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ثقافة

خطاب الزعيم في حفلة تكريمه في �أول �آذار 1948
(*)
في منزل الأمين ب�شير فاخوري

�أر�أى النور في الأول من �آذار �أم ر�آه النور؟
ٌ
رجل في �أ ّمة و�أ ّم ٌة في رجل
أندريه كرم
في ليلة من ليالي الشتاء الباردة ،وبينما كانت الطبيعة
تنتظر الربيع بلهفة وشوق عظيمين ،دخلت امرأة من ضهور
الشوير ،على م��رأى من صنين المزيّن بالبياض ،مخاض
ال���والدة ...لم يكن في السماء نجم ول��م يكن على األرض
مجوس.
 ...وفي األول من آذار سنة  1904أبصر النور مولود جديد،
صبي ،قوي البنية ،طبيعي التكاوين ،ال يميّزه عن بقية
األطفال سوى دماغ حسن التركيب ُخ ّطتْ عليه آيات النبوغ
والفكر السليم.
خرج من رحم الحياة ابنا ً للحياة ،وال نعرف ما إذا كان
ّ
سيحطم أعمدة الجهل
رأى النور أم أن النور رآه .نبوغ
والعبودية.
في ذلك اليوم المجيد أط ّل على الكون أنطون سعاده فتى
القوميّة األغ ّر.
وإن نسينا أنفسنا لنْ ننسى األ ّول من آذار ،فهنا البداية.
ولن تكون هنالك نهاية قبل ألف عام وعام.
نشأ الولد في كنف أ ّمه ،وعندما قارب س ّنيه العشر وكان في
مدرسة برماناُ ،طلب إليه أن يحمل العلم التركي في احتفال
مدرسي ،فرمى العلم أرضا ً قائالً« :لن أحمل فوق رأسي علم
ّ
مغتصبي بالدي» ،وكانت االنطالقة نحو دروب الع ّز.
سافر إلى البرازيل حيث تتلمذ على يد والده الدكتور خليل
سعاده ال��ذي نفخ فيه روح المعرفة ،وراح أنطون يكتب
في التاريخ ،واالجتماع ،والعالقات الدولية ،والسياسة،
حتى أتت سنة  1932وكان قد أصبح أستاذا ً في الجامعة
االجتماعي س ّراً،
وأسس الحزب السوريّ القومي
األميركيّةّ ،
ّ
وكتب له دستوره بمبادئه األساسية ومبادئه اإلصالحيّة،
مؤسساته ورم��وزه وغايته ،وأض��اء على المثل
ووضع له
ّ
العليا التي هي الحق والخير والجمال ،ورسم زوبعته منارة
القوميين برموزها األربعة ،الواجب والنظام والحرية والقوة،
ووضع رائعته «نشوء األمم» قاعدة فلسفيّة علميّة للبناء
الفكري الذي أقامه.
راح يكتب بغزارة الينابيع ،وبزخم ال ينضب ،فغرف من
بحر ونحت في صخر عن األ ّمة الحيّة ،األ ّمة السوريّة التي لن
يكون القبر مكانا ً لها تحت الشمس.
وك��ان من نتاج فكره «اإلس�لام في رسالتيه المسيحيّة
والمح ّمدية» ،و»ش��رح المبادئ» و»المحاضرات العشر»،
و»الصراع الفكريّ » وغيرها ،تغلّفها كلّها فلسفة المدرحيّة،
وهي تفاعل المادة والروح ،فنشأت العقيدة كاملة متكاملة
تحيي النفوس وتصنع اإلنسان الجديد.
سعاده عطاء ال ينضب ،شموخ ال ينحني ،فكر ال يموت.
مشى سعاده واثق الخطوة يقود أ ّمته إلى النصر الكبير،
شاخص يراقبه ويسأل :من هو هذا الثغر الباسم الذي
والدهر
ٌ
أتى ليغيّر الدنيا؟ أجابه القدر :هذا باعث النهضة ،هذا زعيم
األ ّمة ،هذا سيّد الفكر ،هذا فتى آذار األج ّل! يرفع «مشعاال ً فيه
نور حقيقتنا وأمل مستقبلنا ،وصحة حياتنا».
هذا ،يقظة الوجود في عمر الزمان...

كتب األديب السوريّ الكبير جبران خليل جبران:
«يقف اليوم فتى الربيع مناديا ً سكان األج��داث ليهبّوا
ويسيروا مع األيام .وإذا ما أنشد الربيع أغنيته ب َ
ُعث مصروعُ
الشتاء وخلع أكفانه ومشى».
فتى الربيع هو رجل الغد،
فتى الربيع هو رجل ج ّد واجتهاد ،رجل الفضيلة،
فتى الربيع هو المعلم األكبر،
الوفي،
الزوج الرفيق
ّ
القائد ألبناء الغد،
قائد البطولة واالستشهاد،
فتى الربيع هو أنطون سعاده ،الرسالة السورية القوميّة
االجتماعيّة ،هادية األمم والناس.
فتى الربيع هو ك ّل واحد انتصرت به معاني األول من آذار.
لقد د ّوت صرختك« :استفيقي سورية» فكان لها إيمانٌ في
نفوس أبناء عقيدتك ،وما زالت بذورك الصالحة تنتظر آذارها
لتنبت ُفالً وزنبقا ً وياسمين.
قلت يوما ً في سنة  1947حيال الخيانة التي حصلت داخل
ّ
انفض عني جميع
حزبك وطردت على أثرها المنحرفين« :لو
القوميّين االجتماعيّين فإنني سأكتب ألجيال لم تولد بعد».
أيها المعلّم القدوة:
إنّ األجيال التي لم تولد بعد قد ولدت في عقلنا والخيال.
هم جنودك المخلصون وتالمذتك المتف ّوقون ،سيمشون
صفوفا ً بديعة النظام وراء رايات الزوبعة الحمراء ليحموا
سورية األ ّمة المنتصرة.
صنعت نسا ًء ورج��اال ً ف��وق العادة يمارسون البطولة
المؤيّدة بصحة العقيدة.
يذ ّكروننا بمحاربي إسبرطة وأبطال هنيبعل وجنود
سنحاريب وسرجون ونبوخذنصر.
إذا ّ
الشجاعة ُفقدت وجدناها فيهم.
أيها المعلّم القائد:
إن التعاليم التي زرعتها فينا هي األن��وار التي ستشرق
في ليل سوريانا ،وإنّ مبادئك هي األضواء التي ستنير الغد
األفضل ،وأنت ونحن الغد األفضل ،وسنبقى معك إلى يوم
االنتصار الكبير ،حينها سيمت ّد موطننا من البحر السوري
الكبير إلى جبال البختياري ،ومن جبال طوروس إلى شبه
جزيرة سيناء ،أي الهالل السوريّ الخصيب ونجمته قبرص.
يبدو الحلم صعبا ً اليوم ألنّ اليهود يظ ّنون أنّ حلمهم «من
الفرات إلى النيل» يتحقق .إنه سراب سيدغدغ مخيّلتهم حتى
تنهار أحالمهم أمام طيف سعاده وعزم جنوده.
إنّ سورية الطبيعيّة تعصف بها المحن اليوم ،فانظر يا
سعاده من عليائك إلى الوطن الذي أسميته سوريانا ،والذي
أحببت ،حدّق أتصدّق ما ترى؟
سورية في جحيم من الحمم ،العراق في براكين تنشر
الموت والعدم ،فلسطين مغتصبة ،اإلسكندرون لواء سليب،
األردن في يد اإلنكليز ،لبنان يصرخ من ألم االنقسام.
لقد فاض السيل حتى غاصت الركب ،ر ّم��م الصدع ،قم
مثل طائر الفينيق ،عُ ْد يا سعاده بتق ّمص أو بوالدة جديدة،
أو بعودة النفس ،وانفخ من جديد في هذه األمة الحيّة روح

القوميّة السوريّة التي بها تحيا األوطان ومن دونها تموت
األوطان.
إن تالمذتك يحملون مبادئ النهضة التي بعثتها ،فإ ّما أن
تنتصر هذه النهضة ،وإ ّما ندخل في غياهب ّ
الذل واالنحطاط.
سنظ ّل أحراراً ،من أمة ح ّرة ،ولن نكون أبدا ً عبيدا ً لليهود.
أيّها الزعيم المفدّى
لقد أتيت معلّما ً وقائدا ً وهاديا ً
لألمة والناس
نطق بك الفالسفة
ونطق بك الفرسان
ونطق بك التاريخ
ونطقت بك المعرفة
ونطق بك األنبياء
ودعني أقول نطق بك الله
وهل الله إال ُم ُثلِك العليا :الحق والخير والجمال؟
في هذا اليوم المجيد ،يوم ميالدك ،أيّها المعلّم ،فلنقف
مقابل صنين ،معقل النسور ،ولنرفع اليد اليمنى من األبعد
عن الجسم لتصبح بموازاة الكتف ،ولتش ّكل مع الكتف زاوية
قائمة.
ّ
الكف مبسوطة ،األصابع ملتصقة ،مع انحناء بسيط إلى
األمام ،ولنقل معك:
«بهذا اإليمان ،نحن ما نحن
وبهذا اإليمان نحن ما سنكون
وأنتم تعرفون ما سنكون.
وبما نحن ،وإلى ما نكون،
سيظ ّل يدوي هتافنا في العالم:
تحيا سورية!»
 ...حتى الخلود.
وليحي سعاده
لتحي سورية
َ

ما الذي يخرج �شعبي من هذا الويل؟
يوسف موصللي
لست بمحتاج إلى شرح ماهية هذا الويل ،فمن
م ّنا لم يذق طعمه أو يشعر بتجلّياته حاضرة في
حياته اليومية ،بل في غده القريب ومستقبله
جهنمي يتناول كل ما في
الغائم كلّياً .ويل أحمر
ّ
طريقه من بشر وحجر .وبعض الحجر قد يحكي
قصص ك ّل البشر ،كيف ال وشواهد أرضنا تؤرخ
لما ع��رف بشهادة الغريب قبل القريب بفجر
التاريخ .أتعلمون ما هو فجر التاريخ؟ هو كل
شيء ألي شيء اسمه إنسان ّية! ماذا إن محيت
ذاكرة أحدنا اليوم؟ هل يصبح لوجوده وقصته
أي معنى من دون تاريخه؟! التاريخ ليس مادة
مملة في كتب المدرسة أو وسيلة نستذكرها
لصرف غايات في السياسية ،هو حضارتنا
وكبرياؤنا ومعنى وجودنا ،هو قصتنا على هذه
األرض والمنطلق لجميع أهدافنا.
تاريخنا هويتنا ومن ال يشعر به ال يشعر
بالهوية وال يشعر بالوجود ،ومن ال يتألم عند
محو تاريخه فهو ال يشعر بالعار .و»ال يشعر
بالعار من ال يعرف العار وال يعرف العار من ال
يعرف الشرف» .أستذكر قائل ما سبق ،مع ّرفا ً
عنه باسمه البسيط الذي تحول عظيماً ،اسمه
الذي رافقه من يوم ميالده في األول من آذار عام
 1904إلى يوم اغتياله في الثامن من تموز عام
.1949
أنطون سعاده هو اسم بسيط لرجل بحجم

أ ّمة ،فهو السائل أيضا ً ما الذي جلب على شعبي
هذا الويل ،إذ لم تكن أوض��اع شعبنا في زمن
شبابه مختلفة كثيرا ً عما يحدث اليوم ،وألن
األم��ة هي امتداد الشعب الواحد عبر األزم��ان
نجد بين رجاالتها من يستذكر شرفها وعارها
في كل زمن .فحضارتنا التي بزغت من سومر
وأكاد وآشور وآرام وكنعان وانتشرت عبر طائر
الفينيق وأحيت نفسها في دول تاريخية الحقة،
عادت وتجلت في عنفوان الشاب أنطون سعاده
الذي آلمه ما حل بأمته وكان ذلك شرط الزعامة
األول ،ث��م انطلق باحثا ً ع��ن إج��اب��ة لسؤاله،
معتمدا ً الطرائق العلمية ،فكان شرط الزعامة
الثاني .وبعدما حدد بدقة من نحن وماذا نريد
وكيف نخرج مما نحن فيه توصل إلى عقيدة
االنتصار النهائي ،المعتمدة أوال ً وآخ��را ً على
أبناء األمة فحسب ،وبهذا حقق شرط الزعامة
مجسدا ً
الثالث ،أ ّما بعد فقد حول قوله إلى فعل
ّ
العقيدة السورية القومية االجتماعية في حزب
غايته بعث النهضة .وهنا اكتسب زعامة الحزب
والعقيدة بكل جدارة ،أم أقول هي من اكتسبته!
ال أذك��ر اس��م حضرة الزعيم لغرض النشر
اإلعالمي أو الدعاية الحزبية ،إ ّنما ألعطي مثاال ً
عن رجل نحن اليوم في أمس الحاجة لنهجه،
ف��إذا سألنا أنفسنا اليوم ما سأله سعاده في
زمنه «ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟»
هل ستكون إجابتنا بعيدة عن إجابته؟ أليست
هي نفسها «فقدان السيادة» .دعونا نتكلم اليوم

بأمثلة حية وأسئلة موجعة :هل ُد ّمرت آثارنا
على أيدي «داعش» من دون أن تقع أوال ً خارج
سيادتنا العسكرية؟ وهل كان تهميش أهميتها
في ترسيخ هويتنا الحضارية جرما ً أق ّل شأن
من تدميرها مباشرة؟ أين كانت سيادتنا الفكرية
الثقافية عندما تغلغل «الداعش» الفكري في
نفوس شعبنا؟ وأي��ن كنا منه نحن من ندعي
الوعي والثقافة؟
لن أمعن في جلد ال��ذات بل أع��ود إل��ى نهج
سعاده الذي لم يهادن جرائمنا في حق ذاتنا،
ولكن ذل��ك لم يقعده عن العمل مثلما يحصل
لكثر منا اليوم .هو رجل ش ّد على جروحه كي
يضمد جروح أمته النازفة ،وانطلق إلى العمل
بعد الفكر غير آبه بأصحاب غايات سياسية
من هنا ونظريات استسالم من هناك .كم هم كثر
هؤالء في محيطنا وكم لهم من تأثير عظيم في
إرادتنا! لماذا ال نخلع عنا هذا الجمود والمهانة
ونشرع في بناء ما هو نحن وما هو مستقبلنا؟
بالطبع كالمي موجه اليوم بالطبع إلى من بلغ
حد الشعور بما يحدث ،أم��ا بعض المغيّبين
أنفسهم عن معركة مصيرنا الوجودي فأتركهم
ربما لصدمة تاريخية أكبر إن كان هنالك من
شيء كهذا! أخاطب اليوم من شعر بعار تحطيم
شواهد تاريخنا باألمس ،وعار تحطيم كبريائنا
وفخرنا وأمتنا على م��دى السنين والعقود
والقرون الماضية .أخاطبه وأقول له ال تقف عند
حد الشعور بل انطلق به إلى رحاب الفكر ،وال

تهدأ حتى تصل إلى الجواب اليقيني بعد كل شك
مشروع ،وال تهدأ أيضا ً بعد ذلك بل انطلق للعمل
المخطط الواعي الذي يتناول حجم أمة ومصير
تاريخ ،وفي مسيرتك هذه اتعب ما شئت لكن
ال تستسلم ،فاستسالمك موت لك ولمن حولك،
موت الهوية وضياع نهائي في مجهول أعظم
مما سبق.
الذي سيخرج شعبي من هذا الويل هو عكس
ما جلب عليه الويل .إنها السيادة ،كنز نفيس
يصعب الحصول عليه ويصعب أكثر االحتفاظ
به .هي حقيقة مشروع كل غيور على أمته .يا
أبناء هذه األرض لسنا بقطعان ال تعرف ما تريد،
إنما نحن مشاعل وإرادات حرة تتوق لمجدها
وانتصار قضيتها ،قضية الحق والخير والجمال،
قضية الحياة بأسرها ،قضية بذل سعاده نفسه
ألجلها منذ األول من آذار إلى الثامن من تموز
جسداً ،وحتى انتصار قضيته النهائي روحاً.
بكامل األس��ى وال��ع��ار ،نعتذر م��ن سورية
وسعاده على ما فعلنا وما لم نفعل ،وبالعزم
ال��ت��ام وال��ش��رف نعاهد ك��ل م��ا فينا م��ن عزم
وشرف على االنبثاق من ظالم انحطاطنا إلى
فجر تاريخنا من جديد .لن نقول لعل وعسى
وعلى أمل .نقول باإلرادة والعمل فحسب ،وهذا
ما سنفعل ،ولتشهد األيام المقبلة على ما نقول
ال��ي��وم ونفعل غ��دا ً ونحصد ف��ي مستقبل أمة
الشمس ،مهما جار عليها ظالم.
المجد لسورية والخلود لسعاده.

�شعبي للبلدة ك ّلها
الأول من �آذار في النبي عثمان ...عيد
ّ
*

لبيب ناصيف

«النبي عثمان» ت��اري��خ ع��ري��ق م��ن التصدي
والمواجهة والبطولة والتفاني في سبيل قضية
عظيمة في سبيلها قدمت عشرات الشهداء ،وما
زالت عند إيمانها المغروس منذ أربعينات القرن
الماضي ،عندما باشر األمين علي نزهة تحويلها
من أرض يباس ال��ى أرض خضراء من بساتين
ِ
يكتف بأن
ومياه وأشجار مثمرة .مهندس زراعي لم
يفلح التربة ويزرع األشجار ،إنما راح يزيل تربة
أخ��رى كست العقول واألفئدة فيزرع فيها إيمانا ً
جديدا ً ووجدانا ً جديداً ،فترتفع األيدي اليمان عظيم
وتسير الجحافل جنودا ً يزغردون للحياة ولسعاده،
ويح ّولون النبي عثمان قلعة قومية اجتماعية
نفرح لتاريخها ونحيي شهداءها ومناضليها ،وما
أكثرهم.
النبي عثمان ملحمة من بطوالت ووقفات ع ّز،
حرام أالّ تكتب.
الرفيقة عواطف نزهة (أم قاسم)( )1حدثتني
عن األول من آذار في النبي عثمان والرفيق خالد
باكير( )2اضاف:
« قبل ثالثة أيام من كل أول آذار كان الرفقاء ومن
ينضم إليهم من مواطنين أصدقاء ،يصعدون الى
الجبل حيث ارتسمت زوبعة عمالقة من صخور
وحجارة ،ومعهم دواليب ورماد ومازوت ونشارة
وكل ما يلزم إلشعال النيران في «الزوبعة».
ينصبون خيمة تقيهم صقيع الجبل المرتفع
المط ّل على البقاع ويبدأون ترتيب المكان وكل
«ع���دة» إش��ع��ال ال��ن��ار عند أط���راف «ال��زوب��ع��ة»
والدواليب المركونة الى جانب .
ليلة األول من آذار ،الناس في ساحة البلدة .كل
الناس ،قوميون وأهالي .فاألول من آذار عيد شعبي
لكل النبي عثمان فيه يفرح الجميع ويهنئون
بعضهم بعضاً« .الشباب» عند قمة جبل الزوبعة،

النيران ب��دأت تشتعل ،الدواليب تتدحرج كتالً
نارية من قمة الجبل الى السهل( .)3من قرى البقاع
البعيدة( )4ي��رون الزوبعة العمالقة تشتعل نارا ً
وهّ اجة.
ال��ن��اس ف��ي الساحة ينتظرون ع��ودة الرفقاء
والمواطنين ،وهم ينظرون بفرح وإباء ونشوة الى
الزوبعة العمالقة تقول للجميع :نحن هنا .سعاده
هنا.
في الساحة رقص وأناشيد وموسيقى وأغاني.
و»يا زوبعة الله معك».
أطفال ،نساء ،شيوخ ،أمهات ،الك ّل الك ّل في عيد
والزالغيط تختلط مع الزغردات «وعينيك يا سعاده
تجي وتشوف جيش الزوبعة» .
مقلتي ام قاسم :بعدها كنا نتوجه
دم��وع في
ّ
الى مكتب المنفذية ،الناس يتوافدون للتهنئة.
كل الناس .جميعهم معنا في االحتفال .جميعهم

يستمعون الى كلمات وقصائد ،ومعنا يفرحون .
ويستمر العيد ساعات وساعات والكل يرقصون
مع أناشيد الحزب واألغاني الوطنية».
*
تلك هي «النبي عثمان» في تاريخها .تلك هي
قلعتنا التي يجب أن يحكى عنها.
أن نقول للناس :هؤالء هم مناضلونا ،شهداؤنا.
نروي حكايات بطولة ال تنتهي .ونحكي كيف كانت
النساء( )5يزغردن عندما يركضن مع الرفقاء الى
جبهة القتال ويرفعن المواويل عند قدوم شهيد.
*
في كل الوطن وعبر الحدود يحتفل القوميون
االجتماعيون ب���األول م��ن آذار .وح��ده��ا «النبي
عثمان» تحيي األول من آذار عيدا ً شعبياً ،والناس
يهنئون القوميّين ،ومعهم يفرحون.
هكذا حدّثت الرفيقة عواطف عن أي��ام رائعة
عاشتها النبي عثمان التي عنها سنحكي الكثير
ويحكي آخرون.
*

هوامش:

11

 - 1زوجة الرفيق الشهيد علي قاسم نزهة،
تعمل في مركز الحزب.
 - 2ابن الرفيق الشهيد نظير باكير ووالد الرفيق
الشهيد علي.
 - 3توقف ذلك بعدما باتت الدواليب المشتعلة
تهدد المنازل القريبة من سفح الجبل.
 - 4في أيام الصحو تشاهد الزوبعة المشتعلة
م��ن ق��رى منطقة «القصير» وص���وال ً ال��ى مدينة
حمص.
 - 5استعملنا عبارة «النساء» ألننا نقصد
الرفيقات ،أمهات الرفقاء وشقيقاتهم والمواطنات
الصديقات ،وكذلك بالنسبة إلى عبارة «الرجال».
* رئيس لجنة تاريخ الحزب

إ ّنها وحدة الروح .ووحدة الروح هي شخصية األ ّمة الحيّة.
فإذا قلنا إ ّننا قد أصبحنا أ ّمة حيّة ،نقول ذلك أل ّنه قد أصبحت
لنا وحدة الروح.
وحدة الروح شيء بعيد عن إدراك��ه المائتون من أجيالنا
المتدهورة .وحدة الروح شيء لم يعد إلى قلوب المائتين سبيل
له.
ولكن لو دعونا األم��وات لينظروا ويسمعوا لحدث شيء
مخيف ج ًدّا لألموات أو المائتين ،لحدث شيء مخيف ج ًدّا لهم.
تدب الروح فيهم
وهذا الشيء هو أن ينساقوا في هذه الروح وأن ّ
وأن يحيوا.
من كان يظنّ في هذه البالد أ ّنه يمكن أن يتكلم عدد كبير
من طوائف متعدّدة في هذه البالد كانت إلى هذه الساعة أممًا
مستقلة ،بينهم الس ّني والشيعي والماروني واألرثوذكسي
والدرزي وغيرهم على اختالف المذاهب ،أن يتكلم عدد من هذه
الطوائف ناطقين بلسان واحد ومعبّرين عن حقيقة واحدة هي
حقيقة األ ّمة وغايتها العظمى إلى تحقيق مثلها السامية.
هذه الحقيقة التي يريدها المتألمون بال إيمان ال توشك أن
تصبح فاعلة إال ويهربون منها :إذا حدثت هذه الحقيقة التي
يرغب فيها قليلو اإليمان ويخشون أن تحدث ،حدثت لهم نكبة
عظيمة .ألنّ قليل اإليمان ال ثقة له بنفسه ،ال ثقة له بوعيه ،ال
ثقة له بتفكيره أو بقدرته .إذا رأى يخاف أن يصدّق .يخاف على
نفسه من قومه ومن الكون .يخاف من الحقيقة والخائف ال يمكن
أن يسير إلى تحقيق شيء في العالم بل ّ
يلتف به خوفه ويحدّد
يقصره تقلصه ليفنى في
له أفق الكون ويحدّد له مدى الحياة ّ
ذاته نائحً ا ،شاتمًا الكون ،أل ّنه ال يقدر أن يعيش فيه ح ًيّا مؤم ًنا
بنفسه بشعبه بحقيقة حياته.
هذه هي مصيبتنا مع الشعب الذي يحيط بنا .إيمان وسط
شكوك .حياة وسط تدهور في هاوية الموت .في أ ّول الدعوة ك ّنا
نصطدم بهذه األسئلة:
هل يمكن أن يت ّم شيء م ّما نقول؟ جميل ما نقول لك ّننا ال
نصدّق .ال نؤمن .أل ّنهم لخوفهم ال يؤمنون حتى بعد أن يروا.
نحن اليوم ال نقدّم للناس نظريات في الحياة .نحن اليوم
نقدّم للناس أ ّمة حيّة ،تتح ّرك ،تتكلم ،تتعاطى ،تأخذ وتعطي،
ّ
تحتك بالكون حولها ،ومع ذلك ال يصدّقون.
ً
نقول لهم :الطوائف أصبحت كيانا قوميًا واحدًا ،فقط .تعالوا
المسوهم وانظروهم واشعروا بوجودهم ولكن «ال نصدّق » .هذا
ما يقولون « .إنّ شيئا من هذا ال يكون «.
المتوجل ،مصيره مصير واحد هو للتعاسة والفناء.
الخائف
ّ
إ ّنه يخاف مخاوفه ولك ّنه ال يقدر على العيش بدونها فيخاف
أن تطير مخاوفه .ونقول لهم إنّ األمور التي تخافونها هي التي
نعمل على مالشاتها ولك ّننا ال نحصر عمل المالشاة في بقعة
واحدة بل نعمل لمالشاتها في ك ّل نطاق األ ّمة حتى تتالشى من

األ ّمة كلها.
ولكن هو الخوف »...ال نصدّق « « ...ال نؤمن «.
ولك ّننا نحن الذين آم ّنا وصدّقنا ،نسير ،ال تعرقلنا المخاوف
وال تعوقنا ق� ّوة المخاوف التي هي ق� ّوة عنيفة عنيدة ،ق ّوة
لخوفها تقوم بأعمال جنونية ،إلى ح ّد أ ّنها تقدم على قتل الروح
المحيي لو أمكنها .مع ذلك ،سرنا مؤمنين نتلقى اللطمات من
الخائفين من أبناء أ ّمتنا ،نتلقاها كما يتلقى الطبيب لطمات عليل
يريد أن يداويه من علة تملكت به ويأبى أن يتداوى.
وحدة الروح وحدة روح عظيمة هي هذه ،التي هذا االجتماع
الصغير ليس إال مظه ًرا من مظاهرها ،قد سارت وتغلغلت في
صميم األ ّم��ة على الرغم من الخائفين .تعمل ليس لنطاقها
المحدود بل لنطاق األ ّمة بكاملها.
وإذا كان ألصدقاء كرئيس وزارة سابق ون� ّواب حاضرين
وسابقين فضل في تشجيع التقدّم إلى هذه النهضة المحيية،
فلست أقول مع األمين قبرصي إ ّنهم يُخرجون النهضة القومية
االجتماعية من نطاقها ،بل العكس إ ّنهم يُدخلون ما خرج عن
نطاق هذه الروح الحقة.
إ ّننا مبدأ حياة فاعل .إذا كان قد عبّر عنه الرفيق ح ّمود بصور
التراكم فلست أظ ّنه تراكمًا بالمعنى الصحيح بل تراكم ما يأتي
على الروح.
نحن لسنا في الحياة أكوامًا متراكمة بل نحن ق ّوة حيّة فاعلة.
نحن ُنحدث التراكم وال َنحدث بالتراكم .ولذلك يمكننا أن نقول
مع الدكتورة مي سعادة « إنّ لنا اليوم ولنا الغد « بهذه الروح
نحن هذه النهضة التي يعجب الناس لس ّر بقائها واستمرارها
ونم ّوها وتعاظم شأنها ،إ ّنه س ّر يجمع الحياة وال يف ّرق الحياة.
إ ّننا نريد جمع هذه األ ّمة حتى ولو كان بالرغم من بعضها ألنّ
في إرغامهم لرفعًا لهم ال وضعًا.
هذه الروح قد شقت طريقها من تحت مطابق االستعمار،
شقت طريقها من تحت مطابق عقلية رجعية وضعف نفساني
حتى اليوم .بهذه الروح التي شقت طريقها .من هذه الساعة
تعطي برها ًنا ال قبل لدفعه على أ ّنها سائرة لتحقيق النصر
األخير الذي نريد أن يشترك فيه حتى الذين لطمونا .لسنا
بالذين عن حمل اللطمات عاجزين بل نحملها ونسير.
نسير مثبتين سيرنا في التاريخ ال��ذي ال ينعدم .ونحن
إذ أدركنا  -كما عبّر الدكتور سعاده  -إذ ندرك التاريخ لبني
التاريخ نبرهن على أ ّننا أصبحنا أ ّمة فاعلة في التاريخ .لذلك
يمكن أن نقول إ ّننا أ ّمة منتصرة حقا.
قد انتصرنا انتصارات كثيرة غير منظورة وانتصارات كثيرة
منظورة وسيكون النتصارنا األخير مشهد ينظر إليه العالم
أجمع.
(*) من األمناء الذين منحهم سعاده
رتبة األمانة ،من أبناء بيروت.

مولد الفداء
} صالح علي آلحرفوش
ت�����غ�����وص وت���ع���ل���م���ا
إن ش����ئ����ت ي�����وم�����ا ً أن
َ
ٍ
������راط وه�����������ول ق�������������را ِر ِه
������س�������ق�
ف��������أب��������دأ ْ ب� ُ
وت��������ج�������� ّرع ال�������ك�������أس ال����������������� ّزؤام ب������ع������ ّز ٍة
س��������ق��������راط أع������ل������م ك���������� ّل أه����������ل زم�����ان�����ه
ك���������ان ال����������فِ����������دا َء ل�����ش�����رع�����ة ول����ح����ك����م���� ٍة
وي������س������وعُ ذاك ال�����ن�����اص�����ريّ ق�����د ا ْب���� ُت����ل����ي
ح������ق������دوا ع����ل����ي����ه واس�����ت�����ب�����اح�����وا ص��ل��ب��ه
ال�����ع�����ل�����ي ل�����ك�����ي ُي������س� ِّ
�����ط������ َر ب����ع����ده
ج���������اء
ُّ
م������ن أج��������ل إن�������ق�������ا ِذ ال�������� ّرس��������ول ودي����ن����ه
ب�����ن�����ف�����س ف��������دي�������� ًة ل�����رس�����ول�����ه
������ح�������ى
ٍ
ض� ّ
���ي ح���س���ي���ن س����ب� ُ
���ط ال��م��ص��ط��ف��ى
�
���ل
�
���ع
�
ال
واب�������ن
ّ
م�������أس�������ات�������ه م���������ع أه��������ل��������ه ورج��������ال��������ه
ف������ي ق����رن����ن����ا ال����ع����ش����ري����ن ق��������رن ح����ض����ارة
وت������ج������زأ ال������وط������ن ال����ك����ب����ي����ر ل����ي� ْ
���غ���� َت����دي
وال�������دي�������نُ عَ ������ ْف������ َو ال����م����ؤم����ن����ي����ن ل����ق����د غ����دا
ال�����������دي�����������نُ م���������ن آف���������ات���������ه ع����ص����ب����ي���� ٌة
����ص��ل��اح وحِ ����� ْك�����مَ����� ٌة
ال�������دي�������نُ هَ �������������دْيٌ ل�����ل� ّ
ٌ
وح��������������ب خ�����ال�����ص
�������ل��������اق
ال���������دي���������ن أخ�
ٌ
ل�����ب�����ن�����ان ش������ي������ده ب������ن������وه ع�����ل�����ى ال�����ه�����وى
ف������ب���ل��ادن������ا ق��������د أن������ َه������ َك������ ْت������ه������ا عِ �������لّ������� ٌة
ف����ح����ب����اه����ا ربّ�����������ي م�������ن ع�����ل�����ا ُه ه������ادي������ا ً
أرس�������������ى ل��������وح��������دة أ ّم���������������� ٍة أرك������ان������ه������ا
راح������������ت م������ب������ادي������ه ت�����ق�����ي����� ُم ق��������واع��������دا ً
أع������ط������ت ح��������ي��������ا ًة وق��������ف�������� ًة ف��������ي ع���������� ّز ٍة
أ َ ْف���������ت���������ى ب����������أن دم���������اءن���������ا م�����وق�����وف����� ٌة
وط������������ن ج�����م�����ي�����ل ش������ع������ب������ ُه م����ت����م����ي���� ٌز
ك�����������ان ال�����������ف�����������دا َء ل����ش����ع����ب����ه وب�����ل�����اده
ذاك ال�������زع�������ي������� ُم س���������ع���������اد ٌة ل����ج��ل�ال����ه
حَ �������� ُّي��������وا م�����ع�����ي أه���������ل ال��������ف��������داء ألن����ه����م
َف����������م����������دارس ال����م����ت����م����ي����زي����ن ب����أرض����ن����ا
م�����ج�����س�����دا ً
ي�����ع�����ط�����ون درس�������������ا ً ل�����ل�����ف�����داء
ّ
ول�������ك������� ّل ف������������ا ٍد دو ُر ُه م�������ع َق��������������دْر ِه
ي������ا ده��������� ُر ب������لّ� ْ
�����غ م������ا ي���ج���ي���ش ب���خ���اط���ري
و ْل�����ي�����ن� ِ
����ص� ِ
����ف ال�����وط�����ن ال���ك���ب���ي���ر زع����ي���� َم���� ُه
ف�������ي ع�����ي�����د ن�����ه�����ض����� ِة أ ّم������������� ٍة وزع����ي����م����ه����ا
وأق��������������ول ف�����ل�����ن�����ف� َ
����خ����� ْر ب����ع����ي����د م����ع����لّ���� ٍم

����ج�����م�����ا
أو ش����ئ����ت ي������وم������ا ً أن ت������عُ ������ ّد األ ْن� ُ
م�����ا ش�������اء ع�����ن َ
ش������ َم������ ٍم ب�������أن ي���س��� َت��� ْرحِ ���م���ا
ِل������� َي� َ
������ظ������� ّل ق��������ان��������ونٌ ه�����ن�����ال�����ك ُم����� ْك�����رم�����ا
أع������ط������ى ال����ح����ق����ي����ق����ة ح����� ّق�����ه�����ا وت����س���� ّن����م����ا
��س���ل���م���ا
وَه���������و ال������ َق������دي������ ُر ب�������أن َي������� ِف������� ّر وي� ْ
ب��������ش��������رار ق����������وم ف�����اس�����ت�����م����� َّر م����ع����لّ����م����ا
ل���ل���س���م���ا
���������ع
وال��������ل��������ه ك��������� ّرم��������� ُه ب���������� َر ْف�
ّ
ٍ
ِ
س������� ْف������� َر ال����ب����ط����ول����ة وال��������ف��������دا ِء م���ص��� ّم���م���ا
ل������ي������ر ّد ك����ي����د ال����م����ش����رك����ي����ن ويَ����عْ ِ
����ص����م����ا
وال��������ل�������� ُه ك���������ان م�����خ�����لّ�����ص�����ا ً وم����س����لّ����م����ا
����س�����م�����ا ً وم����ع���� ّم����م����ا
رم����������� ُز ال��������ف��������داء م�����ج� ّ
س����ي����ظ���� ّل ي�����ذك�����ره�����ا ال��������زم��������انُ م���ع� ّ
��ظ���م���ا
أض�������ح�������ت ب������ل������ا ٌد ل���ل��أج������ان������ب م���غ���ن���م���ا
س�����ه��ل�� ًا ع����ل����ى ال���م���س���ت���ع���م���ري���ن ت���ح��� ُّك���م���ا
ش�������� ّر ال�����وس�����ائ�����ل ل����ش����ع����وب ُم� َ
�����ش������ ْرذِم������ا
رع��������ن��������ا ُء ت������ت������رك ك���������� ّل ن������������و ٍر م���ظ���ل���م���ا
وم�����ح�����بّ�����ة ت����ج����ل����و ال��������ف��������ؤاد األس�����حَ �����م�����ا
���س���ق���م���ا
وه��������و ال�����ش�����ف�����اء ول�����ي�����س دا ًء ُم ْ
وال�����ط�����ائ�����ف�����ي�����ة م�������ا ت�����س����� ّب�����ب ب����ا ْل����ع����م����ى
ُ
األع����ظ����م����ا
ق�����ت�����ال����� ٌة ُت����ض����ن����ي و َت�������� ْب��������ري
ْ
وم�����ع�����لّ�����م�����ا ً ك��������ان ال����������������دّواء ال���� َب����ل����س����م����ا
أع�����ل�����ى ال�����ب�����ن�����اء م��������ج��������دّدا ً و ُم������ َر ِّم������م������ا
َ���ح���ك���م���ا
ل���س���ل���وك���ن���ا وت�����ش�����ي����� ُد ص������رح������ا ً م ْ
ٌ
ش����������رط الن�����ت�����ص�����ار ق������د س��م��ا
وال�������م�������وت
َ
َ
م�������ن أج����������ل أم�����ت�����ن�����ا ل�����ك�����ي ت�����ت�����ق�����دَّم�����ا
ق������د ه��������ام ف����ي����ه ح�����ي� ُ
����ث أم�������ه�������ر ُه ال�����دّم�����ا
ف������ي وق������ف������ ٍة ل����ل����ع���� ّز َز ْل���������زل���������تِ ا ْل����ح����م����ى
وخ��������ل��������وده وق���������ف ال��������� ّزم���������ان ُم�����ر ِّن�����م�����ا
م������ن دون������ه������م ك�����ان�����ت ح������ي������ا ٌة عَ ����لْ���� َق����م����ا
َي������� َت�������خ������� ّرجُ ال����ع����ظ����م����اء م����ن����ه����ا بَ����ع����دَم����ا
ل�����ب�����ط�����ول����� ٍة وش������ج������اع������ ٍة م�������ا أَعْ �����ظ�����م�����ا
����������ي ُي����ل����ه����م����ا
م������ت������م������ ّي������ ٌز م�������ت�������ف������� ّر ٌد ك�
ّ
َك�����لِ�����م�����ا ً ل�����ه�����اب�����ا ً ك����ال� َ
���غ����ض����ا ُم����ت����ض���� ّرم����ا
رم�������������زا ً ون���������������ورا ً س�����اط�����ع�����ا ً م���س���ت���ل���ه���م���ا
��رج���م���ا
ف�����ي ال����م����ول����د ال���م���ي���م���ون ج����ئ����تُ ُم���ت� ِ
ج����ع����ل ال�������ف�������دا َء إل�������ى ال������ت������ح������ ّر ِر ُس���لّ���م���ا

�آذار
} شفيق عبد الخالق
يكفــــــــــي فتــــى آذار فخـــرا ً أنـــــــه
قــد أنقذ اإلنسان من أصــــنامــــه
يكفي فتــــى آذار أن وجـــــــــــوده
حدث تـــــجلى في بديــــــع نظامه
يكفــــــي فتى آذار أن حــــــياتـــــــــه
فرضــــــــت إرادتها على أخصامه
هلّـــــــــت مالمـحه صالة مـــحـــــبة
تشــــفي عليل النفس من أسقامه
كم ســـاءه وطن يذوب جـــمالــه
وكيانــــــه في ضــــــــــائقات ظالمـــــــــــه
إقـطاعــــــــه داء يــــمـــــزق عـــزنـــــــــا
ومصيـــــــــــــــــبة اإلقطاع من أزالمــــه
فصــــموده والعبقـــــــرية والنــهــــــى
قد أوقفــــــــــوا المسؤول عن إجرامه
نـــادى لوحدتنــــــــا ورد أصــــــالــــــــة
السوري للسوري عـــــــــبر زحامـــــــــــه
فـــــإذا بلـــــــــبــــنــــان يحـــ ّرك عـــــــــــزه
ويهـــــــــــب أشـــــــــالءه وحــــــــــطامـــــــــه
ويسـيخ للصوت الجديد ووقـــــعه
ويخـــــــــــــمر األفـــــــــــكار مـن أنغامه
واذا بـــــــه آذار ينـــــــشــــــر فوحــــــــه
ويعـــطر األجـــواء نفــــخ خــــزامــــــه
***
مــــــهالً فتى آذار هذي حـــــــالــــنا
كل يسيــــــر على ضــــالل مرامـــه
فالـــــمؤمنون أقـــــلة والــــــــــــــجوهــــر
الصـــافي أصــالته سمــــو مقـــامـــــه
اتخـذوا من الوطن الحبيب ذريعة
لنفوذهم وتســــــلــــحوا بحـــسامــــــه
قــــــولوا لتجـــــار الســـــياســــــة إننــــــا
مــــن بـــــــعد آذار وبـــــــعث قيــــــامه
نأبى الرضوخ ولن يعد مواطنــــي

أيـــــــام عـــــــهد الذل مـــــن أيامــــــــه
فــــــأعزه الجبل المنيع وصرخــــة
مـــن ميسلون على أشاوس شامه
وأمــــضه شلل الصــــراع بـــــــــأزره
ومــــــــذلة الغافي علــــــــى آثــــــــامـــــه
واالردن المـــــمتد حدا ً فاصــــالً
رحلـــت نسور الجـــــــــو عن آكامه
وبأرض مصر تـــــــطبع وتقـــاعس
أيزول ذا التطبيع عـــن اهــــــرامـــــــه
***
وجـــراح موطننا الجــــــريح نوازف
بحــــراب شرذمة وسيف لئامـــــــه
حال كهذي ال تــــروق لــــــرائــــــد
األجيــــــال أو تثنيه عن إقـــــدامــه
آذار نـــــادى باالخــــــاء ووحـــدة
الوطن الكبير على مدى أقسامه
حـــــتى يعود كما أراد له العــــــلى
وطــنا ً يرف المجد في أعـــــالمــــه
وتعـــود قدس الحق قدس كرامة
ويعود سالف عهــدها لكـــرامـــــــــه
فتجاهلوا األقصى وخوفا ً ما قضوا
حـــــــتى أقداس بيـــــــــت حرامــــــــه
وكنيسة الفادي تلطخ طـــــــهرهــــــا
من شـــــــعب شذاذ وفقد ذمامه
ستـــــرف زوبعة الكفاح بيــــارقــــــا ً
والشـــــعب ينبذ عقدة استسالمه
هذا فتــــــــى آذار باعث نهـــضــــة
الوطن الذي يستاء من ظالمـــه
قتلـــــوه فـــــي تمـــــوز رغـــــــــم براءة
وتــــــــآمروا ظلما ً على إعــــــدامـــه
لكنهم فشلوا وفي فجر الضحى
من قـــــــلب آذار وبـــــدر تمامـــــه
هلت على الدنيا والدة قائــــــــــد
أحيا تراث المجد من إلهـــامـــــه
هلت أقانيــــــم الحـــــياة ثالثـــــة

تمــــــوز آذار بــــــدايـــــــــــة عــــــامـــــــه
وبفجــــــــــر تشرين تطل رسالـــة
أضحـت على وطني جليل وسامه
َّ
فأمضـــــــه حال الشريــــــد تلفـّـه
اآلالم فــــــــــي تشـــــــريده وخـــــــيامـــه
لكنه رفض الخنوع وظل فــــــي
ميدانه يروي العلــــــــــى بــــــــمدامـــــه
قال استعدوا للمخاطر واصمدوا
لـــــــــم يـــــــــأبهوا لعــــضاته وكــــــــالمـه
حيّوا فتــــــــى آذار حيّوا نهــــــضة
عمـــلت لفصل الشعب عن أوهامه
إنا عباقرة وسيـــــــــــف عــــــــــروبـــــة
وخالص هذا الشعب من أقزامـــــــه
فانـــــــــــظر تناحرهم وحالــة موطن
أضحى بأيديــــــــهم عظــــــــيم زمـــــــامه
خنـقوا إرادات الشعوب وساوموا
وقـــــضوا على أمل الحمى وسالمه
فأريـــــــــج نهضتنا ووقفــــــة عزنــــــا
غـ ّذت عطـــور الورد فـــــــــي أكــــامــــه
***
فالشام نسر في الفضاء مــحلق
لـــــــــن يظفــــــر العمالء في إعدامـــــه
هـــــــي والجنوب بطولة ومفاخر
قد أنقذوا اإلنسان من إحجامـــــه
قولوا لمن ساروا بركب المعتدي
عمالء موطـــــنهم وفيــــض سقامــــه
خضعوا لشذاذ الورى وتآمـــروا
وحلـــــــيفهم طـــاغ وكـــــــل لــــــــئامــــــه
عمالء «إسرائيل» واألمريك قد
أصــــــــبحـوا رقـــــــا ً لقـــيـــد لجامـــه
رجــــــــعية عربـــــــــية مهـــــــــزومــــــة
أضحت لدى العبري مــن أغنامه
أغـــــــراكم الدوالر حتــــــــى صرتم
يا خجلة التاريخ مـــــــــن خـــدامــــــــه

«سان باولو»

