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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.

معتقل المية ومية� ...أوائل �أربعينات القرن الما�ضي

االمين ابرهيم يموت

االمين انيس فاخوري

يكاد ال يخلو سجن ،أو مخفر ،أو معتقل في لبنان والشام
إال وكان من نزالئه قوميون اجتماعيون .وإذا كنا كتبنا،
وكتب أمناء ورفقاء ،فإننا ندعو كل رفيق يملك ما يفيد به
من معلومات عن تعرضه ،أو غيره من الرفقاء ،لالعتقال
والسجون والمالحقات ،أن يكتب ويد ِّون .فتلك المعلومات
ليست شخصية ،إنما هي ملك الحزب ،لتاريخه الكبير الذي
يجب أن يبقى لكل أجيال الحزب ولألمة.
من أبرز تلك المعتقالت التي سمع بها معظم القوميين
االجتماعيين ،إنما نرجح أن قليلين منهم يعرفون عنه ،هو
معتقل المية ومية.
هنا بعض من كثير ،نضعه بتص ّرف جميع رفقائنا ،آملين
أن نتسلم من كل رفيق لديه معلومات مفيدة عن معتقل «المية
ومية» ،أن يساهم معنا في إغناء المعلومات عن هذا المعتقل
وصوالً إلى إعداد ملف كامل عن المعتقل ،الشاهد على نضال
مميز قام به القوميون االجتماعيون في السنوات األولى من
أربعينات القرن الماضي.
األم��ي��ن اب��راه��ي��م يموت ه��و من
أكثر الذين كتبوا عن معتقل «المية
وم��ي��ة» ،فمؤلفه «الحصاد المر»
غني بالمعلومات ،التي نوجز هنا
أبرز ما جاء فيها:
« ك��ان المعتقل مدرسة تابعة
إلحدى اإلرساليات األجنبية ،ويقع
على تلّة ُت��ش��رف على صيدا من
ال��ش��رق ،و ُت��ش��رف على البحر من
على بُعد خمسة كيلومترات .التلة
مكشوفة من الجهات األربع ،وتمتد
حواليها التالل والجبال واألودية.
إلى الجنوب تلّة أخرى تقع عليها
بلدة مغدوشة .منظر صيدا الرابضة
على البحر رائع.
يتألف المعتقل من بناء رئيسي
يشتمل على طوابق ع��دّة يجلّله
سقف القرميد األحمر ،وهو مبني
من الحجر األبيض .صورة البناء
المشرف على الشاطئ ظلّت في
مخيلتي زمنا ً طويالً ،وانطبعت،
على ما يظهر ،في الالوعي عندي،
م ّما حداني في مطلع السبعينات
إل��ى تشييد بنا ٍء كبير من الحجر
يظلّله ال��ق��رم��ي��د األح��م��ر لسكني
الخاص على تلّة من تالل بيت مري
المشرفة على بيروت ،تشبه إلى
ح ٍّد بعيد تلّة المعتقل.
�ب
ح���ول ب��ن��اء ال��م��ع��ت��ق��ل م�لاع� ُ
ل��ك��رة ال��س��ل��ة ،وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة،
وملعب كبير لكرة القدم ،وأراض
مزروعة بالزيتون وأشجار السرو
والشربين .عند مدخل المعتقل
ب��ي��وت ك��ان��ت ف��ي األص���ل لسكن
األس��ات��ذة ،فأصبحت مخصصة
لعائالت الضباط المشرفين على
المعتقل .وب��ج��وار البناء الكبير
صت واحد ٌة منها
ص َ
أبنية صغيرة ُخ ِّ
للمعتقلين المتزوجين وعائالتهم،
وبناية أخ��رى للنساء المعتقالت
العازبات .أُلحِ ق بالمعتقل ،وعلى
عجل ،مبنى من األترنيت وكذلك
م��خ��زن كبير وب��ي��وت م��ن التنك
ليستعملها المعتقلون للغسيل
واالستحمام.
في كل بناء من أبنية المعتقل
ٌ
مطبخ وم��س��ت��ودع للمونة .وقد
ُق��طِ ��ع��ت ال��ص��ال��ون��ات ال��ك��ب��ي��رة
ب��ح��واج��ز خشبية ل��ت��ك��ون غ��رف�ا ً
صغيرة للمعتقلين .ال ح��واج� َز
بين البناء المخصص للرجال،
والبناء المخصص للعائالت .أما
المعتقالت من النساء ،وأكثرهن
من الفنانات األجنبيات اللواتي
ك��نَّ يعملن ف��ي المالهي الليلية

عبد الله المشنوق

في ب��ي��روت ،فبناؤهن يقع ضمن
األس�لاك الشائكة ،وال يُسمح لهنّ
بالمجيء إلى البناء الكبير إال حين
ت��وزي��ع ال��م��واد األول��ي��ة ،أو حين
يأتون لزيارة المستشفى.
يشعر المعتقلون في الواقع،
بأنهم محتجزون في مكان بعيد
عن الناس ،وضمن حدود يتمتعون
�ح��ري��ة التنقل ،وممارسة
فيها ب� ُ
األل���ع���اب ال��ري��اض��ي��ة ،وإق��ام��ة
السهرات والحفالت والمباريات
الرياضية .فاالعتقال لم يكن بقصد
التأديب أو ال��زج��ر ،وإن��م��ا بقصد
حجز الحرية ومنع الضالعين في
األعمال السياسية ،أو التخريبية
من القيام بأعمال ُتض ّر بأمن الدولة
المنتدبة والحلفاء ،وال ه ّم أن يكون
بينهم الكثيرون ممن ال ناقة لهم وال
جمل في الحرب وال في السياسة.
تكفي مجرد الشبهة لسوق الناس
إلى االعتقال ،وإبعادهم عن مجرى
الحياة.
ال وقت محددا ً للنوم وال للنهوض.
يُدعى المعتقلون م � ّرة كل صباح
ليتفقدهم آمر المعتقل في الساحة
العامة ،و ُي��ن��ادى على كل معتقل
باسمه .كان اآلمر ضابطا ً فرنسيا ً
ي��ع��اون��ه م��س��اع��دون فرنسيون،
ورجال أمن لبنانيون.
األكل متوفر ،ومن نوعية جيدة،
وكميته كافية .ينقسم المعتقلون
إلى وحدات ،تهتم كل وحدة بتنظيم
مطبخ خ��اص ل��ه��ا .ه��ن��اك الحِ لل
الكبيرة والطناجر ،والوقود متوفر
من م��ازوت وحطبُ .تعطى المواد
األولية بنسب معينة .لكل ُمع َت َقل
حص ُته اليومية أو األسبوعية،
ّ
و ُي��ش��رف على مستودع اإلعاشة
والمستشفى معتقلون يعينون
ب��ال��ت��راض��ي م��ن ب��ي��ن اإلداري���ي���ن
وأص��ح��اب االخ��ت��ص��اص .يحصل
القوميون على إعاشتهم كمجموع
ولهم مطبخهم الخاص ،ويتبرع
ال��ق��ادرون منهم بمبالغ شهرية
ت��س��اع��د ع��ل��ى ت��ح��س��ي��ن ن��وع � ّي��ة
ال��ط��ع��ام ،وك��ن��تُ م��ول��ج�ا ً بتس ُّلم
اإلعاشات وإدارة المطبخ.
يُسمح للمعتقلين بشراء مواد
غذائية إضافية من د ّك��ان مالصق
للمعتقل ،كما يشترون من الدكان
أغراضا ً وأدوات يحتاجون إليها.
ي��أت��ي المتعهّد ي��وم��ي �ا ً فيسجل
للمعتقلين طلباتهم فيلبيها في
اليوم التالي ،و ُت��ع��رض الجرائد
والمجالت يوميا ً للبيعَ .
صص
خ ّ

المعتقلون مكانا ً للحالقة وآخر
ل��ل��خ��ي��اط��ة وال����ك����وي ،وي��ت��م��ت��ع
المعتقلون بحريّة اقتناء الراديو
وآالت الموسيقى .المشرفون على
المعتقل يمثلون أمة عريقة في فهم
الحريات ولو في حالة الحرب.
ك��ان ي��ت��راوح ع��دد المعتقلين
في البناء المخصص للرجال بين
الماية والخمسين والمايتين بما
فيهم القوميون الذين كان عددُهم
بين األرب��ع��ي��ن والستين .العدد
يتغير من ي��وم ليوم بفعل حركة
القادمين وال��خ��ارج��ي��ن .ك��ل يوم
أو يومين ن��زالء ج��دد ،ومعتقلون
محظوظون يُخلى سبيلُهم .م َّر
ٌ
رجال
على المعتقل ،في تلك الفترة
معروفون أمثال ع��ارف النكدي،
وعبدالله المشنوق ،وال��دك��ت��ور
فريد زين الدين ،والدكتور حمدي
الخوجة ،والدكتور يوسف بوجي،
وزهير عسيران ،وسعيد سربيه،
وعبدالله دبّوس ،وشارل شاوول،
واألم��ي��ر نهاد أرس�ل�ان ،ومعروف
سعد ،واسكندر حريق ،وعلي ناصر
الدين ،وناظم ال��ق��ادري ،وج��ورج
يونان ،والدكتور يوسف سمارة،
وغيرهم .وكانت حصة الحلبيين
كبيرة ،إذ ك��ان بيننا رش��اد برمدا
(وزير سوري) وأحمد قنبر (وزير
سوري) والدكتور عاطف الغوري،
والشيخ مصطفى السباعي (رئيس
تك ّتل ديني ف��ي ال��ش��ام) ،وأف��راد
عائلة من عائالت بلدي وأرس��ان
واألميري والترمانيني والرفاعي
وملص وغيرهم.
ّ
نظم المعتقلون فرقا ً لكرة القدم
والكرة الطائرة ،وكانت هذه األخيرة
هي اللعبة المفضلة ،و ُت��ق��ام لها
المباريات الدورية ،وتحظى بأكثر
قسط من التشجيع والحماس .لم
ينعزل القوميون عن غيرهم في
الحياة االجتماعية أو الرياضية.
كانت فرقهم الرياضية مفتوحة
للغير ،وك��ذل��ك المطبخ الخاص
بهم يشترك فيه من يشاء ،وكان
يُفرض رسم مالي على المقتدرين
من القوميين وغيرهم ،ال يتعدى
العشر ليرات شهرياً ،يُص َرف على
شراء المواد اإلضافية ،ويُدفع منه
تعويضات رمزية للطباخين.
ال م��ش��ارك��ة ف��ي غ��رف المنامة
ب��ي��ن القوميين وغ��ي��ره��م إال في
بعض الحاالت ،فالغرف صغيرة،
ومتوفرة ،ومساحاتها متفاوتة في

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.
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إعداد :لبيب ناصيف

االمين الياس سمعان
االتساع تستطيع استيعاب االعداد
الصغيرة والكبيرة التي تنسجم كل
مجموعة منها مع بعضها اآلخر.
ال��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة للقوميين
ّ
منظمة .كان على رأسهم مسؤول
إداري هو مرجعهم في كل شيء.
قبل مطلع ع��ام  1942ك��ان وليم
سابا( )1هو المسؤول ،ثم تعاقب
على المسؤولية ك��ل م��ن أنيس
ف��اخ��وري ،ومأمون إي��اس ،وف��ؤاد
أب��و عجرم .ويصير تعيين هؤالء
من قِبل الرئيس نعمة ثابت ،أكان
خ��ارج المعتقل أم داخله ،ويطيع
القوميون هؤالء المسؤولين إطاعة
مبصرة.
ف��ي ج��وان��ب المعتقل مساحة
م��ن األراض�����ي م���ح���دودة تصلح
لزراعة الخضار ،وقد نشط بعض
المعتقلين ف���ي زراع�����ة ال��خ��س
والفجل والبصل وغيرها .كان من
ه��ؤالء ،ولعلّه أنشطهم ،معروف
سعد ،النائب ال��ذي اغتيل مطلع
ع��ام  ،1975ف��ك��ان مقتله بداية
الحرب اللبنانية الهوجاء خالل
السبعينات والثمانينات .قلّما
كنتَ ترى معروف إلاّ وهو يتعهّد
خصصها لنفسه.
قطعة من األرض ّ
ي��ل��ب��س ال���ش���ورت ف��ق��ط م��ن دون
أ ّي��ة قطعة ثياب أخ��رى .مع ّرضا ً
جسده الرياضي للشمس والهواء.
ك��ان ال يقيم اع��ت��ب��ارات للمظاهر
االجتماعية ،وكنتَ تشعر بمحبته
ل�لأرض والتصاقه بها ،وهو يُطل
على مدينته ،ص��ي��دا ،على بُعد
بضعة كيلومترات ،ويرمق ،بشوق
وول��ه ،بساتينها وبياراتها التي
كانت ملعب طفولته وشبابه.
م����ع����روف ك�����ان م����ن أن��ش��ط
ال��م��ن��اض��ل��ي��ن ال��ج��ن��وب��ي��ي��ن ضد
الصهيونية في الثالثينات .كان
يمنع س��ي��ارات الشحن المح ّملة
بالخضار والفاكهة ،والمتجهة إلى
المستعمرات اليهودية في فلسطين.
انتمى في ما بعد ،ولفترة قصيرة،
إلى الحزب السوري القومي ،وكانت
له مواقف قومية مشهودة ،ثم انكفأ
واع��ت��ن��ق ال��م��ب��ادئ االش��ت��راك��ي��ة،
وأصبح من الداعين إلى التنسيق
مع الدول الشيوعية واالشتراكية.
أثناء اعتقاله ،وعلى رغم معرفته
بالمسؤولين القوميين أمثال نعمة
ثابت ومأمون إياس ،كان يتج ّنب
االحتكاك الفكري معهم ،ويكتفي
بالحد األدنى من العالقة.

رشاد برمدا

الرفيق زكريا لبابيدي
ك���ان ال��ف��رن��س��ي��ون يُ��ؤمِّ��ن��ون
للمعتقلين الثياب الداخلية ،ونوعا ً
من الصبابيط الخشبية ُتس ّمى
«س��اب��و» باإلضافة إل��ى األغطية
ال��ص��وف��ي��ة واألس���� ّرة ال��ح��دي��دي��ة.
«ال��س��اب��و» ض���روري للتنقل في
المطبخ وأماكن الغسيل.
***
كان أنيس فاخوري هو المسؤول
الحزبي الذي يدير شؤون القوميين
ي��وم دخولي إل��ى المعتقل ،وكان
سبقه في المسؤولية وليم سابا.
ك��ن��تُ أك����نّ ل��ول��ي��م ،وال أزال،
التقدير واالح���ت���رام ،فهو مشبع
بالنظام واألخ�لاق��ي��ة ،وق��د أنهى
دروس���ه الهندسية ف��ي جامعات
ألمانيا ،ورافق الزعيم أثناء مكوثه
هناك بطريقه إل��ى االرجنتين .ال
يتساهل بأي انحراف ،ويؤمن بأن
التصرفات الشخصية يجب أن
تخضع لألخالقية الحزبية بشك ٍل
صارم.
لعبة الشطرنج كانت من األلعاب
الرائجة ،وكان لها أنصارها .عبد
الله المشنوق من فرسانها ،وكان
يتبارى فيها مع رفقاء أمثال الياس
سمعان( ،)2واب��راه��ي��م الشامي،
وجبران جريج ،ومعي .إنها لعبة
تناسب جو المعتقل ،وجو الحرب،
وتساعد في تقطيع الوقت وتمرين
العقل.
ف��ي الخامس عشر م��ن كانون
ال��ث��ان��ي  1942اح��ت��ف��ل��ن��ا بعيد
ميالد بشير فاخوري( )3وه��و من
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��ق��دام��ى ،صيدلي
يملك مع أخيه الرفيق محي الدين
صيدلية فاخوري في محلة باب
ادري���س ف��ي ب��ي��روت .أقمنا حفالً
خ��اص�ا ً تخلّله الغناء واإلن��ش��اد،
اشترك فيه رفقاء جدد وفدوا على
المعتقل ذل��ك ال��ي��وم ه��م :خليل
الطفيلي ،وعيسى حمادة ،ونجيب
ح��ري��ق ،وبشير ال��ه��ن��ا ،وتيسير
شيخ األرض ،وإدوار توتنجي.
انتشى البعض ،وأُل��ق� َي��ت بعض
الخطب التي تناسب الحال ،ومنها
ما أشاد بأريحية بشير و« َك َرمه»
ال��ح��ات��م��ي ،ل��ع� ّل ن��وب��ة م��ن الكرم
ت��ن��ت��اب ب��ش��ي��ر ،فيبسط المزيد
م��ن الحلويات والسكاير .بشير
عُ ��رف بإقباله على المسؤوليات
الحزبية ،وبد ّقته المالية إال أنه
يحب القبض ويستصعب الدفع.
إنه شقيق الرفيقة المناضلة ِنعَ م،

زوج��ة الرفيق األس��ت��اذ مصطفى
الالذقي .راف��ق سعاده قبل سفره
وبعد رجوعه من المهجر ،وكان
بيته مفتوحا ً للمناسبات الحزبية
الكبيرة .وفي المعتقل أشرف على
المستشفى وك��ان ي��ؤدي خدمات
إنسانية كبيرة لعامة المعتقلين.
توفي بشير خالل عام .1978
ك��ان يُسمح للمعتقلين ،وفي
حاالت خاصة ،بالنزول إلى صيدا
أو ب��ي��روت ل��ق��ض��اء أم���ر م��ه��م ،أو
تتوجب الحضور،
حضور مناسبة
ّ
كحضور جلسة محكمة ،أو تقديم
فحص ،أو حضور مأتم لقريب.
وكان يصاحب المعتقل موظفون
م��ن األم��ن ال��ع��ام ،فيذهبون على
حساب الرجل في التنقل ،والطعام،
ويحصلون ،فوق ذلك على بعض
ال��ه��داي��ا ،على سبيل التشجيع.
بعض تلك الزيارات كانت تحصل
بحجة األسباب الخاصة ،إال أنها لم
تكن كذلك ،وتجري بغض النظر من
رجال األمن.
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ف��ي األوق����ات ال��م��ت��وف��رة ان��ك� ّ
البعض منا على دراس���ة اللغة
األلمانية ،إذ كان أكثرنا يتقن إحدى
اللغتين ،اإلنكليزية أو الفرنسية،
وكان من أساتذتنا وليم سابا الذي
أتقن اللغة أثناء دراسته للهندسة
في ألمانيا .وبفضل اتساع الوقت
استطاع بعضنا إتقان اللغة كتابة
وق��واع�� َد خ�لال أش��ه��ر ،خصوصا ً
وقد تو ّفر جو المراجعة والتمرين
بوجودنا مع أجانب يتقنون تلك
اللغة.
وب��اإلض��اف��ة إل��ى دراس���ة اللغة
األلمانية أُتيحت الفرصة للبعض
م ّنا لمطالعة ع��دد كبير من كتب
ال��ت��اري��خ والفلسفة واالج��ت��م��اع،
وتوسيع اآلف��اق الثقافية ،مما ال
يُتاح خالل الحياة العامة خارج
المعتقل.
الزم الكثيرين ال��وض��عُ المالي
السيئ .الموارد قليلة والمعيشة
صعبة أثناء الحرب .المتطلبات
المالية ف��ي المعتقل م��ح��دودة،
خصوصا ً للذي ال يدخن وال يشرب،
إال أن ه��ن��اك ح��اج��ي��ات ال ب��د من
شرائها بالمال .كان يأتي بين الفينة
واألخ���رى نعمة ثابت ،أو مأمون
إياس ،أو أنيس فاخوري ،أو فؤاد
أبو عجرم ،ويعرضون على بعض
الرفقاء مساعدتهم المالية .وبإيعاز
منهم ك��ان الياس سمعان وإسبر

ح��داد ،وهما خيّاطان معروفان،
يخيطان بعض الثياب للرفقاء ،ما
كان يساعد في تحسين المظاهر،
والمحافظة على الحد األدن��ى من
الشياكة .وبالطبع ك��ان الياس
واسبر يرفضان تقاضي أي أجر.
للمعتقل ساعاته الحلوة ،ومن
أحلى الساعات مباريات كرة القدم
وال��ك��رة ال��ط��ائ��رة .أُقيمت ف��ي أول
شباط  1942مباراة في كرة القدم
على الملعب الكبير ذي المواصفات
الدولية حضرها ،باإلضافة إلى
جمهور المعتقلين« ،االدجدان» قائد
السجن .وفي مباريات كتلك كان
يُسمح للعائالت المعتقلة وللنساء
ال��ع��ازب��ات أن ي��أت��ي��ن .ك��ان نجم
المباراة توفيق البربير ،العب الكرة
المعروف في لبنان آنذاك ،وتوفيق
قومي سابق كما أورد ذلك جبران
جريج في جعبته .وقد اع ُت ِق َل مع
شقيقيه ُحسني وأنور من غير ذنب
سوى أنّ أخاهم األكبر ،رشاد ،كان
مراسالً صحافيا ً في ألمانيا ،وكان
مطلوبا ً من الفرنسيين.
باإلضافة إلى حوالى الثالثين
م��ن القوميين ال��ذي��ن اع ُتقلوا في
أواخر عام  ،1941دخل في األشهر
ال��ث�لاث��ة األول����ى م��ن ع���ام 1942
حوالى ثالثين آخرين ،ولم يخرج
سوى واحد ،بعد ذلك خ ّفت حركة
ال��دخ��ول وال���خ���روج .االستقبال
وااله��ت��م��ام ال��ل��ذان ك��ان يلقاهما
الوافدون كانا يُنسيانهم الكثير من
هموم االعتقال ورهبة االغتراب.
ي��دخ��ل ال��ق��وم��ي ،ف� ُي��ف��رد ل��ه مكان
للنوم مع زمالء ينسجم معهم ،أو
يختارهم هو ،و ُتعطى له اللوازم
المخصصة ،ويثقف ف��ي قانون
المعتقل ،وأوقات الطعام ،وأنواع
التسهيالت ،ووس��ائ��ل الترفيه،
فال يلبث أن يندمج في المجموع،
ويغيب في الزحام.
األرض التي أُقيم عليها المعتقل
أرض ك��ل��س��ي��ة ت��ح��ت��وي ع��ل��ى
حجارة بيضاء وطرية ،ظهر أنها
تصلح للنحت .وما إن حصل ذلك
االكتشاف حتى تح ّولت صخور
المعتقل إلى منجم ،وهرع الكثيرون
إلى تقطيع الحجارة وتحويلها إلى
منافض للسكاير وشمعدانات
للزينة ،وآنية للزهور وغير ذلك.
وكنت أنا من الذين انصرفوا إلى تلك
الهواية الجديدة .البعض ،ومنهم
األجانب ،ط ّوروا الهواية إلى حرفة،

واستجلب الدهانات المختلفة،
وأخ����ذ ي���ل��� ّون ت��ل��ك ال��م��ص��وغ��ات
ويبيعها للمعتقلين ويصدّرها إلى
أهله في الخارج للبيع .ومنهم من
جعل منها حرفة مجزية يتعيّش
منها بعد خ��روج��ه م��ن المعتقل.
()4
بين الرفقاء ك��ان أك��رم صوفي
خطاطا ً موهوبا ً
من طرابلس ،وكان ّ
ساهم في إضفاء مسحة جمالية
على بعض األعمال.
وب���اإلض���اف���ة إل����ى األح���ج���ار
البيضاء ،استعمل البعض أخشاب
ال��زي��ت��ون ال��م��ت��وف��رة ف��ي ن��ط��اق
المعتقل ،لحفر الشعارات وصنع
األدوات المكتبية .فالزيتون يتميّز
بمتانة الخشب ،ووج��ود العروق
الخشبية المختلفة األلوان التي ما
إن ُتطلى بالزيت وتتل ّمع حتى تبرز
روع��ة الخشب وجمال التالفيف.
كادت الزيتونات القليلة الموجودة
أن تختفي م��ن المعتقل .حملنا
الكثير م��ن ال��ت��ذك��ارات الحجريّة
والخشبية المنحوتة ،ومنها ما ال
يق ّل روع � ًة عن المصنوعات التي
يُتقنها المهنيّون.
افتتح المعتقلون في أوائل عام
 1942د ّكانين داخل المعتقلُ ،تؤ ّمن
بواسطتهما البضائع من الخارج.
ص��اح��ب��اه��م��ا ال��رف��ي��ق��ان ال��ي��اس
قدسيّة( ،)5وص�لاح الشيشكلي.
وص�ل�اح ه��و شقيق أدي���ب رئيس
جمهورية الشام في الخمسينات.
كما تألفت شركة لغسيل الثياب
وكيّها ،ولالستحمام بالماء الساخن
صاحباها عبد الرحمن بشناتي(،)6
وعيسى حماده( .)7الخدمات لقاء
رسم محدّد.
أخذت حياة المعتقل ،مع الوقت،
طابع حياة قرية صغيرة تتأمن
فيها أكثر الحاجيات .فيها حلاّ قون
وخ��ي��اط��ون وأص���ح���اب م��ت��اج��ر،
وأخ���ي���را ً ش��رك��ة لغسيل الثياب
واالس��ت��ح��م��ام ،إل��ى جانب زراع��ة
ال��خ��ض��ار وص��ن��اع��ة المنحوتات
الحجرية والخشبية ،واالستشفاء
وال��ط��ب��اب��ة ،ودروس ال��ل��غ��ات
والمطالعة ،والمباريات الرياضيّة
وفرق الموسيقى واإلنشاد .حياة
يتمناها الكثيرون ل��وال الهموم
األخ���رى المختلفة التي يسببها
االحتجاز ،وقد تكون هموما ً بسيطة
عند البعض تتجاوزها حسنات
المعتقل األخرى أو إمكانات العمل
المربح.
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تاريخ الحزب على الموقع المذكور آنفاً.
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