رأة وفضول واندفاع واحتراف ،مما جعله ال يتراجع
أمام أي مهمة وفي أي وقت من الليل والنهار .كذلك تميّز بسعة
إطالع ومعرفة عميقة بلبنان ،محافظة محافظة ومدينة مدينة
وضيعة ضيعة بل دسكرة دسكرة ،ما ليس متوافرا ً لدى أي
صحافي .ون ّمى تلك المعرفة من خالل مالحق «النهار» التي
ولدت في الستينات وكان بينها ملحق يومي للمناطق.
« كذلك ربطته صداقة حميمة باألرض ،وغاص في أحوال
الفصول والطقس ،وصار من ر ّواد االهتمام باألحوال الجوية
وغيرها .ومن هنا نشأت صداقة حميمة بينه وبين مدير مرصد
الجامعة األميركية في بيروت نقوال شاهين ،انتقلت بعده الى
العائلة فتعامل معها في أحوال الطقس وما إليها».
« وخ�لال عمله ف��ي مالحق «ال��ن��ه��ار» كتب ج��وزف نصر
مجموعة تحقيقات عن المناطق في سلسلة مشهورة تحت
عنوان «في مجاهل الجمهورية» ،ولم يترك زاوية وال قضية
وال مشكلة إال تناولها في تلك التحقيقات .ولم يكن يتردّد في
التوجه الى أقاصي األرض إذا كان في ذلك إفادة الستكمال
خبر أو تحقيق أو الحصول على معلومة معينة تطلبها رئاسة
تحرير الجريدة».
« وفي هذا اإلطار يروي صديقه ورفيقه لسنين طويلة رئيس
التحرير فرنسوا عقل ،أطال الله عمره ،أن االستاذ غسان اتصل

ذات ليلة ماطرة جدا ً بـ«ابو كريم» ليقول له إن ال َب َرد تساقط
في منطقة عكار بحجم البيض ،وأدى الى أضرار جسيمة وم ّزق
خيم النايلون ،طالبا ً منه التوجه إلى عكار «ألنو بدي صورة
على الصفحة األول��ى» .وانطلق نصر الى عكار قبل منتصف
الليل بقليل وعاد فجرا ً لتصدر «النهار» في اليوم التالي منفرد ًة
بتحقيق بقلم «ابو كريم» وصور عن «جريمة ال َب َرد».
« ومن مميزات جوزف نصر أيضا ً أنه خالل حرب لبنان
التي امتدت طويالً ولم يشارك فيها بل مقتها ،كان يحرص على
التنقل بين بيروت وبيروت ويجهد لتأمين مرور الصحافيين
والموظفين بين الضفتين .وفي وقت انصرف الناس كل إلى
االهتمام بشؤونه انصرف «أبو كريم» إلى تكريم من لم تسمح
الظروف بتكريمهم كما يجب ،ووفى كثيرين حقهم بتكريمهم
والكتابة عنهم بعد الوفاة ،حتى بات مرجعا ً عن كل من كتب
عنهم .وأذكر ذات يوم أنه طلب من كاتب هذه السطور الحلول
محله في مثل هذا التكريم ألنه كان مريضاً ،وكان ما كان...
ولكنني لم أكن أنتظر أن أصل إلى مثل اليوم ،فأكتب عن أمير
من أمراء هذا النمط في الكتابة.
« و«أبو كريم» هاوي الخيول استنبط زاوية لسباق الخيل
في «النهار» ،كان فيها مرجعا ً ومستنداً ،وكان أيضا ً مالذا ً ألي
شاك ومصغيا ً إلى كل زميل وعضدا ً ألي مغبون ،وصديقا ً
صدوقاً ،حتى إذا «طلع خلقه» كان ذلك للحظات ،ولم يكن
يتردد في االعتذار عن أي خطأ ارتكبه وإن عن غير قصد وحتى
ولو كان لزميل من جيل ولديه».
« رحل «ابو كريم» أمس عن  88عاما ً (من مواليد ،)1919
وغدا ً سيعود الى حمانا التي أحبها حتى العبادة .كانت حمانا
بالنسبة إليه عاصمة العالم وعروسه .وإليها كان من حين الى
آخر يدعو أصدقاءه ليتمتع بحديقة حول المنزل اعتنى بها
ورتبّها على ذوقه ،فتتحلّق حول الشقيق الوحيد ست شقيقات
مع عيالهن ،وأخوة من عائلته الثانية «النهار».
« «ابو كريم» سنفتقدك كثيراً .صوتك سيغيب لكن صداه
سيرجع كل يوم يا قسيس ليل «النهار» من الفجر الى النجر».
« «اب��و كريم» ...ع��ذرا ً إذ أجدني أكتب عنك من دون إذن
منك».
اقترن الرفيق جوزف نصر من السيدة برناديت ريشار ورزق
منها :إيمان وكريم.
شقيقاته الراحالت سعدى ،ماري ،شمس ،نيللي ،منيرفا،
وماغي.
انتمى إلى الحزب في أربعينيات القرن الماضي.

هوامش:

 - 1كانت مخطوبة من األمين محمد بعلبكي عندما حصلت الثورة
االنقالبية .بقيت وفي ًة له ،كما بادلها الوفاء .فاقترنا بعد خروجه من
التقيت بها كثيرا ً في ستينات القرن الماضي وما زلت أذكر
األس��ر.
ُ
منزل العائلة الذي كان في شارع مار الياس ،منطقة كركول الدروز.

