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عن الحوار اليمني في الكويت
} حميدي العبدالله
تستم ّر جولة ال�ح��وار التي ب��دأت في الكويت بين وف��د صنعاء وال��وف��د الذي
يمثل القوى اليمنية المدعومة من الرياض و«التحالف العربي» بقيادة المملكة
العربية السعودية .وعلى عكس الجوالت السابقة لم يجر تعليق الحوار ،ليس
فقط ألنّ الدولة المستضيفة ،وهي الكويت ،بذلت جهدا ً استثنائيا ً للحؤول دون
أي
تعليق الحوار والعودة إلى المواجهة ،بل وأيضا ً ألنّ طرفي الصراع ال يريان ّ
مخرج من الحرب المد ّمرة سوى االستمرار في الحوار ،على أمل الوصول إلى
تسوية سياسية في نهاية المطاف تساعد على إرساء ح ّل يؤ ّمن مصالح الطرفين
المتصارعين.
قد تستم ّر جوالت الحوار ،سواء كانت متواصلة كما هو عليه الحال اآلن ،أو
متقطعة إذا اقتضت الحاجة إلى رفعها لبعض الوقت ،ولكن الحوار مستم ّر ،وال
ح ّل في اليمن عن طريق الحرب .هذه باتت قناعة الطرفين المنخرطين في الحرب.
المملكة العربية السعودية ،و«التحالف العربي» وصال إلى هذه القناعة بعد مرور
أكثر من عام على بدء «عاصفة الحزم».
لقد حققت السعودية وحلفاؤها مكاسب في المحافظات الجنوبية ،ومنعت
السيطرة الكاملة للجيش اليمني واللجان الشعبية على ك ّل أنحاء اليمن الشمالي،
ولكنها غير قادرة على تحقيق المزيد من التقدّم ،واستمرار الحرب على هذا النحو
يشكل استنزافا ً ويتيح فرصة أمام تنظيم «القاعدة» ليتمدّد على حساب القوات
العربية وال سيما في المحافظات الجنوبية ،وبالتالي باتت لديها مصلحة حقيقية
في وقف الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية يكون لحلفائها دور وحصة في
نظام الحكم اليمني الجديد ،استنادا ً إلى هذه التسوية ،ألنّ القضاء الكامل على
خصومها ،وتحديدا ً حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي لم يعد هدفا ً واقعيا ً كما
كانت تعتقد عند بدئها الحرب على اليمن وإطالق «عاصفة الحزم».
م��ن جهتها ال�ق��وى اليمنية األخ ��رى ،وت�ح��دي��دا ً ح��رك��ة أن�ص��ار ال�ل��ه والمؤتمر
الشعبي ،باتت على قناعة بعد تش ّكل التحالف العربي ،ودعمه لألحزاب اليمنية
ال�ت��ي تلتف ح��ول الرئيس عبد رب��ه منصور ه��ادي ،أنّ قدرتها على السيطرة
بمفردها على اليمن أم��ر غير واقعي ،وق��د تبدّدت النجاحات التي تحققت قبل
بدء «عاصفة الحزم» ،على األق ّل في المناطق الجنوبية ،وبعض المناطق الواقعة
في وس��ط اليمن ،أض��ف إل��ى ذل��ك أنّ الحصار البري والبحري المفروض على
اليمن ،أثقل كاهل اليمنيّين وخلق أوضاعا ً صعبة للغاية ال يمكن تح ّملها لفترة
طويلة ،وبالتالي باتت الواقعية تفرض عليهم تسهيل الوصول إلى ح ّل سياسي
على قاعدة اقتسام السلطة مع القوى والجماعات المدعومة من المملكة العربية
السعودية و«دول التحالف العربي».
هذه الحسابات هي التي جعلت مسار الحوار اليمني – اليمني يختلف مثالً
أي طرف من
تفسر لماذا ال يستطيع ّ
عن الحوار السوري – السوري ،وهي التي ّ
األطراف اليمنية االنسحاب وتعطيل الحوار.

هذا االغتيال مختلف
ـ ال يختلف اثنان على أنّ لـ«إسرائيل» يد فاعلة في اغتيال الشهيد القائد مصطفى بدر الدين،
كما ال يختلف اثنان على مكانته لدى المقاومة ،وال على تحميلها «إسرائيل» المسؤولية.
ـ شراكة أو قيام «إسرائيل» باالغتيال يستدعي حسابات «إسرائيلية» وفقا ً لمعايير
التوازنات وما رست عليه قد تتح ّول إلى مواجهة تستدرج حرباً.
ـ ليست القضية أنّ «إسرائيل» تعتبر الصيد الثمين يستحق حرباً ،بل إنّ االغتيال ُيراد له
أن يكون جزءا ً من حرب ال تريد «إسرائيل» تأجيل فرضيتها لما بعد حرب سورية وتكون
فيها وحدها وهي تعلم النتائج.
ـ االغتيال يقول إنّ «إسرائيل» ق ّررت خوض مغامرة الذهاب إلى الحرب اآلتية قبل وقتها
طالما لديها شركاء في حرب سورية يخوضون حربهم التي ال تختلف عن حرب «إسرائيل»
فل َم ال تكون حربا ً واحدة.
ـ السعودية وتركيا و«القاعدة» في حلف الحرب يقولون لـ«إسرائيل» إنْ هزمنا لن تقوم
لك قائمة ،وإنْ فزنا كان النصر للجميع ،و«إسرائيل» تقول لهم إنها حاضرة للشراكة شرط
أن تكون التسوية إذا وقعت شاملة للجميع.
ـ رباعي الحرب «إسرائيل» والسعودية وتركيا و«القاعدة» ،وساحة الحرب الفاصلة
حلب.

التعليق السياسي

وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتض َن محطات المعات من تاريخ الحزب السوري
ُت ّ
خص ُ
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.

عميد المالية� ،أحد م�ؤ�س�سي �شركة «ر�سامني يون�س»
الأمين ر�شيد محمد ر�سامني
قد يعتقد جاهلو تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي أنّ
أعضاءه ينشطون ،فقراء ،حتى إذا أصاب النجاح المالي واليُسر،
أحدهم ،توقف عن اإللتزام وعن النضال الحزبيين ،بعد أن بات رجل
أعمال ناجحا ،وبالغ الثراء.
إال أنّ نماذج عديدة في حزبنا تدحض هذا اإلعتقاد .إذ نجد مئات
من الرفقاء في الوطن وعبر الحدود ،وهم أثرياء ورجال أعمال ،ومع
ذلك فهم مستمرون في حمل أعباء النهضة ويتابعون نضالهم الحزبي
بكثير من الثبات والتفاني.
سابقا ً كنا تحدثنا عن الرفيق نقوال طراد( )1أحد أصحاب «بنك طراد»
ومديره .اليوم نحكي عن نموذج آخر :األمين رشيد رسامني الذي،
رغم أنه أصبح من مالكي أحد أكبر شركات مستوردي السيارات في
لبنان والمنطقة (شركة رسامني يونس) فقد استم ّر على إيمانه .تولى
مسؤولية عميد المالية ،و ُمنح رتبة األمانة.
عرفتُ األمين رشيد رسامني كثيرا ً عندما تولى أوائل تسعينات القرن
الماضي مسؤولية عميد المالية ،وكنت عميدا ً لشؤون عير الحدود.
دائما ً كان يدلي بآرائه بعد تفكير ،وبكثير من التر ّوي والرصانة.
وعرفته أكثر في اللقاءات التي كانت تعقدها العمدة لمجموعة
من أمناء ورفقاء قضوا سنوات عديدة في المهجر ،وباتت لهم معرفة
وطيدة بأحوال الجاليات .أذكر منهم األمناء مسعد حجل ،عادل شجاع،
رشيد رسامني ،أحمد عز الدين ،فاروق أبو جودة ،والرفقاء فؤاد غندور،
فؤاد خليفة ،نمر ثلج.
يص ّح ان
هذه النبذة ال تغطي كل سيرة األمين رشيد رسامني ،فعنه ُ
يُكتب الكثير .املنا ان يساهم بذلك رفقاؤه في ليبيريا وفي الوطن وقد
خبروه جيداً ،وكانوا معه في الكثير من محطات حياته.
عسانا نضيء ونع ّرف ،على أمل أن يصدر مؤلف يفي األمين رشيد
حقه مواطناً ،ورجل أعمال ،ومناضالً حزبياً ،ووجها ً مشرقا ً في جاليتنا
في ليبيريا.
وفاته
أوردت نشرة «صوت النهضة» في عددها عن شهر كانون األول
 ،2004الخبر التالي:
« ش ّيع الحزب السوري القومي االجتماعي وأهالي بلدة دير قوبل أحد
قياديي الحزب ،الراحل األمين رشيد رسامني في مأتم كبير حضرته
وفود شعبية وسياسية من المناطق كاف ًة .وقد ألقى عميد اإلذاعة
واإلع�لام يحيى جابر كلمة عدّد فيها مآثر الراحل ودوره اإلنساني
واإلجتماعي .وتناول جابر في كلمته التطورات األخيرة المستجدة،
واستنكر التفجير الذي تعّ رض له الوزير مروان حمادة وأودى بحياة
أحد مرافقيه .ودعا جابر في كلمته الى التعقل في التعاطي مع األمور،
مؤكدا ً أنّ قرار مجلس األمن األخير  1559يشرع باب الفتنة الداخلية
التي يرغب جميع اللبنانيين في تج ّنبها واتقاء شرورها وويالتها».
وفي العدد المذكور نشر األمين ع��ادل شجاع( )2كلمة مؤثرة في
صديقه ورفيقه ،وكلمة أخرى تحدّث فيها صديقه المواطن سامي
شريف قيس عن مزايا األمين الراحل.
** **
الصديق الصدوق األمين رشيد رسامني
األمين عادل شجاع
«رحيلك المضرج بالدم والمفاجأة أدمى قلوبنا ،لكنك بما زرعت من
محبة وبما خلّفت من مآثر ال تزال وستبقى في قلوب ذويك ورفقائك
ومحبيك مثاال ً حيا ً يتحدّى الموت وحضورا ً ساطعا ً يتحدّى الرحيل.
باق في الذاكرة أيضا ً قدوة تحتذى ،ليس فقط على صعيد
وأنت ٍ
عالقاتك الشخصية وأعمالك الخيرية على غناها ،بل وأيضا ً على
الصعيد االجتماعي اإلنساني الذي ال يرقى اليه إال المميّزون.

من العمل الحزبي في منفذية بيروت
الحلقة الإذاعية في منزل ال�سيد محمد الكردي
جاء في الصفحة  ،95في الجزء الرابع من مؤلف «مع أنطون
سعاده» لألمين جبران جريج ان «من برنامج العمل اإلذاعي
في منفذية بيروت أقامة حلقات إذاعية في منازل أشخاص
أصدقاء للحزب يحضرها عدد من المواطنين البارزين المثقفين
في المنطقة لإللتقاء بالزعيم الذي يتولى إدارتها ويشرح فيها
الدعوة الى المبادئ القومية اإلجتماعية.
يضيف« :أذكر أنّ الحلقة األولى أقيمت في منطقة عائشة
بكار في منزل السيد محمد الكردي «ابو شريف» حضرها ما
يربو على األربعين شخصاً ،أذكر منهم األساتذة زكي مزبودي،
منير الالدقي ،ويوسف سوبرة.
«قامت على أثرها قيامة األوساط السياسية المحلية التي
كانت تعتبر المنطقة مغلقة على األفكار التقدمية ،محتكرة
للزعماء التقليديين .انّ هذه الحلقة اإلذاعية ح ّركت النفوس
القابلة للنهوض وأطلقتها في تيار مصارع على صعيد مواز
للصعيد القومي االجتماعي.
«م��ن الحلقات الناجحة التي ما أزال أذك��ر الضجة التي
أحدثتها هي تلك الحلقة التي ت ّمت بمسعى من الرفيق مختار
نصولي في منطقة البسطا ،في منزل للبحصليّ( )1والتي ض ّمت
عددا ً قدر بالعشرات من النخبة المثقفة التي كانت على ح ّد
قول الداعي الى الحفلة « تفتيش عن مخرج من القفص الذي
كان يسجنها ،قفص التقاليد الموروثة ،من طائفية او عائلية».
«كذلك قامت قيامة األوساط المحلية التقليدية وعلى رأسها
رياض الصلح الذي اعتبر نجاح هذه الحلقة بحضور زعيم
الحزب السوري القومي االجتماعي ،خصمه األلدّ ،اعتبر هذا
النجاح هجوما ً صاعقا ً عليه في عقر داره ،فأخذ يتصل باألفراد
الذين حضروا الحفلة لكي ينتزع – على ح ّد قوله« -السموم
التي جرعوها من كلمات أنطون المعسولة».
«بدأ الصراع في هذه المنطقة حامي الوطيس واستعملت
فيه ك ّل أساليب الرجعية من إثارة طائفية لجهة مذهب الزعيم
او تحريك للعائلية االجتماعية:
َ
«فمن يكون الزعيم نسبا ً إذا قورن بنسب هؤالء الحاضرين.
ولكن التيار كان قد انطلق يقوده الفريق المتح ّرر من الطائفية
والعائلية ،وكان لتدخل رياض الصلح الفائدة العكسية عليه
إذ ع ّززت نظريات الزعيم وأقواله.
«ولع ّل أبرز ر ّد على هذه الردود الرجعية تصريح بابا رشاد
ألولئك العاتبين عليه لدعوته الزعيم لزيارة مدرسته« :أنا
مواطن حر» .لي ك ّل الحرية أن أدعو من أشاء الى مدرستي .
ولي الشرف ك ّل الشرف ،أن يكون أنطون سعاده قبل بتشريف
مؤسستي بزيارة» .وفي سجل المدرسة ما تزال عبارة الزعيم
بخط يده تقول:
«إن ربحتم معركة األح���داث ربحتم معركة المصير
القومي».
«وكذلك في إحدى هذه الحلقات ،تقدم من الزعيم الشاب
شفيق جدايل( )2طالبا ً منه ان يكتب له عبارة في دفتره
المخصص ألق��وال الشخصيات ،فكتب له الزعيم العبارة
ّ
المشهورة «المجتمع معرفة والمعرفة قوة» ،وكذلك تقدّم منه
الرفيق الدكتور سامي عيتاني طالبا ً منه الشيء نفسه فكتب
له عبارة أخرى (مفقودة من سوء الحظ).
ومن الحلقات الناجحة تلك التي انعقدت في منزل الرفيق
شاوي( )3في األشرفية ،وكان من أبرز حضورها المحاميان
الالمعان الناشئان فؤاد بطرس وعبد الباسط غندور.
وكذلك من الحلقات الهامة على صعيد آخر تلك التي جرت

في محلة الجميزة في منزل آل الشامي( )4والتي ض ّمت عددا ً
كبيرا ً من الشباب  -النخبة أيضاً.

** **
عن الحلقة في منزل السيد محمد كردي ،كتب الرفيق الراحل
مارون حنينة بتاريخ  ،2003/11/21ما يلي:
«روى لنا الرفيق المرحوم خليل الطفيلي( )5بحضور
الرفيق عيسى حماده( ،)6انّ أحد وجهاء رأس بيروت ،السيد
محمد الكردي دعا حضرة الزعيم الى أمسية تعارف لنخبة
من المثقفين البيروتيين ومنهم الطبيب والمهندس والمحامي
والكاتب والصحافي  .فكانت سهرة ناجحة من حيث طرح
األسئلة من الحضور على حضرة الزعيم وأجوبته المعروفة
بقوة الحقيقة والمنطق واإلق��ن��اع .فبدا السرور على وجوه
السائلين وأبدوا قناعاتهم في ما قاله الزعيم.
وعند االنتهاء من السهرة توجه الوجيه البيروتي السيد
محمد الكردي بسؤال للزعيم « :شو رأيك بالشباب يا حضرة
الزعيم ،انشالله على خاطرك؟»
فأجاب الزعيم بما يلي« :جرت العادة عند مواطنينا في
جبل الثورة السورية ان ( ينحني) الشباب الممتطين صهوات
جيادهم أمام شيخ القرية ،يهزون السيوف بأيديهم قائلين( :
لعينيك يا شيخ).
فكان يتف ّرس بوجوههم ويجيب بكلمتين:
إذا كان مجرباً :من عادتك
اما الغير مج ّرب ،فيجيب شيخ القرية :نشوفك
ويقصد هنا شيخ القرية ،بأن تذهب وتجاهد وتخوض
المعارك وترجع بخير.
وعندئ ٍذ تطلّع الزعيم بالحضور وقال لهم ( :نشوفكم يا
شباب)...
فكم كان عظيما ً هذا القول كقائد أمة أوجد منطقا ً يختلف
جدا ً ع ّما تعودناه من أقوال الزعماء والوجهاء التقليديين وقد
عرفناهم بأقوالهم التقليدية (شباب ممتازين* منرفع راسنا
فيهم ،وكتير نس ّرينا بشوفتهم).
وبعد ذلك صافح الزعيم الحضور ف��ردا ً ف��ردا ً بابتسامة
وبهجة وكانت عالمات االمتنان والتقدير بادية على الوجوه.
*مراجعة النبذة المعممة عن «الحلقات اإلجتماعية»،
مراجعة قسم أرشيف الحزب على موقع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية .ssnp.info

هوامش

وحتى يبقى المستقبل في دائ��رة رؤيتنا ،يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واح��د ،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.

( )1لم ي��ورد األمين جبران جريج اإلس��م الكامل .إنما
نعلم أنّ رفيقا ً من بيروت يدعى فؤاد البحصلي .لربما
المعني.
هو
ّ
( )2شفيق جداي  :مذيع وإعالمي معروف في اإلعالم
المسموع منذ أوائل الخمسينات.
( )3منزل األمين اسكندر شاوي وشقيقه الرفيق فؤاد.
( )4آل ال�ش��ام��ي :م��ن ال�ع��ائ�لات ال�م�ع��روف��ة ف��ي منطقة
الجميزة ،وكانت تربطهم صداقة بحضرة الزعيم.
( )5خليل طفيلي :من الرفقاء المناضلين في بيروت،
أشرنا اليه أكثر من مرة في النبذات عن نشاطات حزبية
وعن رفقاء في منفذية بيروت.
( )6عيسى حماده :كما آنفاً.

لقد كنتَ أمينا ً في حزب النهضة السورية القومية االجتماعية مؤمنا ً
بمبادئها وفلسفتها وأهدافها وعامالً بها ولها جميعاً .فكنتَ كبيرا ً بما
آمنت وكبيرا ً بما عملت ألنك أقمت البرهان الحي على حقيقة عظمى من
حقائق الحياة ،هي أنّ الذين يعملون لقضية كبرى تمنحهم القضية
جزءا ً من حجمها فيصبحون كبارا ً بما يؤمنون وكبارا ً بما يعملون.
لن أحاول تشبيهك بأحد من الناس حتى ال أظلمك أو أظلم أحداً .لقد
وجدتَ شبيهك في جبل الجليد العائم في البحر ،أربعة أخماسه تحت
سطح الماء وخمسه الباقي فقط يطفو على السطح.
انت مثله ج ّل جوهرك خبيء وراء المظهر مثاال ً للتواضع.
وانت مثله ال تبرز من جوهرك إال قليله قدوة لمحبي التشاوف وحب
الظهور لعلهم يقتدون.
معدنك صاف كالثلج الذي يزهو به جبل الثلج ونقاء روحك ناصع
كبياضه.
هو ينضح بالماء العذب فتحلو من حوله ملوحة المياه وانت مثله
تنضح بالعطاء السمح تحلو به مرارة العيش لدى المحتاجين وتعلو
به المداميك في صروح العمل الخيري العام والعمل القومي الشامل.
البقاء لألمة والعز لها بأمثالك وبالمثال الحي ال��ذي كنته في
حياتك.

** **
رشيد رسامني مثال يُقتدى به
المواطن سامي شريف قيس
«فقدنا وفقدت اإلنسانية رجالً
يصح القول فيه «انّ رجاله قليل»،
ّ
فرض احترامه ومحبته على ك ّل من عرفه وتعامل معه ،انه من طينة
الرجال الذين يؤثرون في مجرى حياتك ،فما تلبث ان تأخذهم مثاال ً
أعلى يقتدى به.
انّ سيرة المرحوم الشيخ رشيد محمد رسامني ،سيرة مميّزة حافلة
بالعصامية والمروءة والمواطنية الصالحة والحضارة االنسانية ،فهو
األب الصالح والزوج الطاهر واألخ الراشد والرفيق الدائم والصديق
المخلص والمناضل بصمت ،ورب العمل الناجح ،والثري المتواضع
وقد جمع ثروته بجدّه وتعبه وكفاحه في المهجر ،والمؤمن بعقيدته
دون تطرف ،والحضاري بتعامله مع الجميع ،كبيرا ً كان أم صغيراً،
غنيا ً أم فقيراً ،وقد تعالى عن الطائفية والمناطقية والعنصرية.
وقد عرفته عن كثب وأحببته وصادقته وتأثرت به لما وجدت فيه
من صفات مميّزة لم أجدها في كثير من أقرانه م ّمن هم في منزلته
وعصره .فس ّر نجاح هذا الرجل الكبير في حياته وتألق شخصيته
يكمنان في تواضعه المميّز وهدوئه الشديد وتعلقه بالمبادئ السامية
تضج به
وثقافته الغنية وإلمامه الشديد وب��أدق التفاصيل بك ّل ما
ّ
الحياة وما يدور حوله في وطنه وأمته وعالمه من أمور وشجون في
ش ّتى المجاالت والحقول ،وما يتمتع به من حكمة ودراية في مواجهة
الصعاب ،ومنطقه المميّز في الحياة واندفاعه في مساعدة اآلخرين
واحترامه الشديد للقوانين والبيئة والحياة ،وحبّه للعمل بك ّل نشاط
وقد تخطى الثمانينات ،ومثابرته على ممارسة الرياضة يومياً،
وارادت��ه الصلبة صالبة عقيدته التي آمن بها .وحياته االجتماعية
الناشطة الحافلة بالواجبات.
المرحوم الشيخ رشيد رسامني سيفتقده ليس فقط زوجته وأوالده
وأشقاؤه وأهالي بلدته دير قوبل ورفاقه وأصدقاؤه ومعارفه ،بل
اإلنسانية بأسرها ،فهذا اإلنسان الكبير رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
ساعد الكثيرين في حياته دون مقابل ،وخدم وطنه وأمته كرجل أعمال
ناجح ومواطن صالح بثروة جمعها بعصاميته وتعبه في الخارج .لم
يؤذ يوما ً أحدا ً وال خاصم أحداً ،ولم يطلب يوما ً جاها ً وال منصبا ً وقد
ك ّرمته البالد التي عمل فيها مهاجرا ً بأرفع وسام ،كما ك ّرمه كذلك بلده

إعداد :لبيب ناصيف

لبنان في حياته ،فهل من شك انه وأمثاله سيك ّرمون في جوار ربهم؟
** **

بطاقة هوية
اقترن األمين رشيد رسامني من السيدة جهينة ابراهيم (من بعقلين)
وأنجب منها :منى (هاني الخليل) – وليد  -وجدي  -وسيم  -ندى
(كريستيان رزق) ،وخسر ابنته الصبية رندة ،وقد شيّعت الى مثواها
األخير في دير قوبل يوم الجمعة  30آيار .2008
تولى األمين رشيد مسؤولية منفذ عام ليبيريا( )3وكان له حضوره
المتقدّم في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
أعلم انّ األمين رشيد رسامني كان من بين المساهمين في تأمين
المبلغ المالي لشراء مركز الحزب في منطقة جل الديب ،وأنه وضع
مكتبا ً في «بناية رسامني» في ش��ارع الحمراء بتصرف «مؤسسة
سعاده الثقافية» دون مقابل.

** **
رحيل والده الشيخ محمد قاسم رسامني
نشرت مجلة «البيدر» في عددها رقم ( 583آذار  )1974الخبر
التالي:
«صباح االربعاء  13شباط المنصرم توفي في بلدة دير قوبل
عميد قومه الشيخ ابو حسيب محمد قاسم رسامني .وفي اليوم التالي
اقيم له مأتم حافل حضرته جماهير غفيرة من مختلف المناطق تدفقت
يقصر عن أداء
مواكب مواكب للقيام بواجب توديع وتشييع من لم
ّ
واجب حتى آخر يوم من حياته .عاش الشيخ محمد قاسم رسامني
ما يناهز الخمسة والتسعين عاما ً قضاها محبا ً مسالما ً فاعالً الخير،
وقد امتاز بأسمى السجايا التي أنعم بها عليه الله ،كما امتاز بإطاللته
المشرقة وبالبراءة التي كانت تشيع على قسمات محياه ومن نظراته،
وبقي في حيوية الشباب رغم شيخوخته التي زادته مهابة.
هاجر الى البرازيل عام  1900وعاد عام  1910وهاجر ثانية سنة
 1925وعاد الى الوطن نهائيا ً سنة .1937
تعاطى األعمال التجارية ،واشتهر بصدقه واستقامته .هذا هو
الطيب الذكر واألثر الذي فقدناه وترك لنا العزاء بمن أنجب من بنين
أخذوا عنه الصفات الحميدة واشتهروا بوطنيتهم وجهادهم وأعمالهم
المشكورة ،وهم السادة :حسيب ورفيق ورشيد وفؤاد وفايز الذين نقدّم
إليهم أح ّر التعزيات .حفظهم الله.

هوامش

( )1نقوال طراد :مراجعة النبذة المع ّممة عنه عبر الدخول إلى موقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.
 ، infoوالموقع الرسمي للحزب.
( )2عادل شجاع :من عين عنوب ،منفذ عام ،رئيس مجلس عمد،
نائب رئيس المجلس القومي ،الى مسؤوليات حزبية عديدة أخرى.
ُعرف بسويته العقائدية والمناقبية.
( )3احتلت ليبيريا حضورا ًمتقدّما ًفي تاريخ الحزب ،وقد برز فيها
عدد كبير من األمناء والرفقاء الذين نشطوا وتولوا المسؤوليات،
وسط ّروا صفحات ناصعة في العمل القومي االجتماعي.
نسجل أسفنا انّ تاريخ العمل الحزبي في ليبيريا لم يد ّونه أحد
من المسؤولين الراحلين الذين كان لهم حضورهم المميّز .نأمل
أن يتنبّه الى هذا الواجب رفقاء ليبيريا ،المقيمون منهم ،او الذين
يصح
غ��ادروه��ا عائدين ال��ى ال��وط��ن ،وه��م يملكون الكثير مما
ّ
تدوينه ...لئال يضيع.

بداية الح�ضور القومي االجتماعي في نقابة الم�صارف
في النبذة بعنوان« ،من تاريخنا الحزبي في الفنادق»
أشرنا الى الحضور الحزبي في قطاع النقابات ،ومنها نقابة
المصارف .عنها هذه اإلضاءة.
()1

** **
كان الرفيق رفعت عسيران( )2بعد أن توظف في بنك «بيروت
والبالد العربية» بمساعدة قريبه رئيس مجلس النواب في
حينه ع��ادل عسيران ،انتقل بعد أشهر ال��ى البنك الشرقي
المحدود « »EASTERN BANK LTDوكانت مكاتبه تقع
في باب ادري��س في شقة كانت سابقا ً مكاتب لمصلحة مياه
بيروت ،قبل أن ينتقل البنك الى شارع المصارف ويتح ّول الحقا ً
الى .CHARTERED BANK
في العام  1959اتصل به عميد العمل األمين عمر ابو زالم
راغبا ً اليه السعي لتمثيل الحزب في نقابة المصارف التي كانت
في حينه من أقوى النقابات ،يرأسها كبريال خوري الذي بدوره
كان يرأس االتحاد العمالي العام.
لم تكن نقابة المصارف ّ
تضم محمديين في حينه ولم يحصل
ان خاض القوميون االجتماعيون الذين بدأوا ينتشرون بكثافة
في معظم المصارف االجنبية والوطنية( )3غمار االنتخابات
()4
النقابية فيها .تحدث الرفيق رفعت الى الرفيق سليم بتلوني
()5
الموظف في بنك سوريا ولبنان ،ثم الى الرفيق نقوال طراد
وبتوجيه من األمين عمر ابو زالم اتصل باألمين عبدالله قبرصي
الذي سعى لتأمين موعد له مع النائب ادوار حنين(.)6
ت ّم ذلك ،واتصل النائب حنين بالنقابي كبريال خوري الذي
كان ينتمي إلى حزب الكتلة الوطنية:
«يه ّمنا أال تقتصر عضوية النقابة على مسيحيين .انما أن
ينخرط محمديون فيها .وأش��اد بالرفيق رفعت ،فهو كقومي
اجتماعي ال يف ّرق بين مسيحي أو محمدي».
بناء على هذا االتصال قام الرفيق رفعت بزيارة كبريال
خ��وري ،وك��ان بينهما حديث ص��ادق انتهى ب��أن أُدرج اسم
الرفيق رفعت على الئحة كبريال خوري ،وبالتالي بات عضوا ً
في مجلس النقابة ،اذ كان كبريال خوري األقوى نقابيا ً في تلك
المرحلة ،وكان يكفي أن تدعو نقابة المصارف الى اإلضراب،
حتى تتوقف عجلة العمل في ك ّل المؤسسات.
قبل الثورة االنقالبية بفترة شهر تقريباً ،اتصل رئيس الحزب
األمين عبدالله سعادة بالرفيق رفعت طالبا ً إليه التنسيق مع
الرفيق نقوال طراد من أجل دعوة كبريال خوري وأعضاء نقابة
المصارف الى لقاء معه .يوضح الرفيق رفعت «انّ كبريال
خوري تسلّم دعوة الرفيق نقوال طراد بك ّل ترحاب لما للرفيق
نقوال ط��راد من أفضال خاصة عند تأسيس نقابة موظفي
المصارف في أوائل خطواتها(.)8
«فقد أخبرنا كبريال خوري عن تلك المرحلة ،اذ كان أصحاب
المصارف يعارضون تأسيس اية نقابة عمالية ،فقد كانت
أكثرية المصارف اللبنانية بعد الحرب العالمية الثانية مصارف
عائلية ،فأرسلوا الى اجتماعات التفاوض أحد أبناء مؤسسي
بنك طراد ،أعني نقوال طراد ،الذي تأمل منه ع ّمه كبريال طراد
(المعروف بإسم البريزيدان) ان يكون متشدّدا ً تجاه العمال
(في تلك الفترة لم يكن نقوال قد انتمى إلى صفوف الحزب) .
يضيف الرفيق رفعت نقالً عن كبريال خوري« :ما ان علمنا
بأنّ جمعية المصارف أرسلت نقوال طراد للتفاوض باسمها
حتى انتظرنا مفاوضات صعبة ج��داً ،ولكن حدث ما لم يكن
بالحسبان .فبعد تقديم مطالبنا العمالية ومناقشتها مع
صعقنا من ردود فعل ذلك
وفد نقابة موظفي المصارف حتى ُ
اإلنسان النبيل نقوال طراد حيث خبط بكفه على الطاولة وقال
لهم :هيدا بس! وشرح لهم انّ تلك المطالب عادية جدا ً في بالد

الرفيق رفعت عسيران
يصح ان يكتفوا بها! صعقنا كعمال عندما سمعنا ما
الغرب ،وال
ّ
قاله نقوال .ألول وهلة لم نصدّق ما سمعنا الى أن أخذ نقوال طراد
ورقة المطالب ووقع وسرعان ما وقعنا معه وكان ان تأسست
نقابة عمال المصارف ،والفضل كان لذلك اإلنسان المنفتح،
والذي أصبح بعد ذلك وريثا ً للمصرف ،ورفيقا ً قوميا ً اجتماعيا ً
ع ّز نظيره».
عام  1964غادر الرفيق رفعت عسيران الى لندن ،للتخصص
()9
في العمل المصرفي .فت ّم انتخاب الرفيق مأمون منصور
عضوا ً في مجلس النقابة ،الى أن وافته المنية.

هوامش

( )1مراجعة قسم ارش�ي��ف ال�ح��زب ب��ال��دخ��ول ال��ى شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية على الموقع التالي
www.ssnp.info
( )2رفعت عسيران :نشط حزبيا ً ب��دءا ً من الخمسينات.
في الستينات تولى مسؤوليات الى جانب الرفيق جوزف
رزق الله ،واستم ّر عامالً متفانياً ،باقيا ً على إيمانه القومي
االجتماعي.
( )3اذك��ر منهم الرفقاء :سليم بتلوني ونديم صالح (بنك
سوريا ولبنان) – جورج بشور واألمين جميل مكارم (بنك
مصر لبنان) – رشيد حداد (البنك العربي) – ايلي حالق
(شير منهاتن بنك) – وليد عكاوي (البنك البريطاني) –
ايلي شديد (البنك الهولندي) -يوسف عبدالصمد ،عواد أبو
اسماعيل وعارف عبد الصمد (بنك بيروت والبالد العربية)
ثم انض ّم الحقا ً الرفيق جان مهنا وتولى مسؤوليات قيادية
في البقاع ثم في المركز الرئيسي– ج��وزف شكر (بنك
التوفير) -نعيم ن��وار (البنك البرازيلي) – أمين ومأمون
منصور ،نظير مهدي  ،سمير جواد (بنك بيروت الرياض)
– عصام قاسم (المصرف التجاري السوري) _ األمين
حسن جمال (البنك األهلي السعودي) – نبيل زيدان وعاد
حاتم ( )THE CHARTERED BANK

الرفيق مأمون منصور

عبداللطيف غالييني ،صباح قبرصي ،ابراهيم زين ،عصام
وكنت
مغربي وحوالي ثمانية رفقاء آخرين في بنك طراد،
ُ
موظفا ً في «بنكو دي روم��ا» ،ثم انض ّمت الرفيقة جيزيل
رزق الله اليه.
يذكر الرفيق رفعت انه في اول انتخابات جرت للنقابة ع ّرفه
رفقاء على الموظف في البنك السعودي خضر عالء الدين
(شوشو)( )7على انه قومي اجتماعي وقد تح ّرك انتخابيا ً
على هذا األساس.
( )4سليم بتلوني :من اوائ��ل الرفقاء في المصيطبة .كان
سبقه الى االنتماء شقيقه الرفيق جميل.
( )5نقوال طراد :كان واحدا ً من أصحاب بنك جورج طراد،
ومديرا ً له .مراجعة النبذة عنه في قسم ارشيف الحزب على
الموقع التالي www.ssnp.info
( )6ادوار حنين :كان من اركان حزب الكتلة الوطنية ،نائبا ً
عن منطقة بعبدا ،فوزيراً .كان أديباً ،و ُعرف بضلوعه في
اللغة العربية .له عدة محاضرات في الندوة اللبنانية وأكثر
من مؤلف.
( )7المعروف انّ «ش��وش��و» ك��ان اق�ت��رن م��ن ابنة الكاتب
المسرحي محمد شامل ال��ذي ك��ان انتمى ال��ى الحزب في
الثالثينات وله قصيدة عن الزعيم ألقاها في مناسبة حزبية
في بيروت .مراجعة النبذة عنه على الموقع المذكور آنفاً .ال
معلومات لدينا انّ «شوشو» كان انتمى الى الحزب.
( )8ت ّم اللقاء في دارة الرفيق طراد الذي أولم للمدعوين،
وحضر ،الى رئيس الحزب األمين سعادة على ما يذكر،
األمينان :عمر ابو زالم واميل رعد .تحدث األمين سعادة عن
الواقع العام في لبنان والمنطقة ،وتحديد مساوئ الحكم،
وشرح ما يرغب الحزب تحقيقه عبر مبادئه اإلصالحية.
( )9مأمون منصور :من مشغرة .نشط حزبياً ،كما أشقاؤه
أمين ،ابراهيم وأسامة .كان موظفا ً مرموقا ً في بنك بيروت
أوج عطائه.
الرياض .خسرناه في ّ

