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الواليات المتحدة وحلفا�ؤها
ومحاربة التنظيمات الإرهابية
} حميدي العبدالله
في تقرير نشرته بتاريخ  2016-2 1-نقلت صحيفة «لوس أنجلوس
تايمز» عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع األميركية) شعورهم
«باإلحباط المتزايد من أنّ بعض الدول الشريكة والمجموعات اإلقليمية
يدعمون الجهود (لمكافحة اإلرهاب) باالسم فقط» .وقالت الصحيفة
إنّ «وزي��ر الدفاع األميركي آشتون كارتر اشتكى الشهر الماضي من
أنّ بعض الحلفاء ال يفعلون ما يكفي أو ال يفعلون شيئا ً على اإلطالق»
وطبعا ً المقصود «بالدول الشريكة والمجموعات اإلقليمية» دول المنطقة
وعلى رأسها تركيا والسعودية وقطر ،المرتبطة بهذه الدول.
كالم الصحيفة يوحي ،وك��أنّ حلفاء أو شركاء الواليات المتحدة
يتم ّردون على اإلدارة األميركية وعلى وزارة الدفاع ،فهل هذا هو واقع
الحال فعالً؟ أيّ أنّ ثمة تمردا ً من هذه الدول على السياسة األميركية،
وهل بمقدور هذه الدول أن تفعل ذلك فعالً؟ ال ّ
شك أنّ ثمة أسبابا ً لتمنع
حكومات شريكة للواليات المتحدة على تجاهل رغبة إدارة أوباما .ومن
أبرز هذه األسباب سببان رئيسيان ،األول أنّ هناك انقسامات داخل
النخبة األميركية ،وحتى داخل إدارة أوباما ،بين تيارين ،التيار األول
الذي يطالب بجهد أكثر جدية لمقاتلة «داعش» والتنظيمات اإلرهابية،
وعدم ترك المهمة لخصوم الواليات المتحدة وحدهم ،وتحديدا ً روسيا
وإيران وسورية ،ألنّ من شأن ذلك أن يرت ّد سلبا ً على المصالح األميركية
وعلى نفوذ الواليات المتحدة في المنطقة ،وتيار آخر يرفض توجيه
ضربات للتنظيمات اإلرهابية ،بل يدعو إلى مساندة هذه التنظيمات
وإنْ كانت هذه المساندة في الخفاء ،ألنّ اإلسهام في إضعاف التنظيمات
يصب في مصلحة خصوم الواليات المتحدة ،في حين
اإلرهابية سوف
ّ
أنّ دعم هذه التنظيمات من شأنه أن يسهم في استنزاف قدرات هؤالء
الخصوم عبر إطالة أمد الحرب في سورية .السبب الثاني أنّ الدول
الشريكة والمجموعات اإلقليمية التي تتم ّرد على سياسة واستراتيجية
اإلدارة األميركية تستفيد من هذا االنقسام وتمارس الضغط على إدارة
أوباما وترهن أيّ تعاون معها ،باستعدادها للتو ّرط عسكريا ً على نحو
كبير في الحرب السورية ،وهذا ما تسعى إدارة أوباما إلى تحاشيه خوفا ً
من تداعياته الخطيرة على االستقرار وعلى مصالح الواليات المتحدة
وحلفائها ،فضالً عن أنه قد يقود إلى اندالع حرب إقليمية – دولية كبرى
تكون عواقبها وخيمة على االستقرار في المنطقة والعالم.
هذا االنقسام هو الذي أربك السياسة األميركية ودفع شركاء الواليات
المتحدة إلى عدم التعاون مع سياساتها واستراتيجيتها المعتمدة في
سورية اآلن.

وقف للنار؟
ـ يعرف المرحبون بوقف النار ثم التصحيح باعتباره وقفا ً لألعمال العدائية
أنهم يرحبون إعالمياً ،ويعرفون التعقيدات العملية والسياسية التي ستجعله
شكليا ً ومحدودا ً إذا تحقق في مناطق غير خطوط االشتباك الكبرى.
ـ يعرف المرحبون أيضا ً بعقد جولة جديدة من جنيف أنّ صعوبة تغيير ج ّو
الجولة السابقة ونتائجها دونه عقبات مشابهة.
ـ وقف النار وإق�لاع مفاوضات جنيف دونهما حسم تصنيف التنظيمات
المسلحة بين مقبولة في العملية السياسية ومشمولة بإجرءات وقف النار
وبين تنظيمات إرهابية ال مكان لها في اإلثنتين.
ـ معلوم أنّ التصنيف المؤجل بسبب تل ّكؤ ع ّمان عن إنجازه بعد لقاء فيينا
الثاني مهّد لتشكيل وفد معارض ينقصه األكراد ويض ّم تشكيل ْين مسلح ْين
يتسبّبان بخراب مساعي وقف النار ومساعي عقد المفاوضات.
ـ تص ّر السعودية على حماية «جيش اإلس�لام» ،وتص ّر تركيا على حماية
وتتمسك سورية وروسيا وإي��ران باعتبارهما تنظيم ْين
«أح��رار ال��ش��ام»،
ّ
إرهاب ّي ْين.
ـ استثناء «النصرة» من وقف النار سيطرح سؤاال ً عن الجبهات التي يمكن
لـ»جيش اإلسالم» و«أحرار الشام» إثبات وقف النار فيها وحدهما.
ـ الواضح أنّ القصد هو الغوطة.
ـ في حلب حسم وبعدها نتكلم...
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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�شاعر المهجري الرفيق �سليمان �سليقا
إعداد :لبيب ناصيف
ك��ان األمين ن��واف ح��ردان يحدثني عنه ،ي��روي أن
الرفيق سليمان سليقا كان شقيقا ً له بالرضاعة (رغم
الفارق في االنتماء الديني) وهو ،أي األمين نواف وراء
انتمائه إلى الحزب(.)1
في البرازيل التقيت به في مكتب جريدة «األنباء»
عندما رغ��ب تفقد األمين ن��واف ح���ردان ،وف��ي بيونس
ايريس وقد زرتها بدعوة من المنفذ العام األمين رشيد
سابا( )2استضافني الرفيق سليمان في منزله ،وكنت قد
وصلت بيونس ايريس مع الرفيق نقوال صليبا(.)3
ومرة أخرى التقيت الرفيق سليمان عندما حضر إلى
لبنان بعد غياب طويل .كان يرغب أن يرى مرة أخيرة
أصدقاءه وأهالي بلدته والجوار ،ويستعيد كل تلك األيام
الجميلة التي قضاها في منطقة العرقوب في صباه.
في تلك الزيارة أصدر األديب غالب حسن سليقا ديوان
شعر لألمين سليمان تحت عنوان «قصائد مهاجرة»(.)4
*
عن الرفيق الشاعر سليمان سليقا كنت نشرت النبذة
التالية ف��ي ال��ع��دد ت – 2ك 2003 1م��ن مجلة «قب
الياس»(.)5
ول��د ال��ش��اع��ر سليمان سليقا ف��ي ق��ري��ة الفرديس
(حاصبيا) في  20آب  .1920والده الشيخ جبر سليقا،
ووالدته السيدة ورد جودية.
بعد أن تلقى علومه األولى في مدرسة القرية ،انتقل
الى مدارس راشيا الفخار وحاصبيا ،وبعد تخرجه عمل
مد ّرسا ً في قريته.
بدأ ينظم الشعر وهو في الخامسة عشر من عمره.
في العام  1949التحق بوالده وشقيقه فايز اللذين كانا
غادرا إلى األرجنتين.
عمل الشاعر سليقا في التجارة المتنقلة إلى أن استق ّر
في إحدى ضواحي سان باولو حيث كانت له عالقات
جيدة على صعيد الجالية ،السفارات العربية ،كما
األدباء والشعراء الذين منهم :حنا جاسر ،زكي ،الياس
وجورج قنصل.
إلى اهتمامه المستمر بالشعر واألدب ،تولى الشاعر
سليمان سليقا معتمدية مشيخة عقل الطائفة الدرزية
في األرجنتين ،لكل ما يعود إلى عقود ال��زواج وإقامة
الصلوات ،كما أن عددا ً من شركات اللحوم التي كانت
تصدر إنتاجها إلى البالد العربية واإلسالمية اعتمدته
من أجل اإلشراف على عمليات ذبح المواشي والدواجن
والتيقن أن ه��ذا األم��ر يتم حسب الطريقة الشرعية
اإلسالمية.
كتب في العديد من الصحف الصادرة في المهجر،
وراسل جريدة «األنباء» في البرازيل التي كان يصدرها
الكاتب والصحافي عبداللطيف اليونس ث��م انتقلت
ملكيتها إلى األديب والمؤرخ األمين نواف حردان الذي
كانت تربطه بالشاعر سليقا أواص��ر قوية من األخوة
والصداقة امتدت من الطفولة واستمرت حتى آخر لحظة
من حياة كل منهما.
زيارته األول��ى واألخ��ي��رة إل��ى وطنه ت ّمت في صيف

ون��ح��ن��ا ظ��ل�ام ال��س��ج��ن ع��ام��ي��ن��ا
وإن��ت��ي قطفتي م��ن الحديقة زه��ور
ون���ح���ن���ا زه������ور ال���ح���ي ت��ب��ك��ي��ن��ا
ف��ي��ق��ي ع��اب��ك��ره ف��ي��ق��ة ال��ع��ص��ف��ور
وف���ي وش���وش���ات ال����روح حاكينا
ب���ال���ع���رس ال ت��ح��رق��ي ال��ب��خ��ور
م����ا زال ن�����ار ال���س���ج���ن ك��اوي��ن��ا
ال ت��ف��رح��ي م���ا دم����ت أن����ا م��ق��ه��ور
وظ��ل��م ال��ح��ك��وم��ي ال���م��� ّر يسقينا
ال��م��اض��ي مضى وال��ع��ز كنلو دور
وذك�����را س���ع���ادة ال�����روح تكفينا
وال��ي��وم ف��ي س��ج��ن ال��ظ��ل��م م��أس��ور
وأوب�������اش ال���ل���ه ت��ح�� ّك��م��وا فينا
ت��ال��ي درك ب��ت��خ��م��ن��و (ك���راك���ور)
ق���اي���د ل����وى م���ن ال���ج���رد ج��اي��ي��ن��ا
ن��اس��ي الجبل والتيس وال��زع��رور
م����عّ ����از ف����ك����رو ج������اي ي�� ّرق��ي��ن��ا
وي��� ّرك���ب ال��ت��ه��م��ات ك����ذب وزور
وي��ت��ح��ك��م��وا ف����ي روح ف��ادي��ن��ا
ف��ي��ن��ا ع��ق��ي��دة ب��ي��ش��ه��د ال��م��ع��م��ور
أق�����وى وأث���ب���ت م���ن ج��ب��ل سينا
*

العام  1990بعد غياب واحد وأربعين سنة ،وقد أقيمت
له حفالت التكريم وص��در له دي��وان بعنوان «قصائد
مهجرية» جمعه ونسقه وقدم له األديب األستاذ غالب
حسن سليقا.
أمضى الشاعر سليقا في الوطن ما يزيد على العام
شهد فيه عرس ابنه سامر في شهر كانون األول ،1991
وإذ عاد إلى األرجنتين لم يلبث أن فارق الحياة.
*

من شـــعره
يــــــا هـند
نظمت هذه القصيدة خالل توقيف الشاعر
في سجن السيار في بيروت عام 1949
()6

ي��ا ه��ن��د ع��ي��ش��ي ف��ي ه��ن��ا وس���رور
وأت�����ذك�����ري ي����ا ه���ن���د م��اض��ي��ن��ا
أي�������ام ك���ن���ا ف����ي ه���ن���ا وح���ب���ور
وك���ان���ت ل��ي��ال��ي ال���ح���ب ت��غ��وي��ن��ا
ك���ي���ف ك���ن���ا ب��ع��ت��م��ت ال���دي���ج���ور
ن��ل��ط��ي ي����ا ه���ن���د ب���ظ���ل وادي���ن���ا
ي��ا م��ا علينا أت��ن��وق��ص ال��ش��ح��رور
وق���ص���دو ال����ى ال���ع���ذال يشكينا
ش���و ه��م��ن��ا م���ن ش��ه��ادت��و ب��ال��زور
م���ا زال آل����ه ال���ع���رش ح��ام��ي��ن��ا
ص��رت��ي ل��وح��دك ع��اط��ري��ق ال��ن��ور

ابني يا ابني
عن لسان وال��دة الشاعر الى ابنها المهاجر ،ارسلها
بتاريخ 1961
اب��ن��ي ي��ا اب��ن��ي م��ا ب��ق��ال��ي صبور
ه���ج���رك ي���ا روح�����ي ه���� ّد صحتنا
م���ن ي����وم م���ا س���اف���رت ب��ال��ب��اب��ور
م����ا ن��ش��ف��ت ع���ال���ب���ع���د دم��ع��ت��ن��ا
راح كاتبك م��ن خلف سبع بحور
وال���ل���ي ب���ري���دو س���م���اع كلمتنا
ف����ي ام���ي���رك���ا ال ت���ك���ون م���غ���رور
وب���ح���ل���ف���ك وح�����ي�����اة أرزت����ن����ا
م��ش��ت��اق ل��ي��ك ال��ش��ي��خ وال��ن��اط��ور
وال���ص���ن���وب���رات ال���ف���وق رع��ي��ت��ن��ا
ول���ب���ن���ان زي���ن���ة ك���ل ه��ال��م��ع��م��ور
وأج���م���ل م���ا ف���ي ل��ب��ن��ان ضيعتنا
*

الى والدته
م��ن روح تشكي م��ن ق��ل��ب مقهور
م����ن غ���ص���ة ال���ه���ج���ران ن��ه��دت��ن��ا
م��ن دم قلبي وخ��اط��ري المكسور
وم����ن ض���ل���وع ال���ص���در ري��ش��ت��ن��ا
ب��ك��ت��ب ألم���ي خ��م��س س���ت س��ط��ور
وج����م����رات ن����ار ال��ه��ج��ر ك��اوت��ن��ا
ب��م��ع��ب��د األم�����ي ب���ح���رق ال��ب��خ��ور
ت����ي����ق����رب ال������دي������ان ع���ودت���ن���ا
أم�����ي ي����ا ام�����ي ع��ل��ف��ي ال���ق���رق���ور
ورف����ع����ي����ل����ي ع����م����اد خ��ي��م��ت��ن��ا

أرض ال��غ��رب ل��و بيفرشوها زه��ور
م����ا ب��ف��ض�لا ع����اش����وك ح��ق��ل��ت��ن��ا
وم���ن ش���ان خ��ل��ي خ��اط��رك مجبور
كفي دموعك ما بقى تنوحي
صار قريبي كثير رجعتنا
***

هوامش
 - 1يفيد األمين نواف في مؤلفه «على دروب
النهضة» عن االتصاالت التي قام بها في منطقة
حاصبيا وأس �ف��رت ع��ن ان�ت�م��اء ع��دد كبير من
الرفقاء الى الحزب .لالطالع الدخول الى قسم
أرش �ي��ف ت��اري��خ ال �ح��زب على ال�م��وق��ع التالي:
www.ssnp.info
 - 2رشيد سابا :من بلدة صيدنايا .غادر الى
االرجنتين ونجح كرجل أعمال ،مستمرا ً على
نشاطه الحزبي متوليا ً مسؤوليات محلية منها
منفذ ع��ام .ل�لاط�لاع على النبذة المعممة عنه
الدخول الى ارشيف تاريخ الحزب على الموقع
المذكور آنفاً.
 - 3نقوال صليبا :من بلدة عرنة (حرمون).
تولى في البرازيل مسؤوليتي محصل مديرية
سان باولو وناظر مالية منفذية البرازيل .تحلى
بفضائل الصدق واالستقامة .كان رفيقا ً مميزا ً
بايمانه ونشاطه وتفانيه .اقترن من الرفيقة
رمزة ابو مراد (من ميمس) .شدّتني اليه والى
كل عائلته اواصر متينة من المحبة واالرتياح.
 - 4صدر الديوان عام 1991
 - 5مجلة «قب الياس» :كانت تصدر في بلدة
ق��ب ال�ي��اس وت ��وزع ال��ى اب�ن��اء البلدة ف��ي لبنان
وال �م �ه��اج��ر .أس�س�ه��ا ع ��ام  1936الصحافي
والمربي رزق الله الحلبي وتابعت اصدارها
ابنته السيدة سامية الحلبي ق��رداح��ي .أصدر
الرفيق ج��ان داي��ة كتابا ً عنه وع��ن مجلة «قب
�رت فيها سلسلة م �ق��االت عن
ال��ي��اس» ،ون �ش� ُ
شعراء وادب��اء قوميين اجتماعيين ورفقاء في
المهجر البرازيلي.
 - 6احتفظ بنسخة من قصيدة له موجهة الى
«األمينة األولى» بعد أن كانت خرجت من األسر.
وصور لي مع عائلته عند زيارتي لهم في منزله
في بيونس ايريس ،سأعمد الى نشرهما عندما
اعثر عليهما في ارشيفي المتراكم والمبعثر.

الأمين عادل ال�شعار ...ابن الـ  94يلقي �شـعر ًا ..وينب�ض حزب ًا
إذا تحدثنا عن الحزب في بلدة عيناب ،وكانت عرفته مع بدايات
سنوات التأسيس وعرفتُ منها األمين منير الشعار( ،)1والرفيقين
سليم زيدان( )2وسليم خوري( )3ورفقاء عديدين يصعب تعدادهم،
فإن األمين عادل الشعار يحتل حضورا ً متقدما ً في تاريخ العمل
الحزبي فيها.
وإذا تحدثنا عن الحزب في فنزويال ،فإن األمين عادل الشعار
مسؤوليتي مندوب مركزي ومنفذ عام ،يحتل أيضا ً
الذي تولى فيها
ّ
مكانة في الصدارة ،إلى جانب الرعيل الحلو الذي أوجد حضورا ً
متقدما ً للحزب في فنزويال ،أذكر من الراحلين منهم األمناء :شفيق
مف ّرج( ،)4منير الشعار ،موفق شرف( ،)5دهام دهام( ،)6وأعتذر عن
ذكر العديد من الرفقاء الذين عرفتهم في سياق مسؤوليتي كعميد
لشؤون عبر الحدود ،خوفا ً من نسيان أي اسم منهم.
هذا األمين ،العمالق بجسده وبروحيته القومية االجتماعية،
أمكنني بعد انتظار ،زيارته في بلدته «عيناب» حيث استق ّر بعد
اغتراب طويل( ،)7ابن الـ 94عاما ً يحدّثك عن الحزب ،كأنه انتمى
البارحة .ويُسمعك العشرات من قصائده التي ما زالت حيّة في
ذاكرته ،وهو كان نشر بعضا ً منها في ديوان حمل اسم «قيثارة
الذكريات»(.)8
عرفت عن األمين عادل الشعار عندما كان يتولى مسؤولية
تولي مسؤولية رئيس
مدير مديرية مراكيبو في فنزويال مع بداية
ّ
مكتب عبر الحدود ،تلك المدينة التي شهدت حضورا ً مشعاً،
مديري ًة ،وناديا ً سوريا ً قوميا ً اجتماعياً ،والتفافا ً من الجالية،
وك��ان قد انتمى العشرات من أبنائها إل��ى الحزب .ثم عرفت ُه
شخصيا ً مع عدد من رفقاء عبر الحدود عندما توافدوا من أكثر من
قارة لحضور مؤتمر اغترابي عقد في فندق «فينيسيا» مع بداية
السبعينات ،وأذكر أن رئيس الحزب آنذاك األمين يوسف األشقر
دعا الرفقاء الحاضرين من المهاجر إلى مأدبة غداء في دارته في
ديك المحدي.
ما زالت صورة األمين عادل الشعار ،بقامته المديدة وطلّته
البهية مرتسمة في ذاكرتي ،كذلك صور الرفقاء سامي مداح(،)9
موفق شرف ،وسامي سيف الدين(.)10
وتواصلت اتصاالتي مع األمين عادل وكان تولى مسؤولية
منفذ عام فنزويال ،فمسؤولية مندوب مركزي لفنزويال وجزر
البحر الكاريبي( )11واستمرت ضمن أواصر من المحبة واالحترام،
وقويت عندما عاد إلى الوطن ،متوليا ً مسؤولية منفذ عام الغرب،
وأذكر أن األمين شاهين عبد الخالق كان يقوم بمسؤولية ناظر
التدريب ،وكان الحزب قد ّ
رشح الرفيق المحامي عصام العريضي
لخوض االنتخابات النيابية في «عاليه».
على مدى تلك السنوات كان األمين عادل الشعار يحت ّل حضورا ً
حزبيا ً جيداً ،بفضل ما يتحلى به من كفاءات وهو الخطيب البارع،
ومن وعي عميق لتعاليم الحزب ولنهجه.
راح األمين عادل ،في الفترة الضيّقة المتاحة للزيارة ،يُسمعني
نماذج من شعره القومي ،كذلك استمعت يكشف لي بحزن عن
تغاضي رفقائه عن زيارته ،وهو أمر بات شائعاً ،وله تأثيره
السلبي على الرفيق المعني ،كما على عائلته.
وع��دتُ األمين عادل بزيارة ثانية ولحديث طويل .عساني
أتمكن ،كي ال ينضم إل��ى السيل الكبير من األم��ن��اء والرفقاء
المنتشرين في بلدات وقرى عديدة ،فال أتمكن من زيارتهم للبحث
في ما يفيد تاريخ الحزب ،وقد تقدم بهم العمر ،وباتوا على وشك
الرحيل.
كان األمين عادل الشعار أصدر عام  2014ديوانه الشعري
«قيثارة الذكريات» .منه هذه السيرة الذاتية ،ونماذج من شعره.
ولد الشاعر عادل الشعار عام  1923في بلدة عيناب قضاء
عاليه ،وتلّقى بها دراسته االبتدائية ثم أكمل المرحلتين التكميلية
والثانوية في الكلية الداودية وتخرج منها عام  .1943عيّن معلما ً
بعد انتهاء ثورة االستقالل.

هاجر إلى فنزويال عام  1948وبقي هناك أكثر من أربعين سنة،
عيّن ممثالً لمشيخة العقل في فنزويال عام .1951
انتمى إلى الحزب السوري القومي االجتماعي عام  1950وله
بصمات مضيئة في منطقة الشحار الغربي وقد تو ّلى مسؤولية
المنفذ العام فيها قبل سفره ،وبعده عُ يّن مندوبا ً مركزيا ً في
فنزويال وبالد الكريبي عام .1955
ُمنح رتبة األمانة عام  1995وبقي رغم تقدمه في السن على
صالبة إيمانه وشدّة عزيمته ونخوة التزامه.
هو خطيب وشاعر ومتحدّث لبق ،له قصائد عديدة ألقاها في
مناسبات عديدة حزبية وقومية منها :قصيدة «لماذا العيد» التي
ُنشرت في العدد الخاص بمئوية سعادة الصادر عن مجلة «البناء
– صباح الخير» في آذار  2004ومن مؤلفاته «بوليفر دائماً»
(البطل التاريخي لفنزويال)« ،عم ٌر يحترق» ،و«الجزيرة العائمة»،
لم يطبعا بعد .عاد إلى لبنان عام  1944وعين منفذا ً عاماً.
من قصائده
ميالد سعاده

ف���ك���ر ي����ا اب���ن���ي ك��ث��ي��ر ف���ك���ر م��رت��ي��ن
ن��ق��ي ص��دي��ق بالضيق يبقى مرجعك
ك�����ون غ�������� ّزاره ال����ت����وي ع��ال��م��ي��ل��ت��ي��ن
وال ت��ك��ون س��ن��دان��ة ال���ري���اح بتقلعك
ط ّل الربيع

*

نشرت تحت عنوان «لماذا»
في مجلة «البناء-صباح الخير»
عدد خاص بمناسبة مئوية
الزعيم سعاده في آذار .2004

إن ن��ح��ي��ي م���ي�ل�اد ال���زع���ي���م ف��إن��ن��ا
ن��ح��ي��ي ال��ع��ه��ود ون��ع��ل��ن اس��ت��ن��ف��ارا
ف����ي ي������وم م����ول����ده ن����ج����دد ع��ه��دن��ا
ن���م���ش���ي خ����ط����اه ون���ق���ت���ف���ي اآلث�������ارا
أو ن��ح��ي��ي ف���ي ت��ش��ري��ن م��ول��د نهضة
ت����ش����ري����ن ج���������اء م����ك����م��ل�اً آذار
ت���ش���ري���ن أي����ق����ظ أم������ة م�����ن ن��وم��ه��ا
وج�������ه األن����ظ����ارا
وإل�������ى ال���م���ك���ائ���د ّ
أو ن��ح��ي��ي ف����ي ت���م���وز ع���ي���د ش���ه���ادة
ت�����م�����وز ل���ل���ع���ي���دي���ن ك�������ان م����ن����ارا
ت�����م�����وز ع����� ّم�����د ب�����ال�����دم�����اء ق��ض��ي��ة
ّ
خ�����ض ال���ض���م���ائ���ر ع��م��ل��ق ال����ث����وارا
ي����ا اب�����ن ال���رب���ي���ع إل���ي���ك أل�����ف تحية
م������ن ك������ل ق�����وم�����ي ي���ت���ي���ه ف����خ����ارا
ع���� ّب����أت����ن����ا وزرع����������ت ف���ي���ن���ا ه��� ّم���ة
وخ����ل����ق����ت ج����ي��ل�اً ل���ل���ع�ل�ا ج����بّ����ارا
ال���ع���ي���ش دون ع���ط���ائ���ه وم���ض���ائ���ه
ع���ن���د ال����ع����ط����اء ي���س��� ّف���ه االع��������ذار
ل����و ح��� ّق���ق���وا ف����ي س���وري���ان���ا وح����دة
ً
ه�������زم ال�����ع�����دو م�����ول����� ّي�����ا أدب���������ارا
ل���ك���ن���ه���م ج����ه����لّ����وا ح���ق���ي���ق���ة ف���ك���ره
ف���أق���ام���وا دون������ه ح���ائ���ط���ا ً وج������دارا
ع���ش���ن���ا ن��ف��ل��س��ف م�����ن�����زال ً وم�������ؤوال ً
ون����ع���� ّد زح���ف���ن���ا خ����دع����ة وش����ع����ارا
وال����غ����اص����ب����ون ب��ل�ادن����ا و ت���راب���ن���ا
ص��ن��ع��وا ال���س�ل�اح وط���ي���روا االق���م���ارا
ي���أت���ون م���ن ش����رق ال���ب�ل�اد وغ��رب��ه��ا
م���ث���ل ال����ذئ����اب ل��ي��ن��ش��ب��وا األظ����ف����ارا
ل���ن ت���أم���ن���وا ش���� ّر ال���ي���ه���ود وك��ي��ده��م
ان م�����ا ط�����ردت�����م غ����اص����ب����ا ً غ������دارا
ب��ال��ل��ه م���ا ه����ذا ال���ت���ش���رذم اف��ص��ح��وا
ول����م����ا ال����خ��ل�اف ف�����اي ش�����يء ص���ار
ال���ع���ز ف����ي ارض ي��ص��ون��ه��ا ق��وم��ه��ا
ال������ل������ه ش�������اؤن�������ا أم���������ة اح���������رار

ال����وق����ت ح�����ان ب�����أن ن���ق���ول لشعبنا
ال ل����ل����ه����روب ك���ف���ى ال����ب��ل�اد ع���ث���ارا
ض������اع ال�����ل�����واء ب���غ���ف���ل���ة وع����ب����اوة
ب���ل���ف���ور اع����ط����ى ارض�����ن�����ا ال���ك���ف���ارا
*

وصية والدي يوم السفر
بعدما فشلت في دخول المدرسة الحربية قررت السفر
وفي هذا اليوم ،يوم الوداع ضمني وضممته
قائالً :ادع لي يا أبي ،نزلت على خديه دمعتان،
مسحهما ثم قال ما أوجزته بهذه األبيات.
ي���وم ال�����وداع ن��زل��ت ع��اخ��دو دمعتين
وق��ل��ي ي��ا اب��ن��ي روح ال��ل��ه ي��ك��ون معك
ص���رت ن��س��ر وص����ار ع��ن��دك جانحين
وج��وان��ح��ك ص���وب األع���ال���ي بترفعك
ب��ك��را ي���ا اب��ن��ي ف���ي رح����اب العالمين
ل�����ح ب���ت���ت���ع���ل���م دروس ب��ت��ن��ف��ع��ك
خ���لّ���ي ب��ف��ك��رك ي���ا ح��ب��ي��ب��ي كلمتين
ب���ل��ادك ورب������ك ب��ال��ن��ه��اي��ة م��رج��ع��ك
ح���ط ف���ي راس�����ك ي���ا اب���ن���ي وص��ي��ت��ي��ن
ص����دق ،وأم���ان���ي ،خ���وذ زوادي معك
ال���ل���ه خ��ل��ق��ك ف���م ي���ا اب���ن���ي ودي��ن��ت��ي��ن
أك��ث��ر م��ا ت��ح��ك��ي س��م��اع ه��ي��ذا بينفعك
وأي�����اك م���ع ج��اه��ل ت��ض��ح��ي دقيقتين
نقي الفهيم اللي ان سمعتو بيسمعك
وإن ك��ان يا ابني عليك لألصحاب دين
دف���اع ال��دي��ون وس��ت��ور س��ر اس��ت��ودع��ك
وأه��ل��ك ي��ا اب��ن��ي إن ذوق���وك األصعبين
دم ال���ق���راب���ة ب���ال���ق���ري���ب ب��ي��ج��م��ع��ك
ول����و ط����ار م���ن دم�����ات خ��ي��ك نقطتين
ق��ل��ب��ك ع��ل��ى خ��ي��ك ي���ا اب��ن��ي بيوجعك

*

ط����ل ال���رب���ي���ع وط�����ل آذار ال��ع��ل��ي��ل
ح��ام��ل م��ع��و ع��ط��ر البنفسج وال����ورود
وص��رخ��ة صبايا تقول بشرى ي��ا خليل
وي��زل��غ��ط��وا وال��ن��اس ت��ح��دي ب��ال��ج��رود
م���ول���د س���ع���اده ك����ان ل��ل�أب ال��ج��ل��ي��ل
ه���دي���ة ألم����ه وان���ع���ت���اق م���ن ال��ج��م��ود
ون���اق���وس ع��ب��ي��دق ح��ت��ى ي��ق��وم جيل
ي���ه���ب ي��ب��ن��ي م���ج���د وي���ق���ل���ع ح����دود
ت��اي��ث��ور ش��ع��ب ي��ه��د ح��ي��ط المستحيل
وف���ي ظ���ل راي����ة س���وري���ا ي��ح��ق��ق عهود
ي��ح��رر وط��ن��ا ي��ق��ل��ع ش����روش ال��دخ��ي��ل
وغ��ض��ب��ة ش��ع��ب م���ق���دام ج��ب��ار وعنيد
آذار ن�����ور ون������ار م��ص��ن��ع ل��ل��رج��ال
وس��ج��ل أب��ي��ض ن��اط��ق ب��اس��م الشهيد
وب���ع���ث أم�����ة ف����ي م���ي���ادي���ن ال��ق��ت��ال
بتشرين راح���ت تكتب وت��ب��ن��ي رصيد
فيها ال��ع��روب��ة ت��م��ددت ش���رق وش��م��ال
تحمل مع المجداف أغنى رسالتين
وحروفها وشرعة حمورابي العتيد
***
يا شعب سوريا البطل شو ه ّمنا
م���ه���م���ا ع��ل��ي��ن��ا ت�����أم�����روا وت���أل���ب���وا
آذار وحدنا ولملم شملنا
وال����ك����ل ف����ي ح����ب ال����ب��ل�اد ت��م��ذه��ب��وا
ما دام عمدنا الرسالة بدمنا
وال��ش��ع��ب ح���دد ف��ي ال��م��ب��ادىء مطلبو
بنرفض نبادل بالسالمة سلمنا
ت��اي��س��ل��م��وا ب��ح��ق ال���وط���ن وم��ط��ال��ب��و
ونقيم جبهة للعروبة تلمنا
من مشرق االمة لمغربها الحبيب
وتاريخنا بصيغة جديدة نكتبوا
***
يا بايعين االرض في ابخس ثمن
ي���وض���اس ب���اع م��ع��ل��م��و ب��ح��ف��ن��ة ذه��ب
انتو جلبتو عالوطن كل المحن
الباع الوطن لو ب��اع عرضو مش عجب
ويا زارعين الريح عاصفة الفتن
ل����ح ت���ص���ي���ر ب��ل�ادن����ا رج����م����ة خ���رب
بالطائفية فجروا حصن الوطن
وصار الوطن عدة مزارع داشري
وكل زارع َتفرقة كان السبب

***
م���ش ح�����رام ت���ه���دم���وا ب��ل�اد ال��ج��م��ال
وت������زرع������وا ل���ب���ن���ان ح���ق���د وت���ف���رق���ا
وف��ي مسلخ االح��ق��اد تصطادوا الرجال
وف���ت���ي���ان ب���ع���دن م��ث��ل ط����رد ال��زن��ب��ق��ا
ص��ار البلد ف��ي ح��ال م��خ��زي واستحال
ع������دة م���������زارع ط���ائ���ف���ي���ة م��ه��رت��ق��ا
ول���ب���ن���ان ه��ل��ي ك����ان ل��ل��ش��اع��ر خ��ي��ال

ش���و ظ���ل م��ن��و وم����ن ج��م��ال��و ش���و بقي
ك���ف���وا ع���ن االح����ق����اد ح���اج���ي ان��ح�لال
وم��ش��وا ن��وح��د ه��ال��وط��ن ي��ا مخلصين
في ظل رايات المحبة الصادقة
*
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 - 11ك��ان للحزب ف��روع��ه ف��ي العديد م��ن ج��زر البحر
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