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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص ه��ذه الصفحة صبيحة كل ي��وم اثنين ،لتحتض َن محطات
ُت ّ
خص ُ
المعات من تاريخ الحزب السوري القومي االجتماعي ،صنعها قوميون
اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب ،فأضافوا عبرها إلى

} حميدي العبدالله
ص�� ّرح ن��ائ��ب وزي��ر الخارجية ال��روس�ي��ة غ�ي�ن��ادي غاتيلوف ،أنّ
التنسيق العسكري الروسي مع الواليات المتحدة يتقدّم .وهذه هي
ال�م��رة األول��ى منذ  30أي�ل��ول ع��ام  2015ت��اري��خ اإلس�ه��ام الروسي
المباشر في مكافحة اإلرهاب في سورية يتحدّث مسؤول روسي عن
رضا موسكو عن مستوى التعاون العسكري بين روسيا والواليات
المتحدة .تصريحات المسؤولين ال��روس حتى فترة قريبة ،سواء
على لسان وزي��ر الخارجية سيرغي الف��روف أو على لسان كبار
المسؤولين في ال��وزارة ،إضاف ًة إلى تصريحات الناطق الصحافي
باسم الرئاسة الروسية ،كانت تشكو دائما ًمن تهرب الواليات المتحدة
من التنسيق والتعاون الفعال مع روسيا في مكافحة اإلرهاب ،حيث
كان المسؤولون األميركيون يشدّدون فقط على أنّ التنسيق يشمل
تفادي إمكانية التصادم بين الطيران الروسي والطيران األميركي.
إل��ى م��اذا استندت تصريحات غاتيلوف؟ وه��ل م��ن وق��ائ��ع على
األرض تدعم استنتاجه الذي تحدّث فيه عن «تقدم التعاون العسكري
األميركي الروسي» في سورية؟
ال شك أن المثال األبرز على هذا التعاون ال يتعلق بموقف الواليات
المتحدة من «جبهة النصرة» ،إذ ال تزال موسكو تشكو ،وقد أشار إلى
ذلك غاتيلوف في المقابلة ذاتها التي تحدث فيها عن تقدّم التعاون
العسكري ،ال ت��زال تشكو من أنّ ال��والي��ات المتحدة تماطل بعملية
الفرز بين مواقع «جبهة النصرة» ومواقع «التنظيمات المعتدلة» من
وجهة نظر واشنطن .لهذا يمكن لحظ أنّ مستوى التعاون والتنسيق
ال��ذي وصفه غاتيلوف بالتقدّم ه��و متعلق بمحاربة «داع ��ش» على
وجه الخصوص .واألرج��ح أنّ المقصود بذلك حصول تنسيق على
مستوى ما وبطريقة محدّدة للتعاون من خالل تقدّم الجيش السوري
بمساندة جوية روسية نحو محافظة الرقة ،وتقدم ق��وات التحالف
أي أنّ تعاونا ً وتنسيقا ً بين روسيا
األميركي – الكردي نحو منبجّ ،
والواليات المتحدة قد حدث على هذه الجبهات ،وقد ت ّم إطالق عملية
متناغمة قائمة على مبدأ تقاطع المصالح ،وعلى قاعدة السير منفردين
والضرب بشكل مشترك ،عبر استهداف الطرفين لتنظيم «داعش»،
يفسر التصريحات األميركية ال�ت��ي صدرت
ول�ع� ّل ذل��ك ه��و ال��ذي ّ
عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية األميركيتين وحملت ما يشبه
الترحيب بتقدّم الجيش السوري نحو الرقة.

ت��راث 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 وحدة الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

«بابا ر�شاد» وزيارة الزعيم لبيت الأطفال ـ المقا�صد الخيرية اال�سالمية
في النبذة المع ّممة بتاريخ  2016/05/10بعنوان
«من العمل الحزبي في منفذية بيروت» ،أوردنا اسم بابا
رشاد .فمن هو؟
بتاريخ  2007/12/14أوردتُ ضمن نشرة عمدة
شؤون عبر الحدود عن الزيارة التي قام بها حضرة الزعيم
لبيت األطفال – المقاصد الخيرية اإلسالمية ،وه��ذا هو
النص ،كما جاء ضمن عدد حزيران  1948من النشرة
الرسمية.
«في السادس عشر من شهر حزيران  1948قام الزعيم
بزيارة لبيت االطفال التابع للمقاصد الخيرية اإلسالمية
بصحبة الرفقاء ف��اي��زة معلوف أنتيبا( )1وكيل عميد
الداخلية فؤاد نجار( )2ناموس الشعبة السياسية اللبنانية
خالد جنبالط( ،)3فاس ُتقبل من مدير الدار التربوية االستاذ
رشاد العريس( )4ومعلمة الموسيقى في الدار اآلنسة أديبة
قربان والمعلمة الرفيقة يُسر حكيم( )5بحفاوة كبيرة.
وأديرت المرطبات وجرى حديث حول التربية وضرورة
زيادة االهتمام بها وإحسان توجيهها.
ث��م ق��ام الزعيم بجولة ف��ي اق��س��ام «ب��ي��ت األط��ف��ال»

وصفوف ال��درس ووقف على طريقة التدريس وأجريت
أمامه امتحانات قصيرة في القراءة والحساب وعُ رضت
عليه أمثلة في ترقية عقل الطفل وذوق��ه الفني ،وعزفت
جوقة من األطفال قطعة موسيقية كاملة بقيادة المعلمة
أديبة قربان.
ومن أجمل ما وقع في قلب الزعيم موقعا ً كبيرا ً مفاجأة
الصفين العاليين له بالعبارة التالية على اللوح األسود
الطويل« :يحيا أنطون س��ع��اده .ولتحي سورية حرة
مستقلة».
س ّر الزعيم كثيرا ً بترتيب بيت األطفال وبارتقاء فنه
التربوي الذي يعود الفضل األكبر فيه الى مزايا االستاذ
رشاد العريس التربوية العالية وارتاح كثيرا ً الى صحة
األطفال وبهجتهم والنتائج النفسية الممتازة الحاصلة
لهم من األساليب التربوية الحديثة المتقنة المستعملة
لفائدتهم .وأثنى كثيرا ً على مجهود األستاذ رشاد العريس
وعنايته الناتجة عن فهم عميق لنفسية األحداث وشعور
حي بقضاياهم ومسؤولية توجيههم.
سجل
بعد انتهاء الزعيم من جولته في معهد االطفال ّ

في دفتر الزائرين العبارة التالية« :األطفال هم س ّر األمم
المكنون وزخمها المخزون ،هم الجبابرة إذا اُطلقوا أحرارا ً
مد ّربين ،مر ّوضين ،وهم األقزام اذا عُ قلوا وكتبوا أذالء .انّ
بيت األطفال حصن حريتهم ومطلق عزيمتهم ،وانّ االمة
السورية تعتز بيت االطفال» .و ُودّع الزعيم بالحفاوة التي
استقبل بها.

هوامش

( )1فايزة معلوف انتيبا :شقيقة األمين السابق
فخري والرفقاء رشدي ،حلمي ،فوزي والرفيقة
كمال اب��و شعر .تولت مسؤولية منفذة عامة
للسيدات في آواخر اربعينات القرن الماضي.
اقترنت من الرفيق الدكتور فاضل انتيبا.
( )2ف ��ؤاد ن �ج��ار :ت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ات مركزية
بعد ع��ودة سعاده من مغتربه القسري ،وكان
ناموسا ً ل��ه .لالطالع على النبذة المع ّممة عنه
الدخول ال��ى ارشيف موقع شبكة المعلومات

إعداد :لبيب ناصيف
السورية القومية االجتماعية www.ssnp.
. info
( )3خ��ال��د ج�ن�ب�لاط :م��ن ال��رف�ق��اء الناشطين،
وكان له حضور سياسي وحزبي في اربعينات
القرن الماضي واستم ّر على ايمانه والتزامه
القوميين .من بلدة البرامية (صيدا) ،مراجعة
الموقع المذكور آنفاً.
( )4رشاد العريس :عرف بـ(بابا رشاد) لم ينتم
الى الحزب انما كان صديقا ً متف ّهما ً لعقيدته.
( )5ي�س��ر ح�ك�ي��م :نشطت ف��ي ب �ي��روت ،كذلك
شقيقها الرفيق يوسف حكيم توقفت عن العمل
الحزبي اثر حوادث  1958كما شقيقها الرفيق
يوسف ،والضابط الرفيق معين حمود (مراجعة
الموقع المذكور آنفاً).

الرفيق الدكتور رجا مزهر

دبلوما�سيون من�شقون
ـ رغم المعلومات المؤكدة عن دور التمويل السعودي في تجميع التواقيع
على الوثيقة التي وقعها دبلوماسيون أميركيون حاليون وسابقون لمطالبة
الرئيس باراك أوباما بعمل عسكري ض ّد سورية وتسمية وزير الخارجية جون
كيري للدبلوماسيين بالمنشقين تبدو الوثيقة بعلم أوباما وكيري وموافقتهما.
ـ تعيش إدارة أوباما وكيري تحت ضغط عجزها عن الوفاء بالتعهدات
التي أخذتها على نفسها بالتفاهم مع موسكو لفك التشابك بين جبهة النصرة
ومسلحي الجماعات المحسوبة على المعارضة ،وحاجتها في المقابل إلى
تفاهمات سريعة في سورية تتيح تحقيق إنجازات في مواجهة داعش تظهر
أميركا في واجهتها قبل اإلنتخابات.
ـ تعجز إدارة أوباما عن مفاوضة موسكو والبحث عن تفاهمات دون تبرير
عجزها بصورة منطقية مقنعة ،فهي تحتاج عذرا ً يب ّرر تصعيدها وضعفها في
مواجهة الموقفين السعودي والتركي.
ـ العذر الوحيد هو أنّ اإلدارة تقع تحت ضغط داخلي بسبب وصف تفاهماتها
مع موسكو بالتخاذل ،وأنها تقاوم هذه الضغوط ،لكنها تحتاج مرونة روسية
تضع بيدها أوراق قوة لتتمكن من المواجهة.
ـ تسعى واشنطن الستغالل االنتخابات الرئاسية والوثيقة وما يرافقها
للحصول على تنازالت.
ـ حسنا فعلت موسكو بإدارة الظهر والر ّد العنيف.

التعليق السياسي

جريمة جديدة
بحق الفل�سطينيين والعرب
*

} عباس الجمعة

إنه عصر االستعمار األميركي الصهيوني يُعاد إنتاجه بوسائل وأساليب جديدة،
ّ
والذل والمهانة على األمة
وهو يحاول أن يجد له طريقا ً في فرض شروط االستسالم
العربية ،حيت تت ّم مكافأة دولة االحتالل االسرائيلي برئاسة لجنة لألمم المتحدة
مكلفة القضايا القانونية .والمؤسف حقا ً انّ بعض من يس ّمون أنفسهم دوال ً عربية
وإسالمية ساهموا بإعطاء المجرم شهادة حسن سلوك باعتبارها آخر دولة احتالل
في العالم ،تتولى المنصب األكثر أهمية للبت في القضايا القانونية الدولية ،وهي،
ايّ «إسرائيل» ،متهمة بإلغاء وجود الشعب الفلسطيني ،وسجلها حافل بالمجازر
والحروب واالستيالء على االراضي وخنق الفلسطينيين في أراضيهم ،وصوال ً الى
شنّ الحروب واالغتياالت ،واستمرار احتالل األراضي العربية المحتلة في الجوالن
ومزارع شبعا وتالل كفر شوبا في جنوب لبنان بينما يقف قادة بعض الدول العربية
موقف المتف ّرج على ما يُرتكب بحق الشعب الفلسطيني وأسراه وأسيراته في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،دون أن يح ّركوا ساكناً.
نقف اليوم لنتأ ّمل ،الزلزال الذي ه ّز المجتمع الفلسطيني واألمة العربية بتولي
كيان إجرامي عنصري صهيوني هيئة قانونية في األمم المتحدة ،لنتذ ّكر صور
اآلالم في شريط ذاكرة النكبة ،مثلما نقف اليوم لنتأ ّمل أكثر حال األمة العربية ،في
ظ ّل الهجمة االمبريالية والصهيونية واالستعمارية واإلرهابية التكفيرية ،وحاجتنا
إلى مثل هذه الوقفة اليوم ،إنما تأتي الستخالص الدروس والعبر على طريق تجاوز
األزمة الراهنة التي تعصف بالساحة الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام الكارثي،
ودعوة لألمة العربية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني اآلن أكثر من أيّ وقت
مضى ،لما يتهدّد القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة وخاصة حق العودة من
مخاطر.
انّ هذا التهالك من بعض الدول العربية على تقبيل األعتاب «اإلسرائيلية» ،سعيا
وراء الرضا األميركي ،دون أن يكون هناك أيّ اعتبار للحقوق الفلسطينية ،يؤشر
على عمق الهاوية التي تردّى فيها النظام الرسمي العربي ،ويوحي أنّ هناك نقلة
خطيرة في موقف هذا النظام ،فهو لم يعد يكتفي بالحياد ،أو الصمت ،أو التف ّرج تجاه
ما يجري للشعب الفلسطيني وحقوقه ،بل سيعلن عن انحيازه إلى جانب الموقف
اإلسرائيلي ،ودعمه لسياساته .وهو أمر خطير يجب أن يدفع الشعب الفلسطيني
وقواه ومؤسساته السياسية إلى التنبّه أكثر فأكثر إلى هذا الخطر الجديد ،وإلى
التدقيق في أيّ موقف أو رأي أو نصيحة تصدر عن أطراف النظام الرسمي العربي،
لهذا نحن نتطلع للقوى السياسية والشعبية العربية ،أن تبلور موقفا ً أكثر جدية
وفاعلية في مواجهة هذا التط ّور الخطير ،من حيث فضحه وإدانته ،وحشد القدرات
الجماهيرية لدعم صمود الشعب الفلسطيني.
إنّ النموذج الفلسطيني للمقاومة ،مدعومة بعمق شعبي قومي عربي ،كفيل في
تفعيل روح المقاومة والتصدي للمشروع اإلمبريالي األميركي الصهيوني ،الذي
يحاول إعادة رسم خارطة المنطقة والعالم وفق المقاييس األميركية ،وتغليف
والمضي قدما ً في تشجيع ودعم
هجمته بشعار نشر الديمقراطية ومحاربة اإلرهاب
ّ
الجنراالت الصهاينة الستكمال حرب اإلب��ادة ض ّد الشعب الفلسطيني وحصاره
وتجويعه ومحاوالت كسر الصمود الفلسطيني وف��رض الشروط اإلسرائيلية
األميركية.
وفي ظ ّل هذه االوضاع نؤكد أنّ بارقة أمل ترافق انتفاضة الشعب الفلسطيني
في انتزاع الحرية واالستقالل ،هي العودة الى الحوار الفلسطيني من أجل إنهاء
االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل على إيجاد عمق شعبي عربي،
تجسده حركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ،وهذا يعني تكثيفا ً
مع ما
ّ
لهوية النضال الفلسطيني ،وخاصة أنّ الشعب الفلسطيني يؤكد إص��راره على
تمسكه بالمقاومة المشروعة ،وتمسكه بحقوقه الوطنية وفي المقدّمة منها حقه في
العودة إلى دياره وأراضيه ومدنه وقراه التي هُ ّجر منها ،وإقامة دولته الفلسطينية
المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ختاما ً ال ب ّد من القول ،علينا أن نتذكر دائما ً قوة الصمود الشعبي الفلسطيني،
وض��رورة العمل الدائم لتعميقها ،ه��ذه القوة من خ�لال وح��دة وطنية حقيقية
واستراتيجية نضالية لمواجهة المشاريع األميركية والصهيونية واالستعمارية
والتي تستهدف تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ،رغم إيماننا بقدرة
الشعب العربي في فلسطين على الصمود والتحدّي ،وحيويته واستعداده للتضحية
والعطاء بغير حدود ،واستجابته الطوعية للتوحد تحت راية المقاومة ،واالنتفاضة
هذا الخيار الذي يكتب بحروف من الدم فهو أكثر وضوحا ً ومعاني أكثر دالالت ،وهو
يمضي للوصول الى أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل والعودة.

*كاتب سياسي

في النصف الثاني من الستينات وكنت قد توليتُ مسؤولية رئيس مكتب
الطلبة ،اعتمدنا فصل العمل الحزبي مع الطلبة في الجامعات والمعاهد
والثانويات ،عن العمل الحزبي مع الرفقاء غير الطلبة في البلدات والقرى .أذكر
انه عيّن الرفيق سعيد عطايا (من ضهور الشوير ومقيم فيها) مسؤوال ً عن العمل
الطالبي في المنطقة العليا من المتن الشمالي ،فيما تولى الرفيق سمير ضومط
مسؤولية العمل في المنطقة الساحلية.
كان الرفيق سعيد يُطلعني على متابعته للطلبة في برمانا (وغيرها) .علمتُ
منه ذات يوم أنّ الطالب رجا مزهر ،الذكي والكفوء يتابع حضور الحلقات
اإلذاعية ،الى ان انتمى.
بعد تخ ّرجه بامتياز ،غادر الرفيق رجا الى والية اوريغون ،فتابعته في اوائل
السبعينات بعدما توليت مسؤولية رئيس مكتب عبر الحدود .وكان غادر الى
الوالية المذكورة الرفيق فريد نبتي الذي كان نشط جيدا ً في الجامعة األميركية،
والرفيق ريمون الجمل (الذي كنت عرفته في العام  1965طالبا ً في الجامعة
االميركية في انقرة ،ال��ى جانب الرفيق سبع شعيب( ،)1والرفيق اسكندر
نصار(.)2
وم ّرت األيام الى ان التقيت به في سان باولو .كان الرفقاء فيها قد نظموا
حفلة وداعية لي ولعقيلتي الرفيقة إخالص نواف حردان قبل مغادرتي البرازيل
والعودة الى الوطن عام .1977
فور دخولي الى القاعة ،التقيت الرفيق جوزف صروف( )3فتعانقنا ،واذ التفت
مرحبا.
الى الرفيق الذي يقف الى جانبه فوجئت به :الرفيق رجا مزهر ،بادرته ّ
شو عم تعمل هون؟
كان وصل قبل أيام ليتسلّم مركزا ً أساسيا ً في بنك برازيلي معروف ITAU

الذي كان تولى رئاسة فرعه في مدينة نيويورك ،بعد أن كان حاز على شهادة
دكتوراه في علم االقتصاد وانطلق يرتفع في ميدان العمل المصرفي.
في زيارتي الثانية ( )1984التقيت الرفيق رجا مراراً .أطلعني على العشرات
من المنازل والشقق التي كان قد اشتراها( ،)4وعلى منزله في منطقة فخمة،
وزرت معه المزرعة ( )Fazendaالتي امتلكها في ضواحي سان باولو.
عندما عدت الى الوطن وكان الرفيق رجا عاد نهائياً ،التقينا .كان ر ّمم منزل
وأسس شركة استيراد وتصدير ،وأقام عالقات جيدة مع
العائلة في انطلياس ّ
الجامعة اللبنانية الثقافية طامحا ً ألن يصل الى رئاستها.
زرته في منزله ،ودائما ً كان الو ّد واالحترام سائداً.
ذات يوم اسود كان الرفيق رجا متوجها ً الى مدينة «تدمر» عندما حصل له
حادث م ّروع ،فقضى فوراً.
كان قد عيّن قنصالً فخريا ً لدولة هايتي( )5ويطمح الى ان يحت ّل مركزا ً في
الدولة ،او في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
الرفيق الدكتور رجا مزهر ال يبرح ذاكرتي .كلما مررت الى جانب منزله في
انطلياس ،استعيد ذكرياتي معه مذ كان طالبا ً في برمانا ،واستذكر جميع
الرفقاء الذين عرفوه على مدى تلك المراحل.
***
جاء في خبر نعيه بتاريخ :2000/05/13
االسم الكامل :رجا فؤاد مزهر
زوجته حياة جرجس مزهر
ولداه :فؤاد وأماندا
شقيقاته :حياة ارملة مايك تيرلي

امال زوجة ادغار بارودي
ناهية بدروزو
خاله الشيخ الفرد سليم مزهر
***

هوامش

( )1سبع شعيب :من بلدة بمكين (عاليه) نشط منذ كان طالبا ً في
الجامعة االميركية في انقره .تولى مسؤولية ناظر إذاع��ة منفذية
أسس مطعم «العناب» في منطقة بمكين – سوق الغرب.
الغربّ .
تعرفت الى
ان
الى
سنوات
مضت
أميون.
من
نصار:
اسكندر
()2
ُ
شقيقته ،المتأهلة من الدكتور غسان صباغ ويقطنان في البناية التي
كان يشغلها مركز الحزب في منطقة فردان.
( )3ج��وزف ص��روف :من حمص .تولى مسؤوليات في منفذية
البرازيل منها مسؤوليتي ناظر مالية وخازن.
( )4أوكل مهمة ضبط وجمع المبالغ المالية من ريع عشرات المنازل
والشقق الى الرفيق طوني كفوري ،من بولونيا (المتن الشمالي)،
كان تولى مرارا ً مسؤولية مد ّرب مديرية سان باولو.
( )5كان للحزب مفوضية فيها توالها لسنوات طوال الرفيق منير
ر ّيس من بلدة «بملكه» (طرطوس)

الرفيق عبد الرحمن عكاوي
أحد الرفقاء المناضلين في بيروت ،يورد األمين إبراهيم
يموت في الصفحة  80من مؤلفه «الحصاد المر» ،أنه
التقى في غرفة النظارة بعد اعتقاله (السبت  7أيلول
 )1940بالرفيق عبدالرحمن عكاوي ،مشيرا ً الى « انه
من القدامى المناضلين بصمت وصوفية ،ال يكاد يرتفع له
صوت او شكوى .كان يعمل في مجال المطبوعات الحزبية
وإدارتها ،يعيش حياة خاصة ال يُعرف عنها سوى أنها
حياة تقشف وفاقة».
إذ ينقل األمين يموت والرفيق عكاوي الى معتقل المية
المية( ...كما الكثيرين من القوميين اإلجتماعيين) يقول
في الصفحة  102من مؤلفه المشار إليه آنفاً:
« كانت شتوية قاسية تلك التي حلّت علينا أوائل العام
 .1942فقد تساقطت الثلوج في مطلع الشهر األول حتى
ّ
غطت أرض المعتقل ،وب��دت الجبال المجاورة وكأنها

ملفوف ٌة بوشاح أبيض كبير .ووص��ل الثلج الى ساحل
صيدا .كانت للمعتقلين فرصة للترفيه عن النفس ،فخرج
الكثيرون يلعبون بالثلج كاألطفال ،ويتراشقون في فرح
ومتعة ،ويقتنصون بعض الهنيهات لكسر الرتابة في
حياة االعتقال.
«ج��رت في المعتقل ع��اد ُة إط�لاق اللّحى .هذه العادة
تو ّفر الوقت وال��م��ال ،وتؤ ّمن المهابة والهيبة للوجوه
على إختالفها ،وحين يجيء وق��ت قطاف اللّحية تقام
ّ
والدف ،وتوزع خاللها
حفلة «تقريق» تصاحبها الدرب ّكة
الحلويات ،و ُتنشد األناشيد ،و ُتلقى القصائد الشعريّة
ّ
«المعطرة» التي تليق بمثل تلك المناسبة .أيّ شيء بسيط
ّ
يح ّوله المعتقلون الى قضية للترويح عن النفس.
« من القضايا التي بحجم الحبّة التي عمل المعتقلون
منها قبّة قضية ش��ارل ش��اوول ،وهو من رج��ال األعمال

الناجحين ،وصاحب شركة الترابة التي كانت تحمل
إسمه .كان خفيف ال��روح حلو المعشر ،يتكلم العربية
بلكنة أجنبية لكثرة أسفاره وط��ول بقائه في الخارج.
َ
صدف أنه دخل الى بيت الخالء أثناء الليل في الخارج،
فتعثر ،وزلت به القدم وتلوثت ثيابه .انتهز عبد الرحمن
عكاوي المناسبة وأحضر لوح ًة خشب ّي ًة كتب عليها
«بالس شاوول» باللغة الفرنسية التي يتقنها شارل ،أيّ
ساحة شاوول ،ور ّكز اللوحة في مكان الحادث ثم اجتمع
صفان من المعتقلين يؤدون التحيّة بوقار مصطنع فيما
كان شارل شاوول يم ّر بينهما ويضع باق ًة من الزهر عند
أسفل اللوحة التي تحمل اسمه .اختتم العكاوي االحتفال
بخطاب «يليق» بالمناسبة وبالمحتفى به.
« أورد األمين جبران جريج في الصفحة  96 - 95من
مجلده «من الجعبة» الجزء الرابع  ،قصيدة «العلم األحمر»

من العمل الحزبي في البرازيل ...فرقة �صنين

كان للحزب فرع ناشط في مدينة «أنابوليس» الواقعة في وسط البرازيل بين العاصمة
«برازيليا» ومدينة
«غويانيا»( .)1فيها ،من أوائل الرفقاء :جرجورة بيطار ،حسن زين( ،)2نجيب عازار(،)3
وخالد كوزاك .تولى العمل الحزبي فيها الرفيق لويس بشور( ،)4ومن األعضاء على ما أذكر:
راجح عوض وشقيقاه الرفيقان راغب والياس( ،)5الرفيقة فدى األحدب( ،)6عمر ابراهيم
االفيوني.
زرت أنابوليس أكثر من مرة وتوطدت عالقات الو ّد واإلحترام مع جميع الرفقاء فيها.
نشط المدير الرفيق لويس في تأسيس فرقة للرقص الشعبي .رغبت إليه أن يُطلق عليها
اسم «فرقة صنين».
عاونته الرفيقة فدى والرفقاء عوض ،وجميعهم تد ّربوا جيدا ً على رقصات الدبكة وفنون
شعبية أخرى.
قدمت الفرقة لوحات جميلة في عديد من المدن في البرازيل حيث كانت ُتدعى الى
مناسبات تقيمها الجالية .إال أنها توقفت في الفترة التي أعقبت مغادرتي البرازيل الى الوطن
ألسباب منها:
عودة الرفيقة فدى الى الوطن.
توجه الرفيق راغب عوض الى استراليا.
انتقال الرفيق لويس بشور الى والية «فيتوريا» البعيدة.

هوامش

( )1تحدثت أكثر من مرة عن الحضور القومي االجتماعي في مدينة «غويانيا»
وع ّممت نبذة عن احد مؤسسي العمل الحزبي فيها ،األمين ابراهيم حنا خوري.

كما تحدثت عن رفقاء آخرين ،منهم بدرة خوري الشيخ ،فرج كربشة ،حسن ابو
صالحه ،عز الدين العسل ،صالح حجاز.
( )2حسن ال��زي��ن :م��ن الجنوب ال �س��وريُ .ع��رف كالعب ك��رة ق��دم ممتاز في
صيدا .عنه كتب األمين نواف حردان في الجزء األول من مذكراته «على دروب
النهضة» ،ومعه إجتمعت عند زيارتي األولى الى مدينة «انابوليس» حيث كان
يقيم ،ويملك مكتبا ً للسفريات .ثم إلتقيت به أكثر من مرة بعد ان كان انتقل الى
العاصمة البرازيلية .بقي قوميا ً إجتماعيا ً الى أن وافته المنيةُ .عرف بإستقامته
وتمتعه بأخالق النهضة ،وكان محط ثقة واحترام ك ّل من تعامل معه من أبناء
الجالية في ك ّل منطقة الوسط البرازيلي.
( )3نجيب عازار :كتبت عنه عند رحيله .مراجعة قسم «من تاريخنا» على الموقع
شبكة المعلومات السورية القومية االجتماعية www.ssnp.info
( )4لويس بشور :من صافيتا .إقترن من الرفيقة جهينة ،ابنة الرفيق الراحل
سمير ت��وم��ا ،ك��ان ن�ش��ط ج �ي��دا ً وت��ول��ى م�س��ؤول�ي��ة م��دي��ر م��دي��ري��ة ال �ح��زب في
أنابوليس.
( )5الرفقاء عوض :من بلدة الحاكور .فيما بقي الرفيق راجح متوليا ً مسؤولية
منفذ عام الوسط البرازيلي ،وشقيقه الرفيق الياس ،غادر شقيقه الرفيق راغب
الى استراليا ،حيث شقيقه الرابع :الرفيق طالب.
( )6فدى األحدب :ابنة الرفيق حسن األحدب ،شقيقة الرفيقة منى عقيلة األمين
حيدر الحاج إسماعيل .عادت نهائيا ً الى الكورة مستقرة في بلدة عفصديق.

للرفيق عبد الرحمن عكاوي ،ننشرها كما وردت في الجزء
المشار إليه:
العلم االحمر
كيـــف احـييــنا الهـمـم
أيها التاريـخ سجـل
هـــاتفا ً حـــول العـــالم
ايها السوري انهض
يحيى اصحاب الشمم
تحـي سوريـا منانـا
وزعيم االمة السمحاء
فيه النصر ت ّم
فوق هامات السحاب
يا بالدي صفقي فرحا ً اني اراك
بنعم ورخاء فارتدي اغلى حالك
و َبنوكِ باتحا ٍد كلهم يحمي حماك
انه يوم نراه ونرى فيه عداك
تحت اقدام الشباب!...

مكتب كرم
كنا بتاريخ  2016/02/04ع ّممنا نبذة بعنوان
«مكتب كرم» وهي التسمية التي كان يطلقها الرفقاء
الذين انتظموا مع «حركة االنتفاضة» عام  ،1957على
مركز الحزب الذي كان يرأسه األمين أسد األشقر.
في الجزء الخامس من «حوار مع الذاكرة» يروي
األمين غسان عز الدين عن موضوع «مكتب كرم».
يقول في الصفحة :172
«بعد ثالثة أيام من انتخاب األمين مصطفى أرشيد
()1
رئيسا ً للحزب ،اتصل بي هاتفيا ً الرفيق جوزف رعد
قائالً :سأم ّر عليك غدا ً ألنك مطلوب لمقابلة الرئيس.
وفي اليوم التالي حضر الرفيق جوزف واصطحبني
الى منزل الرئيس ،وكما أذكر كان في الحدث .وحين
وصولنا الى المنزل كان الرئيس جالسا ً ومعه األمين
جبران جريج والرفيقان غسان جديد وسعيد تقي
الدين ورفيق آخر لم أكن قد تع ّرفت إليه سابقاً .وقد
ت ّم تعريفي عليه باسم الرفيق ميشال ك��رم .وبعد
أحاديث عامة ،ق��ال لي الرئيس :لقد اطلعت على
ملفك الحزبي ...وق ّررت أن يكون جهاز عمدة المالية
مؤلفا ً من الرفيق ميشال عميداً ،والرفيق جوزف
وكيالً للعميد ،وأنت ناموسا ً للعمدة ...وستعود الى
عمدتي الدفاع والمالية.
ممارسة مهمة التنسيق بين
ّ
وأنّ أول مهمة أكلفك بها أنت والرفيق ج��وزف ،هي
البحث السريع عن مركز للحزب ،في منطقة ج ّوها
العام قريب منا ،ومعكما مدة أقصاها أسبوع إلنجاز
هذه المهمة وتأثيث المركز .وفي اليوم التالي بدأتُ
والرفيق جوزف بالبحث عن مكان لمركز الحزب ضمن
المنطقة التي اخترناها ،وهي منطقة رأس بيروت.
لقد وجدنا صعوبة في ه��ذا األم��ر ،ألنّ أصحاب
البنايات التي وجدناها صالحة ،كانوا يرفضون
تأجيرنا بعد معرفتهم بأنها ستكون مركزا ً للحزب.
وبعد التداول معاً ،أنا والرفيق ج��وزف ،ارتأينا أن
يكون استئجار الشقة باسم «المغترب» ميشال كرم،
كمكتب عالقات عامة ،وهذا ما حصل»...
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( )1ج� ��وزف رع� ��د :ش�ق�ي��ق األم��ي��ن إميل
رع ��د وال��رف �ي��ق ش � ��ارل .م��راج �ع��ة النبذة
التي ع ّممناها ع��ن األم�ي��ن إميل رع��د على
موقع شبكة المعلومات السورية القومية
االجتماعية www.ssnp.info

