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م�أزق ال�سعودية في اليمن
بعيون �أميركية
} حميدي العبدالله
لم يعد خافيا ً على أحد أنّ المملكة العربية السعودية تواجه مأزقا ً
حقيقيا ً في اليمن ،ال يتمثل ه��ذا المأزق فقط باالستنزاف المالي
والخسائر البشرية التي بلغت مستوى دفع الحكومة السعودية إلى
سحب  73مليار دوالر من احتياطها الدولي ،وفق الفايننشال تايمز
البريطانية ،كما ال يقتصر هذا المأزق على فشل القوات السعودية،
الجوية والبرية ،في وق��ف تقدّم ال�ق��وات اليمنية واستيالئها على
المزيد من المواقع في مقاطعات جيزان السعودية المتنازع عليها،
وال يقتصر أيضا ً على فشل الهجوم في باب المندب ،وقبل ذلك في
مأرب والخسائر الكبيرة التي ُمنيت بها قوات التحالف الذي تقوده
السعودية ،بل استم ّرت فصول المأزق تتوالى وكان آخرها الهجوم
الذي تع ّرضت له حكومة بحاح في عدن ،حيث د ّمر «داعش» مقارها،
األم��ر ال��ذي ستترتب عليه الكثير من النتائج ويعيد خلط األوراق
ويبدّد المكاسب السياسية والمعنوية التي تحققت ج��راء إخراج
الجيش اليمني واللجان الشعبية من عاصمة الجنوب والعاصمة
الموحد.
االقتصادية لليمن
ّ
السعودية ال تعترف على اإلطالق ،على الرغم من ك ّل هذه الوقائع
بوجود م��أزق ،وال ت��زال تعطل أي مبادرة قد تقود إلى إنجاز ح ّل
سياسي لألزمة في اليمن ،ويبدو أنّ هذا السلوك جعل من سياسة
المملكة العربية السعودية عبئا ً ثقيالً على حلفائها ،وال سيما
الواليات المتحدة التي شجعتها على القيام بما قامت به في اليمن،
واليوم توصف سلوك السعودية في اليمن بالمغامرة.
لكن مأزق السعودية في اليمن لم يعد خافيا ً على أحد ،وإذا كان
المسؤولون األميركيون ال يص ّرحون بذلك للحفاظ على عالقاتهم
الطيبة م��ع الحكومة ال�س�ع��ودي��ة ف��إنّ اإلع�ل�ام األم�ي��رك��ي ومراكز
األبحاث تولّت نيابة عن اإلدارة األميركية فتح النار السياسية على
السلوك السعودي في اليمن.
«مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي» نشرت في 2015/10/1
دراسة أعدّها «نيل باتريك» حملت عنوان «المغامرة السعودية في
اليمن» ،جاء فيها حرفيا ً «عدم تحديد السعودية أهدافا ً واضحة في
اليمن يتسبّب بتفاقم الفراغ األمني وقد ي��ؤدّي إلى تقويض األمن
القومي للمملكة» ،ويؤكد مع ّد الدراسة أنه على الرغم من المكاسب
التي تحققت في عدن ومناطق جنوبية «إال أنّ السعودية ال تزال في
مأزق».
واضح أنّ ما تنشره الصحافة األميركية وما تعدّه مراكز األبحاث
يشكل نوعا ً من أن��واع التعبئة والضغط على اإلدارة األميركية ،أو
لتبرير تح ّرك من قبل هذه اإلدارة للبحث عن ح ّل يخرج السعودية
من مأزقها حفاظا ً على المصالح األميركية الضخمة في المملكة
وفي المنطقة.

هكذا يقتن�ص بوتين الفر�ص
ويتحدّ ى الحزب الديمقراطي الأميركي
أول ما يخطر على البال عندما يعتزم أحد رؤساء الدول الكبرى القيام بعملية
عسكرية خارج البالد ،هو االلتفات نحو موقف الرأي العام المحلي من هذا القرار
ومصير شعبية هذا الرئيس أو الحزب الذي ينتمي إليه ،إذا ما أقدم على تنفيذ
قراره ،على اعتبار انّ الدول الكبرى كالواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا
وبريطانيا وغيرها تأخذ بعين الجدية والدقة مواقف شعوبها وتحذر بشدة من
محاسبتها في االنتخابات على أساس فشلها أو ربحها.
منذ أحداث «الربيع العربي» والمخاطر والمؤامرات تحاك لروسيا التي وقفت
بوضوح إلى جانب حليفها الرئيس السوري بشار األسد ،فتع ّرضت بداية إلى
محاوالت تحريك المعارضة الروسية في الداخل عبر تظاهرات شعبية معارضة
لسياسات بوتين الداخلية والخارجية بأيا ٍد أميركية اتهمت حينها السلطات
الروسية واشنطن فيها ،وصوال ً إلى أحداث جزيرة القرم ،وإلى محاوالت سحب
اليد الروسية من الشرق األوسط تماما ً بإبعادها عن الملف السوري وإضعاف
النظام ،خصوصا ً بعد النجاح في سحبها من ليبيا.
عرفت القيادة الروسية أنّ استهدافها أيضا ً هو أساس المخطط الغربي
إلضعاف أيّ إمكانية لتطوير المنظمة الدولية الجديدة أو الظهور المقلق
موحدة في وجه الدول
لمجموعة دول «بريكس» من اقتصادات متينة وسياسات ّ
الغربية التي بدأت تضعف قدرتها على االتحاد ،إنْ كان أطلسيا ً أو أوروبياً ،وهنا
فإنّ عين المواجهة الروسية لم تكن غافلة عن أنّ ما يجري في سورية والشرق
األوسط ليس إال رسالة غير مباشرة لموسكو لتحجيم صعودها المتسارع
كقطب نافذ في هذا العالم.
الالفت اليوم جاء في قرار الرئيس بوتين القيام بعملية عسكرية استباقية
في سورية لمكافحة اإلرهاب ،وبالتالي مساعدة النظام على الثبات واختصار
الوقت لالنتصار على اإلرهاب الذي أصبح يهدّد أوروبا ،وذلك من دون أيّ قلق
من قبل الرئيس بوتين على شعبيته أو حتى على الرأي العام الذي ربما يشكل
عائقا ً أمامه ،وهذا يعود في جزء بسيط منه كتفاعل إلى أنّ بوتين كان قد اختبر
الرأي العام الروسي بالعملية العسكرية التي قام بها في شبه جزيرة القرم،
والتي سانده فيها شعبه إلى أن ق ّرر بوتين الدخول على خط مكافحة اإلرهاب
بحزم وقناعة غير مسبوقين ،ليتبيّن أنّ شعبيته اليوم تصل إلى أقصاها بعدما
أعلنت المؤسسة الروسية الرسمية لالستطالع «فتسيوم» ارتفاع نسبة تأييد
الرئيس فالديمير بوتين بشكل قياسي بسبب ق��راره توجيه ضربات جوية
لتنظيم «داعش» في سورية ،كاشفة أنها بلغت  89.9في المئة في تشرين األول
الحالي ،بدال ً من  89.1في المئة في حزيران ،في حين كانت قد بلغت في وقت
سابق  58.8في المئة في كانون الثاني .2012
شعبية بوتين آخذة بالتصاعد بقوة فيما الرئيس األميركي باراك اوباما
غارق في قلقه ومخاوفه من توريط الحزب الديمقراطي بحرب جدية مع اإلرهاب
تحرم «إسرائيل» من هدفها تفتيت المنطقة ،فإذا ببوتين يقتنص فرص الشعبية
وأوباما يضيّعها على حزبه بمكافحة اإلرهاب الذي يكاد يت ّوج بوتين بطالً دوليا ً
من دون منازع.
قصر النظر االميركي وتفضيل المشاريع «االسرائيلية» على الداخلية
االميركية ال ت��زال م��وج��ودة ومطلوبة ،وهنا سيقف الحزبان الديمقراطي
والجمهوري امام شعبية بوتين اآلخذة بالتصاعد بذهول امام إمكانية ان ينقلب
ما يُس ّمى تو ّرطا ً عسكريا ً لروسيا ليصبح عرسا ً وطنيا ً لتتويج قائد تخلّده
روسيا في تاريخها الحديث.
فالديمير بوتين يتحدّى ويثبت لألميركيين انّ شعبية القائد تصنعها قراراته
الجدية والحازمة ،وليس القرارات المراوغة ،ويثبت انّ الشعوب تستشعر
بحس اإلنسانية التي ترفض إرهاب وإجرام «داعش» و»النصرة»
الحق وتدعمه
ّ
وغيرهما ،حيث ال يحتاج األمر إلى جنسيات وحضارات.
فالديمير بوتين قصة زعيم للتاريخ...

«توب نيوز»

الفروف� :شاركوا في الحرب...
 االجتماع الرباعي ال��ذي عُ قد في فيينا ح��ول سورية بشراكة روسيةأميركية سعودية تركية كان فرصة ليكتشف السعوديون كيف يخاطب الروس
األميركيين في االجتماعات المغلقة.
 يظنّ السعودي أنّ أميركا التي يعاملها كسيد ال ُي َر ّد لها كلمة ،ويعاملهاالجميع كذلك ،وأنه يكفي أن يطلب األميركي حتى يُطاع ،وأنّ ما يجري في
الخارج هو تساهل من األميركي مع اآلخرين ليختلفوا معه ولكنهم سمعا ً
وطاعة في داخل االجتماعات.
 ال يستطيع العبيد أن يتخيّلوا سواهم إال مثلهم عبيداً. اكتشف السعودي أنّ ما تفاهم عليه مع األميركي قبل اللقاء مع الوزيرالروسي الفروف لم ينفعه بشيء.
 دخل الثالثة األميركي والسعودي والتركي لطرح مستقبل الرئيس السوريفي المستقبل ،فر ّد الفروف يجب أن نكون سوريين ليحق لنا ذلك ،فمستقبل
الرئيس يق ّرره شعبه وقد انتهى عهد االستعمار الذي كانت تما َرس فيه الوصاية
على الشعوب ،ومَن يدّعي أنّ الشعب السوري ال يريد رئيسه عليه تقديم آلية
قانونية تسمح بهذا االستنتاج وآلية تخ ّوله النطق بلسان السوريين.
 قال الثالثة نتشارك الح ّل السياسي. -قال الفروف شاركوا في الحرب أوالً...

التعليق السياسي
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
ص هذه الصفحة صبيحة كل يوم اثنين ،لتحتضنَ محطات المعات من تاريخ الحزب
ُت ّ
خص ُ
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 إبراز محطات
الحزب النضالية ،هو في الوقت عينه تأكيد وح��دة الوجود القومي منذ انبثاقه وإل��ى أن تنطفئ
الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

ال�شقيقان ال�شاعران ...الرفيقان �أمين (فنزويال) و�سليمان العنداري (العبادية)
لبيب ناصيف

الرفيق أمين العنداري

كنت عرفت عن الرفيق أمين محمد العنداري
م��ن خ�لال مسؤوليتي كرئيس لمكتب عبر
الحدود( ،)1ثم تع ّرفت إليه عند زيارته الوطن
عام  .1971كان مقيما ً في مدينة «إلتيغري
 »El Tigreويتولى مسؤولية مفوض الحزب
فيها.
وكنت أعلم أن في العبادية مجموعة من
الرفقاء الشعراء الشعبيين أمثال :قاسم نجد،
كامل سليم ،سليمان حسن سلطان ،سليمان
العنداري وخالد زه��ر .إنما لم أكن أعلم أن
الرفيق أمين العنداري هو شقيق الرفيق
الشاعر سليمان ،إلى أن قرأت في العدد 556
(حزيران  )1971من مجلة «البيدر» التي كان
يصدرها الرفيق الشاعر وليم صعب ،أنه ،مثل
أخيه ،شاعر شعبي .عنه أفادنا األمين أنيس
جمال ،وكان أقام سنوات في فنزويال وعلى
معرفة بالرفيق أمين العنداري« ،إن��ه كان
قوميا ً اجتماعيا ً مثقفا ً وواعيا ً للعقيدة ،ملتزما ً
وناشطا ً ومسؤوال ً لفترة طويلة في مدينة
إلتيغري ،وكان شاعرا ً شعبيا ً معروفاً».
يضيف« :إن الرفيق أمين ك��ان محاسبا ً
قانونياً ،يملك مكتبا ً للمحاسبة .اقترن بامرأة
فنزويلية ورزق منها بعدد من األوالد(،)2
كان يعمل على أن ي��زوروا لبنان باستمرار،
لتع ُّلم اللغة العربية .كان له حضور جيد في
أوساط الجالية السورية في مدينة إلتيغري
وجوارها».
من جهته ،يفيد األمين الراحل مو ّفق شرف
في رسالة منه بتاريخ :2001/03/27
«إن الرفيق الراحل أمين العنداري كان كاتبا ً
ومعلّقا ً باللغة اإلسبانية في إحدى الصحف
الفنزويلية».
قالت «البيدر» في عددها المشار إليه آنفاً:
«بعد اغتراب أكثر من  40سنة عاد من فنزويال
إلى مسقط رأسه العبادية ،المغترب الفاضل
المقدام السيد أمين محمد العنداري في زيارة
لألهل يعود بعدئ ٍذ إلى مقر أعماله في مدينة
إلتيغري .تع ّرفنا إلى األخ أمين العنداري في
فنزويال منذ  20سنة ،وسمعنا عنه من جميع
أف��راد الجالية ما يرفع ال��رأس ،فهو الشهم
الذي وهبه الله سجايا رفيعة جعلته ذا مقام
محترم ومركز مرموق بين كل الذين عرفوه».
توفي الرفيق أمين في .1986/10/26
***

من شعره

نشرت مجلة «ال��ب��ي��در» ف��ي ع��دده��ا رقم
( )541تاريخ كانون الثاني  1970القصيدة
التالية بالعاميّة ،التي يناجي بها الرفيق
أمين ابنه خالد ،في ذك��رى م��رور سنة على
رحيله:
ما عدت تقشعني
وال عدت أقشعك
وال عدت أتي ّمن ببهجة مطلعك
وال عدت قادر إزرع خدودك ُقبَل
وال عاد صدري ُم َّتكاك ومضجعك!
وال عاد هالقلب المل َّوع يرتجي
لقياك بالطلعة البهيّة المبهجة
وال عدت قدّامي بقا تروح وتجي
وجوارحي خطوة وخطوة تتبعك!
ع َّنك بف ِّتش صرت صبح ومسا
وبصير سلّي القلب في ع ّل وعسى
بناديك ،ما بتجيب :تخمين األسى
بيغتال صوتي وما بيطرق مسمعك؟
***
مشتاق يا ابني شوف هالوجه الحلو
ومرمغ شفافي بهال محيَّا وقبّلو
فارقتنا والعمر بعدو بأ ّولو
يرجعك؟
وأيّا شفيع منقصدو تا ّ
وبيَّك يا خالد ،شوف هالبَي الحنون
مفجوع ،تايه ،ما بتغمضلو جفون
بهجة حياتو كنت ،لعيونو عيون
بلحظة قصيرة ،عن عيونو ،ضيّعك!
ما رضيت قبلك روح استقصي األثير
عالقليلة نطور حتى نروح سوا
بيظ ّل يوسعني الضريح ويوسعك!

سليمان محمد العنداري

الرفيق الشاعر
سليمان محمد العنداري

لع ّل ما أوردت��ه «البيدر» في عددها 590
(كانون أول  )1974يضيء بشك ٍل جيد على
سيرة الرفيق الشاعر سليمان العنداري.
ق��ال��تُ « :ول���د سليمان محمد العنداري
في العبادية في  27أيار عام  ،1905وعام
 1925عيّن موظفا ً في مركز بريد عاليه حيث
قام بأعباء مسؤوليته  27سنة متواصلة،
نقل بعدئذٍ ،سنة  ،1952رئيسا ً لمركز بريد
العبادية ،وفي هذه الوظيفة استمر  17سنة،
أُحيل بعدها إلى التقاعد نظرا ً إلى بلوغه السن
القانونية ،فانتقل إلى بيته القديم الذي ر ّممه
بعد هجره إياه بحكم وظيفته.
ت��ق��اع��د س��ل��ي��م��ان ال���ع���ن���داري ب��ع��د 42
سنة قضاها مجاهدا ً ف��ي الوظيفة وحمل
مسؤولياتها ،لكنه لم يتقاعد عن الخدمات
االجتماعية الكثيرة التي تح ّمل منها أكثر من
طاقة أي إنسان ،عامالً ليالً ونهارا ً على ّ
بث
التآلف والتآخي والتصافي ،ساعيا ً إلى ّ
فض
المشكالت ،باذال ً من روحه وجسده ومضحيا ً
بسرور وطيبة خاطر.
وقد أنشأ شاعرنا عائلة ممتازة من صبيان
وبنات( ،)3أكثر من نصف أفرادها متزوجون،
وصغيرها ال يزال في التاسعة من عمره.
وزيارتنا الصديق الوفي بل األخ الحبيب
سليمان العنداري يوم الثالثاء  24كانون
األول  ،1974والساعة التي قضيناها معه
مستمعين إلى أحاديثه العذبة ومتنعمين
بأنسه وبشاشته ومحبته التي رأيناها شائعة
على قسمات وجهه وكأنها تتكلّم في نظرات
عينيه ،تلك الجلسة وتلك الساعة أعادتانا 40
سنة إلى الوراء حيث كانت لنا جلسة عامرة
ممتعة في ذل��ك البيت الكريم وذل��ك مساء
السبت  13تشرين األول عام  ،1934حضرها
الشعراء :عجاج سلمان أب��ي علي ،عجاج
المهتار ،خطار أبو ابراهيم ،سامي شهيب،
عجاج أبو شكر ،حسن السلطان ،قاسم نجد،
الياس سالمة ،قاسم أبو شبلي ،كامل سليم،
سليم سلمان ،يُضاف إليهم صاحب البيدر
وصاحب البيت ،واستمرت فيها المساجالت
حتى فجر األحد(.)4
نسجل
«ومن وحي هذه الذكريات رأينا أن
ّ
فصالً عن شاعرنا كما عرفناه منذ خمس
وأربعين سنة لم يطرأ خاللها أي تبدل أو
تقلب على محبته ووفائه وإخالصه وصداقته
وأنسه وبشاشته وثباته على مبادئه ،هذا
الصديق النادر المثال الذي ترتاح إليه النفس
ويطمئن القلب ويهدأ البال».

الموظف األمين

«ندر أن عرفت الوظيفة في لبنان شخصا ً
بمزايا سليمان العنداري .أدرك أنها مسؤولية
حي بقيادة
فحملها بأمانة وإخالص وضمير ّ
مشيئة الله .هذا الموظف المسؤول الذي خدم
دولته ومواطنيه ط��وال  42سنة متواصلة
مبرزا ً وجه وطنه النقي أمام جميع الناس من
مختلف األجناس ،من دون أن يلطخ سجله
أي ل��وم ،ه��ذا السجل المليء بالتنويهات
المشكورة والتقديرات الحافلة بالثناء .حتى

الرفيقان الشاعران أمين وسليمان العنداري
أن المسؤولين م�دّدوا له بالتعاقد ما يقارب
السنتين بعد بلوغه موعد التقاعد ليتسع
لهم المجال إليجاد الموظف الكفوء الذي يح ّل
محله.
ه��ذه منطقة عاليه ب��ق��راه��ا ودس��اك��ره��ا
المتعددة ينقل إليها سليمان العنداري البريد
منذ عام  1925إلى عام  ،1952ال بوساطة
سيارة أو أيّ وسيلة نقل أخرى ،بل هو نفسه
كان يحمل رسائلها وك� ّل ما يصل إليها في
البريد ،ويو ّزعه بأمانة على بيوتها واح��دا ً
واح���دا ً وي��دا ً بيد ،ماشيا ً إليها على رجليه
مسافات طويلة كل يوم ،ولم تسمع شكوى
واحدة من البريد خالل تسلمه هذه المسؤولية
المتشعبة الصعبة ،وكأن كل رسالة واصلة
إليه هو ،مما يجعلنا نقف مشدوهين إذ نقابل
بينه وبين سواه ممن ال يزال الناس يضجون
ويتذمرون ويشكون من إهمالهم وعدم أمانتهم
وحرصهم على مقدسات البريد ،طارحين هنا
وهناك وهنالك بشكل ال مسؤول ما عهد إليهم
به إيصاله بد ّقة إلى أصحابه .وكم طارت
ّ
وتبخرت المبالغ والحواالت
رسائل مضمونة
المرسلة فيها ،وكم اختفت جرائد ومجالت
وكتب وسواها ،أما في عهد سليمان العنداري
في البريد ،فمن يتم ّكن من تسجيل شيء من
هذا أو مما هو دونه في هذا المجال؟
«ك��ذل��ك ك��ان��ت تصرفاته عندما أصبح
رئيس مركز البريد في العبادية .وقد كان،
حيثما عمل ،خادما ً للمواطنين والمصطافين
والسياح ،وكثيرا ً ما ألصق لهم بيديه أوراق
التمغة ،بل كان يكتب الرسائل لعدد منهم.
وبهذا التصرف اإلنساني النبيل أصبح كل
منزل في المنطقة بيتا ً له ،كما أصبح كل فرد
من أفرادها صديقا ً حميما ً لهذا الموظف األمين
الذي ما تزال األلسنة حتى اآلن تلهج بذكر
أعماله المجيدة وتثني عليه».

صفاته

«إضافة إل��ى ما ل ّمحنا إليه من صفاته،
نسجل هنا براءة األطفال التي ما تزال تشعّ
من نفسه ،وابتسامة المحبة التي لم تفارق
شفتيه ،وعزة النفس المرافقة حياته ،وصدق
الصداقة التي لم يغير ك ّر السنوات المتعدّدة
لونها الثابت الصافي ،وع ّفة اللسان الذي لم
تج ِر عليه يوما ً كلمة نابية.
ومجمل صفاته ،ومنها المقدرة اإلداري��ة،
جعلت أه��ل بلدته العبادية يلت ّفون حوله
ويتوجهون إليه ف��ي الملمات والمصاعب
ويعهدون إليه بالقيام بخدمات مجتمعية،
منها ترؤسه جمعية الهدى وسواها وقيامه
بأعباء كل مسؤولية تسلمها قياما ً مشكوراً».

الشاعر

«أخ���ذ سليمان ال��ع��ن��داري ملكة الشعر
الشعبي عن والده فنشأ شاعرا ً مطبوعاً ،ولم
تح ّل مشاغله الكثيرة والمضنية في وظيفته
من دون إبراز موهبته الشعرية ،فكان يدغدغ
قريحته في شتى المناسبات وينظم الطرائف
والبدائع ،يكتب الشعر ويرتجله بقريحة
سيالة ولسان عف .وله ج��والت موفقة في
مجالس الزجل ،وق��د اشتهر بنظم التاريخ

األبجدي .ولو جمعت أقواله لشكلت ديوانا ً
ك��ب��ي��راً .وك��م أُحييت جلسات المساجالت
الزجلية في منزله المضياف وفاضت قرائح
إخ��وان��ه الشعراء في ظ�لال كرمه ومحبته
وصدقه ووفائه».

المسجل
ِّ

«قبل أن يظهر اختراع المسجل إلى الوجود
ك��ان سليمان ال��ع��ن��داري المسجل األوح��د
للحفالت الزجلية منذ العام  ،1928فهو شاعر
زجلي ،جميل الخط ،سريع الكتابة ،حاضر
البديهة ،ق��وي ال��ذاك��رة ،وك��ان يكتب كل ما
يقال في الحفلة بحذافيره ،وعشرات الحفالت
حفظت أقوالها من الضياع بواسطته .هذا كان
عندما كان شعراء الزجل يرتجلون ارتجاال ً وال
يكتبون كما يفعلون اليوم حافظين ما يكتبونه
ليلقوه من على منابر الحفالت موهمين الناس
أنه يأتيهم ابن ساعته.
فلسليمان العنداري الفضل على شعراء
الزجل وعلى المطالعين ألنه حفظ عشرات
آالف األبيات التي أُلقيت ارتجاال ً والتي ال يمكن
إال العودة إليها إذا ما أراد باحث أن يكتب عن
الزجل المرتجل ألنه ال يتمكن من الحكم على
ارتجاليات الشعراء الشعبيين إذا ّ
اطلع على
محتوى حفالت هذا الزمان التي ليست سوى
روايات مكتوبة بعناء وتدقيق ومستعد عليها
استعدادا ً طويالً ،وبهذا يمتد فضله إلى األدباء
والمؤرخين».
***

وفاته

وافت المنيّة الرفيق الشاعر سليمان محمد
العنداري عند الخامسة والنصف من بعد ظهر
يوم األربعاء  19آذار  .1975وفي اليوم التالي
أقيم له مأتم حافل في بلدته العبادية وصفته
«البيدر» في عددها ( 594نيسان )1975
أن��ه« :ن��در أن شهدت العبادية أو أيّ بلدة
لبنانية مأتما ً بحجم مأتم الشاعر سليمان
محمد العنداري ،كما ندر أن يحصل إجماع
على تقدير سجايا إنسان ،أكبر من اإلجماع
الذي شاهده الناس ولمسوه يوم تشييعه
وتوديعه ،حتى أنّ أحد أج�لاء المشيعين،
وقد هزه ذلك الثناء الشامل على مزايا الفقيد
توجه إلى الجماهير الغفيرة بقوله:
الرفيعةّ ،
لنأخذ عبرة من هذا اإلجماع وه��ذا التقدير،
ولنسر على مسلك الفقيد الغالي ليكون لنا ما
كان له».
«إننا نتوج هذا العدد برسمه ،وهو مأخوذ
من رسم له مع صاحب البيدر ،وهذا جزء من
حقه على هذه المجلة التي رافقها منذ صدور
أول أعدادها حتى يوم وفاته ،وقد قرأ ما كتبنا
عنه في ثالثة أعداد متتالية نرجو أن نكون قد
أعطينا عنه فيها صورة واضحة ،كما هو جزء
من حقه على الشعر الزجلي الذي قدم له أج ّل
الخدمات وقد أتينا على ذكر هذا في األعداد
المذكورة وما تالها.
فإلى أرملته الفاضلة السيدة سلوى النجار،
وإلى ولده نبيه في أستراليا ،وأوالده :نزار
وسلمى وناظم الذين ما يزالون تالميذ يتلقون
العلم ،وإل��ى بناته وأصهرته ،وإل��ى شقيقه

أمين في فنزويال وشقيقه أسعد في أستراليا،
وإلى آله وأنسبائه جميعا ً أح ّر التعزيات».
وأوردت «ال��ب��ي��در» ف��ي ع��دده��ا المشار
إليه قصائد ألقيت في مأتم الرفيق سليمان
العنداري ،للشعراء الرفيق نصر المهتار،
فرحان العريضي ،الرفيق قاسم نجد ،وعبد
الله العريضي.
ش���ارك ال��رف��ي��ق سليمان ال��ع��ن��داري في
مسابقات ع�دّة وك��ان نصيبه الفوز بجوائز
فيها:
ـ ح ّمامات «الحمة» المعدنية
قالت «البيدر» في عددها ( 591كانون
()5
األول  :)1975ت��ق��ع ح � ّم��ام��ات الحمة
المعدنية في فلسطين وكان يديرها سليمان
بك ناصيف ويذود عن ساحتها الشاعر البطل
أدي��ب البعيني ال��ذي ،ب��إش��ارة منهّ ،
نظمت
مسابقة في وصفها ،ف��از بإحدى جوائزها
الشاعر سليمان العنداري».
الزراعي
ـ التعاون
ّ
ع��ن «ال��ب��ي��در» ال��ع��دد  ،591ك��ان��ون أول
:1975
«أعلنت جمعية ال��ت��ع��اون ال��زراع��ي في
العبادية ،عام  ،1943ش��روط مسابقة في
موضوع التعاون الزراعي على أن يشترك
فيها ش��ع��راء ال��زج��ل ف��ي العبادية ،ففازت
بالمرتبة األول��ى قصيدة الشاعر سليمان
محمد العنداري».
ـ الفالح
وفي العدد نفسه ،تقول «البيدر»:
«في  15أيلول عام  1941أقامت جمعية
ال��ت��ع��اون ال��زراع��ي معرضا ً ف��ي العبادية
حضره األستاذ ألفرد نقاش رئيس الجمهورية
اللبنانية وألقى فيه الشاعر سليمان العنداري
قصيدة بتكليف من الجمعية».
ـ حنين مهاجر إلى وطنه
وفي العدد نفسه أيضاً ،تقول «البيدر»:
«ع���ام  ،1944أع��ل��ن��ت محطة اإلذاع���ة
اللبنانية مسابقة ف��ي ال��م�� ّوال البغدادي
والميجانا والعتابا موضوعها حنين مهاجر
لبناني لوطنه ،ففاز بالجائزة األولى الشاعر
سليمان العنداري».
وع���ن «ال��ب��ي��در» ،ال��ع��دد ( 592ش��ب��اط
:)1975
«عام  ،1940اقترحت تعاونية العبادية
الزراعية مسابقة على شعراء الزجل في
العبادية ففازت قصيدة الشاعر سليمان
العنداري بالجائزة األولى».

هوامش:

 - 1تح ّول مكتب عبر الحدود الحقاً،
وك��ان ي��رأس��ه ف��ي معظم األح �ي��ان عميد
من دون مصلحة ،إلى عمدة ِباسم :عمدة
شؤون عبر الحدود.
 - 2رزق ال��رف��ي��ق أم� �ي ��ن ب �ك��ل م��ن:
المرحوم سامي ،فريدة ،ليلى ،فاروق،
المرحوم خالد ،سورية.
 - 3كنت قد كتبت عن الشعراء :المواطن
عجاج سلمان أبي علي ،األمين خطار أبو
ابراهيم ،الرفيق عجاج أبو شكر ،والرفيق
قاسم نجد .لالطالع الدخول إل��ى قسم
أرشيف تاريخ الحزب على موقع شبكة
المعلومات السورية القومية االجتماعية
www.ssnp.info
 - 4رزق ال��رف �ي��ق س�ل�ي�م��ان ب�ك��ل من
الراحل توفيق ،ليلى ،نبيه ،سامي ،مي،
نجوى ،زهر ،نزار ،سلمى وناظم.
 - 5حمامات «الحمة» :تقع عند بحيرة
طبريا .كانت الرفيقة وداد ناصيف قد
اقترنت من أنطون ابن سليمان ناصيف،
و ُع��رف��ت ب�ـ«خ�ت�ي��ارة ال�ق�ن�ي�ط��رة» إذ إنها
رفضت أن تغادر مدينة القنيطرة ،في
ظل االحتالل الصهيوني .لالطالع على
م��ا أوردت� ��ه ع�ن�ه��ا ،وع ��ن ال��رف �ي��ق البطل
أديب البعيني الدخول إلى أرشيف تاريخ
ال �ح��زب ع�ل��ى م��وق��ع شبكة المعلومات
السورية القومية االجتماعية www.
ssnp.info

رحيل الرفيق �سميح دقدوق

عرفته مج ّلي ًا في ك ّلية الحقوق في �ستينيات القرن الما�ضي

ل .ن.
في أوائل ستينات القرن الماضي ،وعندما كانت أجهزة
المكتب الثاني تحصي على القوميين االجتماعيين
أنفاسهم ،وتع ّرضهم للمالحقات ،واالعتقال وما يرافق
ذلك من «استقبال ودّي للغاية» ،تح ّرك الرفقاء الطلبة في
كلّية الحقوق ـ الجامعة اللبنانية ،وخاضوا االنتخابات
الطالبية ،ورفعوا لواء الحزب ،متحدّين كل البشاعات.
أذكر منهم :األمين كمال الحلبي( ،)1الذي كانت شقته
في شارع الحمرا ،مكانا ً لالجتماعات واللقاءات الحزبية،
يوسف المسمار( ،)2األمين بسام شلهوب( ،)3الرفيق رئيف
الداهوك( )4وغيرهم ممن نأمل أن نحكي عنهم ،وأن يساهم
معنا رفقاء كانوا قد نشطوا في تلك السنوات.
أحد الذين برزوا في تلك المرحلة الصعبة ،رفيق عرفته
نشيطاً ،ذكياً ،صلباً ،مذيعاً ،ال يهاب وال يتراجع وال يهادن:
سميح دقدوق.
هذا الرفيق كنت ألتقيه في المناسبات الحزبية العامة،
وعندما علمت أن ال��داء راح يفتك بعافيته ،اتصلت به،
وك ّررت .وعدته أن أزوره في منزله في منطقة خلدة ،ليس
فقط لواجب االطمئنان ،إنما كي أسأله عن رفقاء ،وعن
أحداث حزبية كان مطلعا ً عليها.
إن��م��ا ل��م أتمكن .تماما ً كما م��ع المئات م��ن الرفقاء
المنتشرين في أمكنة متفرقة من لبنان .في بيروت يمكنك
أن تنتقل إلى أي مكان بواسطة سيارات األجرة ،إنما إذا
كانت األمكنة المقصودة ،في محافظات أخرى ،فالوصول

الحديث عن العمل الحزبي في ستينات القرن الماضي.
حبذا لو يكتب عنه رفقاء كانوا معه في كلية الحقوق
وعرفوه جيدا ً في السنوات الصعبة وتع ّرفوا إلى نشاطه،
وإيمانه ،وحضوره الحزبي الجيّد.
رفيق سميح ...أعذرني ،إن لم أتم ّكن من زيارتك ،وقد
رغبتَ ورغبتُ  ،وليعذرني كل رفيق آخر تقدم به العمر،
وت��ح��ول ظ��روف��ي دون تفقده واالس��ت��م��اع إليه فتدوين
معلوماته المفيدة لتاريخ الحزب ،ثق إنك تبقى في ذاكرتي
وال تبرح.

هوامش:

من تشييع دقدوق
يحتاج إلى سيارة غير متوفرة لي شخصياً ،وغير متوفرة
مركزيا ً بسبب الضغوط المتعاظمة ،وعدم تمكن السيارات
المركزية من تغطية كل الحاجات الكثيرة.
أمس ،وافت المنية الرفيق سميح دقدوق ،وشيع إلى
مثواه األخير في عرمون ،تلك البلدة التي إذ نذكرها ،فال

بد أن نذكر األمين الشاعر عجاج المهتار ،والرفيق الشهيد
سمعان النكت الذي كان أقام فيها وشعّ وكان وراء انتماء
عدد من أبنائها إلى الحزب.
***
أكثر من مرة أوردت اسم الرفيق سميح دق��دوق عند

 - 1كمال الحلبي :من ينطا .نشط جيدا ً في
ستينات ال�ق��رن الماضي .م��ا زال عند إيمانه.
يتمتع بسوية أخالقية مميّزة.
 - 2ي��وس��ف ال�م�س�م��ار :م��ن ال�ه��رم��ل .شاعر
وك ��ات ��ب ول� ��ه ن �ش��اط��ه ال �ح��زب��ي ال���واس���ع في
البرازيل.
 - 3ب�س��ام ش�ل�ه��وب :م��ن ب�ل��دة دوم ��ا .تولى
مسؤولية منفذ عام كسروان .حاز على شهادة
الدكتوراه من بوسطن.
 - 4رئيف الداهوك :من بعقلين .كان نشيطا ً
جداً ،غادر إلى أحد البلدان العربية.

