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الأطماع ال�صهيونية يف الوطن العربي
وموقف القانون الدويل

ق�ضايا و�آراء

انتخاب الرئي�س وحمنة ال�سوريني

•ر�شيد موعد
جنح��ت احلرك��ة ال�صهيوني��ة يف �إقامة الكيان
ال�صهي��وين عل��ى �أر���ض فل�سطني التاريخي��ة ..لكن
ه��ل �ش��كّل هذا اجل��زء املغت�صب من الوط��ن العربي
«الهدف والغاية» التي اكتفى بها هذا الكيان..
�س���ؤال ُيجيب علي��ه «تيودور هرت��زل» م�ؤ�س�س
احلرك��ة لل�صهيوني��ة ال��ذي و�ض��ع ح��دود ه��ذه
«الدولة» وم�ساحتها وفق ما ن�شريه يف اجلزء الثاين
من يومياته ..حيث قال :ـ
ح��دود ه��ذه الدولة كامل �أر���ض العراق وبالد
ال�ش��ام ..و�سين��اء ودلت��ا الني��ل ..وكذل��ك الق�س��م
ال�شم��ايل الغربي من ال�سعودية مبا يف ذلك املدينة
املنورة.
وعر���ض الق�س الإنكليزي ولي��م ه�شلر خارطة
فل�سطني على هرتزل قائ ًال له:
«�سيكون �شعارنا ..فل�سطني داوود و�سليمان»
وقد قال ال�صهيوين املتطرف «دافيد تر�شي�ش»
معرف�� ًا ح��دود الكي��ان ال�صهي��وين يف كتاب��ه «دليل
فل�سطيني ال�سياحي» الف�صل الثاين منه ما يلي :ـ
«ال يعت�بر امل�سافر خارج البالد� ..إال �إذا اجتاز
حل��ب يف ال�شم��ال واال�سكندري��ة يف اجلن��وب..
و�أ�ض��اف �إن �أر���ض «�إ�سرائي��ل» لي�س��ت فل�سط�ين
فح�س��ب� ..إمنا �أر���ض ال�سبي والأ�س��ر ..وكان يعني
بذل��ك �إىل الأطم��اع ال�صهيوني��ة يف الع��راق �إ�شارة
�إىل م��ا ق��ام به نبوخذ ن�ص��ر هناك من �سب��ي و�أ�سر
لليهود.
يف ح�ين حت��دث ماك���س ن��وردار يف امل�ؤمت��ر
ال�صهي��وين الأخ�ير املنعق��د يف اله��اي بتاري��خ
� 1917/7/14أي قب��ل خم�س��ة �أ�شه��ر م��ن وع��د
بلفور..
«�إن هذه احلدود �سوف تك��ون امتداد ًا للحدود
احل�ضارية الأوروبية حتى ت�صل �إىل نهر الفرات».
يعت�بر الكي��ان ال�صهي��وين ظاه��رة �إرهابي��ة
متف��ردة يف الع��امل ..فه��و ي�ش��كل وع�بر تاريخ��ه
الدم��وي املمت��د من��ذ ع��ام  1948وما قب��ل مدر�سة
�إرهابية فكر ًا وممار�سة..
فف��ي ع��ام  1925ن�ش���أت حرك��ة حتريفي��ة
�صهيوني��ة بزعامة «زئيف جابوفت�سكي» الذي بقي
على ر�أ�س هذه احلركة حتى وفاته عام  1945وهو
�صاح��ب نظري��ة «القوة» الت��ي ا�ستمدها م��ن �سلفه
«ميكيافيللي» برز كزعيم �سيا�سي عام  1903عندما
ص��وت يف امل�ؤمت��ر ال�صهي��وين ال�ساد�س �ض��د م�شروع
� َّ
توط�ين اليه��ود يف �أوغندا ..وعندم��ا القت �أفكاره
رواج�� ًا م��ع ت�شكي��ل ع�صاب��ات الهاغان��ا و�ص��ل هذا
الإرهاب��ي ال�صهيوين �إىل �أر�ض فل�سطني عام 1981
حيث طالب مب�صادرة جميع الأرا�ضي الفل�سطينية
وو�ضعها حت��ت ت�صرف حركته .ول��ه مقوله �شهرية
وهي:
هن��اك �ضفتان لنه��ر الأردن ..هذه لنا ..وتلك
�أي�ض�� ًا� ..أما غولدامائ�ير ..وهي من ر�ؤ�س��اء الكيان
ال�سابقني ..فقد قالت :ـ «لن ُتعني لنا حدود ..ومل
ُيعينها �أحد ..نحن الذين نعينها».
ويف مق��ال ن�شرت��ه �صحيف��ة «ه�آرت���س»
ال�صهيوني��ة ب��رر الكاتب بن��ي موري�س م��ا تقوم به
«�إ�سرائي��ل» م��ن جم��ازر بح��ق �شعبن��ا الفل�سطين��ي
فقال :ـ يف بع�ض الأحيان ال يعترب التطهري العرقي
جرمي��ة ح��رب ..يف التاري��خ ثم��ة ظ��روف يعت�بر
فيه��ا هذا التطهري مربر ًا ..م��ن دون طرد � 700ألف
فل�سطين��ي مل يكن للدولة اليهودية �أن تقوم ..لقد
ارتك��ب «ب��ن غوريون» خط���أ ..لأنه تراخ��ى ..كان
ينبغي له �أن يطرد كل العرب من �أر�ضهم� ..أن يطهر
كل �أر���ض «�إ�سرائيل» ..لق��د كانت خطيئة قاتلة..
ول��و �أنه �أجنز مهمة الطرد لكان��ت «�إ�سرائيل» الآن

�آمن��ة ..لأن ه���ؤالء العرب الباق�ين ي�شكلون قنبلة
موقوتة».
ويتاب��ع «بن��ي موري���س» ال�صهي��وين املتط��رف
حديث��ه بتاري��خ  2004/1/9ل�صحيف��ة «ه�آرت�س»
بالق��ول :ـ فالفل�سطيني��ون لي�س��وا عل��ى ا�ستع��داد
للتخل��ي عن حق العودة ..ويت��م احلفاظ على هذا
احل��ق كو�سيلة لتدمري «دول��ة �إ�سرائيل» ..ال بد �أن
نح�صرهم يف �شيء ما ي�شبه القف�ص»..
حدي��ث كه��ذا ي�ص��در ع��ن كات��ب �صهي��وين
مع��روف ..ميثل بحق عن�صري��ة بغي�ضة ي�ستنكرها
القانون الدويل..
ال ب��د للمجتم��ع ال��دويل �أن ي�أخ��ذ باحل�سبان
�أن �سيا�سة «الكي��ان ال�صهيوين» جتاه الفل�سطينيني
تق��وم على �إب��ادة اجلن���س الب�شري ..وه��و ميار�س
الآن �ض��د ال�شع��ب الفل�سطين��ي مبا يف ذل��ك املجازر
اليومي��ة وم�ص��ادرة الأرا�ض��ي وبن��اء امل�ستوطن��ات
وتدم�ير الثقافة وال�تراث والإرادة الفل�سطينية..
كل ه��ذا ج��اء يف معر���ض الت�ص��دي لن�ض��ال �شعبنا
العرب��ي الفل�سطين��ي يف �سبيل التحري��ر ..وتقرير
امل�صري ..والعودة �إىل وطنه.
جاء يف ن�ص املادتني الأوىل والثالثة من الأمم
املتحدة الذي �أقرته اجلمعية العامة ما يلي:
«الإب��ادة اجلن�سي��ة جرمي��ة ثابت��ة وم�ؤك��دة
يف نظ��ر القان��ون الدويل �س��واء ارتكب��ت يف �أوقات
احل��رب �أم ال�سل��م ..ويعاق��ب عليه��ا القان��ون
الدولية».
كم��ا ج��اء يف ن���ص امل��ادة اخلام�س��ة م��ن ه��ذا
امليثاق :ـ
ً
�إن الدولة التي ترتكب عمال خاطئ ًا من خالل
خلق م�شكلة الجئني ..يجب �أن يطلب �إليها ما يلي:
ـ
�أو ًال ـ الكف عن ذلك.
ثاني ًا ـ تطبيق �إ�صالحات للقوانني البلدية.
ثالث�� ًا ـ �إعادة الأو�ضاع �إىل م��ا كانت عليه قبل
تلك الأعمال.
رابع�� ًا ـ دفع تعوي�ضات يف حال��ة امل�س�ؤولية عن
�أعمال الإعادة �إىل الأو�ضاع ال�سابقة.
خام�س�� ًا ـ توف�ير �ضمان��ات بع��دم تك��رار تل��ك
الأحداث.
وم��ن الوجه��ة القانوني��ة ..ف���إن اال�ستيط��ان
ال�صهي��وين للأرا�ض��ي املحتل��ة تتوف��ر في��ه جمي��ع
عنا�ص��ر «جرمي��ة احل��رب» ..الأمر ال��ذي ي�ستتبع
امل�س�ؤولي��ة اجلنائية الدولية ملرتكبيها ..وبالتايل
حماكمتهم ومعاقبتهم كمجرمي حرب.»..
وتت�ضم��ن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
ن�صني يطاالن اال�ستيط��ان حيث عددت املادة 147
من االتفاقي��ة اجلرائم اخلطرية التي تقرتف �ضد
�أ�شخا���ص وممتل��كات حتميه��ا ه��ذه االتفاقي��ة..
واال�ستيطان نوع م��ن التعدي على املمتلكات العامة
واخلا�صة على نطاق وا�سع دون �ضرورة حربية..
�أما الفقرة الأخرية من املادة  49من االتفاقية
التي حترم اال�ستيطان �صراحة تقول:
ُ
«ال يج��وز ل�سلطة االحت�لال �أن تنقل �أو ت َه ّجر
ق�سم ًا من �سكانها املدني�ين �إىل الأرا�ضي املحتلة من
قبلها».
وق��د ُوجد هذا الن�ص حلماي��ة �سكان الأرا�ضي
املحتل��ة الع��رب ..ولي���س حلماي��ة �س��كان الكي��ان
املحت��ل ..عل��ى اعتب��ار �أن ه���ؤالء غ�ير م�شمول�ين
ب�أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

• يون�س حممود يون�س
�إنّ بق��اء الدول��ة وا�ستقراه��ا� ،أولوي��ة ال تتق��دم
عليه��ا �أولوية �أخرى ،لأن��ه ال �شيء ميكن املراهنة عليه
خ��ارج الدولة �سوى الفو�ضى ،وهذا ما يعرفه املعار�ضون
قب��ل املوال�ين ،لكن �أغرب ما يف الأمر ه��و مراهنة بع�ض
املثقفني املعار�ضني على الفو�ضى ،وعلى دعم الإرهابيني
الذي��ن يقاتل��ون اجلي�ش الذي هو العم��ود الفقري لهذه
الدولة ،من هنا ت�أتي �أهمية انتخاب الرئي�س ،وحتديدً ا
الرئي���س ب�شار الأ�س��د الذي يخو�ض غم��ار هذه احلرب
بدءا ب�إ�سرائيل ،مرو ًرا برتكيا،
�ضد الإره��اب وداعميهً ،
وقط��ر ،وال�سعودي��ة ،وفرن�س��ا ،وبريطاني��ا ،و�أمري��كا،
وانته��اء بالقاع��دة والتكفريي�ين الذين يحلم��ون بهدم
هذه الدول��ة �أو تفكيكها ،لي�سهل عليه��م �إخ�ضاع ال�شعب
ال�س��وري لأفكارهم الظالمية القدمي��ة امليتة ،ورغم �أنّ
ه���ؤالء الرع��اع ،ميلكون الكث�ير من احلق��د ،والكثري من
ال�س�لاح � ً
أي�ض��ا� ،إال �أنهم ف�شلوا حت��ى الآن يف �إخ�ضاع من
احت�ضنوه��م ،وه��ا ه��م الي��وم يندح��رون �أم��ام �ضربات
اجلي���ش ،و�سي�سحق��ون ال حمالة؛ �إذ ال ميك��ن ملن يعي�ش
يف �أوه��ام م��ا قبل الدول��ة �أن ينت�صر عل��ى الدولة ،و�إذا
كان ُمق��دّ ًرا لل�شعب ال�س��وري �أن يكتوي بنار هذه املحنة،
فال بدّ من التذكري ب�أنّ �سورية احلبيبة هذه ،دفعت عرب
تاريخه��ا الطويل الكث�ير من الأثم��ان وال�ضحايا ب�سبب
مر الع�صور ،وبقا�ؤها قوية
الغزوات التي اجتاحتها على ّ
قادرة على �صد الغزوات؛ �أو بقا�ؤها م�ستقرة؛ وهذا يعني
اقرتابها من حتقيق املعجزة .وبالعودة �إىل املحنة التي
�أمل��ت بال�سوري�ين ومازالت؛ ف���إنّ املهمات الت��ي �سي�ضطلع
به��ا ال�سيد الرئي�س لي�ست �سهل��ة ،خا�صة بوجود �إخوان
ال�شياط�ين ،و�أ�سياده��م يف دوائ��ر اال�ستعم��ار الغرب��ي،
وخمابرات��ه الت��ي م��ا انفك��ت تعم��ل دون كل��ل لإبقائنا
تابعني ،متخلف�ين ،متناحرين� ،ضائعني ،حذرين ،وحتى
خائف�ين من الف�تن الطائفي��ة وفت��اوى الطائفيني؛ وما
�يرا عن
�شاهدن��اه خ�لال ه��ذه الأح��داث .ال يختلف كث ً
�أح��داث الثمانيني��ات م��ن الق��رن املا�ض��ي ،حي��ث ما كاد
ال�ش��ارع ال�س��وري يف�ص��ح ع��ن تذمره م��ن الف�س��اد الذي
كان يف بدايات��ه حت��ى افتت��ح الإخ��وان امل�سلم��ون بازار
ذل��ك التذمر مبج��زرة كلي��ة املدفعي��ة يف مدينة حلب،
واغتي��ال عدد كبري من طالب الكلي��ة بوح�شية ال نظري
له��ا يف تاري��خ اجليو���ش ،ث��م توال��ت �أفعاله��م الق��ذرة.
�س��واء باغتي��ال الكف��اءات العلمية� ،أو تفج�ير �سيارات
النق��ل العامة ،وقتل املدنيني؛ وكان هناك تورط �أردين
وا�ض��ح يف دع��م الإخوان امل�سلم�ين يف �سورية؛ وبقي دور
ال�سعودية م�ستو ًرا رغم ح�ضانتها لكل الإخوان الهاربني
م��ن �ضرب��ات اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري� ،أم��ا تركيا فلم
تك��ن ق��د ظهرت بع��د ،وقطر مل تك��ن موج��ودة باملعنى
ال�سيا�س��ي وامل��ايل ،م��ا يعن��ي �أنّ معرك��ة اجلي���ش كان��ت
�أ�سه��ل ،وانت�ص��اره عل��ى همجي��ة الإخ��وان وغدرهم مل
ي�ستغرق وق ًتا ،وال جهدً ا مقارنة باملعركة التي يخو�ضها
الآن ،ث��م مرت عقود م��ن اال�ستقرار عل��ى �سورية ،وبدا
الأم��ن را�سخ ًا رغ��م تذمر ال�سوريني م��ن الف�ساد ومبا �أنّ

املواط��ن ال�س��وري ال ي�ستطي��ع �إال �أن ي�ص��دق نف�س��ه يف
نهاي��ة الأم��ر ،فقد كان م��ن الطبيعي �أن ي��رى نوعني من
اال�ستق��رار :اال�ستقرار ال��ذي ميكن مالحظته يف وجوه
املتورط�ين بالف�س��اد ،واال�ستقرار ال��كاذب الذي مل يعد
خاف ًي��ا على �أحد ،ثم �أقبل ما ي�سمى بـ(الربيع العربي)
املزع��وم ،وم��ع �أول �إ�ش��ارات االحتج��اج ،كان الإخ��وان
امل�سلم��ون ي�شح��ذون �أ�سلحته��م لالنق�ضا���ض واالنتق��ام
م��ن اجلي���ش العربي ال�س��وري الذي ميثل عم��اد الدولة
واحلام��ي الأول لوح��دة الأر���ض وال�شع��ب ،لق��د ع��اد
الإخ��وان �إىل ذات ال�سيناريو م��ع مفارقة جديدة ،وهي
قي��ادة م�شيخة قطر له��م ،ولي�س لهم فق��ط .بل لقافلة
العري العربية كلها ،وحتى م�صر كانت منقادة ب�إمرة تلك
امل�شيخ��ة �إىل حدٍّ كبري ،وتوزع العرب بني تابع للقطري
وتاب��ع لل�سعودي ،ث�لاث �سنوات م�ض��ت واجلي�ش ي�ضرب
الإرهابي�ين ،والإرهابيون ي�ضرب��ون اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات
ب��ل وي�ضرب��ون بع�ضه��م لت�ض��ارب م�صاحله��م .فداع���ش
تبح��ث ع��ن اهلل يف �آبار النفط ،وجبه��ة الن�صرة تقاتل
داع���ش لأنّه��ا تعتق��د اهلل له��ا ،املجموع��ات الإرهابي��ة
امل�سلحة من الأع��راب وال�شي�شان .تدفع املراقب لرفقة
طويل��ة مع ال�شيط��ان املوجود دائم��ا يف ثنايا وتفا�صيل
التاريخ الإ�سالمي امل�شب��ع بهمجية الرعاع ال�ساعني �إىل
ريا،
الطعام واجلن�س� ،سواء يف الدنيا �أو يف الآخرة؛ و�أخ ً
ورغ��م كل النتائ��ج ال�سيئة الت��ي �أفرزتها ه��ذه احلرب،
فالأم��ل الي��وم �أق��وى م��ن الأم���س ،وهتاف��ات ال�سوريني
الفرح�ين بالتجدي��د لرئي�سه��م الدكت��ور ب�ش��ار الأ�س��د
وانتخاب��ه دميقراطي�� ًا لوالي��ة د�ستوري��ة ثالث��ة خ�ير
دلي��ل على هذا الأمل ،فال�شعب م��ع رئي�سه ومع اجلي�ش،
وق��د �أو�ضحت نتائج االنتخابات هذه املعادلة ،واجلي�ش
يتق��دم ويحرز االنت�صارات الرائع��ة يف �ساحات القتال،
ويف �أماك��ن كث�يرة يعف��و ع��ن املتورطني الذي��ن ي�سلمون
�أ�سلحتهم وي�سريون على درب امل�صاحلة الوطنية.
�إنّ فت��ح ه��ذا الب��اب لع��ودة التائب�ين �إىل ح�ض��ن
الدولة �أمر يف غاي��ة الأهمية ،وما امل�صاحلات التي تتم
�يرا عن القي��م الوطنية ال�سليمة ،كم��ا ال بدّ من
�إال تعب ً
اال�ستم��رار بها حتى النهاية ،وما مت من م�صاحلات حتى
الآن ي�شري بو�ضوح �إىل �أنّ الدولة لكل ال�سوريني ،وهم لها
� ً
أي�ضا ،ويكفي �أن ن�ش�ير �إىل جناح االنتخابات الرئا�سية
لنفهم م�أزق الإخ��وان وداعميهم� ،سواء يف اجلوار� ،أو يف
بقي��ة �أنح��اء الع��امل .ولأنّ �سوري��ة كانت مه��ددة فع ًال،
البدّ لنا من تق��دمي التحية لكل امل�ضحني الذين افتدوا
ب�أرواحه��م الطاه��رة ودمائه��م الزكي��ة �أر���ض �سوري��ة
الطاهرة و�شعبها ،وهم وحده��م الذين تنحني القامات
لت�ضحياتهم ،داعني لهم بالرحمة ،وللجرحى بال�صحة
وال�سالم��ة ،كما ال ب��دّ لنا من تق��دمي التحية لأ�صدقاء
�سورية� .أولئ��ك الأ�صدقاء الذين يعرفون من يدعمون،
وعلى من يراهنون ،فه��م رفاق امل�ستقبل امل�شرق ل�سورية
واملنطقة.
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ق�ضايا و�آراء

نهج املقاومة  ...من ن�صر �إىل ن�صر
• نبيل فوزات نوفل
�أث�����ب�����ت ت����اري����خ
ال���ب�������ش���ري���ة ق��دمي��ه
وح��دي��ث��ه �أن����ه م��ا من
�شعب �أو �أم��ة حت��ررت
م���ن ق��ي��ود امل�ستعمر
وح��ق��ق��ت ا�ستقاللها
الوطني �إال باملقاومة
والت�ضحية وال�شعوب
ال�����ت�����ي ت���خ���ل���ت ع��ن
املقاومة عا�شت ذليلة
م��ه��ان��ة وت��اري��خ �أمتنا
ال��ع��رب��ي��ة م��ث��ال على
ذلك فيوم هب ال�شعب العربي يف كل �أقطاره يف وجه
امل�ستعمرين حترر من ربق اال�ستعمار وتاريخ �سورية
واجلزائر وليبيا وم�صر �شاهد على ذلك ويوم تقاع�ست
الأمة عن خيار املقاومة عاد اال�ستعمار ليب�سط �سلطته
على معظم �أرجاء الوطن العربي ب�أ�شكاله املختلفة ومنذ
حرب ت�شرين التحريرية يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول
عام 1973م والذي كان الن�صر الأول للعرب يف الع�صر
احلديث ب��د�أت مدر�سة املقاومة العربية يف مواجهة
امل�شروع االمربيايل ال�صهيوين و�أخذ ال�صراع واملواجهات
�أ�شكا ًال ومعارك متنوعة .وكان االنت�صار الثاين مع بزوغ
فجر � 25أيار العام 2000م ،يوم زحف فر�سان املقاومة
ليطهروا جنوب لبنان من رج�س ال�صهاينة ،ويعيدوا
للأر�ض طهارتها ،ويعطروها بدماء ال�شهداء امليامني،
و�أثبتوا �صوابية �سيد املقاومة ح�سن ن�صر اهلل ب�أن
هذا الكيان �أوهن من بيت العنكبوت،و�أعلنوا للعامل �أن
زمن االنت�صارات قد بد�أ ،و�أن زمن الهزائم قد وىل �إىل
غري رجعة وتتالت االنت�صارات يف متوز  2006ويف غزة
 2008بدعم �سورية و�أخذ نهج املقاومة يقوى يوم ًا بعد
يوم وكان من �أهم �أ�سرار قوته التي جعلت منها قوة
كبرية على امل�سرح الدويل وحطمت كل الف�ؤو�س التي
وجهت �إليها ،ونذكر بع�ضها :
الفهم العاملي واملو�ضوعي وال��ق��راءة املنت�صرةالنت�صارات املقاومة ،وخا�صة انت�صار عام  2000والذي
�أكد عليه �سيد املقاومة �سماحة ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
غري مرة باعتباره �أ�س�س ل�سقوط م�شروع “�إ�سرائيل
الكربى” ،وامل�ؤ�س�س لكل االنت�صارات الالحقة وهو
�إجن��از لبناين عربي قومي ا�سالمي ال ميكن اخت�صار
ه وال يدعي �أحد منا اخت�صاره ،ال بحزب �أو حركة �أو
ف�صيل �أو طائفة �أو منطقة او حتى بوطن ،و�إمن��ا هو
ملك الأمة .والت�أكيد على �أن هذا الإجناز هو �صنيعة
هذه الت�ضحيات اجل�سام ،التي قدمها �شعب املقاومة ومل
ي� ِأت جمان ًا وما قدمته حركات املقاومة بكل ف�صائلها،
والقوى الأمنية واجلي�ش العربي ال�سوري على الأر�ض
اللبنانية والف�صائل الفل�سطينية.
ال��ع��م��ل على تعزيز ثقافة الأم���ل بامل�ستقبلوالثقة باالنت�صار وبالقدرة على مواجهة �أعتى جيو�ش
االحتالل و�أعظم التحديات .هذه الثقافة هي التي
�أدخلتنا �إىل الزمن الذي ن�س ّميه زمن االنت�صارات� ،أننا
ميكن �أن ننت�صر وقد انت�صرنا يف �أكرث من موقع ،و�أن
العدو ـ مهما كان جبار ًا ومقتدر ًا وميلك �أقوى الأ�سلحة
و�أقوى اجليو�ش ـ ميكن �أن ُيهزم �أمام �إرادتنا ،وقد هُ زم
يف �أكرث من موقعة .املهم دائم ًا �أن منلك هذا الإميان
وهذه الثقة وهذا التوكل وهذا العزم وهذه الإرادة و�أن
نوا�صل العمل ،لأن الإميان وحده ال يكفي.
 االمي���ان ب��ان اال�ستعمار ال ميكن اقتالعه �إالب��امل��ق��اوم��ة املح�صنة ب������إرادة امل��واج��ه��ة وال��ع��زمي��ة
والإميان وال�صمود .وتعزيز ثقافة املقاومة واعتبارها
من �أول��وي��ات امل��واط��ن و�أن��ه��ا هي التي ت�صنع ال�سيادة

واال�ستقالل وال�سالم.
ت��وف��ر احلا�ضنةال�����ش��ع��ب��ي��ة ال��وا���س��ع��ة
ل��ل��م��ق��اوم��ة وت��ط��اب��ق
ر�ؤي����ت����ه����ا م����ع ر�ؤي�����ة
وطموح الأمة العربية
ح��ي��ث م���ب���اد�ؤه���ا هي
مبادئ و�أهداف ال�شعب
وي��ح��ت�����ض��ن��ه��ا ال�شعب
وي��ت��ب��ن��اه��ا ف�أ�صبحت
خيار ًا �شعبي ًا ال يحتاج

لأخذ الأذن من �أحد.
توفر القيادة ال��ق��دوة يف الفكر وال�سلوك لأناملقاومة لي�ست �شعارات بل هي فعل وممار�سة وهذا
متوفر يف ق��ادة املقاومة الذين �أثبتوا قوتهم يف كل
املعارك والتحديات التي واجهتهم يف لبنان ويف �سورية
و�إذا ك��ان اخت�صا�ص البع�ض احلكي ف���إن اخت�صا�ص
املقاومني الفعل املبني ،ال��ذي يعطي لأي قول معناه.
وه��ذا ما عرفه �شعبنا من �صدق و�شفافية و�إخال�ص
و�شجاعة ومبدئية يف مواجهة الأعداء .واليوم ت�ؤكد
ق��وى املقاومة �أن نهجها ب��اق ويتعزز ي��وم�� ًا بعد يوم
وثقافة املقاومة �أ�صبحت خيار ًا �شعبي ًا ملعظم �أبناء
�أمتنا العربية.
وال�سوريون الذين انت�صروا يف معركة االنتخابات
الرئا�سية يف  3ح��زي��ران  2014وت��وج��وا الرئي�س
العربي امل��ق��اوم �سيادة الرئي�س ب�شار الأ���س��د رئي�س ًا
ل�سورية ح�صن العروبة واملقاومة قد وجهوا ر�سالة
للعامل ب�أنهم ملتزمون بنهج املقاومة نهج الكرامة و�إن
جي�شهم العربي ال�سوري �سيبقى مدر�سة املقاومة و�سياج
الأمة و�سيفها البتار يف وجه من يتطاول على كرامة
�شعبنا و�أر�ضنا و�سيادتنا .
لقد �أعلن ال�سوريون يف الثالث من حزيران 2014
ب�صوت مدو �أنهم لي�سوا بحاجة �إىل “ثوار” املخدرات
و”جماهدي” اغت�صاب الن�ساء و�أوامر النازيني اجلدد
القادمة من وا�شنطن ولندن وباري�س عرب ل�ص حكومة
ال��ع��دال��ة والتنمية يف �أن��ق��رة ،وال خل��وازي��ق �أج���داد
ال�سالجقة .و�إن املقاومة اللبنانية قوية وت��زداد
قوة و�صالبة وكذلك �أ�صدقاء �سورية ،وقوى اخلري يف
العامل تزداد متا�سك ًا ،يف مواجهة حمور ال�شر واالنهزام
واالنبطاح العربي ،املفرط باملقد�سات والكرامة .لقد
�أعلن املقاومون �أن كل �أالعيب وت�آمر اخلونة والقوى
الإمربيالية وال�صهيونية لن تلقى �آذان�� ًا لدى �أبناء
�شعبنا العربي املقاوم ال��ذي �أمتلك الب�صرية وك�شف
اخلونة ،و�إن ق�ضاياه الوطنية والقومية لن ي�ستطيع
�أح��د �أي�� ًا ك��ان املتاجرة بها� ،أو امل�ساومة عليها ،لأنها
ممهورة بدماء ال�شهداء الأطهار.
�إن القوى الأ�سا�سية التي دافعت عن اجلمهورية
العربية ال�سورية وبذلت الدماء يف �سبيلها من �ضباط
وجنود اجلي�ش العربي ال�سوري البطل املنتمني �إىل
الفئات الكادحة وجمموعات ال�شباب من ذوي االنتماء
الوطني والقومي والقوى التقدمية يعلنون �أن ال�صرب
على حد ال�سيف لأي�سر من الركوع واال�ستجابة لطلب
�أع��داء �سورية يف التخلي عن نهج املقاومة .و�ستبقى
املقاومة عقيدتنا وهويتنا و�شرفنا .
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• ح�سني جمعة

غزة تذبح للمرة الثالثة
مار���س الع��دو ال�صهيوين وح�شيت��ه املت�أ�صلة واملنهجية على الع��رب جي ً
ال �إثر
جي��ل منذ �أن احتلت الأرا�ضي الفل�سطينية يف نكبة (1948م) و�أ�صبح االحتالل
ال�صهي��وين يعيث ف�س��اد ًا برعاية �أمري��كا والغرب والدوائر احلليف��ة له .فالعدو
ال�صهي��وين ما قام �إال على نزيف ال��دم العربي وه�شا�شة موقف الأنظمة العربية
الر�سمية وتخاذالها وتبعية ق�سم منها للدوائر الغربية واالحتكارات العاملية...
�أما ال�شعب العربي اخلارج من اال�ستعمار الأوربي فلم يكن بيده حيلة �إال �أن ينفذ
�أوام��ر قياداته ،و�سيا�سة بع�ض املقامري��ن ال�سيا�سيني من تلك القيادات ...وحني
تيب�س��ت مواق��ف ال�سا�سة العرب عل��ى طاعة ال�سادة الأغ��راب كانت كل دولة من
الدول العربية تن�أى بنف�سها عن الق�ضية املركزية فل�سطني دولة �إثر الأخرى...
ولن �أطيل يف هذا املقام الذي ال ي�سر �صديق ًا وال يفرح �إال الأعداء واخل�صوم،
و�س��وف �أجتاوز ذل��ك �إىل �إ�شارة مركزة لأحداث العق��د الأول من الألفية الثالثة
للميالد .يف هذا العقد تعر�ض العراق الحتالل �أمريكي �صريح عام (2003م) بعد
ح�صار جائر نحر العراق من الوريد �إىل الوريد وتهي�أت ال�سبل لتفكيكه �إىل ثالث
دول يف ظل رعاية االحتالل الأمريكي له وهو ما ن�شهده منذ (10/6/2014م)
بع��د �أن �سيط��رة تنظي��م داع�ش عل��ى غرب الع��راق و�شماله الغرب��ي� .أما القوات
ال�سوري��ة م��ع ق��وات ال��ردع العربي��ة فق��د �أج�برت على اخل��روج من لبن��ان �سنة
(2005م) �إثر جرمية اغتيال رئي�س وزرائه (رفيق احلريري) التي خططت لها
الدوائ��ر املعادية بليل ث��م اتهمت �سورية بها .ومل يلبث لبن��ان املقاوم �أن تعر�ض
لعدوان �صهيوين غادر ومدمر ووح�شي يف ( 12/7ـ حتى 20/8/2006م) .وقد
ق��ام الطريان ال�صهيوين وبوارجه ودباباته بتدمري منهجي للبنان مقاومة ودولة
و�أر�ض�� ًا؛ ووف��ق ما يعرف ب�سيا�سة الأر�ض املحروق��ة ...كان هدفه ال َّن ْيل من �إرادة
لبن��ان ومقاومته ،والب��دء بتنفيذ م�ش��روع ال�شرق الأو�سط اجلدي��د ...وملا عجز
ع��ن ذلك �أع��اد ترتيب �أوراق��ه وتوج��ه �إىل غ��زة يف (27/12/2008م) حتى
(18/1/2009م) ظان�� ًا �أنه��ا لقم��ة �سائغ��ة راغب�� ًا يف �أن ي�صنع لنف�س��ه انت�صار ًا
ال��دم �أو
موهوم�� ًا بع��د هزميت��ه يف لبن��ان ...وقع��ت (غ��زة) حت��ت الن��ار وقنابل ُّ
(الدامي) والفو�سفور الأبي�ض وال�صواريخ الأمريكية الفتاكة التي قتلت حكومة
الكي��ان ال�صهي��وين بها الأبرياء م��ن �شعبن��ا يف فل�سطني عامة وغ��زة خا�صة� .أما
الأنظمة العربية فكانت تدين وت�شجب العدوان ـ يف �أح�سن الأحوال ـ بينما كانت
يف ق��رارة نف�سه��ا تتمنى �أن تهزم املقاومة الفل�سطيني��ة لتتحرر من قيود الق�ضية
الفل�سطيني��ة لك��ي ت�ستطيع ال�س�ير يف منه��ج اتفاقية (�أو�سل��و 13/9/1993م)
حتى النهاية.
و�صم��دت غزة �شعب ًا ومقاوم��ة؛ �صمد اللحم وانت�صر عل��ى ال�سيف والعنجهية
والظل��م والقه��ر ،وتراجع الع��دو ال�صهيوين ع��ن غطر�سته؛ و�أوق��ف �إطالق النار
رغب��ة يف تقلي��ل خ�سائره لأنه مل يكن يتوقع من املقاوم��ة يف قطاع غزة �أن تفعل
م��ا فعلت��ه و�أن ت�صم��د كل هذا ال�صم��ود البطويل؛ م��ن دون �أن نهم��ل ت�أثري القوى
الدولي��ة يف الأمم املتح��دة ...ولك��ن الع��دو ال�صهي��وين ب َّيت الغ��در �إىل حني �أتى
ع��ام (2012م) فانق�ض م��ن جديد على غزة وقد ان�شغلت بع���ض الدول العربية
يف رد هجم��ة عدوانية �شيطانية من نوع �آخر حملت ا�سم الربيع العربي ،والربيع
منه��ا ب��راء ...وقام��ت �آلة الفت��ك ال�صهيوني��ة الوح�شية يف ذلك الع��ام بجرمية
الإبادة اجلماعية للأبرياء مل ترحم طف ً
ال وال امر�أة وال �شيخ ًا ...بل �إن ب�شاعة
اجلرمي��ة هتكت جب�ين الكرامة الإن�سانية ،ولكنها مل حترك �شعرة يف ر�أ�س بع�ض
احلكوم��ات العربية التي كانت توج��ه �سهام حقدها وت�آمرها �إىل بع�ض �شقيقاتها
العربيات بدل �أن تقف �إىل جانب �شعبنا الفل�سطيني يف غزة والذي حمل م�أ�ساته
على كاهله ال�ضعيف...
�صممت احلكومة ال�صهيونية على ك�سر �إرادة ال�صمود واملقاومة يف �أبناء غزة
وفل�سط�ين لك��ي يتنازلوا عن الأر���ض والكرام��ة وير�ضوا باال�ستيط��ان العن�صري
ال�صهي��وين .ولك��ن جي�ش الع��دو ال�صهيوين خ�س��ئ ،واندحر على �أعقاب��ه بعد �أن
ا�ستنه�ض��ت غ��زة الع��زة وال�شرف ودافع��ت باقتدار ع��ن كرامة �أمته��ا بينما كانت
هن��اك حكوم��ات من ه��ذه الأمة تتحال��ف مع عدوها وت��زوده بكل �أ�سب��اب القوة
والبقاء.
وغ��زة اليوم منذ �صب��اح االثن�ين (7/7/2014م) تذبح م��ن جديد وللمرة
الثالث��ة حت��ت �سمع الع��امل وب�ص��ره؛ والفيت��و الأمريك��ي ميار�س قه��ره للمجتمع
ال��دويل ومينع��ه م��ن �إدانة هذا الع��دوان ،وك�أن��ه ال يرغب يف �إيق��اف القتل حتى
يرت��وي دراك��وال ال�صهي��وين م��ن دم ال�ضحي��ة الربيئة (غ��زة) ...فن�تن ياهو �أو
(دراك��وال) يعل��م حق العل��م �أن الدول العربي��ة منق�سمة على ذاته��ا ،و�أن �سورية
والع��راق وم�ص��ر؛ واملقاوم��ة اللبناني��ة من�شغل��ة بر ّد الع��دوان عن ذاته��ا و�أمتها؛
البقية �.....................................................ص22
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�أدب ونقد

مدخل �إىل درا�سة
احلل الثقايف ك�أحد احللول املتاحة ملجتمعنا
الأدب يف العهد الأيوبي!
• معروف ابراهيم نا�صر
يف التعريف التقلي��دي للثقافة،
ٌ
رب��ط مل��ا يحمله الف��رد م��ن �شهادات
اخت�صا�صي��ة وعا ّم��ة ،حتّ��ى ق��ال
التقليدي��ون برب��ط الثقاف��ة
بال�شه��ادات والدرجات العلمية التي
يحمله��ا ال�شخ�ص ،حتّى �ص��ار ُيقال:
ف�لان يحمل �إج��ازة �أو درجة علمية
بـ....م��ن اجلامعات واملعاهد� ،إذ ًا هو
(مثقف).
و�أق��ول م��ع م��ن ق��ال �إن��ه لي���س
كل حام��ل �شه��ادة علمية ه��و مثقف
والعك���س �صحي��ح ،ولك��ن حم��ل
ال�شه��ادات العلمي��ة لغاي��ة النف��ع
املجتمع��ي ،ترفد الثقاف��ة مبقومات
جناحها يف خدمة املجتمع والثقافة
حتم��ل ال�سلب كم��ا حتم��ل الإيجاب
وزن�� ًا ب��وزن ،فكم��ا نق��ول ثقاف��ة
احلري��ة وثقافة احلوار نق��ول �أي�ض ًا
ثقافة التكف�ير وثقاف��ة اال�ستبداد
والقت��ل و�.....إذ ًا ن�ستطي��ع الق��ول
�إن الثقاف��ة �سم��ات يف الف��رد �أو
املجتم��ع �سلبي��ة �أو �إيجابية.......
كم من �أ�صحاب ال�شهادات والدرجات
الهدام��ة يف املجتمعات ،وم��ا �أكرثهم،
العلمي��ة يحمل��ون الأف��كار ّ
كالتكفريي�ين والإرهابيني والإلغائيني ....ف�لا يفتخرن �أحد مبا
يحمل من �شهادات ودرجات �إال بالقدر الذي يقدمه للإن�سانية من
فائدة.
للثقاف��ة تعاري��ف ع��دة منه��ا ال��ذي قدم��ه امل�ؤمت��ر ال��دويل
لل�سيا�س��ات الثقافية بـ(مك�سيكو) يف �أغ�سط�س ( )1982وهو�(:إن
الثقاف��ة مبعناه��ا الوا�س��ع ميك��ن النظ��ر �إليه��ا الي��وم عل��ى �أنه��ا
جمموع��ة ال�سمات الروحية واملادي��ة والفكرية والعاطفية التي
متي��ز جمتمع ًا بعينه �أو فئة اجتماعية بعينها وهي ت�شمل الفنون
والآداب وطرائ��ق احلياة كما ت�شمل احلق��وق الأ�سا�سية للإن�سان
ونظ��م القي��م واملعتق��دات) كم��ا يعرفه��ا الع��امل (تايل��ور) ب�أنها:
(ذل��ك الكل املرك��ب ال��ذي ي�شتمل عل��ى املعرفة والعقائ��د والفن
والأخ�لاق والقانون والعادات وغريها من القدرات والعادات التي
يكت�سبها الإن�سان بو�صفه ع�ضو ًا يف جمتمع ما).
والثقافة لي�ست نتاج فرد �أو جمموعة معينة من الب�شر بل هي
نت��اج املجتمعات وح�صيلة الن�شاط الإن�ساين عرب الأجيال ولذلك
فه��ي تختل��ف – عموم�� ًا – م��ن ع�ص��ر لآخر ومن جمتم��ع �إىل �آخر
وذل��ك بح�سب �أ�سل��وب الرتبية ال�سائ��د فيه �أو ً
ال وتبع�� ًا لالهتمام
ال��ذي حتظ��ى به��ا م��ن قب��ل ه��ذا املجتم��ع �أو ذاك ثاني�� ًا� ،إال �أنها
وعل��ى الرغم من تنوعه��ا واختالفها �سواء يف امل�ضم��ون �أو بح�سب
البيئ��ة اجلغرافية الت��ي تنتمي �إليها تبقى مت�شابه��ة – ب�سماتها
وخ�صائ�صها – ت�شابه ًا �إن�ساني ًا وا�ضح ًا.
والثقافة قيمة �إن�سانية كبرية يف ذاتها متتاز بت�أثريها الكبري
يف ت�شكي��ل ال�شخ�صية الإن�سانية وتوجيه منوه��ا عقلي ًا وانفعالي ًا
واجتماعي�� ًا وبكونها �أداة لالرتق��اء بقدراتها الإدراكية واللغوية
والإبداعي��ة املختلف��ة كما متت��از – يف الوقت عين��ه – بالأهمية
ذاته��ا يف م�سرية ال�شعوب ولكونها و�سيل��ة للتنمية مبعناها ال�شامل
و�أداة لبن��اء احل�ض��ارات وتط��ور املجتمع��ات الب�شري��ة لذلك فهي
ت�ش��كل الأ�سا���س املت�ين يف بن��اء الف��رد و املجتمع على ح��د �سواء
�إنه��ا غذاء ل��روح الإن�سان وعقله وحمفزة لتفك�يره تنمي مداركه
وحت��رك م�شاع��ره و �أحا�سي�س��ه وت�ستجي��ب مليول��ه يف التخي��ل
واالكت�ش��اف والتعب�ير وله��ا دور كب�ير يف تربية احل���س الإن�ساين
النبي��ل وه��ي تكر���س القي��م ال�سامي��ة يف نف�سه ته��ذب انفعاالته
ومتنح��ه الإح�سا�س باجلمال وهنا تكمن القوة الت�أثريية للثقافة
وبالتايل يكمن اال�ستثمار الأف�ضل للإن�سان .
وم��ن مقا�ص��د الثقاف��ة و�أهدافه��ا �أي�ض�� ًا �أنها ت�سه��م يف تنمية
العالقات االجتماعية اجليدة لدى الإن�سان ويف تكوين االجتاهات
الإيجابية جتاه جمتمعه وتنمي��ة �إح�سا�سه مب�شكالته والإ�سهام
يف حله��ا ويف زيادة خرباته ومعارفه عن الطبيعة والعامل والكون
كم��ا تعزز لديه الإميان باحلرية وامل�ساواة واحرتام الر�أي الآخر
وتتي��ح له االط�لاع على املخ��زون احل�ضاري لل�شع��وب يف املجاالت
كافة.

وحول امل��ادة الثقافية يجب �أن
تكون ذات �أهداف �إن�سانية وجمالية
و�أخالقية ت�سهم مبجملها يف تنمية
الإن�س��ان واالرتق��اء ب�شخ�صيت��ه
و�أن تك��ون ق��ادرة عل��ى االلت�ص��اق
بوجدان��ه وعاطفت��ه واال�ستجاب��ة
حلاجات��ه وتو�سي��ع مداركه وخياله
�أم��ا م��ن حي��ث الأ�سل��وب فيج��ب �أن
تتواف��ر يف امل��ادة املقدم��ة القيم��ة
الفني��ة اجلي��دة والبن��اء الفن��ي
اجلي��د و�أن تت�ص��ف بالأ�سالي��ب
امل�شوقة واملمتعة التي تلهب امل�شاعر
الإن�ساني��ة الراقي��ة وتبع��ث عل��ى
اخلي��ال املوح��ي اجلمي��ل وكذل��ك
�أن يت�س��م الأ�سل��وب بال�سال�س��ة
واجلاذبي��ة و�أن يك��ون خالي�� ًا م��ن
التعقيد وبعيد ًا عن التكلف �أن تكون
اللغة �سليمة و�سهلة .
ويج��ب �أي�ض�� ًا �أن يك��ون �إخ��راج
امل��ادة الثقافي��ة جمي ً
�لا وجذاب�� ًا
وباعث�� ًا عل��ى املتع��ة والرغب��ة يف
موا�صلة التلقي و�أن يكون ال�شكل يف املواد املطبوعة �أنيق ًا وجذاب ًا
واحل��روف وا�ضحة و�أن يراعى فيه��ا م�ستوى الطباعة ونوع الورق
والتجلي��د وهذه م��ن ال�ش��روط ال�شكلية واملو�ضوعي��ة التي يجب
توفرها باملادة الثقافية.
والو�سي��ط الثق��ايف يف ذل��ك ه��وكل �أداة ت�ستخ��دم يف تق��دمي
امل��ادة الثقافي��ة �أو الأدبي��ة باخت�لاف �أجنا�سها وت���ؤدي دور ًا يف
�إي�صاله��ا للمتلق��ي وتتع��دد هذه الو�سائ��ط وتتنوع ب��دء ًا بالكتاب
املطب��وع و� ً
صوال �إىل بع���ض و�سائل االت�صال احلديث��ة كالإنرتنت
مرور ًا باملجلة وال�صحيفة والتلف��از وال�سينما والإذاعة واملعر�ض
 ....ال��خ كم��ا ي�صنفه��ا �آخ��رون بح�س��ب الن��وع حي��ث �أن هن��اك
الو�سائ��ط املق��روءة �أق��دم و�أه��م الأن��واع كال�صحيف��ة واملجل��ة
والكت��اب والو�سائط امل�سموعة كالإذاعة وامل�سجلة واال�سطوانات
والو�سائط املرئية امل�سموعة التي متتاز بدرجة عالية من الت�أثري
كال�سينما والفيديووالتلفاز الذي يتبو�أ بدوره مكانة مرموقة بني
و�سائط هذا النوع وقيا�س ًا بروافد املنظومة الثقافية برمتها هذا
وهن��اك و�سائط ثقافي��ة �أخرى �أ�صبح��ت تلع��ب �أدوار ًا م�ؤثرة يف
الفك��ر وال�سلوك ويف تكوين القي��م واالجتاهات كامل�سرح واملتحف
و�أخرى ذات طابع حديث ومتطور كالكمبيوتر والإنرتنت .
ولك��ي ي�صب��ح الإن�س��ان �شخ�ص ًا باملعن��ى التكوين��ي يحتاج �إىل
لغ��ة وثقافة – كما هو معروف – يكت�سبها بفعل ات�صاله وتفاعله
م��ع امل�ؤث��رات املحيطة مما يثب��ت �أن التثقيف عملي��ة اجتماعية
مكت�سبة تتم عرب م�ؤ�س�سات اجتماعية ينهل منها الإن�سان ثقافته
ومنه��ا املدر�س��ة والرفاق وو�سائ��ل الإعالم  ...ال��خ �إال �أن الأ�سرة
تع��د �أهم تلك امل�ؤ�س�سات عل��ى الإطالق كونها تلع��ب الدور الأبرز
يف نقل الثقافة وت�شكل امل�ؤثر الأ�سا�سي يف بناء �شخ�صية الإن�سان
وتنميته��ا �إال �أنه��ا لي�س��ت امل�ص��در الوحي��د يف هذه العملي��ة  .كما
�أن و�سائ��ل الإع�لام بات��ت اليوم م�ؤث��ر ًا حا�سم ًا يف حي��اة الأفراد
واجلماعات و�أ�صبح��ت منظومة متكاملة لنق��ل الثقافة و�صياغة
مفاهي��م ثقافية حديثة وممار�سة دور ن�ش��ط يف احلياة الثقافية
واالرتق��اء ب�أ�ساليبه��ا �إ�ضاف��ة �إىل �أن ال�تراث ال�شعب��ي – بكاف��ة
فروع��ه ومكونات��ه – �ش��كل وي�ش��كل م�ص��در ًا �ضروري�� ًا م��ن م�صادر
الثقافة فالأمة احلية والراقية ثقافي ًا هي التي تتم�سك برتاثها
وحتاف��ظ عليه وت�سعى �إىل توظيفه يف ثقافة اليوم لأنها ال متثل
ما�ضيه��ا فح�س��ب ب��ل حا�ضره��ا وم�ستقبلها �أي�ض�� ًا كما �أن��ه يحقق
لأبنائه��ا معرف��ة ثري��ة وتك�ش��ف له��م ينبوع ًا م��ن �أغن��ى م�صادر
�سواء املحلي��ة منها �أو عل��ى امل�ستوى الإن�س��اين فتعرفهم
الثقاف��ة
ً
بع��ادات وتقالي��د ل�شعوب وبل��دان خمتلفة وبالنتيج��ة �إعدادهم
للحي��اة �إع��داد ًا جي��د ًا ومتمي��ز ًا يلي��ق بكينونته��م ووجوده��م
الإن�ساين .

• راتب �سكر
�أطل��ق عدد من دار�س��ي الأدب العربي وتاريخ��ه ،ت�سمية “العهد
الأيوب��ي” على املرحلة التاريخية ،التي امتدت نحو ثمانية و�سبعني
عام�� ًا ،م��ن ت�سلّم �ص�لاح الدي��ن الأيوب��ي (589 -532ه��ـ)ـ (-1138
1193م) ،ع��ام (570ه��ـ 1174 -م) ،زمام ال�سلط��ة واحلكم يف م�صر،
وتو�س��ع حكمه لي�شمل بالد ال�شام وغريها من املناطق العربية ،حتى
ّ
وف��اة �أيوب بن حممد امللك ال�صال��ح (1249 -1206م) �آخر �سالطني
الأيوبي�ين يف م�ص��ر ،عام 648هـ1249 -م ،وم�ص��رع ولده توران �شاه،
وتن��ازل زوجت��ه �شجرة ال��در (ت1257م) ع��ن ال�سلط��ة لأحد قادة
اجلي���ش بع��د زواجها من��ه يف العام نف�س��ه .يطلق الدار�س��ون ت�سمية
“الع�ص��ر اململوك��ي” �أو “املمالي��ك” عل��ى الع�صر اجلدي��د الذي بد�أ
بانتق��ال �سلط��ة احلك��م عام 648ه��ـ1250 -م� ،إىل املع��ز �أيبك الذي
حك��م �سب��ع �سنوات ،ليتداول احلك��م بعده� ،سلم�� ًا �أو حرب ًا ،حتى عام
 922هـ1516 -م� ،أقرانه من قادة الع�سكر املماليك الذين ا�ستقدمهم
املل��ك ال�صال��ح الأيوب��ي وا�ستك�ثر منه��م يف جي�شه .حاف��ظ عدد من
الأم��راء الأيوبي�ين على نفوذه��م الع�سكري وال�سيا�س��ي والإداري يف
غ�ير �إقليم م��ن �أقاليم ال�سلطنة اململوكي��ة اجلديدة التي حلت حمل
ال�سلطنة الأيوبية يف القاهرة ،متعاونني مع �سالطني املماليك الذين
ثبتوا �أولئك الأم��راء و�أوالدهم من بعدهم ،يف هذه املنطقة �أو تلك،
موطدي��ن �أ�ش��كا ًال م��ن التحالف��ات و�صالت امل��ودة ،بني مرك��ز احلكم
اململوك��ي يف القاه��رة وح��كام الأقاليم الت��ي ظلت مملك��ة حماة من
�أه��م معاقل احلك��م الأيوبي فيه��ا ،تابعة للحكم املرك��زي بالقاهرة،
حت��ى عام 742هـ ،ال��ذي �أذن زمنه بزوال عهد الأيوبيني باحلكم .ال
يع��د ا�ستالم �صالح الدين مقاليد احلك��م يف م�صر وال�شام ،مدة ت�سعة
ع�ش��ر عام ًا ،من��ذ عام (570ه��ـ 1174 -م) ،وت�أ�سي�سه �سلطنة حكمها
�أف��راد م��ن �أ�سرته بعده ،حدث�� ًا ع�سكري�� ًا و�سيا�سي ًا و�إداري�� ًا مفاجئ ًا،
وخارج�� ًا ع��ن منط��ق تت��ايل الأح��داث التاريخية منذ مطل��ع القرن
ال�ساد���س الهجري – الث��اين ع�شر امليالدي� .أطلق عل��ى هذه الأ�سرة
ا�س��م “الأيوبي��ة” ،وعل��ى �أفراده��ا ا�س��م “الأيوبيني” ،و�ص��ار هذان
اال�سم��ان املرتبط��ان با�سم “�أي��وب بن �شاذي” (والد �ص�لاح الدين)،
م��ن م�صطلح��ات درا�س��ة الأدب العرب��ي يف حقبة مهمة م��ن تاريخه،
ه��ي احلقبة “الأيوبي��ة” ( 648 -570هـ) ،ي�ضمه��ا الع�صر العبا�سي
الراب��ع ،بح�سب تق�سي��م ذلك التاريخ �إىل ع�ص��ور تاريخية ،وتق�سيم
الع�ص��ر العبا�س��ي ( 656 -132هـ) منها �إىل �أربع��ة �أع�صر .برز جنم
الدي��ن �أي��وب ب��ن �ش��اذي ،و�أخ��وه �أ�س��د الدي��ن �شريك��وه �شخ�صيت�ين
تاريخيت�ين من �أب��رز الق��ادة الع�سكريني وال�سيا�سي�ين والإداريني يف
عه��د الدول��ة الزنكي��ة ( 570-521ه��ـ) ،وقائديه��ا ال�شهريين عماد
الدي��ن زنك��ي بن �آق �سنقر وابن��ه نور الدين ،وب��رز �إىل جانبهما عدد
م��ن �أوالدهم��ا ،وال�سيم��ا �ص�لاح الدي��ن و�أخي��ه �شاهن�ش��اه ب��ن �أيوب
ال��ذي ا�ست�شهد عام543هـ يف �إحدى مع��ارك �صد الغزوات الفرجنية
لب�لاد ال�ش��ام .ال يع��د ا�ستالم �ص�لاح الدي��ن مقاليد احلك��م يف م�صر
وال�ش��ام ،م��دة ت�سع��ة ع�شر عام�� ًا ،منذ ع��ام 570ه��ـ 1174 -م ،حتى
رحيل��ه ع��ام 589ه��ـ 1193 -م ،وت�أ�سي�س��ه �سلطنة حكمه��ا �أفراد من
�أ�سرت��ه بع��ده ،حدث�� ًا ع�سكري�� ًا و�سيا�سي�� ًا و�إداري ًا مفاجئ�� ًا ،وخارج ًا
ع��ن منطق تت��ايل الأح��داث التاريخية من��ذ مطلع الق��رن ال�ساد�س
الهج��ري – الثاين ع�ش��ر امليالدي ،ف��الأدوار الع�سكري��ة وال�سيا�سية
والإداري��ة الت��ي حمل مهامها عل��ى منكبيه يف العه��د الزنكي ال�سابق
( 570-521ه��ج) ،من�سجمة مع م��ا حمله والده �أيوب وعمه �شريكوه
م��ن مهام عل��ى منكبيهما ،مهدت �أمام��ه ال�سبل لي�صري واح��د ًا من �أهم
�شخ�صي��ات القرن ال�ساد�س الهجري – الثاين ع�شر امليالدي ورجاله.
�أ�سه��م ال�شع��راء والكت��اب �أي��ام العه��د الأيوب��ي( 648 -570هـ) ،يف
�إث��راء املكتبة العربية مب�ؤلفات قيمة ،تعرب عن تفاعل ثقايف ثر مع
�أح��داث ع�صرهم ومتغرياته الكربى ،وحظي معظمهم بتقدير رجال
احلك��م والإدارة ،وال�سيم��ا �صالح الدين ال��ذي جمع بالطه يف دم�شق
نخب��ة مثقف��ي عه��ده ( 589-570ه��ـ) ،وم��ن �أب��رز �أولئ��ك ال�شعراء
والكت��اب� :أ�سام��ة بن منق��ذ (584 -488ه��ـ 1188 -1095م) ،وابن
ال�ساعات��ي ( 604 -553ه��ـ 1209 -1159م) ،وال�شه��اب ال�شاغ��وري
(615 -533هـ 1218 -1139م) ،وابن عنني (630 -549هـ -1154
1232م) ،والعم��اد الكات��ب (597 -519ه��ـ 1201 -1125م) ،واب��ن
الأث�ير الكات��ب (637 -558ه��ـ 1239 -1163م) ،والقا�ضي الفا�ضل
(529ه��ـ 596 -ه��ـ) املثقف الب��ارز الأثري لدى قلب �ص�لاح الدين ...
وغريهم.
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�سايك�س بيكو املعدلة!
•با�سم عبدو
بع��د عامني يحتف��ل اال�ستعم��ار الغربي مب��رور مئة عام
عل��ى (�سايك���س بيك��و) ع��ام ، 1916وتقا�س��م ب�لاد ال�ش��ام
والع��راق بني فرن�سا وبريطاني��ا .وي�ستعيد ورثة اجلرناالت
ذكريات �أجداده��م .ويزداد �شوقهم وحنينهم�إىل (الأجماد
الغابرة).
وللتذك�ير فق��ط� ،إن معاه��دة � 16أي��ار ع��ام  1916ب�ين
فرن�س��ا وبريطانيا وهما الدولتان احلليفتان ،تو�صلتا نتيجة
املحادث��ات ال�سرية ب�ين (مارك �سايك�س وج��ورج بيكو) �إىل
اتفاق على تق�سيم امل�شرق العربي �إىل خم�س مناطق.
�إذا عدن��ا بالذاك��رة �إىل مطل��ع القرن الع�شري��ن ،وقلبنا
�صفح��ات التاري��خ الأ�سودلال�ستعم��ار احلدي��ث ،والتاري��خ
الن�ض��ايل التح��رري لل�شع��وب العربيةم��ن �أج��ل احلري��ة
واال�ستق�لال ،وقر�أن��ا ما بني �سطوره ب�ش��كل جيد نالحظ�،أن
�أب��رز الأح��داث و�أهمها ،الت��ي ع�صفت بالع��امل مطلع القرن
الع�شري��ن ،و�أدت �إىل ان��دالع احلرب بني ال��دول الكربى ،هو
ال�ص��راع ال�سيا�س��ي و�سب��اق الت�سل��ح لفر���ض تقا�س��م مناطق
النفوذ يف العامل.
وكان انهي��ار االحتاد ال�سوفييتي واملع�سكر اال�شرتاكي يف
عام  1991يف العقد الأخري من القرن املا�ضي ،بداية مرحلة
جدي��دة يف �سيا�سة العالقات بني الدول يف القارات اخلم�س.
وق��د �أطلق عل��ى ه��ذه املرحلة (مرحل��ة القط��ب الأمريكي
ن�صب��ت الوالي��ات املتح��دة نف�سه��ا كدركي
الواح��د) ،ال��ذي َّ
للعامل وه��ي الدولة املهيمنة التي حت��دد �سيا�سته وم�ستقبل
�أبنائه ..ومن يحاول االعرتا�ض على ال�سيا�سة الإمربيالية
الأمريكي��ة ،فم�ص�يره يك��ون خ��ارج التاري��خ وم��ا علي��ه �إ َّ
ال
اال�ستجابة لأوامر وا�شنطن وتوجهاتها.
وتتابع��ت الأح��داث يف العق��د الأول من الق��رن احلادي
ثم
والع�شري��ن ،ب��دء ًا م��ن احل��ادي ع�شر م��ن �أيل��ول َّ ، 2001
احتل��ت الوالي��ات املتح��دة وحلفا�ؤه��ا العراق ع��ام . 2003
وجاء ما �سمي بـ (الربيع العربي) يف عام . 2011
وب��رز م�شروع��ان ا�ستعماري��ان يغطي��ان اخلريط��ة
ال�سيا�سية للعامل العربي هما:
الأول :م�ش��روع ال�ش��رق الأو�س��ط اجلدي��د ال��ذي قدمه
�شمعون برييز.
الثاين :م�شروع ال�شرق الأو�سط الكبري قدمته كونداليزا
راي�س.
وب��د�أت ال�صح��ف الأمريكية تن�شر خرائ��ط تو�ضح فيها
تفا�صي��ل م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلدي��د ،الذي بنى �أ�س�سه
التق�سيمي��ة للم�شرق العرب��ي على �أ�س�س طائفي��ة وعرقية،
ق�سمت �سايك�س بيكو ع��ام  1916العراق وبالد ال�شام
بينم��ا ّ
على �أ�س�س ا�ستعمارية.
لق��د ك�شف��ت وثائق ويكليك���س عن بع�ض خباي��ا �سايك�س
بيك��و املعدلة �أو (اجلديدة) ،بتق�سيم �أربع دول عربية هي:
(�سوري��ة والعراق واليمن وليبيا) .كم��ا ك�شفت ثورة �أكتوبر
اال�شرتاكية العظمى ع��ام  ، 1917م�ضمون و�أهداف ومطامع
فرن�سا وبريطانيا يف اتفاقية �سايك�س بيكو . 1916
وب��د�أ التق�سي��م يف ال�س��ودان �إىل (�شم��ال وجن��وب)
وتق�سي��م ليبي��ا �إىل ث�لاث والي��ات واليم��ن �إىل �شم��ال
وجن��وب ،وكذل��ك الع��راق و�سوري��ة ،ومل ت�ستبع��د م�صر من
ه��ذا املخطط .ولن تفل��ت ال�سعودية �أي�ض ًا م��ن التق�سيم �إىل
عدة دويالت ،وكنموذج ومث��ال ُقطَّ عت اململكة �إىل دول عدة
ه��ي( :الوهابية يف الو�سط ،ودويل��ة يف الغرب مركزها مكة
املكرم��ة وجدة ،وثالثة يف ال�شم��ال حماذية للعراق والأردن
ورابعة يف اجلنوب حماذية لليمن).
�أ�ص��در “ريت�ش��ارد ها���س” رئي���س جمل���س العالق��ات
اخلارجي��ة الأمريكي��ة كتاب�� ًا بعن��وان (ح��رب ال�ض��رورة �أم
ح��رب االختي��ار) ،ذك��ر في��ه �أن احل��رب عل��ى الع��راق ع��ام
 ، 2003كان��ت مبثابة ال�شرارة الت��ي �أ�شعلت حرب (املقاومة
الإ�سالمي��ة) .وق��ال �إن �سايك���س بيك��و جدي��دة يف ال�ش��رق
الأو�سط هي احلل الذي �سينقذ �أمريكا من ورطتها املتفاقمة
يف الع��راق وتردده��ا يف �سوري��ة .و�أن ال�ش��يء الوحيد الذي
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ب��ات م�ؤك��د ًا وفق ًا ل��ه� ،أن ال�شرق الأو�سط الق��دمي ي�ؤول �إىل
التفكك.
وم��ا ي��زال التحال��ف الغرب��ي  -ال�صهي��وين ،و�أدواته يف
املنطق��ة م��ن ال��دول الثيوقراطي��ة و�إم��ارات النف��ط والغاز
والرجعي��ة العربي��ة ب�ش��كل خا���ص ،والعم�لاء العلني�ين
وال�سريني ..ه�ؤالء جميع ًا ال يزالون يلونون خريطة تق�سيم
الدول العربية بالألوان اخل�ضراء والربتقالية وال�سوداء..
ال�س���ؤال :ه��ل تنج��ح الر�أ�سمالي��ة املتوح�ش��ة بتحقي��ق
م�شاريعه��ا التق�سيمي��ة؟ �أال ميك��ن الق��ول �أنه��ا ت�ش��رف عل��ى
ال�سق��وط يف �سورية ؟و�أن انتقالها �إىل العراق �سيف�شل �أي�ض ًا،
كما هزمت الوالي��ات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا قبل ثالثة
�أعوام!..
ميك��ن الق��ول �إنَّ �أوبام��ا و�أركان البي��ت البي���ض� ،أعط��وا
ال�ض��وء الأخ�ض��ر لل�برزاين حاك��م كرد�ست��ان لالنف�ص��ال
ع��ن الع��راق الأم .وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س ان�سح��ب ال��وزراء
والربملاني��ون الأك��راد م��ن احلكوم��ة العراقي��ة ،و�سيط��رت
�سلط��ة كرد�ستان على بع�ض �آبار النفط واحتلت البي�شمركة
مدين��ة كركوك ..وهذا ال�سلوك يعبرّ عن بدايات انف�صالية
وا�ضح��ة ال حتت��اج �إىل ت�أوي��ل �أوتف�سري،ويج��ري تنفيذه��ا
تعد خط��وة يف طريق
يف وق��ت ع�صيب م��ن تاريخ الع��راق ،و ّ
التق�سي��م واالنف�ص��ال وتنفي��ذ �سايك���س بيك��و اجلدي��دة
املعدلة.و�أكدت �صحيفة “النيويورك تاميز” يف هذا املجال،
�أن م��ا يج��ري عل��ى الأر�ض عملي ًا ه��و اخلريط��ة امل�ستقبلية
لبع�ض الدول العربي��ة التي �ستنق�سم فيها خم�س �أقطار �إىل
 14دويل��ة ،على �أ�سا�س �إعادة ر�س��م خريطة جديدة لل�شرق
الأو�س��ط .ويبدو �أن التحالف الر�أ�سم��ايل – ال�صهيوين عبرَّ
يف مطل��ع الق��رن الع�شرين بل�س��ان ال�صحفي امل�شه��ور توما�س
فريدم��ان الذي قال�( :إنَّ ال��دول العربية هي جمموعة من
القبائل ب�أعالم خمتلفة).
وب��د�أت الإمربيالي��ة الأمريكي��ة تنف��ذ م�ش��روع ت�سمني
اجلماع��ات امل�سلح��ة واملرتزق��ة ،ومتده��م بامل��ال وال�س�لاح
مب�ساع��دة ال�سعودي��ة وقط��ر ،الدولت�ين الغنيت�ين بالنف��ط
والغ��از اللتني قدمتا ملي��ارات ال��دوالرات ..لتدريب وت�أهيل
التكفريي�ين والظالميني من ثمان�ين دولة يف مراكز للتدريب
والت�أهيل للقتال يف �سورية.
ول��ن تالقي �سيا�سة �أوباما النج��اح يف الواليات املتحدة،
فق��د انخف�ض��ت ن�سب��ة ت�أيي��د ال�شع��ب الأمريك��ي �إىل  37يف
املئ��ة .وه��ذه الن�سب��ة ه��ي ن�سب��ة متدني��ة ج��د ًا يف رئا�سته
الثانية.
واخ�ترع �أوباما م�صطل��ح (املعار�ضة امل�سلح��ة املعتدلة)،
وك��ذب عل��ى البي��ت الأبي���ض وعل��ى ال��دول التي يتعام��ل �أو
يتحالف معها ،ب�أن �إ�سقاط النظام يف �سورية وانهيار الدولة
ال�سوري��ة م�س�أل��ة �سهل��ة .و�أن احلرب الإعالمي��ة والنف�سية
(�سرت ّو���ض) ال�شع��ب ال�سوري .ولك��ن ما يجري عل��ى الأر�ض
م��ن �صمود اجلي���ش ال�س��وري وما حقق��ه من انت�ص��ارات على
الإرهابي�ين ،وما قدمه م��ن �شهداء� ،إ�ضاف��ة �إىل �صرب �شعبنا
وت�ضحيات��ه  ،كل ذل��ك �أدى �إىل تراج��ع �أو انتكا�س��ة وبهتان
ال�سيا�سة الأمريكية والغربية واخلليجية.
لق��د �أدى ف�ش��ل �أوبام��ا يف حتقي��ق احل��د الأدن��ى م��ن
�إعالن��ه (االنت�ص��ار املبكر) يف �سوري��ة� ،إىل درا�سة التجربة
يف �أفغان�ست��ان والع��راق وال�صوم��ال ،و�أخ��ذ الدرو���س منه��ا
وحفظها ب�شكل جيد .ووجه �إليه عتاب ًا قا�سي ًا ل�سخريته من
اجلماع��ات امل�سلحة التي يدعمها ب�إطالقه كلمة (فانتازيا)،
وال�سخرية من قيادات ما ي�سمى بـ (االئتالف) .وقال م�ؤخر ًا
(�إن جمموعة من املزارعني و�أطباء الأ�سنان  -ويق�صد �أحمد
طعمة –ال ميكن �أن تهزم اجلي�ش ال�سوري).
وكم��ا �سقط��ت “�سايك���س بيك��و” ع��ام  ، 1916وانت�ص��ر
ال�شع��ب العربي يف بالد ال�ش��ام والرافدين عل��ى امل�ستعمرين
و�أعلن اال�ستقالل بطرد �آخر جندي فرن�سي وبريطاين ،فلم
جت��د �سايك�س بيك��و املعدلة مكان�� ًا لها يف �سوري��ة والعراق..
وال�شعوب دائم ًا هي املنت�صرة.

بع��د �أن تو�صلت الدوائ��ر احلاكمة العلية يف ال��دول االمربيالية �إىل
تخري��ب املنظومات الأممية والدولية الوطني��ة ب�صفتها العامل الأهم يف
وحدة ال�شعوب  .ورد ًا على ذلك �سعت الكثري من هذه املنظومات �إىل زيادة
التالحم فيما بينها �أكرث من ذي قبل.
بينما توا�صل الدوائر االمربيالية والر�أ�سمالية لتوحيد �صفوفها على
نح��و �أكرث وثاقة �أي�ض ًا لت�شكل �أرتا ًال من اجلنود والدبابات والطائرات �إذ
�إن الوح��دة بالن�سب��ة �إليها ه��ي �أداة احلفاظ على ث��روات املليار الذهبي
االمربيايل وم�ضاعفتها والإبقاء على �سلطتها ال حمدودة.
ويت�ض��ح يف الآونة الراهنة �أكرث ف�أكرث �أن املهام الأ�سا�سية التي ي�سعى
مبتدعو النظام العاملي اجلديد �إىل حتقيقها هي الآتية :
 -1التو�ص��ل �إىل بن��اء العامل على نحو �سافر ومثبت قانوني ًا على �شكل
هرم من التبعيات ترتبع على قمته الواليات املتحدة الأمريكية ،وي�صطف
حلفا�ؤه��ا �إىل جانبه��ا ،وت�ستق��ر يف �أ�سفله دول العامل الثال��ث وتقبع معها
هن��اك �أي�ض ًا رو�سيا و�أوكرانيا وجمهوري��ات ماوراء القفقاز و�آ�سيا الو�سطى
وغريها.
� -2إقام��ة بني��ة �سلطوي��ة ف��وق قومي��ة خا�ضع��ة للوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة على �أال تقام يف الظ��ل ،بل جهار ًا نهاراً ،وال�سلطة هنا لن تكون
م��ن حي��ث اجلوهر �س��وا �سلط��ة دكتاتوري��ة معادي��ة للمليارات م��ن �سكان
الأر�ض.
 -3فر�ض رقابة على م�صادر الطاقة واملواد اخلام يف العامل ،و�إخ�ضاع
املنظوم��ة املالي��ة لإراحة املرتبع�ين على قمة اله��رم مما يعن��ي �إم�ساكهم
بزمام االقت�صاد العاملي مبجمله.
� -4إحلاق هزمية ع�سكرية بالبلدان التي حتاول الدفاع عن م�صاحلها
الدولوي��ة – الوطني��ة واالقت�صا�ص م��ن القادة الذين يقاوم��ون الهيمنة
الأمريكية.
� -5إقام��ة رقابة �صارمة على الأقنية والتي��ارات الإعالمية ،وفر�ض
منظوم��ة القيم الت��ي تعتمدها دول قم��ة الهرم على الع��امل ب�أ�سره وقمع
جميع ذوي الر�أي الأخر بذريعة اعتبارهم �إرهابيني.
 -6فر���ض ح�ص��ار تام ونهائي على كل دولة الت��ي متتلك �أو تعترب قوة
ق��ادرة على الت�صدي لهذه اخلط��ط وحتقيق هذه املهمة مبختلف الو�سائل
مبا يف ذلك امتداد حلف الناتو ع�سكري ًا �إىل حدود دول يف منطقة ال�شرق
الأو�س��ط �إىل �أرا�ض��ي جمهوري��ات �سوفيتية �سابقة واحل���ؤول دون انبعاث
هذه املناطق جيو�سيا�سي ًا �أو وطني ًا.
� -7إط�لاق دوام��ة الإره��اب خلل��ق ج��و م��ن اخل��وف والي�أ���س و�سل��ب
الإن�سانية �إرادتها وقدرتها على الن�ضال يف �سبيل حقوقها �أو حتقيق حياة
�أف�ضل.
لق��د كتب مارك�س منذ �أك�ثر من مئة عام(:مل تعد ال�سيطرة الطبقية
قادرة على الت�س�تر باملعطف الوطني� ،إن احلكومات الوطنية موحدة �ضد
الربوليتارية).
ينط��وي ه��ذا القول عل��ى �إ�ش��ارة وا�ضح��ة �إىل �أ�صول الظاه��رة التي
�أ�صبح��ت ت�سم��ى الي��وم العومل��ة ،ويتجل��ى الأم��ر اجلديد الذي ط��ر�أ على
املوق��ف يف �أن العالقات الدولية املعا�ص��رة وال�صالت االقت�صادية العاملية
مل تع��د عالق��ات بني الدول والتكت�لات الدولية فح�س��ب ،ومل تعد الدول
الوطني��ة ذات ال�سي��ادة وتكتالته��ا االقت�صادية وال�سيا�سي��ة والع�سكرية
ه��ي الق��وى الوحي��دة املت�صرفة بالعالق��ات العاملي��ة وال�سيا�س��ة العاملية،
فهناك العبون جدد يدخلون �إىل احللبة.
و�إىل جان��ب ال��دول تن�شط بق��وة يف العامل قوى عاملي��ة ال تعرف �أية
ح��دود دولي��ة �أو ثقافية �أو ح�ضارية ،قوى له��ا م�صاحلها اخلا�صة التي ال
تتطابق دائم ًا مع م�صالح هذه الدولة �أو تلك.
و�أك�ثر من ذلك �أن الدول الوطنية ذاتها �أ�صبحت يف كثري من الأحيان
عندما تت�صرف على ال�ساحة العاملية ال تربز ككيانات ذات �سيادة يف جمال
العالقات الدولية بل ك�أدوات يف �أيدي تلك القوى .وي�ؤدي هذا الأمر �إىل
�إح��داث ت���آكل يف �سيادة الدول��ة ،وال يقت�صر هذا على البل��دان ال�ضعيفة
فقط بل ي�شمل �أي�ض ًا البلدان امل�ستغلة �أو القوية مبا فيها الواليات املتحدة
الأمريكية.
ويه��دف العومليون �إىل �ضمان التفوق الت��ام والو�ضع املتميز للغرب عن
طريق ت�صعيد التوتر النف�سي والهي�سترييا احلربية الدائمة يف العامل.
وق��د �أخ��ذت تتنام��ى ب�سرعة ق��وى التخري��ب والك��ره املتع�صب التي
�أوجده��ا ورعاه��ا الغرب نف�س��ه ،وهذه الق��وى م�ستعدة �أي�ض�� ًا الرتكاب �أي
البقية �.................................................................ص23
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

�أدب ونقد

(جدلية الفكري والأدبي) للدكتور �صالح الدين يون�س
• زهري جبور

يو�ض��ح امل�ؤل��ف الدكت��ور �صالح الدي��ن �أحمد
يون���س يف كتاب��ه جدلي��ة الفك��ري والأدب��ي م��ن
جربي��ات الر�أي �إىل �شعرية االختالف� ،أن ما ورد
م��ن بحوث �ضمنه��ا الكتاب كانت ق��د ن�شرت �سابق ًا
ع�بر دوريات عربي��ة وحملية ونوق���ش بع�ضها يف
ن��دوات خمتلفة ،ويف املحتوى ف�صول معنونة وهي
م�ستم��دة من �أفكاره��ا املجتمعة بكامله��ا يف املنهج
حماولة قراءة الواقع وما قبله من تاريخ.
ر�أيت من وجهة نظري كقارئ �أن ما ورد يطرح
فل�سف��ة بتمي��ز ع��ادل ،وه��و موق��ف امل�ؤل��ف وقد
تقارب��ت معه يف الكث�ير من الأف��كار ،خا�صة و�أنها
حتم��ل بعدها التاريخي الذي يحتاج فع ًال للمزيد
م��ن االط�لاع ب�سب��ب م�ساحت��ه الزمني��ة املمت��دة
ع�بر �أجيال من املفكري��ن ،وهنا ميكن �أن نربر حق
الكات��ب يف �شع��ور التمي��ز املختلف ع��ن االنق�سام
للح�ص��ول على �آراء وافية من احلقيقة التي و�صل
�إليه��ا ع�بر ا�ستنتاجه ،ت��ارك ًا املج��ال للف�صل بني
�أجزائها ما ي�سم��ى الطريقة التكتيكية للفل�سفة،
ويق��دم امل�ؤل��ف نف�س��ه م��ن املن�شغل�ين بامل�س�أل��ة
الرتاثي��ة وامل�شتغل�ين به��ا م��ن �أ�صح��اب املنه��ج
امل��ادي التاريخ��ي ،وعمل على االع�تراف الزمني
وه��ذا �ش��رط لفهم��ه و�إن ح�ص��ل يق��ود �إىل �آخ��ر
وه��و تغيريه ويف النظري��ة �أن الأدب لفهم الواقع
ما�ضيه وحا�ضره والعمل على تغيريه ،ويف جدلية
الفك��ري والأدب��ي ينبغ��ي الوقوف عن��د تف�سريه،
وي�ش��رح �أنه��ا حتت مظل��ة املنهج لي�س��ت انتقا ًال يف
امل��كان� ،إمن��ا ه��ي فع��ل �ص��دام ،وتفاع��ل مفاهيم،
و�أح�لام �صع��ود ،ويف حلظة التحقي��ق البحث عن
الهوي��ة ،وعندما ي�شتغل الباح��ث يف املنهج يربط
�أن��اه بالك��ون وقبل��ه يرتب��ط ع�ضوي�� ًا بالإن�س��ان
والتاري��خ ،ونلحظ �أن ما ورد فع ًال ي�صب بكامله يف
هذا الفكر.
ال ن�ستطيع ع�بر وقفتنا هنا ا�ستعرا�ض الكلي
مم��ا احتوى الكت��اب لأنها حتتاج لق��راءة طويلة،
و�إذا كانت النظري��ة التعبريية قد منحت املر�سل
اهتمامه��ا وعنايته��ا فيم��ا اهتم��ت ب��ه نظري��ات
الت�أوي��ل والتلق��ي بالق��ارئ ور�ص��دت عالقت��ه يف
الن���ص ،ف���إن طرح�� ًا يتبل��ور متمث ً
�لا يف نظري��ة
االت�ص��ال ،وم��ن نافذت��ه �س��وف نر�ص��د م��ا �شغ��ل
�أل�سن��ة الكت��اب و�أقالمه��م ،بعد هزمي��ة حزيران
ع��ام  1967والبح��ث عن امل�س���ؤول عنه��ا ،النظام
امل�ص��ري .ال�س��وري؟ الع��رب كحا�ضر ه��م وراءها،
ه��ل ه��و التاريخ م��ن امل�س���ؤول؟ قلق طوي��ل عا�شه
ذل��ك اجلي��ل الذي كان ق��د عانى ما عان��اه وي�أتي
اال�ستنت��اج م�ستعر�ض�� ًا الواق��ع العرب��ي ،ونتائ��ج
ظهور فقط اجلزيرة العرب��ي ،والبيئة الثقافية،
والتبعي��ة للنظام الر�أ�سم��ايل ،والعنا�صر امل�سببة
واال�ست�لاب الذي �أدى ب��دوره �إىل انزياح املجتمع
عل��ى م�ستويات الثقافة والقيم والفن ،و�أمام ذلك
تظهر و�ضعيات ازدياد الوعي القومي العربي بعد
عام  1967ب�شكل عف��وي كردود فعل جماهريية،
�أم��ا خا�ص��ة االقت�صادي��ة يف ح�ين طرح��ت
الليربالي��ة فكرة م�ش��روع حتديث��ي على خمتلف
امل�ستوي��ات ،وكان �أن وقف��ة حزي��ران ه��ذه ق��د
ا�ستح�ضرت لدى امل�ؤلف م�شروع النه�ضة العربية،
وج�ير ف�شل��ه لت���أزم اخلط��اب الثق��ايف ،ومرحل��ة
اال�ضط��راب املنهج��ي عل��ى �أ�سا���س م��ن اخليب��ة،
الت��ي قوبل��ت يف ان�شط��ار الأدب��اء �إىل اجتاه�ين،
مت�سك الأول بالتقاليد الأدبية واللغوية للع�صور
الذاهب��ة دون �إخف��اء رغبة ط��رح اال�سالم كحل،
ومت ت�صني��ف مقدم��ة ه���ؤالء يف ال�شاع��ر ب��دوي

ومفه��وم الأ�صال��ة يف مقاب��ل
اجلب��ل وق�صيدت��ه من وحي
ال�سيا�سي��ة
التح��والت
الهزمي��ة ،واالجت��اه الث��اين
العاملية ،وك�أنه��ا تعني ال�شكل
مثل��ه �شع��راء احلداث��ة
النهائ��ي املغل��ق (الثواب��ت)
الذي��ن اجته��وا �إىل �شت��م
وك�أن الع��امل املعن��ي ال ميل��ك
التاري��خ  ،ت�سفي��ه الرم��وز،
�أ�صال��ة ،ويج��د امل�ؤل��ف
جل��د ال��ذات العربية ومنهم
يف الأزمن��ة ب�ين التواف��ق
حممد املاغوط ،نزار قباين،
والتحال��ف �أن الع��رب �أم��ة
�ص�لاح عب��د ال�صب��ور ،فدوى
الزمن الثابت ،الن�ص الناجز
طوق��ان ،ث��م لت�برز امل�شكلة
النهائ��ي ،وم��ن ه��ذا وذاك
نق��د ًا �أو تبني ًا ب�ين العروبة
الته��م ما�ضيه��م حا�ضره��م
والإ�س�لام ،وعن��د االجت��اه
م�ستعر�ض�� ًا بع���ض الأرق��ام
القوم��ي كان احل��ل توفيقي�� ًا
ً
املخيف��ة فع�لا ،الت��ي ميكنه��ا
بينهم��ا (الإ�س�لام روح
�أن ت�ش�ير �إىل الواق��ع وم��ا
والعروب��ة ج�س��د) وما نزال
د�.صالح الدين �أحمد يون�س
نحن علي��ه الآن ،ولعلها تقدم
�إىل الي��وم برغ��م ق�صائ��د
االنت�ص��ار التي �أفرزته��ا مطابع امل�ؤ�س�س��ات نعي�ش لن��ا �ص��ورة ع��ن مالم��ح امل�ستقب��ل ،وكي��ف نواجه
اخليب��ة احلزيراني��ة ،وقد حمل��ت �إلين��ا كم ًا من الع��امل اجلديد يف �صناعات��ه وتطوره ،ومنها مث ًال
�أوه��ام مل يتحقق منها على الأر���ض �سوى الفراغ� ،أن الع��رب ي�ساهم��ون بن�ص��ف باملئ��ة م��ن االنتاج
ومل ي�سم��ع �إال ال�ضجي��ج ،ومت تكري���س الهزائ��م العاملي ،ويف الزراعة  ،% 1.5و�أن املنطقة العربية
خ�سارات متتالية ويف ال�شعر انت�صارات خارقة .م��ن �أفق��ر مناط��ق الع��امل باملي��اه ،والأنه��ار التي
تع�بر �سوري��ة .م�صر .الع��راق .ال�س��ودان .جميع
منابعه��ا خ��ارج حدودها وتدور حوله��ا النزاعات
النظام العاملي اجلديد
حتدث��ت الدرا�س��ات �أن مفه��وم العومل��ة يقوم والتهدي��دات ،و�آخره��ا �س��د �أثيوبيا عل��ى النيل،
عل��ى التحقيب وه��و يعلن نهاي��ة التاريخ ،وحقبة وبداياتها مع الأتراك يف �سدود هددت الفرات يف
العومل��ة بتعب�ير واح��د م��ن �أوائ��ل املنظري��ن اجلفاف ،ما يوح��ي �أنها ثروة ال ميكن التحكم بها
الأيديولوجي�ين له��ا وزي��ر الإع�لام الأندوني�سي لأنها حمكومة� ،أما يف جمال املطبوعات فم�ساهمة
(هارموك��و) بعد الع��ام  1989وبدايتها مع نهاية الع��رب جمتمع�ين  %1م��ن انت��اج الكت��اب العاملي،
احل��رب الب��اردة ،نهاي��ة ت�سوية احل��رب العاملية و %15منه��ا ديني��ة متخلف��ة عن الدي��ن والتاريخ
الثاني��ة الت��ي كان حائ��ط برل�ين يج�سده��ا ،ويف والع�ص��ر ،ويف الرتجم��ة اعت�بر العربي��ة �أ�ضعف
الع��ام  1999م�ض��ى املنظر الأيديولوج��ي للعوملة لغ��ة يف اجل��ذب ،وغريه��ا م��ن عوام��ل الرتاج��ع
يف نيويورك تاميز (فريدمان) �إىل ا�ستعارة �شعار والتقهق��ر والغزو ،ومن خ�لال ال�سرد يتو�صل �إىل
�إع�لاين من �شرك��ة (مرييل لينت���ش) ليجعل منه املنهج امل��ادي التاريخي معت�بر ًا �أن م�ؤ�س�سه املفكر
عنوان ًا لأحد الف�صول ( العامل يبلغ العام العا�شر الراح��ل ح�س�ين م��روة يف مو�سوعت��ه النزع��ات
من عمره) وه��ذه �شركة �أمريكي��ة تقدم خدمات املادي��ة يف الفل�سف��ة العربي��ة الإ�سالمي��ة ،ويف
متويلية حتويلية ا�ستثمارية ا�ست�شارية وخدمات منت�صف ثمانين��ات القرن املا�ضي ا�ست�ضاف احتاد
مالي��ة ،واملعنى �إن كان التاري��خ كابو�س ًا نحاول �أن الكت��اب الع��رب ف��رع الالذقي��ة الراح��ل الكب�ير
نفي��ق منه ،والعام � 1989أ�ش��ار فع ًال لنهاية تاريخ و�ألق��ى حما�ض��رة يف املو�ض��وع ،وميك��ن اعتباره��ا
م��ن �أه��م املحا�ض��رات الت��ي عرفها املن�بر الثقايف
بعينه.
يف الالذقي��ة �إىل جان��ب م��ا قدم��ه الدكتور طيب
تيزين��ي وجمموع��ة قليلة م��ن الباحث�ين الذين
عامل اليوم يرتاجع
ورد العنوان يف الف�ص��ل الذي خ�ص�ص ملو�ضوع ا�شتغل��وا يف مو�ض��وع النه�ض��ة العربي��ة ،ويتطرق
النظ��م العتيق��ة والثقافة اجلدي��دة املتوافق مع �أي�ض�� ًا ملنهجي��ة الدكت��ور طي��ب تيزين��ي يف عمله
ر�ؤي��ة النظ��ام العامل��ي اجلدي��د وه��ي املذكورة يف املو�سوعي ( م�شروع ر�ؤية للفكر العربي يف الع�صر
كت��اب الثقاف��ة يف ع�صر الع��وامل الثالثة ال�صادر الو�سي��ط) لكن��ه توقف الحق ًا ح�س��ب ما و�ضح يف
ع��ن ع��امل املعرف��ة ت�ألي��ف ماي��كل ديني��غ ،وه��ي �إح��دى حما�ضراته لأ�سب��اب الإخف��اق ال�سيا�سي
الر�أ�سم��ايل -ال�شيوع��ي  /ال�سوفيت��ي والنام��ي واالجتماع��ي والثقايف التي تو�صل��ت �إليه احلياة
املتخل��ف ،ول��دى يون�س م��ا يدعم هذا ال��ر�أي ب�أن العربي��ة ،مع �أنه م��ن املطالبني باخل��روج من �آثار
الع��امل اجلدي��د منذ  1991ب��د�أ يتقل���ص باجتاه حزيران والتجدد لكنه �ص��دم بالنتائج العك�سية
الع�صور ال�سابقة عل��ى الر�أ�سمالية ويتنكر ملبادئ مل�شاريع��ه الفكري��ة دون الإع�لان ع��ن ذل��ك،
�أعلنه��ا كاحلري��ة ،وامل�س��اواة ،وح��ق ال�شع��وب يف ويتوق��ف عن��د ال�شاع��ر �أدوني���س ال��ذي اعت�بره
اخلي��ارات ال�سيا�سي��ة ،فع��اد �إىل التن��ازع عل��ى ال�سباق يف حلظة تاريخية �أدركها ال�شاعر ب�صمت
م�ص��ادر الطاق��ة ،فكان احت�لال الع��راق والنزاع الناق��د وخميلة ال�شاعر ويع�بر �أدوني�س عن ذلك
عل��ى م�ص��ادر النف��ط الليبية �إىل جان��ب نزاعات قائ ًال:
ها غزال التاريخ يفتح �أح�شائي
متع��ددة على الوجه�ين ال�سيا�س��ي والثقايف ،وبعد
نهر العبيد يهدر .يجتاح
ه��ذه املواجه��ات للع��امل اجلدي��د م��ا بع��د الع��ام
اكت�شفنا �ضوء ًا يقود �إىل الأر�ض
املذك��ور �أخ��ذ الع��امل امله��زوم يدافع ع��ن وجوده
هاتوا ف�ؤو�سكم نحمل املا�ضي ك�شيخ ميوت.
يف التم�س��ك بالأ�صال��ة الثقافي��ة مقاب��ل التق��دم
التقن��ي واالجن��ازات التاريخي��ة الت��ي �إن حلل��ت
الي��وم لب��دت عبئ ًا عل��ى التاريخ ال فع ً
وقفة مع عناوين
�لا فيه مثل
�س��وف نتوق��ف عند بع���ض العناوي��ن الواردة
(الفتوح��ات الإ�سالمي��ة) (التفاخ��ر بالعربي��ة
عل��ى �أنه��ا لغة خمتارة م��ن الأعلى ناج��زة تامة) يف الكت��اب ،ومن خالل مدلوالته��ا ميكن �أن ندرك

الواق��ع العربي يف ما�ضيه وحا�ضره ،و�أية قوقعة
نح��ن بها ،وينبغ��ي ا�ستلهام املتناق�ض��ات ال�ضمنية
يف اق�تراب منطقي علمي للتو�صل �إىل الأ�سا�س يف
املواجهات الداخلية واخلارجية ومنها ( النه�ضة
ب�ين ع�صوره��م وع�صرن��ا) (التوفي��ق ب�ين العقل
والدي��ن) (�إطالالت الع�ص��ر احلديث ردود الفعل
العربي��ة تاريخي�� ًا) (الق��رن التا�س��ع ع�ش��ر فوق
قراءاتن��ا) ( التجري��ب بني الكيمي��اء واللغة) (
القرن التا�سع ع�شر قراءات وقراءات) ( الإ�سالم
والعروبة) ( الدين والدولة) ( اخرتاق الداللة
عن امل�صطلح) (حرية الثقافة �أم جربية الن�ص)
(النه�ض��ة بو�ضعه��ا م�شروع�� ًا خمفق�� ًا) ( النظ��م
العتيق��ة والثقاف��ة اجلدي��دة) ( ويف امل�ساءل��ة
التاريخي��ة يتن��اول رواي��ات جني��ب حمف��وظ يف
�إع��ادة قراءة التاريخ ،ومن بعده��ا �إعادة كتابته
وه��ي كف��اح طيب��ة� ،أم��ام العر���ض ،والعائ���ش يف
احلقيق��ة ،وه��ي ال�ص��ادرة يف �أع��وام -1943
 ،1985-1944وق��د احت��وت ملف��ات وادي النيل،
وجغرافي��ة م�ص��ر وتاريخه��ا دون االمت��داد �إىل
�آ�سي��ا ،وذل��ك ب�سبب �أن كان ي�صب��و �إىل االختالف
عن الكتاب الآخري��ن وعواملهم يف املكان والزمان،
و�إىل التغاي��ر حت��ى م��ع ذات��ه ،ويعت�بر حمفوظ
قارئ�� ًا لتاريخ م�صر وحتوالته��ا ،ورا�صد ًا لدواخل
النف���س وتغرياته��ا ،وه��و لي���س اقتنا���ص حلظ��ة
تاريخي��ة ،و�إمنا هو وعي ل��ذات الإن�سان امل�صري،
وتط��رق امل�ؤل��ف �إىل روائية عب��د الرحمن منيف
فوجده��ا م��ن الأعماق �إىل الآف��اق بحمله �صفات
ال�ص��ادق .النبي��ل .املهم��وم .واملفك��ر الإ�ش��كايل.
وليع�ترف �أنه مل يقرتب روحي ًا م��ن �أديب عاي�شه
�أو ق��ر�أه �أكرث من عبد الرحمن منيف الذي �أفاده
يف �أعمال��ه مو�ضح�� ًا �أن رواي��ة (�ش��رق املتو�س��ط)
عمل��ت عل��ى امتحان امل�ش��روع ال�سيا�س��ي التقدمي
(الثوري) الذي كان يفتق��د للعمق اال�سرتاتيجي
يف الو�س��ط ال�شعب��ي العرب��ي ،مع�برة ع��ن م�سرية
ال�سلط��ة واال�ستب��داد ب�ين املا�ض��ي واحلا�ض��ر،
�أم��ا رواي��ة ح�ين تركنا اجل�س��ر ف�إنه��ا تلتفت �إىل
ال��وراء لتقوم بعم��ل نوعي على امل�ست��وى الفكري
والروائ��ي وه��ي مراجع��ة لهزمي��ة حزي��ران،
ويف �سي��اق امل�ساف��ات الطويل��ة ت�أري��خ لط��ور �آخر
م��ن العالق��ة ب�ين ال�ش��رق والغ��رب� ،أما ع��ن مدن
املل��ح ف�س��وف نق��دم م��ا قاله الراح��ل عنه��ا (�إنها
بكلمات حمدودة ق��راءة ملرحلة معينة يف ذاكرة
جمعي��ة ،والذاك��رة اجلمعي��ة م�صادره��ا متعددة
مليئ��ة بالوقائ��ع والرم��وز وال�تراث واملقارن��ات،
ويف النهاي��ة �ستذوب هذه امل��دن ،ويف ربع ال�ساعة
الأخ�يرة النف��ط مع��روف �أن��ه م��ادة حماي��دة يف
الطبيعة لك��ن حاالتها يف ا�ستعمالها جتد النتائج
يف بل��دان �أخ��رى يك��ون النف��ط ج��زء ًا م��ن حياة
املجتمع��ات وعام ً
�لا قوي ًا يف نهو�ضه��ا وا�ستمرارها
�أم��ا بالن�سب��ة �إلين��ا فالنفط كان عام ً
�لا �سلبي ًا مل
يقت�ص��ر على مدن املل��ح ذاتها و�إمنا امت��د وانت�شر
كعم�لاق يف املنطق��ة املحيط��ة) وعب��د الرحم��ن
مني��ف بر�أي الدكتور �صالح يون�س معلم من معامل
الفك��ر العرب��ي احلديث يغ��ري الناق��د بالكتابة
و�إعادة القراءة وهو يعد دائم ًا مبتعة االكت�شاف.
وال ب�أ���س �أن ن�ستذكر فل�سف��ة الأر�سوزي حني
حدد مهمة الدولة يف حماية حقيقة الأمة و�أنها
�شخ���ص الأم��ة يف ط��ور التحق��ق وظ��ل حقيقته��ا
املثلى ،الأمة قائمة يف نفو�س �أبنائها.

�أدب ونقد
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• حكمت هالل
الـم َلح ُّ
والط َرف التي هي قوام كل
ال نعرف �أد ًبا خال من ُ
�أدب� ،أو افتقر �إىل ال ُّلطف والأُن�س الذين ي�شرحان ال�صدر،
ويجلبان راحة الفكر ،و ُي�سعدان القلب والنف�س.
ولقد �صدق معاوية يف قوله الذي �أورده ال�صابي
رب على اجلدّ  ،حتى
يف (حتفة الأدباء) :ال يكون للمرء �ص ٌ
ي�أخذ من الهزل قدر ًا.
وه��ذا م��ا يتميز ب��ه �أ�سل��وب اجلاح��ظ يف كتبه
العقل � اً
َ
أول
ور�سائل��ه التي جتمع ب�ين اجلد والهزل ،وتع ّل��م
أدب ثاني ًا.
وال َ
ويف تراثن��ا الأدب��ي الكب�ير ما�ضي��ه وحا�ض��ره
الكث�ير م��ن امللح والطرائ��ف التي كان يرجتله��ا العديد من
رج��ال العل��م والأدب ،يف مواقف حرج��ة جتعلهم يربعون
يف ابت��كار ما يالئم ما تعر�ضوا له ،وكانت �أجوبتهم تت�صف
بخف��ة ال��دم ،والدق��ة يف �إ�صاب��ة اله��دف ،وت�ضف��ي عل��ى
الأجواء م�سحة من َّ
الظ ْرف والفكاهة.
م��ن ذل��ك م��ا ُحك��ي �أن �أعراب ًيا دخل عل��ى ثعلب
�صاح��ب كت��اب (الف�صي��ح) يف اللغة ،فق��ال :يا ثعل��ب �أنت
ال��ذي تزع��م �أن��ك �أعل��م النا���س ب��الأدب؟ قال ل��ه :هكذا
يزعم��ون .قال� :أن�شدين �أرقَّ بيت قالت��ه العرب و�أحاله؟ قال :قول
جرير [من الب�سيط]:
�إنَّ ال ُعيونَ التي يف َط ْر ِفها َح َو ٌر
َق َتل َننا ثم مل ُي ْحي َ
ني قتالنا
		
َي ْ�ص َر ْعنَ ذا ال ُّل ِّب حتى ال َح َ
به
راك ِ
وهُ نَّ � ُ
ْ
هلل �إن�سانا
ا
ق
ل
خ
		
أ�ضعف َ ِ ِ
ال�سفلة
فق��ال الأعراب��ي :ه��ذا ال�شع��ر مبتذل ق��د الك��ه ّ
ه��ات غريه؟ فق��ال ثعلب� :أفدن��ا من عندك ي��ا �أعرابي؟
ب�أل�سنته��مِ ،
فقال قول م�سلم بن الوليد (�صريع الغواين) [من الطويل]:
ُنبار ُز � َ
أبطال ال َو َغى َف ُنبيدُ هُ ْم
واع ِب
		
ال�سلم لحَ ْ ُظ ال َك ِ
و َي ْق ُت ُلنا يف ِّ
ُ
ُ
فو�س َنا
ن
ْني
ف
ت
احلرب
م
ها
�س
تْ
و َل ْي َ�س ِ ُ
َ
ِ
َ
ولكنْ ِ�سهامٌ ُف ِّوقتْ يف ا َ
واج ِب
		
حل ِ
فق��ال ثعلب� :صدقت يا �أخا العرب ،ث��م التفت لأ�صحابه،
وق��ال له��م :اكتبوها على احلناج��ر ولو باخلناجر ،ف��ر ّد عليه ولده
يقول [من جمزوء الكامل]:
َو ْيلي منَ الن ُّْج ِل ال ُع ُيو
نِ ُ
اخل َّر ِد ُّ
		
ال�ض ْم ِر ال ُب ُطونْ
قات عن ال ُق ُلو
َّاط ِ
الن ِ
ِب َلـ َنـا ب�أَ ْل ِ�س َن ِة ُ
		
اجل ُفونْ
لب ،واهلل
فق��ال له :يا ولدي ويلي �أنا �أي�ض�� ًا ،وويل كل ذي ّ
لقد نطقتَ ب�أغزل بيت.
و�سمع��ت عن جري��ر �أن �أعرابي ًا �سمع ق��ول ال�شاعر [من
الب�سيط]:
ني يق ُت ُلني
كاد الهوى يو َم �سلمان ِ
ً
ُ
ُ
ا
يوم
ني
ل
ت
يق
وكاد
		
ب�س ْلمانِ
َ
وكاد يق ُت ُلني يوم ًا بذي َخ َ�ش ٍب
		
وكاد يق ُت ُلني يوم ًا ب ُنعمانِ
ُ
فق��ال� :أعوذ ب��اهلل من هذا ال�شيطان� ،أفل��ت من املوت �أربع
مرات ،فهو ال ميوت �أبد ًا واهلل �أعلم.
خرج جرير والفرزدق م��ن العراق طال َب ْي الر�صافة له�شام
ب��ن عبدامللك ،ومع كل واحد منهما ق�صي��دة ميدحه بها ،فلما كانا يف
الطري��ق نزل جرير ليبول ،فتلفتت ناقة الفرزدق ،ف�ضربها الفرزدق
بال�سوط ،وقال [من الوافر]:
ّ
عال َم َت َلفَّت َ
نت تحَ تي
ني و�أَ ِ
َ
ّا�س ُك ِّله ُِم �أَمامي
		
وخيرْ ُ الن ِ
الر�صا َف َة َت ْ�سترَ يحي
َمتى َت ِردي ُّ
مِنَ الأَن َْ�سا ِع والدَّ َب ِر الدَّ اومي
		
ُ
ثم ق��ال لرواتهم��ا� :أل�ساع��ة يجيء اب��ن املراغ��ة ف�أن�شد
البيتني فينق�ضهما ب�أن يقول:
َت َلفَّتُ �أَنـَّهـا حتتَ ِ
ابن َقينْ ٍ
ري ْي ِن وال َف�أْ ِ�س ال َكها ِم
		�إىل الك َ
الر َ�صا َف َة َتخْ َز فيها
متى ت ِر ِد ُّ

اجلاحظ

الفرزدق

كخزْ َ
املوا�سم ُك َّل عا ِم
يك يف
		
ِ
ِ
فرجع جرير فوجد القوم ي�ضحكون ،فقال لهم :ما اخلرب؟
فق��ال �أح��د الرواة :ي��ا �أبا ح��رزة �إن �أخاك �أبا فرا���س تلفتت ناقته
ح�ين نزلت لتبول ف�أن�ش��د هذين البيت�ين ،و�أ�سمعه البيت�ين الأولني،
فلم��ا �سمعهما �ضح��ك وارجتل البيت�ين الأخري ْين ،فتعجب��وا من هذا
االتف��اق ،وقالوا :واهلل �إنه زعم �أنك هكذا تقول .فقال� :صدق �أو ما
علمتم �أن �شيطاننا واحد.
قي��ل� :إن ال�سلط��ان بدر الدي��ن بن ل�ؤل���ؤ ر�أى ابن احلالوي
م��رة يف ال�صح��راء وبني يديه برذون  ،له مري�ض يرعى ،فجاء حتى
وق��ف عن��ده ،وقال له :م��ايل �أرى هذا الربذون �ضعيف�� ًا؟ فقام وقبل
الأر���ض بني يديه ،وقال� :إن حاله كح��ايل ،وما تخلفت عنه ب�شيء،
يده يف يدي يف كل رزق رزقنا اهلل به ،ثم �أن�شد:
�أ�صبح برذوين املر َّق ُع يا
ـرة ُنكا ُبدها
		
ّا�س يف َح ْـ�س ٍ
َللن ِ
ري عابر ًة
ال�شع
ري
حم
ر�أى
ِ
َ
عليه يوم ًا َف َّ
ن�شدُ ها :
		
ظل ُي ِ
ِ
لاً
علي فال
بها
ي
قل
(قف ًا
ِ
َّ
ُ
		� َّ
أقل من َن ْظ َر ٍة �أ َز ِّو ُدها )
ف�ضح��ك ال�سلطان منه ،و�أمر ل��ه بخم�سني دينار ًا وخم�سني
كي�س ًا من ال�شعري ،وقال له :هذه الدنانري لك ،وهذا ال�شعري لربذونك،
ثم �أمر �أن يكون من جملة ندمائه.
ق��ال �أب��و القا�س��م التنوخ��ي :جل���س اب��ن لكن��ك يف جامع
الب�ص��رة فجل�س �إليه قوم م��ن العامة ،فاعرت�ض��وا كالمه مبا غاظه،
ف�أخ��ذ دوا ًة م��ن بع�ض احلا�ضري��ن ،وكتب هذه الأبي��ات يهجوهم بها
[من ال�سريع]:
هم
ٍ
تو�س ْط ُت ْ
وع�صبة ملّا َّ
َ
تمَ
ُ
ا
كاخل
أر�ض
ل
ا
علي
�ضاق
		
تْ
ِ
َّ
َ
ك�أنّهم منْ ُب ْع ِد �أ ْفها ِمهم
ا
الع
إىل
�
ع
ب
وا
يخرج
مل
		
دُ
ُ َْ
لمِ ِ
بلي�س �سرور ًا بهم
َي ْ�ض َح ُك �إِ ُ
لأنهم عا ٌر على �آ َد ِم
		
ك�أنّني ما بي َنهم جا ِل ٌ�س
ُ
�شاهدت يف م�أمت
من �سوءِ ما
		
أبت مدحتهم حيث جعلتهم من بني �آدم،
فقال له ولده :واهلل يا � ِ
وعندي �أن تقول فيهم هكذا:
ال ت�ص ُل ُح الدّ نيا وال َت ْ�س َتوي
لمَ
َ
ا
الع
ر
ق
ب
		�إ ّال بكم يا َ
ِ
لح ْر ِث ُخ ِل ْق ُتم فلم
من قالِ :ل َ
يكذب عليكم ال ومل ي�أ َث ِم
		
ْ
أنتم عا ٌر على �آد ٍَم
ها � ُ
ري بني �آد ِم
غ
أنكم
ل
		
ُ
ف�ضحك منه �أبوه وقال له� :صدقتّ .
وف�ض املجل�س.
وت�ستمر موجة الظرف والفكاهة يف عامل الأدب وال�شعر،
تتدف��ق ع�بر الع�ص��ور ،ميتطيه��ا العدي��د م��ن الأدب��اء والظرف��اء،

لت�ص��ل بن��ا �إىل الع�ص��ر احلديث ،فن�سمع ق��ول الأديب
املعا�ص��ر عبداحلميد الديب ،وهو يف �أ�شد حاالت العوز
واحلاج��ة ،ي�صف حجرته التي مل يك��ن فيها من �أثاث
�سواه؛ �إذ يقول [من الطويل]:
أيوب يف َّ
ال�ض َنى
تحَ َّملْتُ فيها َ�صبرْ َ � َ
ال اجلو ِع �أك َ
و ُذ ْقتُ هُ َز َ
رث من غاندي
		
فر ثائ��ر وا�سمه
ويف زم��ن اال�ستعم��ار الفرن�س��ي ّ
نظ�ير الن�شيوات��ي عل��ى الأ�سطح��ة ،ون��زل عل��ى بي��ت
امر�أة خوف ًا من بط�ش الفرن�سيني ،فرحبت به �صاحبة
ً
وا�ضعة مالءتها على ر�أ�سها ،وفج�أة �سمعت �صوت
ال��دار
�أقدام ،ف�أ�سرع الثائر احلم�ص��ي ،وقال للمر�أة :ع�سكر،
اخرج��ي ي��ا �أختي قب��ل �أن يفتحوا باب ال��دار ،وكانت
ً
وا�ضع��ة امل��اء عل��ى الن��ار ،فقال��ت له امل��ر�أة يف
تطب��خ
هدوء :بل اختبئ �أنت يف هذه اخلزانة ،ودع الأمر يل،
وبد�أت تخلع ثيابها يف هدوء وت�ضعها �إىل جانبها ،ومل
جت��د حرج ًا م��ن وجود رجل غري��ب يف البيت ،واختب�أ
الرج��ل يف خزان��ة احلائ��ط م�صوب�� ًا بندقيت��ه ،وب��د�أ
ينتظر.
وهوى باب ال��دار ،ودخل اجلنود الفرن�سيون وال�سنغاليون
فمل���ؤوا �ساح��ة الدار ،فل��م يجدوا �إ ّال غرف��ة واحدة فدفع��وا بابها،
فوجدوا امر�أ ًة تغت�سل ورغوة ال�صابون تغطي ج�سدها كله ،وم�سحت
امل��ر�أة عينيه��ا بيديه��ا ،و�صاحت يف ده�ش��ة :من �أنتم؟ عي��ب عليكم،
حرام ،مالكم دين؟ مالكم ِع ْر�ض؟ �أما تخافونَ اهلل؟
و�أطل ال�ضابط الفرن�سي ،ف�شاهد امر�أة ،وقد �سرتت نف�سها
ب�ش��يء من الثياب ،فقال :ال ميك��ن �أن يلج�أ الثوار لهذا البيت الفقري،
ك��ذب اجلا�سو���س ،ومل يدخل ال�ضاب��ط الغرفة ،وق��ال جلنوده :هيا
هيا ،و�أ�سرعوا يف اخلروج.
ومل��ا ت�أكدت املر�أة من خروجه��م �صاحت بالرجل املختبئ:
اخ��رج واذه��ب برعاي��ة اهلل وحفظ��ه .ويف امل�ساء حني ع��اد زوجها
م��ن عمل��ه �أخربت��ه بالق�صة كاملة ،فم��ا كان من زوجه��ا �إ ّال �أن �أهوى
عل��ى قدميها ي�شبعهما لثم ًا وتقبي ًال ،وه��و يبت�سم ويقول :اهلل ي�سرت
�سرتت ِعر�ضي.
عر�ضك مثلما
ِ
ه���ؤالء هنّ ن�س��اء حم�ص الالتي ك��نّ كهذه امل��ر�أة البا�سلة
الت��ي ا�ستطاعت �أن حتمي ثائر ًا ي�ضحي بروح��ه لتحيا �سورية حرة
م�ستقلة.
ويف زم��ن االحتالل الفرن�سي ل�سورية طلب مندوبها فار�س
اخل��وري م��ن املن��دوب الفرن�س��ي �أن تخ��رج فرن�س��ا م��ن �سوري��ة ،و�أن
تعطيه��ا ا�ستقالله��ا الت��ام ،فق��ال املن��دوب الفرن�س��ي :ال نخرج حتى
تخ��رج بريطانيا من �سورية .فوق��ف فار�س بك اخلوري على املن�صة،
وخاطب هيئة الأمم املتحدة بقوله:
يوج��د يف �أح��د �ش��وارع دم�ش��ق كوم م��ن احلج��ارة وفوقها
فانو���س م�ضاء ،فقيل :مل ُو ِ�ض َع ك��و ُم احلجارة؟ فقالواَ :
ليو�ض َع عليها
الفانو���س ،فقيل :مل ُو ِ�ض َع الفانو�س عل��ى كوم احلجارة؟ فقالوا :كي
ال يتع�ثر النا�س باحلجارة .وهك��ذا فرن�سا وبريطاني��ا ،ف�صفقوا له،
ومت اال�ستقالل.
يف �أح��د الأيام كان ت�شر�شل يتم�شى مع �سكرتريه يف �شوارع
بريطاني��ا ،وهطل مطر غزي��ر جد ًا ،وكانا �أم��ام املتحف الربيطاين.
فق��ال ت�شر�ش��ل ل�سكرتريه :تعال ندخل �إىل املتح��ف كي نتقي �أمطار
ال�شت��اء الغزي��رة .فلم��ا دخ��ل ت�شر�ش��ل �إىل املتحف قابل��ه احلار�س
بقول��هَ :ن ّظف حذاءك قبل الدخول �إىل املتحف ،فانزعج ال�سكرتري
و�ص��اح ب�صوت عال :هذا ت�شر�شل ،فق��ال له احلار�س :ت�شر�شل!! �إذن
لينظف تاريخه قبل �أن ينظف حذاءه.
كان��ت �سه��رات فخ��ري الب��ارودي ت�ض��م ال�صف��وة املختارة
م��ن الأدب��اء والفنانني والظرف��اء وال�سيا�سيني ،وكان��ت �أيامه حتفل
بالطرائف والن��وادر والأحاديث ال�شائع��ة ،يتخللها الطرب والغناء
والأ�ص��وات اجلميل��ة الت��ي ت�ص��دح يف �سهرات��ه ،م��ن غ�ير ت�صنع وال
تكلف ،فتمتلئ نفو�س احلا�ضرين بالن�شوة وال�سرور والطرب واملتعة.
وذات يوم يف �إح��دى �سهرات ال�شتاء الباردة ،قفزت ذبابة
�إىل جمل���س الب��ارودي ،و�ص��ارت تقر�صه وت�ضايقه ،فث��ار وغ�ضب ثم
البقية �..........................................................ص22
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�أعالم

خواطر تتداعى يف رحيل
املو�سوعي الدكتور ح�سان الكاتب
• �أحمد �سعيد هوا�ش

الروائي البريويف ماريو فارغا�س يو�سا
«حياته و�أعماله»

• زينب نب ّوه

مت��ي��ز ال��راح��ل ال��دك��ت��ور ح�سان
الكاتب بعدة خ�صال حميدة جمة،
�أهمها :حبه للنا�س عامة ولأ�صدقائه
خا�صة وكذلك بحبه للكتب واملطالعة
والت�أليف املو�سوعي ال��ذي �أثمر عن
مو�سوعته املوجزة  :مو�سوعة ح�سان
الكاتب املوجزة ،وهو من مواليد دم�شق
1935م لأب ك��ان يعمل قا�ضي ًا ,وهو
يحمل الدكتوراة يف الآداب والعلوم
الإن�سانية وهو ع�ضو يف احتاد الكتاب
العرب واحت��اد ال�صحفيني وهو ع�ضو
يف م��رك��ز الأب��ح��اث التاريخية ومن
د .ح�سان الكاتب
م�ؤلفاته :
(املو�سوعة املوجزة ،معامل الوطن
العربي ،نظرات يف �آداب العامل ،خواطر يف الأدب والفن ،نظرات يف
التاريخ العربي وفل�سفة التاريخ بالإ�ضافة �إىل م�ؤلفات كثرية �أخرى
نيفت عن املائة والع�شرين).
كتب يف مو�سوعة �أع�لام �سورية يف القرن الع�شرين ال�صادرة عام
2000م بدم�شق عن دار املنارة  :واملو�سوعة العربية الكربى بدم�شق،
مو�سوعة �أع�لام العرب وامل�سلمني التي �صدرت عن املنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم بـ ( تون�س ) ،كما �ساهم يف �إجناز معجم �شعراء
العربية للقرنني التا�سع ع�شر والع�شرين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة عبد
العزيز الباطني – الكويت 2008م ،وقد نال و�سام �شرف تقديرا جلهوده
املبذولة يف تقدمي ترجمات لعدد من �شعراء القطر العربي ال�سوري ،كما
ن�شر مئات املقاالت يف ال�صحف واملجالت ال�سورية والعربية.
وقد قرظه الأدباء وال�شعراء �أمثال الأ�ستاذ �سليمان العي�سى ،وزكي
قن�صل ،والدكتور عمر الدقاق والدكتور عبد ال�سالم العجيلي ،وال�شاعر
�أحمد مظهر العظمة وغريهم.
له مرا�سالت مع كبار �أدب��اء الوطن العربي واملهجر ،وقد كرمته
ال��دول��ة ب�براءة تقدير مل�ساهمته الفعلية يف بناء احلياة الثقافية
والفكرية والرتاثية ،كما كرمه مركز املعلومات القومي يف دم�شق
بتاريخ  2002/10/1و�ألقى كلمة جامعة بهذه املنا�سبة ح�ضرها كبار
الأعالم واملثقفني يف �سورية والوطن العربي ونال يف هذا التكرمي جائزة
تقديرية ،كما كرمه م�ؤخرا احتاد الكتاب العرب بدم�شق ك�أحد املبدعني
البارزين يف �سورية ،ونال بهذه املنا�سبة درع احتاد الكتاب العرب و�شهادة
تقديرية لإبداعاته الثقافية والفكرية بتاريخ  2012/2/11يف
احتفال ر�سمي ح�ضره �أع�ضاء االحتاد ووجوه ثقافية من �سورية.
عرف الفقيد بال�صرب على املر�ض الع�ضال الذي �أ�صابه فج�أة وكان
يتغلب عليه ب�إميانه العميق بق�ضاء اهلل وقدره وروح الدعابة التي كان
يقابل بها زواره �أثناء مر�ضه.
وقد رثاه ال�شاعر نذير يو�سف �أثناء حياته بق�صيدة طويلة /33/
بيت ًا حوت تاريخ حياة الراحل الدكتور ح�سان بدر الدين الكاتب فقال
منها :
النف�س ثكلى ودمع العني هتّان
مذ �أن توارى رفيق الدرب ح�سان
ح�سان كان �أبي النف�س ذا �شمم
بالعلم والنبل والأخالق يزدان
�أحبه النا�س حب اخلالدين لذا
يف كل �أر�ض له �أهل و�أوطان
�أثنى عليه ذووا الأقالم كلهم
�شعرا ونرثا مبا يوحيه وجدان
أبي النف�س
�أجل لقد كان الراحل املرحوم ح�سان بدر الدين الكاتب � َّ
يزينه علم ونبل و�أخالق ف�أحبه النا�س حلبه لهم ،و�أثنى عليه �أ�صحاب
الأقالم �شعرا ونرثا نذكر منهم ال�شاعر �أحمد مظهر العظمة الذي قال
فيه :
ح�سان دمت موفقــــا م�سرورا
وربــاك حتكـــي جنـــة وحريرا
�ألفت من كتب املعارف زمرة
تاهت على زهر الربيع عطورا
حتية عطرة لروح ال�صديق العزيز والأخ الكرمي الدكتور ح�سان بدر
الدين الكاتب و�أ�سكنه اهلل ف�سيح جنانه

يو�سا ،ح�صلوا على تقدير وجوائز لإبداعاتهم.
يعترب م��اري��و ف��ارغ��ا���س يو�سا ال��روائ��ي
يقول فارغا�س يو�سا�( :إن �شعر بابلو نريودا
ال��ب�يرويف احلائز على جائزة نوبل ل�ل�آداب
�شكّل بالن�سبة يل يف البدء لذة ممنوعة قبل
ع��ام  ،1960من �أك�ثر روائيي بلدان �أمريكا
�أن يتحول ورع�� ًا) ،ويقول :عندما كنت طفالً
الالتينية جتديد ًا يف تقنيات ال�سرد الروائي.
يف كون�شا بامباين -بوليفيا ،حيث �أم�ضيت
وله ع�شرات الكتب :روايات وق�ص�ص ودرا�سات
طفولتي ،امتلكت �أم��ي ن�سخة لأول كتابني
نقدية.
ل��ن�يرودا (ع�����ش��رون ق�صيدة ح���ب ،و�أغ��ن��ي��ة
ول����د ي��و���س��ا مب��دي��ن��ة (�أرك���ي���ب���ا) ع��ام
بائ�سة) .و�أذك���ر كيف منعتني م��ن قراءتها
وجديه ،بعد �أن ترك
1936وع��ا���ش مع �أم��ه
ّ
لأن هذه الق�صائد مل تكن ،يف ر�أيها ،منا�سبة
والده �أمه �إثر والدته.
للأطفال ،وهذا ما جعلها �أكرث جاذبية بالن�سبة
فوجئ يف احلادية ع�شرة من عمره بعودة
�إيل يف كل مراحل حياتي ،جذبني نريودا ،يف
�أبيه ،بعد �أن ظنه ميت ًا ،وقد عاد ليعي�ش مع
يو�سا
طفولتي ،نريودا الرومان�سي والوجداين ،نريودا
�أ�سرته بعد �أن ف�شل يف مغامراته التجارية،
ال���ذي جن��ده يف كتابيه الأول��ي�ن ،ث��م عندما
مفرغ ًا �إحباطه ب�ضرب زوجته و�أوالده.
ً
ً
ونتيجة للمعاناة التي عا�شها يو�سا يف عائلته ،قرر الهرب �أ�صبحت طالبا جامعيا ،رافقني ن�يرودا ال�شاعر الأ�سطوري
والدخول �إىل الأكادميية الع�سكرية (يون�شيو برادو) .يف ليما والثوري الذي نظم (الن�شيد العام) و(�إ�سبانيا يف القلب).
جمعت يو�سا رحلة �صداقة كبرية بالروائي الكولومبي
عام  1950ـ .1952
عمل يف ال�صحافة اليومية م�صحح ًا ثم مرا�س ً
ال ،وكان ينوي غابرييل غار�سيا ماركيز .وهذه ال�صداقة �شكلت حيز ًا هاماً
يف تاريخ �أدب امريكا الالتينية منذ تعارفهما الأول يف نهاية
التفرغ لل�صحافة ،لكن �أ�سرته �أجربته على درا�سة احلقوق.
دخل املعرتك ال�سيا�سي �أثناء درا�سته اجلامعية يف (جامعة ال�سبعينيات ،وامتدت طوي ً
ال خ�لال ف�ترة عي�ش الكاتبني يف
�سان ماركو) يف البريو ،وان�ضم �إىل الفرع الطالبي ال�سري للحزب بر�شلونة� ،إىل درجة �أنهما كانا يعي�شان يف بيتني قريبني ،وهي
ال�شيوعي البريويف .وبف�ضل احلزب وجتربته يف الأكادميية التي يرى �أغلب النقاد �أنها كانت النواة اال�سا�س يف تكوين ما
الع�سكرية تعرف يو�سا �إىل البريو احلقيقية .وكذلك �أنع�شت �سمي فيما بعد� :أدب الواقعية ال�سحرية .عن هذه ال�صداقة
الثورة الكوبية �آماله عام  1960وجعلته �أكرث ثورية ،فهذه كتب يو�سا كتابه النقدي الهام عن �صديقه غار�سيا ماركيز حتت
الثورة كانت متثل نوع ًا من التغيري للمجتمعات ال�سائدة يف تلك عنوان (ماركيز ق�صة حمطم الآلهة) عام  ،1971الذي يعد �أهم
املرحلة التي كانت تتميز بفوارق طبقية اجتماعية عالية الكتب يف فهم �أدب ماركيز واجليل ب�أكمله.
ويف كتابه الذي �صدر منذ �سنوات يف مدريد والذي يقع يف
جداً.
در�س يو�سا الأدب والقانون ،وح�صل على منحة درا�سية يف � 232صفحة بعنوان مبتكر (غواية امل�ستحيل) ي�ستح�ضر هذا
�إ�سبانيا عام  ،1958ويف عام  1965قام بجولة على العديد من الكاتب املبدع (ب�ؤ�ساء) هيغو ،الرواية التي �ساعدته على حتمل
دول �أوربا الغربية ،فعا�ش يف كل من باري�س ولندن وبر�شلونة ،احلياة يف الكلية الع�سكرية (يون�شيو برادو) .يف ذاك ال�شتاء
وكان مر�شح ًا لرئا�سة البريو عام  ،1990وح�صل على جوائز الكئيب ،والتي ي�ستعيد ذكراها يف مقدمة كتابه ويعرفنا من
�أدبية مرموقة ،منها جائزة (ثربانت�س) �أهم جائزة للناطقني خاللها على الأ�سى الذي عا�شه يف الق�سم الداخلي ،على اجلو
الفكري البليد و�شبه امليت الذي يوجه التالمذة ويتكامل مع
بالإ�سبانية.
الروتني اليومي اململ ،ذاك ال�شتاء ،الكئيب البارد يقول يو�سا:
�أ�شهر �أعماله:
(يف ذاك املعهد كانت املطالعة غري معتربة .يقول عنها
�أول ق�صة له ه��ي( :مدينة الكالب) ع��ام  ،1963و�آخ��ر
ق�صة (الطفلة غري الهادئة) ـ ومن رواياته ال�شهرية (حفلة �أحد الالهوتيني الذي كان يعتقد �أنه يعرف كل �شيء� ،إنها (�أي
التي�س)( ،امتداح اخلالة)( ،ليتوما يف جبال الأنديز)( ،اجلبل املطالعة) لي�ست خطيئة ،ولكنها م�ضيعة للوقت ،وي�ؤكد �أنه مل
الأخ�ضر)( ،ر�سائل �إىل روائي �شاب)( ،الفردو�س على النا�صية يقر�أ يف حياته كلها غري كتاب واحد..
وعلى رغم ذلك وجد املراهق املحبط ذاته ون�سي وحدته
الأخ���رى)( ،ذاك��رة �شك�سبري)�( ،سمكة يف امل��اء)( ،اليوتوبا
العتيقة)( ،مديح زوجة الأب) .وقد بلغت �أعماله �أكرث من  39وه��و ي��ق��ر�أ (ال��ب���ؤ���س��اء) ،رواي���ة �ساعدته على حتمل احلياة
عم ً
ال �أدبي ًا بني رواية وق�صة .ترجم الأ�ستاذ �صالح العلماين القا�سية� ،إذ يقول( :لقد �شعرت �أن حياتي �صارت �أقل ب�ؤ�س ًا
بكثري .فالب�ؤ�ساء كما يقول:
عدد ًا منها �إىل اللغة العربية.
(حتوي مادة لفكر ثاقب� ،إن�ساين التطلع) ،وي�شري فارغا�س
تكون �أدب فارغا�س يو�سا يف خ�ضم جيل اخلم�سينيات
البريويف الذي حمل ر�ؤية واقعية ملجتمعه ،فقد دافع يف كتاباته �إىل (�أن القوة القدمية حترك م�سرية ال�شخ�صيات التي يعرب
بجر�أة عن فكرة احلرية والتوا�صل والدميقراطية ،بو�صفها هوغو عن م�شاعرها وعواطفها الب�سيطة على مدى �صفحات
الرواية مبهارة وطموح ال مثيل لهما).
�ضرورات لال�ستمرار يف احلياة.
ويف ق�صته الأوىل (مدينة الكالب) التي جتري �أحداثها
يت�صف يو�سا باهتمامه بالتقاء ال�شعوب والتوا�صل فيما
يف الأك��ادمي��ي��ة الع�سكرية ال��ت��ي ال��ت��ح��ق ب��ه��ا يف �شبابه يف
بينها ،وخا�صة �شعوب العامل الثالث.
ومن املهم جد ًا فهم ن�ش�أته الأدبية ،فقد ظهر يف ال�ستينيات اخلم�سينيات ،والتي ي�سيطر عليها طالب هم الكالب الذين ي�شري
(البم) �أي االنفجار .وكانت �إليهم يف العنوان ،ويربز فارغا�س التناق�ض بني القمع املتمثل يف
من القرن املا�ضي ما ي�سمى بظاهرة
ّ
يف �صلب الفرتة التي ن�ش�أ فيها يو�سا ،وكان يو�سا �أحد الكتّاب االن�ضباط واالنزعاج الذي يعانيه ال�شباب واحلرية التي تتفتح
الذين �أغنوا الأدب يف تلك املرحلة .فالعديد منهم اكت�شف من حولهم يف املدينة.
رواية (حفلة التي�س)
وانت�سب لنوع �آخ��ر من الأدب يختلف عما كان �ساري ًا يف تلك
�أم�ضى فارغا�س يو�سا ع��ام  1975ثمانية �أ�شهر لدرا�سة
الفرتة ،التي ن�ش�أ فيها� ،إنها ثورة �أدبية دائمة بتعريفها وال
ميكن تو�ضيحها �إال باعتبارها حركة .وقد كان لكتاب �أمريكا جت��رب��ة ال��دي��ك��ت��ات��ور (راف��ائ��ي��ل ت��روخ��ي��ل��ل��و) ال����ذي حكم
الالتينية ت�أثري كبري على الآداب الأوربية بعد �أن اتخذوا من الدومينيكان واح��د ًا وثالثني عام ًا ( 1930ـ  ،)1961وخرج
برواية حولت �إىل فيلم هي رواية (حفلة التي�س) التي يقول
ر�ؤيتهم الأدبية طريقة للتغيري.
فقد ح�صلت تغيريات جذرية يف الكثري من دول �أمريكا عنها الروائي يف حديث ملحرر �صحيفة (الأوبزرفر)( :لقد كان
الالتينية يف اخلم�سينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ،وحكمتها الديكتاتور ميلك كل �شيء يف الدومينيكان ،التجارة والطريان
نب وال�سكر وتربية الأبقار والكحول واحتكار امللح واخلمور،
الديكتاتوريات.
وال ّ
وكان للعديد من املفكرين والأدباء ر�ؤية خا�صة وخمتلفة والت�أمني والنفط واملخدرات واخلبز والف�ضائح ..ولقد كانت
للتعبري الأدب���ي ال��ذي يرتبط باملجتمعات .وكثري من كتّاب
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خمتــــارات من "الأ�ســـــــبوع الأدبي" قبل " "1000عدد
العدد  401اخلمي�س � 17شباط 1994م � 7 -شعبان 1414م

�أمني نخلة
ال�شاعر والكاتب والإن�سان
• فريد جحا
�أكان �شوقي على حق حني �سجل يف مقدمة ديوان �أمني نخلة،
عندما كان يف �ضيافة �أبيه الأبيات التالية:
هذا ٌّ
ويل لعهدي
وق ّيم ال�شعر بعدي
		
فكل من قال �شعر ًا
يف النا�س ،عبد لعبدي!
		
ني»
ك�أنَّ �شعر «�أم ٍ
ورند
		
نفح بانٍ ِ
من ِ
�أم �أنه كان يجامل �أباه؟ لقد كان �شوقي على حق فيما �أثبت،
وكان ذلك يف ال�صفحة الأوىل من ديوان �أمني نخلة الأول «ذلكم
ال��غ��زل» ذلكم الدفرت ال��ذي ك��ان من �أع��ذب ما نظم العرب يف
مو�ضوع الغزل.
ن�ؤمن بذلك حني نقر�أ الق�صيدة الأوىل (احلبيب الأول)
والتي يقول فيها:
�أحبك يف القنوط ويف التمني
و�صرت مني
ك�أين منك �صرت
		
ِ
�أحبك فوق ما و�سعت �ضلوعي
وفوق مدى يدي وبلوغ ظني
		
هوى مرتنح الأعطاف ،طلق
على �سهل ال�شباب املطمئن
		
وه��ذه الأبيات الرائعة يف مو�ضوعها و�ألفاظها وقافيتها
ووزنها املرق�ص:
العقد الطويل
�س�ألت له اهلل �أن يهد�أ
فقد تعب العقد مما ر�أى
		
رفيق خل�صرك ما ينثني
ق�صر العقد  ،كم �أبط�أ!
		
وكم ّ
�أطال على ال�صدر تعريجه
ودار بكنزين قد خ ّبئ�أ
		
وراح وجاء فلما اهتدى
تدىل ،ولكنه �أجل�أ
		
فيا �ست :عفو ًا  ،ف�إن الذي
تعلق بال�صدر ما �أخط�أ
		
ومل يقت�صر �شعره على الغزل ،بل �أ�ضاف �إىل ديوانه اجلديد،
دواوين(احلياة والطبيعة ،واملو�سيقى والغناء ،واخل�صو�صيات
والإخوانيات ،والرثاء وال�شباب ونواته وال�شعر وما �إليه) وكان
فيها جميع ًا املجلي.
وكان �أمني نخلة ال�شاعر كاتب ًا �أي�ض ًا ،وكاتب ًا المع ًا يقارن
�أ�سلوبه ب�أروع �أ�ساليب النرث العربي م�ضيف ًا �إىل الأ�سلوب ،الفكرة
النا�ضجة العميقة ،وله يف النرث (املفكرة الريفية).
وحتت قناطر �أر�سطو ،وكتاب امللوك وذات العماد ،و�أوراق
م�سافر.
نقر�أ من (املفكرة الريفية) عن (دروب الريف) مايلي:
«الدرب يف الريف غري الدرب يف املدينة فهي التي تنه�ض من
وهدة �إىل ربوة وتدور من خلف �شجرة ،وتعرج على عني ماء،
وتتوقف يف ظل حائط ،وتنطرح على ب��اب بيت ،مت�شي على
هواها ،والدرب يف املدينة مت�شي يف خط م�ستقيم».
والدرب يف الريف بي�ضاء ،تتلوى يف خ�ضرة وهي يف املدينة

�سوداء فاحمة يعوزها ال�شجر ،على اجلانبني ،لت�أن�س بع�ض
الأن�س ،فوق ذاك ال�سوار الطويل.
ونقر�أ من (كتاب امللوك) مقالة رائعة يف الر�سول العربي
حممد (�ص) كتبها مقدمة م�سيحية لكتاب (الريا�شي :نف�سية
الر�سول العربي) وه��ي �أجمل مقالة كتبها م�سيحي يف هذا
املو�ضوع ،وتعدمن بني �أجمل ما كتب عن الر�سول (�ص) يف جميع
اللغات:
«حممد نغمة ،ال كلمة – تفرط م��ا م�سحت على �شفاه
اخلالئق! – ت�أخذ بال�سمع قبل الأخ��ذ بالذهن ،وتفيد خفة
احلروف ،وحالوة اللفظات ،قبل �أن تفيد العالقة باهلل ،ولي�س
على ب�سيط الأر�ض عربي ال ينفتح �صدره لها،وال ترج جوانب
نف�سه ،فمن مل ت�أخذه بالإ�سالم� ،أخذته بالعروبة ،ومن مل
ت�أخذه بالعروبة� ،أخذته بالعربية.
ويف هوى حممد – وال حرج يف التم�سك بالقومية ،والكلف
باللغة كما ال حرج يف الدين ...تتالقى ملتا العرب :ملة القر�آن،
وملة الإجنيل ،حتى ك���أن الإ�سالم �إ�سالمان :واح��د بالديانة
وواح��د بالقومية واللغة� ،أو ك�أن العرب م�سلمون جميع ًا حني
يكون الإ���س�لام هكذا :ه��وى حممد ،ومت�سكا بقوميته ،وكلفا
بلغته.».
«ويا حممد :ميين ًا بديني ،دين ابن مرمي وبخ�شبات �صليبه،
�إننا يف هذا احلي ،من العرب نتطلع �إليك من �شبابيك البيعة،
فعقولنا يف الإجنيل ،وعيوننا يف القر�آن».
•••
ووجد لديه بعد وفاته كتاب هام� ،أنفق يف جمعه وت�آليفه
ربع قرن �أعطاه عناوين عديدة حتى ا�ستقر على (�أ�ساتذة
النرث العربي) وهو كتاب حتدث فيه ،ناقد ًا وحمل ًال وخمتار ًا
وانتهاء
ومتذوق ًا عن �أعالم النرث (العربي بدء ًا بالقر�آن الكرمي
ً
باليازجي ،وويل الدين يكن ،واملنفلوطي والب�شري واملازين وماري
عجمي ،وبينهم الر�سول (�ص) ،وعلي بن �أبي طالب (ر�ض) ،وعبد
احلميد الكاتب ،وابن املقفع واجلاحظ واحلريري ....وغريهم
كثري� .سيطبع الكتاب قريب ًا �ضمن جمموعة �أعماله الكاملة.
يقول يف القر�آن الكرمي�« :إنَّ النرث العربي ارتفع بامل�صحف
�إىل ما وراء الفكر ،وجاء الذروة التي تنقطع دونها الأعناق!
ف�إمنا القر�آن هو املعجزة يف بالغته ،و�أ�سلوبه ،ولفظه ،وحالوة
فوا�صله ،و�سوق معانيه وال كالم يف هذه العربية يبلغ مبالغه يف
ذلك»..
•••
و�أم�ين نخلة بالإ�ضافة �إىل ذلك حمام ناجح على م�ستوى
الوطن العربي ،وله �إملام كبري بالفقه الإ�سالمي ،بل �إنه ترك فيه
م�ؤلفات هي �أحكام املوقف يف الفقه والقانون ،وال�صلح الباطل لو
ورد بدله ،جمموعة القوانني الطارئة ،مع تعليق للم�ؤلف.
•••
�أمني نخلة ،ب�أدبه �شعر ًا ون�ثر ًا ،بثقافته ،ب�إميانه العميق
بالعروبة ،رمح عربي باجتاه املتو�سط لأن «لبنان  ،كما يقول،
ينبت رماح ًا عربية باجتاه املتو�سط»� ،أي �أنها تقف مدافعة عن
العرب جتاه �أي غزو ي�أتي من البحر� ،أي من الغرب ،هذا يعني �أن
لبنان عربي ،ومن واجبه الدفاع عن �أ�شقائه من العرب ،فال يكون
لال�ستعمار مقر ًا وال ممر ًا.

ر�ؤيـا املـاء
• ح�سان عطوان
(وجعلنا من املاء كل �شيء حي)
(وهو الذي خلق من املاء ب�شر ًا فجعله ن�سب ًا و�صهراً).
ق�صيدة (ر�ؤيا املاء) لل�شاعر ال�صديق (ممدوح �سكاف) ..من
حيث ال�شكل وامل�ضمون ،حتقق توازن ًا رائع ًا ومن�سجم ًا بينهما..
و�أح�����س��ب �أن مثل ه��ذه امل�ساحة جتحفها حقها م��ن الدرا�سة
والتحليل ،وح�سب هذه الكلمات العجلى �أن تلقي نظرة طائر
مفتون مبا يرى من بهاء :وتنا�سق جمايل� ..آ�سر و�أخّ ��اذ ..و�أعد
بدرا�سة مت�أنية م�ستفي�ضة ..يف منا�سبة قادمة..
(حماور الن�ص)
ب���ؤرة الن�ص تتمحرق ح��ول معادلة (ال���ذات) و(ال��وج��ود)
وقيام ح��وار عميق بينهما ،ويتجلى ذلك عرب ال��ر�ؤى املتعددة
حني ي�شخ�ص ال�شاعر املبدع ذاته (بالعا�شق) الذي يكتوي بنار
(حمبوبته /احلياة) ..ي�شدنا ممدوح �إىل بداية ونهاية واحدة يف
هذا الن�ص ،تلخ�ص و�ضوح الر�ؤية وحريتها (واعديني مع ال�صدى)
يخاطب احلياة (واكتبيني على احلجر)( ،واخطفيني من املدى)،
و(ا�سكبيني مع املطر) ..ثم تنداح الر�ؤى ..ر�ؤى (املاء) التي ترمز
�إىل كل �شيء حي ..يتخلق ب�شر ًا و�شجر ًا وكائنات (�أمل نخلقكم
من ماء معني/املر�سالت) (( )77/20واهلل خلق كل دابة من ماء)
(النور  )24/45جند ذلك احلوار يف (�أرى عيني يف عينيك) يف
املحور الأول (تنطف�أان بال�شجن) ويف املحور الثاين (ت�أتلقني
بال�شجن) وبني االنطفاء والت�ألق تقوم معادلة احلياة :ويف املحور
الثالث (تغت�سالن باملاء) ويف املحور الرابع (حترتقان باملاء) ..يف
املحورين الأولني ي�شخ�ص حتديقه باحلياة؛ ويف الثالث والرابع
ي�شخ�ص �سريه �إليها (�أرى قدمي يف قدميك /تغت�سالن وحترتقان
باملاء)..
ثم يرى �أراجيح الأقمار التي ترمز للزمن املت�أرجح يف الإن�سان
بني (ن�شوة الروح) وغواية (�أفعى احلياة) (�أرى تفاحة الأفعى
�أغاويها و�أرقب �سرة للأر�ض �أ�صعد من نبات الروح يف ر�ؤيا)..
الت�سا�ؤالت
ق�صيدة ال�شاعر ممدوح �سكاف تطرح جملة ت�سا�ؤالت جذرية
تثري مع�ضلة الإن�سان وال��وج��ود( ..احل�يرة والقلق)( .ال��روح
واجل�سد) (�سماء تلك �أم �أر���ض) (يباب ذاك �أم نهم �إىل وقت)
كما تثري مع�ضلة املوت واحلياة (�أ�أقبل يف خطا نع�ش ويقبل بعدي
الولد) ..وهل ي�ستطيع دفع هذا امل�صري امل���ؤمل عنه..؟! (كيف
�أغافل امر�أة تلقح ج�سمها بال�سم)..
نحن �إزاء جتربة �شعرية مكتملة وخبرية؛�شك ًال وم�ضمون ًا؛
جتعلنا يف ح�ضور الده�شة الأوىل مبهورين بهذه ال�شفافية
ال�صوفية :التي تتمحور ت�سا�ؤالتها حول الكون وامل�صري الوجودي
امل�ؤمن ..ببعث احلياة من املوت؛ وازدهار الروح وخال�ص اجل�سد...
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حوار

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

مع الفنان الت�شكيلي العراقي �سيف الكيالين

• حاوره � :أحمد ع�ساف
يف مدينة الب�صرة ويف العام 1945ولد الفنان
الت�شكيلي العراقي �سيف الكيالين بد�أ الر�سم منذ
نعومة �أظفاره� ،شارك مبعار�ض املدر�سة وهو يف
(االبتدائية) وتتلمذ على �أيدي جيل الرواد يف
حركة الفن الت�شكيلي العراقي.
على الرغم من عدم انت�سابه لكلية الفنون،
و�إمنا ذهب للهند�سة املدنية حتت �ضغوط عائلية،
وح��از بكالوريو�س هند�سة مدنية م��ن جامعة
الب�صرة .هو من الأ�سماء املعروفة يف م�شهد الفن
الت�شكيلي العراقي� ,ساهم يف العديد من املعار�ض
الفنية اجلماعية والفردية� ,أعماله مقتناة يف
العراق و�سورية وبع�ض البلدان العربية وبع�ض
الدول الغربية.
ج��اء �إىل �سورية منذ ع��دة ���س��ن��وات �أق��ام
معر�ض ًا فردي ًا يف �صالة بيت الر�ؤى بدم�شق ،و�آخر
يف ثقايف �أبو رمانة هذا العام .هنا حوار مع الفنان
الت�شكيلي �سيف الكيالين:
*نتلم�س يف لوحاتك ذاك احل�س التعبريي
الذاهب �أحيان ًا نحو ال�ضوء املخفي وال�ساطع،
لعامل التعبريية .مار�أيك؟
** ت�ألق جنم املدر�سة التعبريية على يد
الفنان العاملي(:غو�ستاف م���ورو) ال��ذي �أب��دع
�أعما ً
ال خلقت �صدمة حادة ملتلقي �أعماله .هناك
�أي�ض ًا(:غويا ،ورامربانت) ل ّعلي يف لوحة ما �أكون
تعبريي ًا ويف غريها قد �أبدو انطباعي ًا� ،أو جتريدي ًا
يف عمل �آخر .قد �أبدو للآخر عراب ًا للتعبريية �أو
عا�شق ًا لها ،و�إن بدا له ذلك ليكن ،لكنني مل ولن
�أك��ون ذل��ك املت�سلل �إىل كنوز رواد ه��ذا املذهب
الفني ،ال��ذي ل�ست مولع ًا به رغ��م اح�ترام��ي له
ول��رواده �أمثال( :فان غ��وخ) ،الذي غادر مبكر ًا
جد ًا تارك ًا �أعما ً
ال ذات قيمة فنية عالية جداً،
التي ك�سر عربها الأ�شياء بتعبرييته الرائعة.
�شخ�صي ًا قد �أكون ذاك اللون الذي قال عنه الفنان
ال�سوي�سري (بول كلي�:أنا واللون واحد) ،اللون
املنحاز للحزن والقلق ،واملعرب عن قلق الإن�سان
وعذاباته مع الوحدة والقهر والعزلة ،وتهديد
احلياة له باملر�ض واملوت .كل هذا النزف الآ�سر
قد ال يتج�سد ال يف التجريد وال يف ال�سريالية،
لعله يتخذ منحى �آخر فيه من ال�صدق الكثري.
*مل���اذا ال ي��ك��ون التجريد ح��ام ً
�لا لكل هذه
املعاناة ،ومعرب ًا الفت ًا لذلك؟
**ث���م���ة م���ق���والت ج��م��ال��ي��ة حت���دث عنها
(ك��ان��ط) �سميت باجلماليات الكانطية ،م��رور ًا
باجلماليات الرومان�سية ،احلياة تتطور كذلك
الإن�����س��ان ،متلقي اليوم هو غري متلقي الأم�س،
املعرفة لكل اجلماليات هي معرفة (منقو�صة)
هناك ح�سا�سية دقيقة يف التماهي مع جماليات
الفنون حتتاج لتمحي�ص.
جاء ميالد النظرية املجردة للفن ا�ستجابة
جل��م��ل��ة م��ن ال��ع��وام��ل ال��ف��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والفكرية �إال �أن �سرية هذه النظرية تكمن يف
جانب هذا الت�شتت الوجودي والثقايف والفني
ويف جانب �آخر احلنني اجلامح الن�سجام كلي مع
الواقع الإن�ساين القا�سي واملدمر �أحيان ًا� .إذ لي�س
با�ستطاعة التجريد التعبري عن هكذا م�آ�سي،
وهكذا قلق وحرمان وتعا�سة.
*االنطباعية تكاد ت�سيطر على العديد من
�أعمالك .مار�أيك؟
**االنطباعيون الذين تعود �إليهم �أ�سا�سيات
ال��ف��ن االن��ط��ب��اع��ي ،وال��ذي��ن ب����د�ؤوا ب��االق�تراب
من ع��وامل الفنان الواقعي (كوربية) ،يف العام
1870م .عمد ه���ؤالء االنطباعيون �إىل تنفيذ
لوحاتهم يف الهواء الطلق ،كي يتمكنوا من تر�سيخ
ه��ذه ال��ظ��واه��ر ال�ضوئية .فيما بعد اكت�شفت
التقاطع مع االنطباعيني ،من حيث الر�سم يف

�سيف الكيالين
الهواء الطلق ،حني كنت �أر�سم الطبيعة وامل��ر�أة
والأن��ه��ار ،رمبا يف برهة من عمر الزمان وجدت
ذاتي الفنية يف املدر�سة االنطباعية� ،ش�أين �ش�أن
ع��دد كبري من الفنانني� ،أ� ً
��ص�لا االنطباعية هي
ذاك الفن ال�صايف والنبيل الذي يدعك تقف يف
مواجهة الطبيعة و�أن��ت حتمل يف �أعماقك ذلك
الذهن النقي ،وتلك العني الثاقبة واملوهبة البكر.
*هناك من ي��رى �أن الفنان ال��ذي يتميز يف
امل�ستقبل يكون يف طفولته متميزاً ,ه��ل كنت
كذلك؟
**لعل �سر متيز طفولتي يكمن يف �أين كنت
االبن الوحيد ،لأب يعمل يف �صياغة الذهب ،و�أم
�سيدة منزل ،كنت ومنذ ال�صغر �أع�شق الر�سم
كثرياً.
كنت �أخرب�ش طفولتي �ألوان نا�صعة الرباءة
ع��ل��ى ج����دران بيتنا ،ك���ان �أب���ي ي�شجعني على
الر�سم ،ي�أتيني بالألوان ودفاتر الر�سم ،بيد �أن
�أمي كانت ت�صر على �أن �أحفظ احلروف و�أنا مل
�أدخل املدر�سة بعد ،وحترق ر�سوماتي وت�ؤنبني.
بد�أت بتك�سري �أقالم الر�صا�ص و�إخراج (بريتها)
وا�ستخدمها كمادة �أولية لت�أ�سي�س لون رمادي
حني �أمرره على بيا�ض �صفحة ما من دفرت الر�سم,
من ثم �أبد�أ بتلوين الفكرة التي �أحاول �إبرازها
بكثري م��ن عفوية الطفولة .كنت �أ�سعى ومنذ
ال�صغر �إىل التفرد والتميز واخل�صو�صية ،يف

االبتدائية �شاركت مبعر�ض جماعي يف مدر�ستي
يف مدينة الب�صرة ،حزت املركز الأول و�إعجاب
املعلمني� ،أهدتني �إدارة املدر�سة �ألوان ًا ودفرت ر�سم
وكتب ج�بران خليل ج�ب�ران ،ك��ل تلك الأ�شياء
املبكرة و�ضعتني �أم��ام �إح�سا�س مده�ش وجميل
وعذب ،حني مت قبويل يف جامعة الب�صرة ق�سم
الهند�سة املدنية ،مل يكن ه��ذا طموحي ،كنت
�أ�سعى لالنت�ساب �إىل كلية الفنون اجلميلة وفعلت
ذلك ومت قبويل ،لكن �أم��ي (ط��ار عقلها) وقالت
لأبي يجب �أن يعود للهند�سة ،نريده مهند�س ًا ال
فنان ًا ،فعدت للهند�سة املدنية –مرغم ًا-وحزت
بكالوريو�س من جامعة الب�صرة .طبع ًا مل �أبتعد
عن ع�شقي الأبدي للر�سم ،بل �شاركت بالعديد من
املعار�ض اجلماعية �أثناء درا�ستي اجلامعية.
*ما ر�أيك فيما ي�سمى(:فن النفايات)؟
**ه���ذه ال��ت��ي��ارات الفنية بكل جتلياتها
و�إبداعاتها ومريديها ،بكل حماوالتها اجلادة
والتي مل ت�أت من فراغ وال من عبث ،لذلك علينا
ع��دم ت�سفيفها �أو جتاهلها ،فاملبدعون الذين
�أوج���دوا ه��ذه ال��ت��ي��ارات الفنية وه��ذه املذاهب
الفنية ،حتم ًا هم �أ�صحاب فكر ور�سالة وخميال
فني رح��ب ،وذوق جمايل وهم �أي�ض ًا لعلهم مثل
�صائغ الذهب ومن�سق الف�سيف�ساء ،ومثل �صانعو
ال�سجاد ومن�سقي الورود.
و�أنا هنا ال �أ�شري �إىل ال�صرعات ,والتي قد تولد
وق��د مت��وت ورمب��ا بفارق زمني ق�صري� ،إمن��ا �أ�شري
�إليهم �إىل هذا االبتكار هذا التعب واملحاولة خللق
ابتكارات ت�سهم يف تطوير امل�شهد الت�شكيلي العاملي،
هم بال �شك بحثوا واجتهدوا وجربوا الكثري وهم
يقفون على �أكدا�س من الكتب والنظريات الفنية،
ورمب��ا تعرثوا يف بع�ض الأح��اي�ين ،لكنهم دخلوا
املطبخ الفني ليبدعوا لنا هذه املذاهب الفنية.
ولكن ومن وجهة نظري �أعتقد �أنها مذاهب فنية
�آيلة لهبوط مباغت� ،إذ �إنها ال ت�ؤ�س�س لدميومة
ت�شكيلية وال ت�ؤرخ ملذهب فني وال ملدر�سة فنية
�إذا ماقارناها ببع�ض املدار�س واملذاهب الفنية
مثل( -:االنطباعية ،والتعبريية ،والكال�سيكية،
والدادئية وال�سريالية والتجريد) الخ.
*بعد معر�ضك الأول يف �صالة بيت ال��ر�ؤى
بدم�شق ,يف نهاية العام ,2009بد�أنا نتلم�س ذاك
امليل �إىل التجريد �أحيان ًا و�إىل بع�ض ال�سريالية,
مبعنى �آخ��ر وجدنا ه��ذه النقلة املباغتة ,عما
�شاهدناه يف املعر�ض ,ملاذا؟
**ح�ين �أق��م��ت معر�ضي ال��ف��ردي الأول يف
دم�شق ،كان قد مر على قدومي �إىل دم�شق ب�ضعة

�أ�شهر ،وكان العدد الأكرب هو من ر�سوماتي الأخرية
يف العراق ،ولأنني كما قلت يف مرات عدة �أين �أجد
ذات��ي �أك�ثر يف (يف الواقعية ويف االنطباعية
والتعبريية) �أكرث بكثري من باقي املدار�س الفنية.
هنا يف دم�شق اطلعت على الكثري من التجارب
احلديثة لفنانني �سوريني ,وكنت قد عرفت –
حتديد ًا بع�ض التجارب الفنية العراقية – وحني
الحظت التطور الذي ح�صل لتجاربهم الفنية،
قلت لنف�سي مل��اذا �أن��ا �أي�ض ًا ال �أق��وم بفعل ذلك،
خ�صو�ص ًا و�أين �أعرف موهبتي و�إمكاناتي الفنية
وجتريبي للعديد من املدار�س الفنية – طبع ًا هذا
لي�س من باب الغرية وال التقليد – فقط �إح�سا�سي
ك�إن�سان وفنان يع�شق التجريب والتجديد .حيث
�أين جل�أت ل�صياغات فنية ومعاجلات لونية ،رمبا
ه��ي ن��ت��اج ك��م��ون وت��راك��م فني وث��ق��ايف وم��ع��ريف،
ورمبا �أي�ض ًا هي م�شروع حلم لتقدمي جتربة فنية
جديدة ب�أ�سلوب فني حداثوي بعيد ًا عن الفذلكة
اللونية وغ��م��و���ض ال��ف��ك��رة ،لعلها ف��ك��رة كانت
تراودين يف الفرتة الأخرية من جتربتي الفنية.
*معر�ضك الفردي الثاين يف هذا العام الذي
�أقمته يف املركز الثقايف العربي (�أبو رمانة) حمل
عنوان( :حتية ل�صمود �سورية).ماذا حتدثنا
عنه؟
**م��ن واجبي الأخ�لاق��ي والإن�����س��اين جتاه
�سورية التي نحبها جميع ًا انبثقت الفكرة ،قدمت
جمموعة من الأعمال الفنية املنفذة بتقنيات
وحجوم خمتلفة ،كانت �سعادتي كبرية حني عربت
عن م�شاعري و�أحا�سي�سي اجتاه بلد عربي �أحبه
حتى النخاع.
*بالعودة �إىل �شخ�صيات لوحاتك التي يربز
فيها ذاك احلزن املدمر �أحيان ًا ,واحل��زن اخلفي
يف بع�ض الأحايني .ملاذا احلزن؟ وهل با�ستطاعة
اللوحة �أن تكون حام ً
ال لكل هذا احلزن؟
**نحن �شعب العراق ابتالنا اهلل بكل هذا
احل��زن منذ �سنوات طويلة ,وك���أن احل��زن قدرنا
ولعنتنا وال��وج��ه ال�صريح وال��وا���ض��ح لعواملنا
الداخلية املت�آكلة بالأ�سى وال�شجن وال��دم��وع
واحل��رم��ان من كل �شيء .من ح��رب �إىل حروب
ومن دم��ار �إىل دم��ار ومن خ��راب �إىل خ��راب ومن
موتى �إىل �أموات� ,شتتنا املنايف وتناهبت مالحمنا
�أر�صفة العوا�صم وبالد الغربة البعيدة� .أغانينا
حزينة ق�صائدنا ق�ص�صنا حزينة ،حياتنا �أمنوذج
وا�ضح للحزن املعلن ،فكيف ال تكون �شخ�صيات
لوحاتي حزينة؟!
*م��ت��ى ت��ب��د�أ اللوحة عند الفنان � :سيف
الكيالين؟
**تبد�أ حيث النا�س يغطون يف نومهم ،حني
الليل مالذ العا�شق ودليل احلائر ،ومنارة الغريب،
لدي كم هائل من الأفكار التي �أظن �أنه الب�أ�س �أن
�أنفذ القليل منها الذي اعتقد �أنه �سيرتك �أثر ًا
جمي ً
ال لدى املتلقي .لي�س لدي ما �أفعله الآن �سوى
�أن �أر�سم ،بعد كل هذه املنايف واالغرتاب املر .تبد�أ
اللوحة عندي يف الهزيع الأخ�ير ،و�إذا اعتدنا
نحن العرب �أن ن�ستمع يف �أخريات الليل لأم كلثوم
�أو غريها� ،أنا �أر�سم و�أنا �أ�ستمع ل�صوت فريوز .ويف
كثري من الأح��اي�ين يكون الفجر قد ب��د�أ برمي
املزيد من بيا�ضه على بيا�ض لوحتي ،ف�أجل�أ لهزيع
�آخر �أكمل فيه لوحتي.
*ماذا تعني لك لوحتك؟
**اللوحة هي نافذتي التي �أطل من خاللها
على العامل والنا�س ،هي مالذي الأخري يف مواجهة
ق�سوة الب�شر واحلياة ،وخراب العامل .مالذي حني
يهدين التعب تعب احلياة وهذا الزمان الرديء.
�إنها �صليب خال�صي ,هي �أنا و�أنا هي ,وبالتايل رمبا
هي التي اختارتني ,و�أنا �سعيد بهذا االختيار.
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ال�ســيد الرئيــ�س ب�شــــار الأ�ســــد ي�ؤدي الق�سم الد�ســتوري:
ال�ســــــوريون �أ�ســــــــــــقطوا الإرهابيني و�أ�ســــــــــــيادهم..
�ســـنعيد �إعمار �سورية و�سن�ستمر ب�ضرب الإرهاب و�إجراء امل�صاحلات
�أدى ال�سيد الدكتور ب�شار حافظ الأ�سد الق�سم
الد�ستوري �أم�س رئي�س ًا للجمهورية العربية ال�سورية
�أم���ام رئي�س و�أع�����ض��اء جمل�س ال�شعب ،وبح�ضور
�شخ�صيات �سيا�سية وحزبية ودينية و�إعالمية
وعلمية وريا�ضية وفنية واجتماعية وعائالت من
�شهداء �سورية ،و�ألقى الرئي�س الأ�سد خطاب ًا عقب
�أدائه الق�سم الد�ستوري جاء فيه:
كنتم الأحرار يف زمن التبعية والأ�سياد يف زمن
الأُجراء
�أيها ال�سوريون ال�شرفاء
�أيها ال�شعب احلر الثائر
ث�ل�اث ���س��ن��وات و�أرب���ع���ة �أ���ش��ه��ر ..ع��ن��دم��ا ق��ال
البع�ض نيابة عنكم “ال�شعب يريد” ،نعم ال�شعب
�أراد ،ال�شعب ق���رر ،ال�شعب ن��فّ��ذ��� .س��ن��وات م�ضت
منذ ���ص��رخ البع�ض للحرية ،فكنتم الأح����رار يف
زم��ن التبعية ،وكنتم الأ�سياد يف زم��ن الأُج���راء..
زاي��دوا عليكم بالدميقراطية فمار�ستموها ب�أرقى
���ص��وره��ا ..ورف�����ض��ت��م �أن ي�شارككم غ��ري��ب �إدارة
الوطن ،فاخرتمت د�ستوركم وبرملانكم ورئي�سكم..
فكان اخليار خياركم والدميقراطية من �صنعكم.
قالوا�“ :إن ال�شعب ال�سوري واحد” ..فوقفتم يف وجه
�إع�صار فتنتهم ،ومل ت�سمحوا لرياح التق�سيم والفتنة
�أن ت�ضرب قلوبكم وعقولكم ،وكنتم بحق �شعب ًا واحد ًا
بقلب واحد� .صرخوا “ب�أنهم لن يركعوا �إال هلل” فما
ركعتم ل�سادتهم وال ا�ست�سلمتم وال �سلمتم ،بل �صمدمت
ومت�سكتم بوطنكم و�آمنتم ب�إله واحد �أحد ،ال ت�شاركه
دول عظمى وال يغني عنه ال نفط وال دوالر..
وعندما قالوا اهلل �أكرب ،كان اهلل �أكرب منهم وممن
وقف معهم ،لأن اهلل مع احل��ق ،واحل��ق مع ال�شعب.
�سنوات م��رت ك��ان لهم ال��ق��ول ،وك���ان لكم الفعل،
غرقوا يف الوهم ،ف�صنعتم الواقع� ،أرادوه��ا ثورة،
فكنتم �أنتم الثوار احلقيقيني ،فهنيئ ًا لكم ثورتكم
وان��ت�����ص��ارك��م ،وهنيئ ًا ل�سورية ان��ت��م��اءك��م �إليها.
ال�شعب ال�سوري حتدى كل �أ�شكال الهيمنة والعدوان
ه��ن��ي��ئ�� ًا ل�����س��وري��ة ���ش��ع��ب�� ًا حت����دّ ى ك���ل �أ���ش��ك��ال
الهيمنة وال��ع��دوان بكل الو�سائل ال��ت��ي ميلكها:
ع��ق ً
�لا وف��ك��ر ًا ووع��ي�� ًا وط��ن��ي�� ًا ،ب��ي��ده مل��ن ا�ستطاع
ح��م��ل ال�����س�لاح ،ب��ل�����س��ان��ه ع�ب�ر ق���ول ك��ل��م��ة ح��ق،
ب��ق��ل��ب��ه ع�ب�ر ���ص��م��وده وب��ق��ائ��ه رغ���م ال��ت��ه��دي��د..
هنيئ ًا ل�سورية �شعب ًا حت���دّ ى ك��ل �أ���ش��ك��ال اخل��وف
والإرهاب باال�ستفتاء واالنتخاب ،ومار�س حقه حتت
النار ،و�أف�شل العدوان و�أ�صحابه و�أدوات���ه� .شعب
غ�ّي�رّ �صموده كل املعطيات ،فتغيرّ ت معها الظروف
وال��وق��ائ��ع ..تبدّ لت م��واق��ف ،وتراجعت �أخ��رى..
�سقطت م�سميات ،وان��دث��رت حتالفات ..انق�سمت
جمال�س ،وتفتتت هيئات ..عادت البو�صلة وا�ضحة
عند كثري ممن غابت عنهم الر�ؤية ،جه ًال �أو ت�ضلي ًال،
وانك�شفت الوجوه القبيحة على حقيقتها ،بعد �أن
�سقط عنها قناع احلرية والثورة ،لتعمل �أنيابها يف
اجل�سد ال�سوري قت ًال وتدمري ًا و�أك ًال للقلوب والأكباد
ونحر ًا للرقاب وقطع ًا للر�ؤو�س .مل يرتكوا و�سيلة
قذرة �إال وا�ستخدموها ..مل يرتكوا طريق ًا �شاذة �أو
منحرفة �إال و�سلكوها ،وف�شلوا .ف�شلوا ب�إقناعكم �أنهم
احلري�صون على م�صالح ال�شعب وحقوقه ،وف�شلوا
ب�إ�شعاركم �أنكم بحاجة لأو�صياء عليكم لإدارة
�أموركم و�ش�ؤون بالدكم ،وف�شلوا �أخري ًا ونهائي ًا ب�أن
يغ�سلوا �أدمغتكم �أو �أن يك�سروا �إرادتكم .حتديتم
الإع�صار ب�صدور عارية ،ووقفتم كالرمح يف وجه
ال��غ��در ،ف�سمع ال��ك��ون �صوتكم رغ��م ك��ل حم��اوالت
الكذب والت�شوي�ش والت�ضليل� ..أعليتم �صوت احلق،
و�أجربمت العامل �أن يرى احلقيقة ،التي جهدوا ثالث
�سنوات ون ّيف يف �إخفائها وقتلها ودفنها ،و�أبقيتموها

�أنتم حية ترزق ..حقيقة ظهرت لتحطم ب�ساعات
حمدودة �إمرباطوريات ال�سيا�سة والنفط والإعالم.
نعم� ،ساعات قليلة ،خرجتم فيها تعبرّ ون عن ر�أيكم
وت��ظ��ه��رون ق��وة �إرادت���ك���م ،ك��ان��ت كفيلة مبحو كل
التزوير والإره��اب النف�سي واملعنوي ،الذي مور�س
على �سورية ل�سنوات ..مل تكن تلك االنتخابات جمرد
عملية �سيا�سية �إجرائية ،كما هو احلال يف �أي مكان
يف العامل ،بل كانت معركة كاملة الأبعاد� ،سخرت كل
املعارك الأخرى من �أجل ربحها ..فبالن�سبة لأعداء
الوطن كانت ال�سبيل ال��ذي انتظروه لنزع �شرعية
الدولة ،و�إظهار ال�شعب ال�سوري مبظهر ال�ضعيف
املتفكك غري القادر على حكم نف�سه ،ليخلقوا بعدها
مربرات التدخل اخلارجي بذرائع خمتلفة.
�أ�سقطتم ب�أ�صواتكم
الإرهابيني والعمالء و�أ�سيادهم
و�أما بالن�سبة لنا كمواطنني فكانت االنتخابات
�إعالن انتماء حقيقي للوطن ،يتجاوز انتماء متنحه
هوية �أو ج��واز �سفر ..كانت االنتخابات معركتنا
للدفاع عن ال�سيادة وال�شرعية وال��ق��رار الوطني
وكرامة ال�شعب ،وكانت امل�شاركة الكبرية ا�ستفتاء
ل�صالح ال�سيادة �ضد الإرهاب بكل �أ�شكاله ..مل يكن
مهم ًا لدى الكثريين من �سي�صعد �أو �سيفوز ،لكن املهم
كان من �سي�سقط جراءها ..لقد �أ�سقطتم ب�أ�صواتكم
الإرهابيني ،و�أ�سقطتم معهم العمالء من ال�سوريني،
الذين �شكلوا لهم غطاء �سيا�سي ًا ،و�أ�سقطتم بذلك
�أ�سيادهم �أ�صحاب امل�شروع بكل ما فيه من دول كربى،
و�أخرى تابعة منقادة ،من م�س�ؤولني و�أ�صحاب قرار
ميلون وي�أمرون ،و�إمعات ميلى عليها وتن�صاع وتنفذ.
ومل تقف النتيجة عند ه���ؤالء بل جتاوزتها �إىل
�إ�سقاط كل انتهازي ا�ستغل الأزمة من �أجل حتقيق
مك�سب ف��ردي على ح�ساب الآخ��ري��ن ،وك��ل من ن�أى
بنف�سه عن املعركة منتظر ًا ات�ضاح موازين القوى،
وكذلك من وقف �ضد رغبة ال�شعب مبقاطعته هذا
اال�ستحقاق الوطني الأه��م �أو دع��ا �إىل مقاطعته
وت�أجيله ،معلن ًا ،عن علم �أو عن جهل ،موقف ًا مطابق ًا
متام ًا ملواقف �أعداء ال�شعب.
ال�سوريون خارج حدود الوطن
�أعلنوا �أنهم �سوريون قلب ًا وروح ًا
�أما انتخابات اخلارج الفعلية والرمزية ،فبعد
�أن جهدت املاكينات الإعالمية املعادية على مدى

�سنوات لإظهار �أن كل من خرج من �سورية يقف �ضد
الوطن والدولة ،فقد �أتتهم ال�صفعة من ال�سوريني
يف اخل��ارج مغرتبني والجئني ،الذين قالوا كلمتهم
وفاج�ؤوا العامل ،وكر�سوا ال�صورة الوطنية لل�سوريني
وعنادهم يف التم�سك با�ستقالل قرارهم و�صيانة
�سيادتهم ..مل متنعهم ظروف االغرتاب �أو اللجوء
من القيام بواجبهم جتاه هذا اال�ستحقاق الوطني
املف�صلي ..خ��رج��وا �إىل اال�ستحقاق �أف���واج��� ًا..
البع�ض منهم خرج رغم �آالمه اجل�سدية واملعنوية..
البع�ض الآخر خاطر بلقمة عي�شه وم�ستقبل وجوده
رغ��م حاجته ،وواج��ه تهديدات حاولت منعه من
امل�شاركة ..لقد هالهم �أن يحمل مواطن �سوري جواز
�سفره ويختار مر�شحه وي�ضع ورقته يف ال�صندوق..
لقد ذعرتهم هذه اخلطوات الب�سيطة لأنهم فهموا
�أنها �أكرث من جمرد انتخابات ..هي دفاع عن وحدة
الوطن و�سيادته وكرامته ،وهذا ما جعلهم مينعون
الت�صويت يف دولهم ودول عربية تابعة لهم ..هذا هو
نفاق الغرب ..فكيف يدعون الدفاع عن �شعب منعوه
من قول كلمته عندما �شعروا �أنها �ستناق�ض رغباتهم
وم�صاحلهم؟! ..مع ذلك ن�شكرهم لأنهم بجهلهم وعدم
وعيهم زادوا من حما�سة ال�سوريني وم��ن �شرعية
االنتخابات بدل �أن ينق�صوها كما كانوا يعتقدون.
لقد �أع��ل��ن ال�����س��وري��ون خ���ارج ح���دود ال��وط��ن عرب
االنتخابات �أنهم �سوريون قلب ًا وروح��� ًا ،و�أثبتوا
ما كنا نقوله يف ال��ب��داي��ات� :إن ال�سبب الأ�سا�سي
خلروج املواطنني خارج البالد هو �إره��اب امل�سلحني
ووح�شيتهم ..فكيف ميكن لعاقل �أن ي�صدّ ق �أن
مواطن ًا اعتدت عليه دولته وخرج هرب ًا من قمعها..
�أن يقف معها بنف�س احلما�سة والتحدي التي �أظهرها
امل��غ�ترب��ون وال�لاج��ئ��ون يف االن��ت��خ��اب��ات؟! .كيف
ملواطن كاره لدولته ،كما افرت�ض البع�ض� ،أن يكون
قادر ًا على �إحداث هذا الفرق ال�شا�سع بني �أن يكون
خنجر ًا يف ظهر وطنه وعبئ ًا عليه ،كما �أرادوه �أن
يكون ،وبني �أن يكون ،كما ر�أيناه� ،سند ًا وداعم ًا له؟!.
أوج��ه التحية والتقدير ،و�أ�ؤك��د ب�أنني
لكل �أولئك � ّ
�أكرث تفا�ؤ ًال ب�أن الظروف �ستعود �إىل الو�ضع الذي
يرجع فيه ك��ل �أب��ن��اء ال��وط��ن املخل�صني ال�شرفاء
�إل���ي���ه ،و�أك��ث�ر ث��ق��ة ب���أن��ه��م ���س��ي��ك��ون��ون م��ن �أوائ���ل
العائدين حاملا تزول الأ�سباب التي �أجربتهم على
اخل��روج خ��ارج الوطن ليكونوا �سنده من الداخل.
لقد �أث��ب��ت��م �أي��ه��ا امل��واط��ن��ون �أن��ك��م ع�بر تاريخكم
�شعب ال يخاف التحدي بل يهواه ..كائن ًا من كان

امل��ت��ح��دي� ..أف�شلتم اخل�صوم و�أثبتم �سطحيتهم
وج��ه��ل��ه��م ..و���س��ت��غ��رق ل�����س��ن��وات م��راك��ز التحليل
والدرا�سات لديهم بالبحث عن �أجوبة �شافية لكل
ما ح�صل ..ولتحديد �أخطائهم و�سوء تقديراتهم
وقراراتهم يف الفرتة ال�سابقة ..ول��ن ي�صلوا �إىل
جواب ،لأنهم اعتادوا على الإمعات واعتمدوا على
ال��ع��م�لاء ..مل يعرفوا �أو يفهموا �أو يتعاملوا مع
ال�سادة ومع الوطنيني ال�شرفاء ..لذلك هم �أقدر
على فهم م�صطلحات اخل��ن��وع وال���ذل والتبعية..
لكنهم غ�ير ق��ادري��ن على تف�سري م��ع��اين ال�شرف
ّ
يتوقع �سلوك
وال�سيادة واحل��ري��ة ..فمن ي��رد �أن
وردود �أفعال �شعب عريق ..فعليه �أن ميتلك نف�س
العراقة والعمق التاريخي واحل�ضارة لي�سرب مكامن
قوته ،و�صالبته ،اللتني تظهران بو�ضوح يف الأزمات
الوطنية الكربى ،ويف املراحل التاريخية املف�صلية.
واليوم �أنتم الأق��در على تعليم �أولئك اخلانعني يف
منطقتنا العربية مفاهيم مل يعرفوها كال�سيادة
والإ�صرار والتحدي والكرامة� ..أنتم الأق��در على
�إعطائهم درو���س�� ًا يف ال��دمي��ق��راط��ي��ة ..يف كيفية
م�شاركة ال�شعوب يف ال��ق��رار وامل�����ص�ير ال��وط��ن��ي..
ولكم الآن �أن تعرفوهم على �أ�شياء مل ي�سمعوا بها
قب ًال كاالنتخابات واحل��ري��ة ،واحل��ق��وق ،والدولة
واحل�ضارة ..فهم مل ي�ألفوا �إال القمع ،والتطرف،
واخلنوع ،والذل ،والتبعية ،وت�صدير الإرهاب.
ر�صا�صة وجهها ال�سوريون �إىل �صدور
الإرهابيني ومن وراءهم
لقد ك��ان��ت االن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية لكثري من
ال�سوريني كالر�صا�صة التي يوجهونها �إىل �صدور
الإرهابيني ومن وراءهم ..ماليني الر�صا�صات �أطلقت
و�أ�صابت وا�ستقرت يف �صناديق االقرتاع..
و�أثبتت �أن كل امرباطوريات ال�سيا�سة والإعالم
والنفط ال ت�ساوي �شيئ ًا �أم��ام موقف وطني نقي
���ص��ادق ..و�أن كالمهم وت�صريحاتهم ل�سنوات ال
موحد حر كرمي ..و�أعلنت
ت�صمد �ساعات �أمام �شعب ّ
�أن كل �أولئك جمتمعني مع �إرهابهم و�إرهابييهم ال
قيمة لهم وال مهابة ..هم قادرون على �إحلاق الأذى
وال�ضرر لكنهم غري قادرين على النجاح ..قادرون
على تهديدنا لكنهم غ�ير ق��ادري��ن على �إخافتنا.
وال يفوتني هنا �أن �أوج��ه التحية �إىل املر�شحني
ال��دك��ت��ور ح�����س��ان ال��ن��وري وال�����س��ي��د م��اه��ر ح��ج��ار،
اللذين عربا عرب خو�ضهما االنتخابات عن عراقة
ال�سوريني وح�ضارتهم يف ممار�سة الدميقراطية
وحق املواطنة وتطبيق الد�ستور ،وتطبيق الد�ستور
ه��و ال��ط��ري��ق الأه����م حل��م��اي��ة ال��وط��ن ووح��دت��ه
وا�ستقراره� ..أوجه التحية لهما لأن جمرد خو�ض
االن��ت��خ��اب��ات يف تلك ال��ظ��روف بغ�ض النظر عن
الفائز ك��ان انت�صار ًا لل�شعب ،وبالتايل للوطن..
و�أوجه التحية لكل مواطن �سوري حتدى القذائف
والتهديد والنار ،وتوجه �إىل املركز االنتخابي ..لتلك
امل��ر�أة ال�شاخمة التي وقفت منذ اخلام�سة �صباح ًا
�أمام �أحد املراكز حاملة �صورة ابنها ال�شهيد ،لت� ّصوت
با�سمها وبا�سم دماء �شهداء الوطن ..لذلك اجلندي
البطل امل�صاب الذي �أبى �إال �أن يح�ضر على كر�سيه
املتحرك رغم جراحه وي�ضع ورقته يف ال�صندوق..
لتلك املر�أة امل�سنة التي جتاوزت املئة عام ومل متنعها
�سنينها املتقدّ مة من الذهاب والت�صويت ..ل�شعب
كامل حمل �آالمه و�آماله وطموحاته وجاء لي�سمع
العامل �صوته ،وهنا كان انت�صاره ..هذا االنت�صار
الذي مل يكن ليتحقق لوال دماء ال�شهداء واجلرحى
وعائالتهم ال�صابرة ال�صامدة العا�ضة على اجلرح..
لوالهم جميع ًا ملا حمينا البالد والد�ستور والقانون
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

خطاب الق�سم

وامل�ؤ�س�سات ،وبالتايل �سيادة �سورية ،وملا كنا هنا
نتحدث ه��ذا اليوم ،منهم تعلمنا ،وم��ا زلنا ،معاين
البطولة والت�ضحية والثبات ،ومنهم ن�ستمد القوة
وال���ق���درة ،وبعظمتهم ووطنيتهم �صمد ال��وط��ن.
ل��ق��د ���س�� ّي��ج��وا ب��دم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة ح���دود ال��ب�لاد،
ووحدوا بجراحهم �آالم ال�سوريني و�آمالهم ،و�صاغوا
ّ
ببطوالتهم �أعظم معاين القوة وال�صالبة ،وانطالق ًا
من كل ذلك ف�إن الدولة مل ولن ت�ألو جهد ًا برد ولو
جزء ًا ي�سري ًا من جميل ه�ؤالء ،لعائالتهم و�أوالدهم.
ا�ستهدفوا يف حربهم القذرة كل ما م ّيز
�سورية عرب تاريخها
�أيتها ال�سيدات �أيها ال�سادة
�إن احل��رب التي تخا�ض �ضد ال�شعب ال�سوري
ح���رب ق����ذرة ،وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ظ��ل��م والآالم،
التي �أ�صابت كل بيت يف �سورية ،وبالرغم من كل
الدماء وال��دم��ار ،مل يقرر ه��ذا ال�شعب اال�ست�سالم
�أو اخل��ن��وع ..فنحن �شعب متنحنا ق�سوة الظروف
املزيد من ال�صالبة ،وتدفعنا ال�ضغوطات �إىل املزيد
من التحدي ،ونواجه حماوالت الإذالل باملزيد من
الأنفة والكرامة والعزة والثقة بالنف�س ،وها نحن
اليوم ننظر �إىل امل�ستقبل وننطلق باجتاهه مبزيد من
الت�صميم والثقة ب�أن امل�ستقبل ملك لل�شعب وال �أحد
غريه ..فهذه البالد التي مر عليها الغزاة منذ فجر
التاريخ قبل �آالف ال�سنني ،حتى غادرها امل�ستعمر
الفرن�سي قبل �أق��ل من �سبعة عقود ،ما زال��ت هي
�سورية احل ّية ،القادرة على ال�صمود والبناء و�إعادة
ا�ستنباط احلياة من رح��م امل�صائب ..هنا تتجلى
عظمة ال�شعوب وتاريخها وح�ضارتها ،فالبالد لي�ست
مب�ساحتها �أو عدد �سكانها �أو �أموالها �أو نفطها ..البالد
ببعدها احل�ضاري الثقايف ،وبدور �شعبها التاريخي
وبال�سيادة والإرادة ملواجهة حت��دي��ات احلا�ضر
ول�صناعة امل�ستقبل .لهذا الدور ا�ستهدفت وت�ستهدف
�سورية ،فما يجري من عدوان ال ي�ستهدف �أ�شخا�ص ًا
�أو حكومات ،كما بدا للبع�ض يف البداية ،بل ي�ستهدف
بنية ال��وط��ن ودوره وتفكري �أبنائه لتحويلهم يف
نهاية املطاف �إىل قطعان تقاد عن بعد ،و�إلهائهم
ب�صراعات ال تنتهي ،متتد لأجيال ،بد ًال من االن�شغال
بطموحاتهم الوطنية وحتقيق االزدهار وما يعنيه
ذلك من قوة املجتمع والدولة .مل يكن عدوان ًا من
�أج��ل تخلي�ص ال�شعب من �سلبيات يعاين منها ،كما
� ّسوقوا وكما اعتقد بع�ض ال�سذج ،فهم الأكرث فرح ًا
ب�سلبيات �أي جمتمع عربي ليبقوه متخلف ًا تابع ًا
منقاد ًا لهم ،وما خري دليل على ذلك �إال حتالفاتهم مع
�أكرث دول املنطقة تخلف ًا وف�ساد ًا وقمع ًا ل�شعوبها ..مل
ي�ستهدفوا الثغرات وال�سلبيات لدينا ،لقد ا�ستهدفوا
يف احلقيقة احلالة الوطنية ال�سيادية ..ا�ستهدفوا
الهوية الوطنية واالنتماء العروبي ..ا�ستهدفوا
الإ�سالم ال�صحيح وامل�سيحية الأ�صيلة ..ا�ستهدفوا
التجان�س الفريد يف جمتمعنا ..ا�ستهدفوا كل ما م ّيز
�سورية عرب تاريخها.

نحب العنرتيات وال البندريات ..العنرتيات �إما �أن
نذهب باجتاه مواجهة العامل من دون مربر وبتهور
�أو �أن نفعل كما يفعل “ال�شقيق” �أردوغان ،يريد �أن
يحرر ال�شعب ال�سوري من الظلم ويحلم بال�صالة يف
اجلامع الأموي ،وعندما �أتى مو�ضوع غزة ر�أينا ب�أنه
حمل وديع ي�شعر باجتاه �إ�سرائيل كما ي�شعر الطفل
الر�ضيع جتاه ح�ضن �أمه باحلنان ،وال يجر�ؤ على �أن
يتمنى �أن ي�صلي يف امل�سجد الأق�صى ،كما الحظتم
فقط يف اجل��ام��ع الأم���وي ،وه��ذه ه��ي العنرتيات..
�أما البندريات فهي �أن يتح ّول الإن�سان �إىل منبطح
ب�شكل مطلق وكلي �أو �أن يتح ّول �إىل عميل ،ولو مل
يكن هناك من يبحث عن عمالء� ..إذ ًا نحن ال نهوى
العنرتيات وال نهوى البندريات ..كالهما خطري
وي����ؤدي ب�صاحبه ودول��ت��ه و�شعبه �إىل الهاوية.
كما �أن موقفنا مل يكن بحث ًا ع��ن موقف خمالف
�أو ان��ت��ظ��ار ًا لت�صفيق م��ن �أح���د ..لقد رف�ضنا غزو
ال���ع���راق لأن����ه ك���ان ب��داي��ة ل��ت��ك��ري�����س االن��ق�����س��ام
وال��ط��ائ��ف��ي��ة ..ك��ان لدينا قلق حقيقي م��ن و�ضع
خ��ط�ير ك��ن��ا ع��ل��ى ق��ن��اع��ة ب��ح��ت��م��ي��ة ح���دوث���ه..
وه��ا ق��د �أ���ص��ب��ح ال��ي��وم واق��ع�� ًا ن��دف��ع ثمنه غالي ًا.
من نف�س املنطلق ومنذ بداية الأح��داث حذّ رنا ب�أن
ما يح�صل هو خمطط لن يقف عند حدود �سورية
بل �سيتجاوزها ،منت�شر ًا عرب انت�شار الإرهاب الذي
ال يعرف ح��دوداً ..حينها قال البع�ض“ :الرئي�س
ال�سوري يهدد العامل” ..حينها حتدثت عن خط
ال���زالزل ال��ذي مير يف �سورية ،وقلت� :إن امل�سا�س
ال نحب العنرتيات وال البندريات
�إن ال��غ��رب اال�ستعماري ال ي��زال ا�ستعماري ًا ،بهذا اخلط �سي�ؤدي ل��زالزل لن تتوقف ارتداداتها
فاجلوهر واحد و�إن اختلفت الأ�ساليب ..و�إن كان يف �سورية وال عند اجلوار بل �ستذهب ملناطق بعيدة،
الغرب ،و�إمعاته من احلكومات العربية ،قد ف�شلوا اعتربوا �أن الرئي�س ال�سوري يهدد ملجرد التهديد.
فيما خططوا له ،فهذا ال يعني على الإطالق توقفهم
املعركة تتجاوز �ساحاتها حدود الوطن
ع��ن ا�ستنزاف �سورية كهدف ب��دي��ل ،يحقق نف�س
�ألي�س ما نراه يف العراق اليوم ،ويف �سورية ولبنان،
الأه���داف الأ�سا�سية ،التي خططوا لها على املدى
الأبعد ،ومع كل �أ�سف ب�أياد �سورية باعت وطنها ،ويف كل ال��دول ،التي �أ�صابها داء “الربيع” املز ّيف
ومل تبع �شرفها ،لأنها ال متتلك �شرف ًا من الأ�سا�س .من دون ا�ستثناء ..هو الدليل احل�سي امللمو�س على
كانت الر�ؤية وا�ضحة متام ًا لنا منذ الأي��ام الأوىل م�صداقية ما حذرنا منه مرار ًا وتكراراً ،وقريب ًا �سرنى
للعدوان ،وتذكرون و�أذكر ردود الأفعال غري امل�صدّ قة �أن الدول العربية والإقليمية والغربية التي دعمت
وال املقتنعة مبا قلته يف بداية الأزم���ة ..حينها ،الإره��اب �ستدفع هي الأخرى ثمن ًا غالي ًا ،و�سيتفهم
كثريون رف�ضوا كلمة خمطط وعدوان ومل يقتنعوا الكثريون منهم مت�أخرين ،ورمبا بعد فوات الأوان،
�إال مت�أخرين بعد فوات الأوان �أن ما يجري يف البالد �أن املعركة التي يخو�ضها ال�شعب ال�سوري دفاع ًا عن
لي�س مطالب حمقة ل�شعب م�ضطهد ،وال تظاهرات وطنه تتجاوز �ساحاتها ح��دود الوطن �إىل الدفاع
حملت مطالب باحلرية وال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ب��ل هو عن كثري من ال�شعوب الأخرى التي �ستتعر�ض عاج ًال
خمطط كبري للمنطقة برمتها لن يقف عند حدودنا� .أم �آج ًال لنف�س الإرهاب ،نتيجة ق�صور الر�ؤية لدى
�صورة بد�أت مالحمها بالتك�شف منذ غزو العراق� ..سيا�سييهم وجهلهم املطبق مب�صالح بلدانهم و�سطحية
مل يكن موقفنا حينها موقف ًا مبني ًا على حب املواجهة تفكريهم وقلة ا�ستيعابهم ملنطقتنا و�سبل التعامل مع
والعنرتيات ،وكما تعلمون ال�سيا�سة ال�سورية مل �شعوبها ..وهنا نت�ساءل� :إذا كان الغرب وحلفا�ؤه ال
تت�صف يف ي��وم م��ن الأي����ام بحب ال��ع��ن�تري��ات ..ال يتعلمون الدرو�س امل�ستفادة من التجربة اخلاطئة

�إال مت�أخرين ،فهل �سنكون مثلهم يف فهمنا املت�أخر
للأ�شياء والأحداث؟! .هل كان علينا �أن ننتظر ثالث
�سنوات وندفع ثمن ق�صور نظر البع�ض ون�ضحي بدماء
�أبنائنا و�أرواح��ن��ا واقت�صادنا و�أمننا و�سمعتنا كي
نكت�شف �أن ما كان يجري هو خمطط �ضد الوطن ،و�أن
ما ح�صل مل يكن ربيع ًا وال حرية وال دميقراطية؟!.
هل كان علينا �أن ندفع كل هذه الأثمان ،وما زلنا،
حتى يعرف البع�ض ب�أنه بقلة وعيه الوطني قد
خلق حا�ضنة ل�ل�إره��اب وموطئ ق��دم للعدوان؟!.
هل كان علينا االنتظار اثني ع�شر عام ًا حتى نفهم
�أن غ��زو ال��ع��راق �سيجلب الإره���اب والتق�سيم �إىل
منطقتنا؟!� .أبعد من ذل��ك هل ك��ان علينا انتظار
ثالثني ع��ام�� ًا حتى ي���أت��ي قاطعو ال��ر�ؤو���س و�آكلو
القلوب والأك��ب��اد لكي نكت�شف �أن ا�ستغالل الدين
والإرهاب وجهان لعملة واحدة؟!� .أمل تكن جتربة
“�إخوان ال�شياطني” الإجرامية يف الثمانينيات
كافية لنتعلم الدرو�س؟! .يف بداية الأزم��ة تكلمت
ع��ن “�إخوان ال�شياطني” فقام البع�ض بالتعليق
ب���أن��ه مل ي�ترك �شعرة ،رمب��ا ن��ح��اوره��م ،مل��اذا يقول
عنهم �شياطني ،وه��م ح��زب ،يجب �أن يقول عنهم
الرئي�س �إخوان م�سلمني ..فنحن نعتذر من ه�ؤالء..
ال يجوز �أن ن�سميهم “الإخوان ال�شياطني” يجب �أن
ن�سميهم “ال�شياطني” ،لأن القتل والإرهاب والف�ساد
والفتنة وكل املوبقات هي من و�ساو�س ال�شيطان.
�إن كانت الظروف الراهنة بدرو�سها ،م�ضافة �إليها
الدرو�س ال�سابقة يف تاريخنا احلديث ،غري قادرة
على تعليمنا ،فلن تكون هناك �إمكانية لنتعلم �شيئ ًا،
ول��ن نكون قادرين على حماية وطننا حا�ضر ًا �أو
م�ستقب ًال ،ومن ال يحمي وطنه ويدافع عنه ويحافظ
عليه ،ال ي�ستحقه وال ي�ستحق العي�ش فيه.

حتى نعيد الأمان �إىل كل بقعة يف �سورية .ال يهمنا
من خرج خائن ًا �أو عمي ًال �أو فا�سداً ،فقد نظّ فت البالد
نف�سها من ه�ؤالء ،ومل يعد لهم مكان وال مكانة لدى
ال�سوريني ،و�أما من ينتظر انتهاء احلرب من اخلارج
فهو واهم“ ،فاحلل ال�سيا�سي” ،كما ي�سمى ا�صطالح ًا،
يبنى على امل�صاحلات الداخلية ،التي �أثبتت فاعليتها
يف �أكرث من مكان ..ون�ؤكد دائم ًا على اال�ستمرار بهذا
امل�سار ملا يعنيه ذلك من حقن لدماء ال�سوريني وعودة
الأمان واملهجرين وعودة الإعمار وقطع الطريق على
�أي خمططات خارجية ت�ؤ�س�س على ثغرات داخلية.
احلوار ال ي�شمل القوى التي �أثبتت ال وطنيتها
وامل�صاحلات الوطنية ال تتعار�ض وال حتل حمل
احل��وار الوطني ،ال��ذي ب��د�أت��ه ال��دول��ة مع خمتلف
القوى ال�سيا�سية واحلزبية والفعاليات االجتماعية،
و�ست�ستمر ب��ه بانفتاح جت��اه ك��ل الأف���ك���ار ..فهو
الأ�شمل ،وال يرتبط بالظروف الراهنة التي متر
بها البالد ،.بل هو حوار حول م�ستقبل الوطن و�شكل
الدولة يف كل املجاالت دون ا�ستثناء ..ويناق�ش فيه
كل ما يرتبط بالأزمة �أو ال يرتبط بها ،ما �سبقها
�أو ما نتج عنها .و�إن كانت الدولة قد م��دت يدها
للحوار مع اجلميع منذ بداية الأزمة ،فاليوم ،وبعد
هذا االختبار الوطني القا�سي والغايل الثمن ،ف�إن
هذا احلوار ال ي�شمل القوى التي �أثبتت ال وطنيتها،
فتهربت من احلوار يف البدايات ..راهنت على تغري
املوازين ،وعندما خ�سرت الرهان قررت تغيري دفة
االجت��اه كي ال يفوتها القطار ،وتلك القوى التي
ادعت الوطنية واخلوف على البالد ،يف الوقت الذي
حاولت مبواقفها �إعطاء الغطاء للإرهابيني مقابل
وعود �أو �أموال �أتتهم من اخلارج� ،أما القوى العميلة
علن ًا فال نحاورهم ك�سوريني بل كممثلني للدول التي
يدينون بالوالء لها وينطقون بل�سانها.

عدوان من اخلارج ب�أدوات داخلية
لقد �أثبتت الأزم���ة حقيقة العي�ش امل�شرتك
بني ال�سوريني ،وفنّدت الطرح اخلبيث حول احلرب
الأه��ل��ي��ة ،ال���ذي ط��رح لكي يغطي حقيقة �أن ما
يح�صل هو عدوان من اخلارج ب���أدوات داخلية ،وما
ا�ستخدامهم اليوم مل�صطلح احلرب الأهلية لو�صف
ما يح�صل يف �سورية �إال حماولة لإعطاء الإرهابيني
غ��ط��اء ���ش��رع��ي�� ًا ،ك��ط��رف يف خ�لاف ب�ين ال�سوريني
�أنف�سهم ،ولي�س ك�أداة خ�سي�سة بيد اخلارج ..فاحلرب
الأه��ل��ي��ة لها �شكلها م��ن خ��ط��وط ف�صل جغرافية
وا���ض��ح��ة ب�ين ال��ط��وائ��ف والأع����راق �أو غ�يره��ا من
املجموعات املتناحرة ،وانعكا�سات خطوط الف�صل
هذه نراها على �شكل انف�صال بني املك ّونات يف كل
زاوي��ة من املجتمع ..وتكون نتيجته انهيار ًا كام ًال
للدولة واملجتمع ،فهل هذا ما نراه يف �سورية؟ .ال
ميكن �أن يكون لدينا حرب �أهلية وانق�سام حقيقي،
موحد
موحدة وال�شارع ّ
موحد وامل�ؤ�س�سات ّ
واجلي�ش ّ
والنا�س مع بع�ضها يف ال�سوق واملطاعم ..هذا عبارة
عن وه��م ..هذا ما �أرادوا �إقناعنا به ..الواقع هو
العك�س ،فلقد جتاوزنا حتى فكرة العي�ش امل�شرتك،
التي كانت �سائدة قبل الأحداث� ،إىل بداية االندماج
ال��ك��ام��ل ب�ين ال�����س��وري�ين ..وم��ا م�شاهد ال�سوريني
املتنوعة من كل الأطياف �أمام �صناديق االقرتاع ،وما
الإجماع ال�شعبي وامل�شاركة العالية يف االنتخابات
�إال ت�أكيد حلقيقة باتت جلية ،وهي �أن �ألوان املجتمع
و�أطيافه الغنية ك�أع�ضاء اجل�سد الواحد ،تختلف
ً
ال يهمنا من خرج خائن ًا �أو
عميال �أو فا�سداً �أ�شكالها ووظائفها ومهامها ،لكنها تتكامل جميع ًا من
وانطالق ًا من كل ما �سبق ،ومن الر�ؤية الوا�ضحة �أجل خدمة بع�ضها ،واجل�سد الذي تنتمي �إليه ..ال
للمخطط املر�سوم �ضد �سورية منذ الأي��ام الأوىل تعاي�ش بعد اليوم وال ت�سامح ،بل تكامل وجتان�س.
للعدوان ،قررنا ال�سري يف م�سارين متوازيني� :ضرب
الإره��اب من دون هوادة والقيام مب�صاحلات حملية
ال تطوير بال �أخالق
ملن يريد العودة عن الطريق اخلاطئ ..وكنا منذ
يتم من دون
�إن انطالقنا باجتاه امل�ستقبل ال ّ
البداية على قناعة تامة �أن احللول الناجعة هي التعامل ب�شفافية مع جذور ما يح�صل يف احلا�ضر،
حلول �سورية بحتة ،ال دور لغريب فيها �إال �إذا كان فبمقدار ما �أثبت هذا ال�شعب وطنيته ،مبقدار ما كان
داعم ًا و�صادق ًا ..وكل من عاد �إىل الطريق ال�صحيح م�ؤمل ًا وخمج ًال ،وعار ًا �أن يكون جزء منه ،ولو قليل هو
اكت�شف بنف�سه �أن الدولة كالأم احلنون ،تغ�ضب من اجلذر الذي ا�ستندت �إليه هذه احلرب ،والذي لواله
ابنها العاق ،لكنها ت�ساحمه حني التوبة ال�صادقة ملا كان ممكن ًا دخول الإرهابيني الأجانب �أو التدخل
الن�صوحة ،وكثريون هم من �ألقوا ال�سالح وع��ادوا الأجنبي ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو الع�سكري يف
وقاتلوا مع اجلي�ش وا�ست�شهدوا دفاع ًا عن الوطن� ،سورية ،وحتى جمرد حماولة امل�سا�س ب�سيادة البالد.
و�أك��رر دعوتي ملن غرر بهم �أن يلقوا ال�سالح ،لأننا و�إذا كان العامل اخلارجي وا�ضح ًا على ل�سان املعتدين
لن نتوقف عن حماربة الإره��اب و�ضربه �أينما كان و�أدوات��ه��م ،ف�إن العامل الداخلي يبقى هو الأ�سا�س

خطاب الق�سم
ملعاجلة احلالة الراهنة والوقاية من مثيالتها يف
امل�ستقبل ..و�إذا كان هناك اليوم �شبه �إجماع بني
ال�سوريني �أن ال�سبب الأ�سا�سي النغما�س البع�ض يف
تدمري الوطن هو اجلهل ،ف�إن الأ�سا�س الأخطر ،الذي
بنيت عليه الأزم��ة ،هو انعدام الأخ�لاق ،فانعدام
الأخ�ل�اق ه��و ال��ذي ي����ؤدي �إىل ت�شويه ال�شرائع،
واحتقار ال�شرف ،وبيع الأوط��ان ،وبالنتيجة فناء
الأمم ..وه��و العائق الأك�ب�ر لتط ّور املجتمعات،
فالتطوير ال يعتمد فقط على الأنظمة والقوانني
على �أهميتها ..لكن الأهم �أن التطوير ثقافة مبنية
على الأخالق� ،أي ال تطوير بال �أخالق ،هما �صنوان
متالزمان ،قد ت���ؤدي الأخ�لاق احلميدة والرفيعة
حل�سن تطبيق القوانني ،وميكن للقوانني اجليدة �أن
تنمي الأخ�ل�اق ،لكن ال ميكن لها �أن ت��زرع بذورها
�إن مل تكن قد زرع��ت م�سبق ًا يف الأ�سرة واملجتمع.
الف�ساد التحدي الأكرب
لأي جمتمع �أو دولة
دون �أخ�ل�اق ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك �شعور وط��ن��ي يف
وجداننا ،وتفقد اخلدمة العامة معناها ،وعملي ًا
امل��ف��رو���ض بح�سب ال�شرائع �أن الإن�����س��ان موجود
خلدمة الآخ��ري��ن وي�ستفيد م��ن اخل��دم��ة العامة،
���س��واء ك��ان موظف ًا �أو �أي �شخ�ص يعمل يف احلقل
ال��ع��ام واجل��م��ع��ي��ات اخل�ي�ري���ة� ..إذ ًا دون �أخ�ل�اق
ل��ن يكون هناك �شعور وطني يف وجداننا وتفقد
اخلدمة العامة معناها ..ونتح ّول �إىل �أ�شخا�ص
�أنانيني يعمل كل واحد فيهم على خدمة نف�سه على
ح�ساب الآخرين ،وهذا ما ر�أيناه ب�شكل وا�سع يف هذه
الأزم��ة ..فكثريون مل يحملوا ال�سالح لكنهم لعبوا
بقوت النا�س وتالعبوا مب�ستقبلهم و�سرقوا وابتزوا
ونهبوا ،وكانوا كالإرهابيني يف خطورتهم ..فبغياب
الأخ��ل�اق ن�صبح كمن ي��ه��در ال��وق��ت للو�صول �إىل
�أهداف ال منلك الأدوات ال�ضرورية للو�صول �إليها،
مبعنى نريد �أن نط ّور وال ننجح ،ونريد �أن نكافح
الف�ساد وال ننجح ،عندما تغيب الأخالق .واحلديث
ع��ن الأخ��ل�اق لي�س ب��دي ً
�لا ع��ن تطوير الأنظمة
والقوانني �أو مربر ًا للتهرب من م�س�ؤولية الدولة يف
ذل��ك ..ف���إذا كانت الأخ�لاق والثقافة هي الأ�سا�س،
فتطوير �إدارة الدولة وم�ؤ�س�ساتها هو البناء ،و�أي
بناء دون �أ�سا�س قوي �سليم هو بناء �آيل لل�سقوط.
انطالق ًا مما �سبق ميكننا احلديث عن الف�ساد ،على
اعتبار �أن املو�ضوعني مرتابطان ،فهذا الف�ساد ي�شكل
التحدي الأكرب لأي جمتمع �أو دولة ،فالف�ساد املايل
والإداري �أ�سا�سه الف�ساد الأخالقي ،واالثنان ينتجان
الف�ساد الأخطر وهو الف�ساد الوطني ،ال��ذي ينتج
�أ�شخا�ص ًا يبيعون وطنهم ودماء �أبنائه ملن يدفع �أكرث.
�إن مكافحة الف�ساد بحاجة لل�سري على �أك�ثر من
حمور ب�شكل متزامن :ال�ضرب بيد من حديد على
كل فا�سد تثبت �إدان��ت��ه ،وه��ذا �صحيح و�ضروري..
لكن عندما ت�ضرب فا�سد ًا قد ينتج املجتمع ع�شرات
غريه� ،أكرث حنكة ودهاء ممن �سبقه ،ليحتال �أكرث
على ال��ق��ان��ون ،ف�لا يك�شف وال ي��ع��اق��ب ..عندها
�سيكون ال��زم��ن يف ه��ذه احل��ال��ة مب�صلحة الف�ساد
والفا�سدين .ف���إذا كان احل�ساب ي�أتي يف قمة هرم
مكافحة الف�ساد فهذا ال يعني �أنه وحده كاف ،ويف
و�سط ه��ذا ال��ه��رم ي���أت��ي دور الإ���ص�لاح الإداري يف
يتم على م��راح��ل ،وهو
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة ،وال��ذي ّ
مو�ضوع وا�سع وتدريجي ،وهو علم قائم بحد ذاته،
وال �شك ب�أن الأزمة �أخرت من ال�سري بهذا املحور..
ي�ضاف �إىل ذلك تطوير مناهج التعليم بهدف جعلها
عملية ت��رب��وي��ة ال تعليمية ف��ق��ط ،والآن وزارة
الرتبية تقوم بالتح�ضري ملناهج جديدة ب�شكل متدرج،
وعلى م��دى �سنوات� ،إذ ال ميكن �إجن��از ه��ذا العمل
ال�ضخم خالل عام واحد ..لكن الأهم يف ما بد�أناه
منذ مدة �أن ي�شمل هذا التطوير �أي�ض ًا امل�ؤ�س�سات
تخرج الكوادر التي حتمل
الدينية التعليمية ،التي ّ
بدورها مهمة ن�شر التعاليم الدينية ،مبا حتمله من
�أخالقيات ،نحتاجها اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى،
و�أي�ض ًا يف هذا املجال قطعت وزارة الأوقاف بالتعاون
مع العلماء ورجال الدين يف �سورية خطوات مهمة
جد ًا ب��دء ًا باملرجعيات ،والآن �سي�ستمرون باجتاه
�آليات التدري�س والتعليم يف م�ؤ�س�ساتهم.

الدور املهم للإعالم
وطبع ًا ال نن�سى يف مثل هذه احلالة الدور املهم
للإعالم ،فالإعالم لي�س الإعالم الذي يتحدّ ث ب�شكل
عام عن الف�ساد �أو ينتقده ويهاجمه ،فهذا ال يغيرّ
من واقع احلال �شيئ ًا ،و�إمنا الإع�لام اال�ستق�صائي،
ال�����ذي ي��ب��ح��ث ع���ن احل������االت وي��ث��ب��ت ب���الأدل���ة
والرباهني وجودها ،وتقدّ م كحاالت متكاملة ميكن
�أن تذهب �إىل امل�ؤ�س�سات املعنية �سواء التفتي�ش
�أو الق�ضاء ملتابعتها يف �إط���ار مكافحة الف�ساد.
هذا هو دور الدولة ،وهو الدور الأق�صر والأ�سرع ،لكن
الدور الأهم والأكرث دميومة ،والذي ي�شكل قاعدة
الهرم و�أ�سا�س مكافحة الف�ساد ،هو دور املجتمع
والأ�سرة حتديداً ..لننتج جمتمع ًا غري فا�سد ،علينا
جميع ًا �آباء و�أمهات �أن نربي �أبناءنا تربية �صاحلة،
ولن�س�أل �أنف�سنا :هل ك��ان ميكن �أن ن��رى ما ر�أيناه
من ف�ساد ،جتلى على �شكل �سرقة �أو ا�ستغالل �أو
خطف �أو خيانة وطن �أو غريها من املوبقات ،لو �أن
�آباء و�أمهات �أولئك املنحرفني ربوا �أبناءهم تربية
�صاحلة؟! .باملقابل م��اذا عن املاليني من ال�شرفاء
من العاملني يف الدولة وخارجها �أو ال�شباب الذين
ق��رروا �أن يحملوا ال�سالح وي�ست�شهدوا دفاع ًا عن
الوطن ،ماذا عن املواطنني الذين قرروا اال�ستمرار
يف واجبهم الوطني رغم التهديد والعائالت التي
�صمدت وبقيت ملت�صقة ب�أر�ض وطنها رغم الظروف
القا�سية؟ .ك��ل �أولئك
مل يقوموا بذلك بناء
على �أوام����ر �أو �أنظمة
�إداري�����ة �أو توجيهات
عليا ،بل قاموا بها لأنهم
تربوا يف بيوتهم تربية
�صاحلة �أنتجت للمجتمع
����ش���رف���اء ووط���ن���ي�ي�ن.
ه���ذا الأ����س���ا����س ،وه��ذه
ال�ت�رب���ي���ة ،ه����و ال����ذي
يجعل امل��واط��ن يلتزم
بالقانون عن قناعة ال
عن خوف من العقوبة..
وال��ع��ام��ل��ون يف اخلدمة
ال����ع����ام����ة ي���خ���دم���ون
امل��واط��ن�ين ب��رغ��ب��ة ال
ب����داف����ع اال����س���ت���ف���ادة
ال�شخ�صية ..وجتعل
�صاحب ر�أ���س امل��ال يعي
�أن ال�سارق ي�سرق �شخ�ص ًا
�أو ب�����ض��ع��ة �أ���ش��خ��ا���ص
ب��ي��ن��م��ا ب���ت���ه���رب���ه م��ن
ال�������ض���ري���ب���ة ي�������س���رق  23م���ل���ي���ون ���ش��خ�����ص..
هذا الأ�سا�س هو الذي يدفع مواطن ًا ليكون عون ًا لأهله
وجمتمعه يف الأزم��ات بد ًال من ا�ستغاللهم ..ومينع
مواطن ًا �آخر من التح ّول �إىل مرتزق ي�ستخدم �ضد
وطنه كلما احتاجه مت�آمر �أو غريب ..وهذا الأ�سا�س
هو الذي يجعل كل الإجراءات الأخرى التي �ستقوم
بها الدولة ذات فعالية وذات ت�أثري بالعمق وامل�ساحة.
فلتكن مكافحة الف�ساد هي �أولويتنا يف املرحلة
القادمة يف م�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع ككل ..دعونا
ن�ضعها �أولوية لي�س �أمام امل�س�ؤول فقط بل �أمام كل
فرد فينا ..لينتقل كل واحد فينا من جمرد احلديث
عنه �إىل العمل احلقيقي ملواجهته ..لن�ضربه من
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اجلذور بد ًال من هدر الوقت يف تقليم الفروع.
�إعادة الإعمار عنوان اقت�صاد
املرحلة املقبلة
�أيها ال�سيدات وال�سادة
لقد حاولت الدول التي تقف خلف الإرهاب يف
�سورية تدمري خمتلف �أ�س�س احلياة فيها ،فبالتوازي
مع عمليات القتل التي طالت كل �شرائح ال�شعب
ال�سوري دومن��ا ا�ستثناء �أو متييز ..كانت عمليات
ت��دم�ير ال��ب��ن��ى التحتية ،ال��ت��ي بنيت ع�بر عقود
م��ن جهد وم��ال وع��رق ودم �أج��ي��ال م��ن ال�سوريني،
ت�سري ب�شكل منهجي ،وال �شك �أن ه��ذا التخريب
ال�شامل ،ال��ذي �أ���ص��اب ال��وط��ن ،قد �أ���ص��اب كل فرد
فيه ،وخا�صة يف اجلانب املعي�شي ،وقد �أ�ضاف هذا
اجل��ان��ب �إىل التحديات وال��ه��م��وم ال��ك��ث�يرة اليوم
هاج�س ًا �آخ��ر هو الهاج�س املتعلق ب����أرزاق النا�س.
كلكم ي��ع��رف ال��ه��ج��م��ات الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي حت�صل
ب�شكل م�ستمر على حقول النفط ،وهي �أح��د �أهم
املوارد املالية خلزينة الدولة ،و�أي�ض ًا الهجوم على
خطوط الغاز ،التي تقوم ب�شكل �أ�سا�سي بتغذية
حمطات توليد الكهرباء ،والهجوم على حمطات
توليد الكهرباء من �أجل تدمريها وتخريب خطوط
الكهرباء ،التي ت�صل بني املدن واملحافظات ،ما �أدى
باملح�صلة �إىل �أن تنخف�ض ن�سبة تغذية الكهرباء
يف ك��ل املناطق ال�سورية
�إىل ب�ضع �ساعات يف اليوم.
�أم��ا ال�سياحة التي كانت
م����زده����رة يف ����س���وري���ة،
وكانت م���ورد ًا مالي ًا مهم ًا
ل���ل���دول���ة ول��ل��م��واط��ن�ين،
�����س����واء اخل���ارج���ي���ة �أو
الداخلية ،فن�ستطيع �أن
ن��ق��ول� :إن ن�سبتها الآن
ت�ساوي ال�صفر تقريب ًا..
وال����ظ����روف ال���ت���ي م��رت
ت��غ�ّي�رّ �أول���وي���ات ال��دول��ة،
كما �أن��ه��ا �أظ��ه��رت الكثري
م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ال
ميتلكون �ضمرياً ،فيتهربون
الآن م��ن دف���ع ال��ف��وات�ير
وت�������س���دي���د ال�������ض���رائ���ب
وغريها ،وكل هذه امل�شاكل
ت���راك���م���ت ل����ت�����ؤدي �إىل
حالة اقت�صادية �صعبة
ي�����ش��ع��ر ب��ه��ا ك���ل م��واط��ن
�سوري من دون ا�ستثناء.
ومبا �أن ال�ضرر الأك�بر ،الذي �أ�صاب االقت�صاد ،هو
يف تدمري البنى امل��ادي��ة احليوية لنمو االقت�صاد
وا���س��ت��م��راره ،ف����إن تعافيه ي��ج��ب �أن ينطلق من
نف�س ال��ن��ق��ط��ة ،وذل���ك ب��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ا�ستعادة
ه��ذه البنى امل��ادي��ة م��ن �أبنية وم�ساكن وم�صانع
وخ���رب.
وط���رق وب��ن��ى حتتية وغ�يره��ا مم��ا د ّم���ر
ّ
هذا بحد ذاته قطاع وا�سع جد ًا ي�شمل بفوائده كل
النا�س وال�شرائح دون ا�ستثناء ،وينعك�س �إيجاب ًا
وب��ق��وة على ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة الأخ���رى،
التي لن ت�ستعيد عافيتها دون �إع���ادة الإع��م��ار..
نعم �أي��ه��ا ال�����س��ادة� ،إن �إع���ادة الإع��م��ار ه��و عنوان
اقت�صاد املرحلة املقبلة ..و�سرنكّز جميع ًا جهودنا
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على ه��ذا اجل��ان��ب ،م��ع العمل ب�شكل م��ت��واز على
ترميم كل القطاعات الأخ��رى ،التي �ستكون مكملة
وداعمة لإعادة الإعمار ..و�أركز هنا على الأعمال
احلرفية وال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ميكن لها �أن تنمو ب�شكل �سريع وكبري ،و�أن تخلق
ف��ر���ص عمل ب��وق��ت قيا�سي ن�سبي ًا ..بالإ�ضافة
�إىل ا���س��ت��م��رار ال�ترك��ي��ز على دع��م ال��ق��ط��اع العام
والزراعي كقطاعني ا�سرتاتيجيني ،كانا وال يزاالن
ي�شكالن الرافعة الأ�سا�سية لالقت�صاد ال�سوري،
وم��ن �أه��م عوامل ال�صمود خ�لال الأزم��ة احلالية.
وع��ن��دم��ا ن��ق��ول� :إن �إع����ادة الإع��م��ار ه��و اقت�صاد
املرحلة املقبلة ،ال يفهم من كالمنا االنتظار حتى
انتهاء الأح���داث ،علينا �أن نبد�أ من ال��ي��وم ..وقد
بد�أت الدولة بالفعل ب�إ�صدار الت�شريعات والقوانني
ت�شجع وت�س ّهل البدء يف اال�ستثمار يف هذا
التي
ّ
ً
املجال ..وفعال انتهت احلكومة م�ؤخر ًا من �إ�صدار
الت�شريعات املتعلقة مبنطقة كفر�سو�سة يف مدينة
دم�شق ،وهي �أول منطقة �سنبد�أ فيها �إعادة الإعمار،
وط��ب��ع�� ًا �ست�شمل ال��ف��وائ��د �أو ًال مالكي الأرا���ض��ي،
وهم يف مثل هذه احلالة ال يعني �أنهم من مي�سوري
احلال ،فمعظمهم من الفقراء ،لأنهم مل يتمكّنوا من
ا�ستثمار هذه الأرا�ضي ب�سبب خمالفات وتفا�صيل
�أخ����رى ..و�ست�شمل امل��ق��اول�ين وال��ع��م��ال و�ست�شمل
الدولة نف�سها وب�شكل خا�ص الإدارة املحلية التي
�سيتم
متلك ج��زء ًا من هذا املو�ضوع ..خالل �أ�شهر
ّ
توزيع احل�ص�ص ،واملفرت�ض حتى نهاية هذا العام
�أو بداية العام املقبل �أن نكون قد بد�أنا على الأر�ض
ب�إعادة �إعمار هذه املنطقة ،وتعميم هذا النموذج
على كل املناطق التي �أ�صابها التهديد يف املحافظات
ال�سورية الأخرى ،وفق ما ت�سمح الظروف الأمنية.
فلنبد�أ جميع ًا يد ًا بيد �إعادة �إعمار �سورية ،لنكون
جديرين بها ،وليكون ال�سباق مع الزمن ل�صالح البناء
ال التخريب ،ولنثبت كما فعلنا خالل �سنوات ثالث �أن
�إرادة ال�سوريني �أقوى ب�أ�ضعاف من عمل الإرهابيني
والعمالء.
اليوم ننطلق جميع ًا �إىل مرحلة جديدة
�أيها الإخوة والأخوات
يف ه���ذا ال��ي��وم ننطلق ج��م��ي��ع�� ًا �إىل مرحلة
ج���دي���دة� ،أه����م م���ا مي��ي��زه��ا ه���و :الإج���م���اع على
حماية ال��وط��ن و�إع����ادة بنائه �أخ�لاق��ي�� ًا ونف�سي ًا
ومعنوي ًا وم���ادي��� ًا� ..أه���م م��ا مييزها ه��و الإج��م��اع
على الق�ضاء على الإره���اب وا�ستعادة كل من �شذ
ع��ن الطريق ال�صحيح �إىل احلا�ضنة الوطنية.
و�إننا �إذ ننظر اليوم �إىل امل�ستقبل ف�إننا بحاجة �إىل
معاجلة الثغرات الوطنية الكبرية ،وه��ذا يحتاج
�إىل ت�ضافر جهودنا وتكاتفنا جميع ًا يف املرحلة
املقبلة ..ذل��ك يعني عالقة تفاعلية بني ال�شعب
وقيادته وحكومته ،فوجود قيادة ال يعني �إلغاء
ال�شعب وعدم الأخذ بر�أيه ،ووجود حكومة وقيادة
ال يعني باملقابل االتكاء عليها واالعتماد الكلي على
�أف��راده��ا ..هذه العالقة التفاعلية تعني �أن ن�سري
�سوية باجتاه امل�ستقبل املن�شود� ،إذا كنا نريد النجاح.
من هنا انطلقت كلمة “�سوا” التي تعني االرتقاء
بح�س امل�س�ؤولية ل��دى ك��ل ف��رد فينا لل�سري نحو
امل�ستقبل ..و”�سوا” تعني �أننا مع ًا �سنعيد �إعمار
�سورية وب��ن��اء م��ا ت��ه��دّ م ،و�أن��ن��ا �سن�ستمر ب�ضرب
الإره��اب و�إج��راء امل�صاحلات يف كل املناطق كي ال
يبقى �سوري واحد يف مراكز الإيواء �أو يف خميمات
الالجئني ،وتعني �أننا �سنكافح الف�ساد بالقوانني
والأخ�ل�اق ،و�سنعزز العمل امل�ؤ�س�ساتي عرب تكاف�ؤ
الفر�ص و�إل��غ��اء املح�سوبيات ،فال م�برر للتقاع�س
�أو لل�سلبية يف التعامل م��ع التحديات الوطنية،
وكثري ًا من ال�سلبيات التي نراها يف املجتمع �إمنا هي
تر�سخت يف عقولنا ،وال بد من
نتاج ثقافة عامة ّ
ا�ستبدالها بثقافة املبادرة والتعاون والغريية بد ًال
من ال�سلبية وال��ف��ردي��ة ..وق��د يت�ساءل البع�ض:
كيف لنا �أن نقوم بذلك �إن مل ي�ستجب امل�س�ؤولون
ملبادراتنا ،وهو ت�سا�ؤل �صحيح ،لكن ال ميكن تعميم
حالة على الكل ،ودائم ًا هناك من ي�سمع وهناك من
يهتم ..ولكن علينا �أال نكل وال ن�ست�سلم و�أن نبقى
نحاول وب�شتى الطرق �إىل �أن ي�سمع �صوتنا كي ن�ساهم
يف العمل والبناء والتنمية وت�صحيح الأخ��ط��اء.
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ال بد من حتديد الأولويات
�أعلم مت��ام العلم �أن التوقعات كثرية من هذا
اخلطاب ،و�أعرف متام املعرفة �أن النقاط املطروحة
يف ال�����ش��ارع ك��ث�يرة ،و�أك�ث�ر م��ن �أن ي�شملها خطاب،
ومعظمها طموحات م�شروعة ،وكثري منها منطقي،
لكن احل��روب تفر�ض وقائعها على الأر���ض ،وال بد
من حتديد الأول��وي��ات ..فهناك جي�ش بطل يدافع
عن البالد ويقدّ م ال�شهداء ،وهناك �ضحايا �أبرياء
ي�سقطون يومي ًا ب�سبب الإرهاب يف �أماكن خمتلفة..
هناك خمطوفون ومفقودون خرجوا ومل يعودوا
تاركني خلفهم عائالت ال متلك �إال الأمل بعودتهم..
هجر من منزله ف�أ�صبح دون م���أوى،
عدا عمن ّ
والأه���م من دف��ع ثمن ه��ذه احل��رب من ق��وت يومه،
ف�أ�صبح ال ي�ستطيع ت�أمني امل�ستلزمات الأ�سا�سية
للعي�ش الكرمي..
ال ميكن �أن تكون هناك �أول��وي��ات تتقدّ م على
التعامل مع هذه الق�ضايا يف املرحلة الراهنة ،فعندما
نتحدّ ث ع��ن �شهداء وع��ن �أب��ري��اء ي�سقطون فهم
لي�سوا جمرد �أرقام ..عندما نتحدّ ث عن �شهيد وعن
�ضحية وعن بريء يقتل �أو ي�ست�شهد فنحن نتحدث
عن عائلة فقدت �أب�� ًا ..فقدت �أم�� ًا ..فقدت �أخ�� ًا..
فقدت �أخت ًا ..فقدت ابن ًا ..فقدت ابنة ..وعندما
نتحدّ ث ع��ن مفقودين ال ب��د �أن تكون �أولوياتنا
هي �أن نبحث عن ه���ؤالء ،نعرف ما هو امل�صري� ،إذا
ك��ان خمطوف ًا �أن نعرف كيف ميكن �أن ن�ستعيده..
هناك �أ�شخا�ص ال ت�ستطيع �أن ت���أك��ل ال��ي��وم فقد
كان لدينا فقر قبل الأزم��ة ،ولكن ال يقارن مبا هو
موجود الآن ،ولكي نعالج كل ذلك ال بد من ت�سخري
كل جهودنا كمجتمع وكدولة من �أجل دعم قواتنا
امل�سلحة البطلة من �أج��ل �إجن��از كل هذه البنود..
ف�����إذ ًا ال ميكن �أن ن��ق��ول لأه���ايل ه����ؤالء ولأه���ايل
الع�سكريني ولأه��ايل املخطوفني وللجائعني اليوم
�أن ه��ن��اك م��ن �أ���ص��اب��ه امل��ل��ل �أو احل��م��ا���س و�سن�ضع
رغباته �أولويات �أمام �أولوياتكم ..وبالتايل القفز
ف��وق ه��ذه ال��وق��ائ��ع ،يعني االنف�صال ع��ن ال��واق��ع.
لو كان الربيع حقيقي ًا النطلق بداية من
دول التخ ّلف العربي
�أيها الأخوات والإخوة
ً
�إن �صمودكم هو الذي �أعلن ر�سميا وفاة ما �سمي
زور ًا وبهتان ًا الربيع العربي ،و�أعاد توجيه البو�صلة،
فلو كان هذا الربيع حقيقي ًا النطلق بداية من دول
التخلف العربي ..لو كان ثورة �شعوب لنيل احلرية
والدميقراطية والعدالة ،لكان ب��د�أ ب�أكرث الدول
تخلف ًا وممار�سة للقمع واال�ستبداد ..تلك الدول
التي كانت وراء كل نكبة �أ�صابت هذه الأمة ..وراء
كل حرب �ضدها ..وراء انحرافها الفكري والديني
وان��ح��داره��ا الأخ�ل�اق���ي ..تلك ال���دول ال��ت��ي كان
وجودها �أه��م �إجن��از للغرب ،و�أه��م �سبب لنجاحات
�إ�سرائيل وبقائها يف منطقتنا ،وال �أدل على ذلك
من موقفهم احل��ايل من العدوان الإ�سرائيلي على
غ��زة ..ف�أين هي احلمية وال�شهامة التي �أظهروها
جتاه �سورية �أو ال�شعب ال�سوري كما ادعوا؟! .ملاذا مل
يدعموا غزة باملال وال�سالح ،و�أين هم جماهدوهم،
وملاذا مل ير�سلوهم للدفاع عن �أهلنا يف فل�سطني؟!.
ما يجري يف غزة
ً
منف�صال �أو �آنياً
لي�س حدث ًا
لكي نعرف اجلواب ال بد �أن نعرف �أن ما يجري
اليوم يف غ��زة� ،أيها ال�سادة ،لي�س حدث ًا منف�ص ًال
�أو �آن���ي��� ًا ..فمنذ اح��ت�لال فل�سطني ،و� ً
��ص��وال �إىل
غزو العراق ،وحم��اوالت تق�سيمه اليوم ،وتق�سيم
ال�سودان ،هو �سل�سلة متكاملة ،خمططها �إ�سرائيل
وال��غ��رب ،وه��ذا من البديهيات بالن�سبة لنا ،لكن
منفذها كان دائم ًا دول القمع واال�ستبداد والتخلف.
لنتحدّ ث عن الوقائع ونبتعد عن الكالم النظري،
�ألي�س عبد العزيز بن عبد الرحمن الفي�صل هو الذي
�أقر لربيطانيا �أن ال مانع لديه من �إعطاء فل�سطني
لليهود «امل�ساكني» عام 1915؟!� .أمل تقم هذه الدول
بتحري�ض الغرب و�إ�سرائيل على �شن عدوان ،1967
الذي ندفع ثمنه حتى اليوم ،من �أجل التخل�ص من
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ظاهرة جمال عبد النا�صر ،التي هددت عرو�شهم
يف ذلك الوقت؟!� ..أمل تكن هذه الدول هي الدول
ال��داع��م��ة لإي���ران يف عهد ال�����ش��اه ،وعندما ق��ررت
احلكومة الإيرانية �أن تتح ّول لت�صبح بعد الثورة
مع الق�ضية الفل�سطينية داعمة لل�شعب الفل�سطيني
وح ّولت �سفارة “�إ�سرائيل” �إىل �سفارة فل�سطني� ،أمل
تقم هذه الدول هي باالنقالب على �إيران لأنها قامت
بكل هذه الأ�شياء؟!� ..أمل تقم هذه ال��دول بدعم
جرائم “الإخوان امل�سلمني و�إخ���وان ال�شياطني”
يف �سورية يف الن�صف الثاين من ال�سبعينيات حتى
الثمانينيات �ضد �سورية� ،ضد ال�شعب والدولة ،التي
مل تقم ب�أي عمل معاد لتلك ال��دول؟! ..هذه الدول
هي التي قدّ مت مبادرة لل�سالم مبادرة الأمري فهد يف
عام  1981للفل�سطينيني وهددوهم �إذا مل يقبلوها
ف�ستكون ه��ن��اك �أن��ه��ار م��ن ال���دم ،وع��ن��دم��ا رف�ضت
الف�صائل الفل�سطينية تلك املبادرة فع ًال كان هناك
خالل �أقل من عام الغزو الإ�سرائيلي للبنان ،و ّ
مت على
�إثره �إخراج منظمة التحرير الفل�سطينية من لبنان،
لي�س حر�ص ًا على لبنان ،و�إمنا حر�ص ًا على �إ�سرائيل..
هذه ال��دول نف�سها هي التي �أحتفتنا وفاج�أتنا يف
عام  2002ب�أغرب مبادرة م�ؤلفة من ثالث كلمات
“التطبيع مقابل ال�سالم” والتي عدّ لت الحق ًا لكي
ت�صبح املبادرة العربية يف قمة بريوت عام ،2002
حيث ع��دّ ل��ت بال�شكل الأق���ل ���س��وء ًا م��ن امل��ب��ادرة
الأ�سا�سية ،ورد عليها رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي
�آنذاك �أرييل �شارون ب�أنها ال ت�ساوي حتى ثمن احلرب
الذي كتبت به ،و�شن هجوم ًا على الفل�سطينيني �سقط
خالله املئات من ال�شهداء وخا�صة يف نابل�س وجنني!.
وعندما اعتدت �إ�سرائيل على لبنان يف متوز عام
 2006قالت هذه الدول على ل�سان من يدعى �سعود:
�إن ه�ؤالء املقاومني طائ�شون ومتهورون و�ضغطت على
الغرب و�إ�سرائيل من �أجل عدم القبول بوقف �إطالق
النار قبل الق�ضاء على املقاومة اللبنانية!.
الدول التابعة كلفت مبهمة
متويل الفو�ضى
ولأن هذه الدول التابعة جنحت يف مهامها ،كلفت
مبهمة متويل الفو�ضى حتت عنوان الربيع العربي،
و�أعطيت قيادة جامعة الدول العربية ،بعد �أن تنازلت
ال��دول العربية الأخ��رى عن دوره��ا ،ليخت�صر دور

خطاب الق�سم

اجلامعة با�ستدعاء الناتو وفر�ض احل�صار على الدول
وال�شعوب العربية ،التي تخرج عن طاعة �سيدها.
كل تلك الأح��داث وغريها كانت عبارة عن �سل�سلة
مرتابطة من �أج��ل تذويب الق�ضية الفل�سطينية،
وكل الأم��وال التي دفعتها تلك الدول ،منذ ن�ش�أتها،
ك��ان��ت م��ن �أج���ل ه��ذا ال��ه��دف ف��ق��ط ،وه��ا ه��م اليوم
يف غ��زة يقومون بنف�س ال���دور ال��ذي ق��ام��وا ب��ه يف
�سورية ..هناك عرب الإره���اب الإ�سرائيلي ،وهنا
عرب الإره���اب ال��ق��ادم من ث�لاث وثمانني جن�سية،
فالأ�ساليب تتعدد لكن هدفهم واحد وال�سيد �أوحد.
وهذا ينقلنا �إىل ق�ضية مهمة �أخرى ،وهي �أن البع�ض
يعرب عن ال مباالته مبا يح�صل يف غزة اعتقاد ًا منه
�أن لدينا من امل�شاكل والق�ضايا الوطنية ما يكفينا،
والبع�ض الآخر يعبرّ عن �شماتته بعدوان �إ�سرائيل
على الفل�سطينيني كرد فعل على جحود وقلة وفاء
البع�ض منهم ملا قدّ مته لهم �سورية عرب عقود ،ويف
احلالتني هو ت�صرف �ساذج ،لأن ما يجري يف �سورية
واملنطقة برمتها مرتبط ب�شكل مبا�شر بفل�سطني وما
يح�صل يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،والن�أي بالنف�س هنا
هو كمن ي�شاهد النار تلتهم بيت جاره وال ي�ساعد يف
�إطفائها ظن ًا منه �أنها لن ت�أتي �إليه وهي تتقدم رويد ًا
رويداً.
الق�ضية الفل�سطينية
�ستبقى الق�ضية املركزية
لذلك من يعتقد �أن��ه ميكن لنا العي�ش ب�أمان،
ونحن نن�أى ب�أنف�سنا عن الق�ضية الفل�سطينية ،فهو
واهم ،فهي �ستبقى الق�ضية املركزية ،ا�ستناد ًا �إىل
املبادئ والواقع ،وما يفر�ضه هذا الواقع من ترابط
بني ما يح�صل يف �سورية وم��ا يح�صل يف فل�سطني،
وخا�صة �أننا كلنا نعرف �أن �سيا�سات العامل واملنطقة،
مبا يخ�ص هذه املنطقة ،وخا�صة ال��دول العربية،
ترتبط ب�شكل �أ�سا�سي مبا يح�صل يف فل�سطني ..هذا
يتطلب منا �أن منيز متام ًا بني ال�شعب الفل�سطيني
املقاوم ،الذي علينا الوقوف �إىل جانبه ،وبني بع�ض
ن��اك��ري اجلميل م��ن��ه ..ب�ين املقاومني احلقيقيني،
الذين علينا دعمهم ،والهواة الذين يلب�سون قناع
املقاومة وفق م�صاحلهم لتح�سني �صورتهم �أو تثبيت
�سلطتهم ،و�إال �سنكون ب�شكل واع �أو غري واع نخدم
الأه���داف الإ�سرائيلية ،التي ت�سعى �إىل متزيقنا

�أكرث و�إىل �إيهامنا �أن �أزماتنا اليوم حملية منعزلة..
عندما ن�صدّ ق هذا الوهم ب�أن �أزماتنا اليوم حملية
منعزلة وغري مرتبطة مبا يح�صل يف فل�سطني فال
�شك ب�أننا �سن�أخذ ال��ق��رارات اخلاطئة و�ستكون
احللول قا�صرة والنتيجة ف�شل يف معاجلة �أي م�شكلة
متر بها دولنا.
�أيتها ال�سيدات �أيها ال�سادة
�إن �شعب ًا مثلكم ق���اوم و���ص��م��د وب��ق��ي يف بلد
تعر�ض لعدوان مل نر يف �شرا�سته مثي ًال هو �شعب
ج��دي��ر ب��ال��ت��ق��دي��ر واالح���ت��رام ،وج��دي��ر ب���أر���ض��ه
وت��اري��خ��ه وح�����ض��ارت��ه ..ه��و �شعب �أع����اد للثورة
معناها ال�صحيح ،و�أث��ب��ت �أن ال�سوريني يعي�شون
ب�شرف ،وي�ست�شهدون ب�شرف ،و�أن عزتهم وكرامتهم
�أغلى عليهم من احلياة نف�سها ،و�أن �إميانهم باهلل
من�صهر م��ع �إمي��ان��ه��م ب��الأر���ض وال��وط��ن وال�شعب.
وم��ع �أن��ن��ا حققنا �إجن���ازات كبرية ج��د ًا يف الفرتة
املا�ضية يف حربنا على الإره���اب �إال �أن��ن��ا مل ولن
نن�سى الرقة احلبيبة ،التي �سنخل�صها من الإرهابيني
ب�إذن اهلل ..و�أما حلب ال�صامدة و�أهلها الأبطال فلن
يهد�أ بالنا حتى تعود �آمنة مطمئنة ..وما العمليات
الع�سكرية اليومية هناك وال�شهداء الذين ارتقوا من
كل �سورية ،فداء حللب� ،إال دليل وا�ضح وملمو�س على
�أن حلب يف قلب كل �سوري ،فكيف جل�سد �أن ين�سى
عينه �أو قلبه �أو كبده.
فتحية للجي�ش العربي ال�سوري ..حتية لل�ضابط
و�صف ال�ضابط واجل��ن��دي ،ال��ذي مل يدخر �شيئ ًا
دفاع ًا عن الوطن ،ابتداء من نف�سه وروحه ،ولي�س
انتهاء بعائلة تركها وراءه على �أمل عودته �سامل ًا..
حتية ملجموعات ال��دف��اع ال�شعبية ولكل ال�شباب
وال�����ش��اب��ات ال���ذي���ن ح��م��ل��وا ال�����س�لاح دف���اع��� ًا عن
ك��رام��ة ب�لاده��م وع��زت��ه��ا و�شرفها وك��ان��وا ردي��ف�� ًا
وم�ساعد ًا وم�ساند ًا للجي�ش يف كثري من املناطق..
والتحية الأك�بر لهذا ال�شعب ال��ذي كان احت�ضانه
لأبنائه الع�سكريني ،حا�ضنة لإجنازاتهم و�أ�سا�س ًا
النت�صاراتهم.
وال نن�سى الأوفياء من �أبناء املقاومة اللبنانية
الأبطال ،الذين وقفوا جنب ًا �إىل جنب مع �أبطال
جي�شنا ،وخ��ا���ض��وا امل��ع��ارك امل�شرفة �سوية على
طريف احل��دود ،وقدّ موا ال�شهداء دفاع ًا عن حمور
امل��ق��اوم��ة ،فتحية لهم ول��ك��ل عائلة �شهيد منهم
بادلتنا الوفاء بالوفاء ،واعتربت واج��ب الوقوف
م��ع ���س��وري��ة ك��واج��ب ال��دف��اع ع��ن ج��ن��وب لبنان.
وال�شكر �أي�ض ًا لإي��ران ورو�سيا وال�صني ،هذه الدول
التي احرتمت قرار ال�شعب ال�سوري و�إرادت��ه طوال
ثالث �سنني ،ودافعت بحق عن مواثيق الأمم املتحدة
يف اح�ترام �سيادة ال��دول وع��دم التدخل ب�ش�ؤونها
الداخلية.
�أعدا�ؤنا غادرون لكن �إرادتنا قوية
�أيها ال�سوريون ال�شرفاء
التحديات كبرية ،واملهام ج�سام ،وجناحنا يف
مواجهة ال�صعاب ،وثقتنا ب�أنف�سنا ،ال تعني الرتاخي
والركون ..ف�أعدا�ؤنا غ��ادرون لكن �إرادتنا قوية..
وب�إرادتنا نح ّول املحنة �إىل منحة ..و�إذا كان الثمن
ال��ذي دفعناه كبري ًا فلتكن �إجنازاتنا يف امل�ستقبل
معادلة ل��ه ب��ل �أك�ب�ر ..طاملا �أن��ن��ا منتلك الإرادة.
املرحلة اجلديدة بد�أت ونحن م�ستعدون لها ،ف�سورية
ت�ستحق منا كل اجلهد والعرق والعمل ،ونحن لن
نبخل عليها ب�شيء ،كما مل يبخل �أبطالنا بدمائهم
و�أرواحهم ،و�أنا �س�أبقى ال�شخ�ص الذي ينتمي �إليكم،
يعي�ش بينكم ،ي�ستدل بر�أيكم وي�ستنري بوعيكم،
ومعكم يد ًا بيد� ،ستبقى �سورية �شاخمة قوية �صامدة
ع�صية على الغرباء ،و�سنبقى نحن ال�سوريني ح�صن ًا
منيع ًا لها ولكرامتها.
وال�سالم عليكم.
وك��ان الرئي�س الأ���س��د ا�ستعر�ض قبل دخوله
القاعة الرئي�سية يف ق�صر ال�شعب حر�س ال�شرف
وت�شكيالت م��ن اجلي�ش العربي ال�����س��وري الربية
والبحرية واجل��وي��ة بعد ع��زف الن�شيد العربي
ال�سوري.

�شعر
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نعمٌ �إلــى ب�شـــــار
•غدير �شعبان ملحم
(نعم) لكم ب�شار حافظ �أمتي
ٌ

م�شروعهم �أ�سمو ُه �شرق ًا �أو�سط ًا
ُ

يا م�ؤمن ًا ياباين الأوطان
أمة و�صلت �إىل
عزَّزت موقف � ٍ
ِّ
�شط املنون وفوهة الربكان
حمنة حيكت لها
�أنقذتها من
ٍ
وحت َّركت ظلم ًا قوى العدوان

تبد َد َ
كالدخانِ
ُح ُل ٌم َّ
زال ُّ
ُ
َّ
حامية العروبةِ يالها
ام
فال�ش ُ
قلعة ع�صيتْ على التيجانِ
من ٍ
بالدما
هذا العراقُ نرا ُه
ي�سبح ِّ
ُ
من ق�سو ِة امل�شرو ِع يف بلداين

فتبخَّ رت هذي القوى وتقزَّمت
الديان
ب�صمودكم وعناية ّ
وم�شيتَ تدفع بالنِّ�ضالِ م�صائب ًا
عن ُ�أ ّم ٍة ر�ضيت بكل هوانِ
�إنَّا
نبايع قائد ًا طاعتْ لهُ
ُ
�أعتى العرو�ش و�صال يف امليدان
من ذا يواجهُ ق َّو ًة �شرير ًة

ني ا�ستغاثتْ فيك ُُم
هذي فل�سط ُ
�ضمائر ال�شّ جعانِ
رب �أينَ
يا ُع ُ
ُ
�صالحنا
�أين الكُماةُ و�أين �أين
ُ
وابن الوليدِ وثور ِة ال�سلطان
ُ
من قال لل�شهداء ه َّيا �شا ِركوا
بدمائكم يا خري َة ُ
ال�ش َّبانِ

�إال ََّك �أنتَ منار َة الفر�سانِ
ب�شا ُر يا َ
ُ
َّ
لوالك ُم
ليث الفال

انظر ُ
نف�سهُ
جللْ ج ّمال َّ
فجر َ
ْ

َ
أرغم ال�شيخَ
اجلليل لثورةٍ
من � َ
عمالقة د َّكتْ ُذرا الطغيانِ
ٍ
ري املخل�صني وحا ُلهم
هذا �ضم ُ
نفو�س ُهم فِدا الأوطانِ
نذروا َ

يا �أ ّيها ال ُع ْر ُب الأُباةُ حت َّركوا

من �شرق الدنيا �إىل وهرانِ
أعداء العروبةِ �إنَّنا
ِن�ص َّد � َ
ل ُ
َ
�أَ ُ
ال�سيوف
هل
م�ساحة الأزمانِ
ِ
هذي امل�سريةُ مالها �إ َّ
ال الفتى
زين
ال�شباب و�أنبلِ الفتيانِ
ُ
ِ
َّ
ب�شا ُر كالور ِد اجلميلِ فعا ُلهُ
غ�سانِ
يا جنل حافظ يا �سنا َّ
املح�ص ُن �شع َبهُ
يا �أ ُّيها الأ�سدُ
ِّ
ب�شجاعة ومهار ِة ال ُعقبانِ
ٍ
َّ
عب با َد ُله ا َّ
جلميلِ بقولِهِ :
وال�ش ُ
( َن َع ٌم) �إىل َّ
ب�شار ُكلَّ �أوانِ

اليم ِ�ض َّد بوارج ال�شّ يطانِ
يف ِّ

ذئاب الغد ِر بالإن�سانِ
فتكتْ
ُ

ن�صو�ص الروح
تتحدث عن نف�سها
�سور َّية
َّ
كتفي
حملت الأر�ض على
َّ
هلَّلت للزائرين:
�أنَّى حللتم بلدكم
وحيث حتلُّ املح َّبة �أر�ضي
مي تربتي
و�س ْد �أ ُّيها الغريب جبهتك �أد َ
 ِّتزهر خطاك ثمار ًا ط ِّيبة
�أو زبد ًا على زبد
�إذا عاديتني
•••
�أجيء من عامل اخلرافات
�أمري ًة مت َّوجة
على ال�سفائن يف البحر
نوار�س ال�شط�آن
ِ
عند اخللجان
على ذرى اجلبال
قاع ال�سهول ال�سحيقة
على �أنَّني ال �أق�صد � اَّإل الفيء
حتت �شجرة احلياة
•••

�سوري
حككت حجرين من ال�صوان
ولدت �شرارة
خب�أتها يف م�صباحي
لأم�ضي �إىل جممع الآلهة
�أعيد لهم ما �سرقته بالأم�س
•••
�إىل ربوعكم ح َّملتني الرياح خ�ضرتها
مزجتني الغيمات بدمعها
فكان املزن املدرار
كحلتني �أ ِّمي بالعوا�صف عند املحن
فط َّرزت ا�سمي بال�سالم
ونق�شته على �صخرة املح َّبة
•••
بيتي رحب و�سيع
لكلِّ مقبل:
ال و�سه ً
 �أه ًال
كي نحتفل مع ًا
�أخ ِّبئ �آالمي يف الفينة الأخرى
حتَّى ال �أزعج �ضيويف
•••

كاتب
تزهق ال�شمعة �أنفا�سها
تبكي دموع ًا من �ضياء
رويد ًا ي�شتعل اخليط الأبي�ض
ليحرق قلبها ال�شفَّاف
و�أنا �أنرث �أحريف
على بيا�ض الورقة
�أوزِّع �أنفا�سي على ال�صفحات
كي يولد كتاب جديد
�أرمتي فيه كمن ي�سقط من ٍّ
عل
بني غالفني تتدثر روحي باحلرب
لأغفو بال �صحو
و�أموت يف فرح
•••
انعكا�س على بلَّور
كنت نائم ًا على ظلِّي
ال�شم�س �أعلى
�إذ يرخرخ رذاذ خفيف
و�شيء ما يعك�س ال�ضوء من ال�سماء
قلت :بدر
و�صحوت

• �أمين احل�سن
•••
م�شكاة
كلَّما خطرت ببايل
لعيني على الكون
ُتفتح نافذة
َّ
�أنفخ يرت�سم �ضباب على البلَّور
كي يعود ال�ضياء
�أر�سم عينيك بلون الرثى
فين�ساح بريق
يحد
ال ُّ
•••
ثوبها بلون اجل�سد
يحت�ضن ال�ضوء واملاء
بال �أزرار
بيا�ض يف بيا�ض
الآن يرذرذ مطر على نافذتي
هل بد�أت ترق�صني؟
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• طاهر الها�شمي
برعاية ال�سيدة الدكتورة لبانة
م� ّشوح وزي���رة الثقافة �أق��ام��ت وزارة
الثقافة يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة
من �صباح اخلمي�س  2014/7/10يف
دار الأ�سد للثقافة والفنون  /القاعة
املتعددة اال�ستعماالت ندوة تثقيفية
ب��ع��ن��وان ( :ال��ث��ق��اف��ة ال��وط��ن��ي��ة ..
م�ستقبل �سورية ) :انتماء  ..ت�سامح
..ت�شاركية
و �شارك يف الندوة الدكتور عاطف
ب��ط��ر���س وال���دك���ت���ور ن��ذي��ر العظمة
والدكتور مهدي دخل اهلل و�أدار الندوة
الدكتور ن��زار بريك هنيدي ،وح�ضر
ال��ن��دوة ال��دك��ت��ور خلف املفتاح ع�ضو
القيادة القطرية حلزب البعث العربي
اال���ش�تراك��ي رئ��ي�����س مكتب الإع����داد
والثقافة والإع�لام  ,والأ�ستاذ �أحمد
الأحمد �أمني عام حركة اال�شرتاكيني
العرب ,والأ�ستاذ الدكتور ح�سني جمعة
رئي�س احتاد الكتاب العرب والأ�ستاذ
اليا�س م��راد رئي�س احت��اد ال�صحفيني
وعدد من امل�س�ؤولني واملعنيني بال�ش�أن
الثقايف والوطني .
وق����د ب������د�أت ف��ع��ال��ي��ات ال���ن���دوة
بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ً
ال لأرواح
ال�شهداء ،تاله الن�شيد العربي ال�سوري،
ثم افتتح الندوة الدكتور نزار بريك
هنيدي بكلمته التي حت��دث فيها عن
دور �سورية الن�ضايل يف جتاوز الأزمة
 ,فقال :عندما نلتقي ال��ي��وم يف هذه
ال��ن��دوة التي تقيمها وزارة الثقافة
 ,لنناق�ش م�لام��ح الثقافة الوطنية
يف �سورية امل�ستقبل  ,فذلك يعني �أن
�سورية التي ت�ضرب جذورها يف عمق
التاريخ  ,قد �ص ّممت على جتاوز الأزمة
مقدراتها
 ,ال��ت��ي �أه��رق��ت الكثري م��ن ّ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

الثقافة الوطنية  ..م�ستقبل �سورية
انتماء -ت�سامح – ت�شاركية

وبناها التحتية  ,وراحت تفعل فعلها
يف الت�أثري على بيئتها االجتماعية
تهدد
وال��دمي��وغ��راف��ي��ة  ,ب��ل وب���د�أت ّ
م��ك��ون��ات ثقافتها و���س��ل��وك �أب��ن��ائ��ه��ا
وعاداتهم وتقاليدهم  ,التي عا�شوا
عليها مت�آلفني متحابني متكاتفني  ,منذ
�أن ولد التاريخ يف �أح�ضانهم  ,ومنذ �أن
� ّأ�س�سوا للح�ضارة الب�شرية قبل غريهم
من ال�شعوب التي كانت ترزح حتت ليلها
الطويل  ,قبل �أن ت�سطع عليها �شم�س
الأب��ج��دي��ة الأوىل التي �أ�شرقت من
ربوع �سورية اخلالدة .
ّ
وال�شك �أبد ًا يف �أنّ �سورية �ست�ؤكّد
من جديد  ,كما �أكّ���دت عرب تاريخها
الطويل � ,أنها الفينيق القادر دوم ًا على
النهو�ض من رم��اده �أك�ثر ق ّ��وة و�أم�ضى
أ����ش���د ق���درة ع��ل��ى �صناعة
ع��زمي��ة و� ّ
امل�ستقبل املن�شود ال���ذي ي��ق��وم على
ال��ع��دال��ة واحل ّ��ري��ة والأم���ن وال�سالم
واالعتزاز باملواطنة والهو ّية واالنتماء
 ,والتطلّع �إىل الأفق الإن�ساين الرحب

ال����ذي ت�����س��ود ف��ي��ه ع�ل�اق���ات احل���وار
والتعاون والتكامل بني �شعوب الأر�ض
جميعها  ,لتحقيق حلم الب�شرية الأزيل
يف جعل الكرة الأر�ضية بر ّمتها رو�ضة
تليق ب���أح�لام وتطلعات وطموحات
اجلوهر الإن�ساين النبيل .
وب����د�أ ال��دك��ت��ور ع��اط��ف بطر�س
ب��احل��دي��ث ع���ن االن���ت���م���اء  ,ف��ع ّ��رف��ه
ب���أنّ��ه �شعور فطري غ��ري��زي ينمو مع
الإن�سان ويتطور  ,فينتقل من احلاجة
�إىل ال�ضرورة �إىل انتماء �أعلى �إىل
الوطن والقيم والأخ�ل�اق الإن�سانية
واجلمال وهو كمفهوم له طيف داليل
وا�سع لأ�سباب كثرية ,وقد تطرق �إىل
االنتماء الوطني  ,يف ال�شعرية العربية
منذ الع�صر اجلاهلي حتى يومنا هذا
� ,إىل مظاهر وجت��ل��ي��ات  ,وواج��ب��ات
االنتماء التي نعي�شها اليوم .
وب�����دوره حت���دث ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر
العظمة ع��ن مفهوم الت�سامح قائ ً
ال
:

�إذا تق�صينا احل��د���س ال�سليم يف
تف�سري مرياثنا امل�ضيئ  ,ال ن�ضيع يف
دروب معتمة  ,وال ت�صبح بالدنا طعام ًا
للغزاة الطامعني  ,و�أ ّيد ر�أي �أبي العالء
املعري يف دعوته لنا من خالل ر�سالته
ّ
:الغفران ال �إىل الت�سامح وح�سب  ,بل
�إىل ال�شراكة الإن�سانية...
وحتدث عن ابن عربي وعن يو�سف
ّ
العظمة الذي بنى اجلي�ش على العقلية
الوطنية  ,وعن ابراهيم هنانو و�سعد
اهلل اجل��اب��ري وال�شيخ �صالح العلي
 ,و���س��اط��ع احل�����ص��ري وع��ب��د الرحمن
ال�شهبندر و�سلطان با�شا الأطر�ش .
ث��م حت��دث ال��دك��ت��ور م��ه��دي دخل
اهلل ع��ن مفهوم الت�شاركية  ,فقال :
يف ���س��وري��ة حم���اوالت للت�شاركية يف
جمال معينّ وهو النظام االقت�صادي،
وال��ت�����ش��ارك��ي��ة يف احل�صيلة حم��اول��ة
لإيجاد مرحلة يف الن�صف الثاين من
القرن الواحد والع�شرين تكون بدي ً
ال ملا
ي�س ّمى مرحلة ما بعد احلداثة  ,مثال ما

يحدث يف املغرب العربي من حماوالت
ملتابعة ما يح�صل يف الفكر الغربي .
و�أ����ض���اف �أن���ه ع��ن��د ال��ت��ط��رق �إىل
مفهوم (الت�شاركية) تكون التعاريف
قا�صرة لأن الظواهر احتمالية  ,كل
�شخ�ص يراها من جانب معني  ,وكلما
ات�سع جمال الظاهرة ات�سع تعريفها
 ,وهي كمنهجية عمومية من ال�صعب
م�ستمرة
تعريفها  ,فهي عملية توافق
ّ
بني عدة �أطراف حول �أهداف حمددة
تكون فيها عالقة امل�ساواة متوازية مع
ال�شفافية .
وق��د ج��رت مناق�شات ومداخالت
عديدة بعد ذلك مع ال�سادة احل�ضور
�أغ��ن��ت و�أث����رت ال��ن��دوة ال��ت��ي ام��ت��ازت
ب��ال��ردود الوافية والوا�ضحة ،و�أنهى
رئي�س اجلل�سة ال��دك��ت��ور ن��زار بريك
هنيدي ه��ذه ال��ن��دوة ب�شكر ال�سادة
املنتدين وال�سادة احل�ضور مل�ساهمتهم يف
�إجناح هذه الفعالية ..

تكرمي الفائزين يف م�سابقة (من يقر�أ �أكثـر؟) يف طرطو�س
ت�شجيع ًا للمطالعة وال���ق���راءة مل��ا ل��ه��ا م��ن دور يف توعية
الأجيال وتو�سيع �آفاقها الفكرية كرم ال�سيد ن��زار مو�سى حمافظ
ط��رط��و���س ال��ف��ائ��زي��ن اخل��م�����س��ة يف م�����س��اب��ق��ة “من ي��ق��ر�أ �أكرث”
ال��ت��ي �أق��ام��ت��ه��ا جلنة متكني اللغة العربية الفرعية بالتعاون
م��ع م��دي��ري��ة ال��ث��ق��اف��ة ب��ط��رط��و���س وذل����ك يف م��ب��ن��ى امل��ح��اف��ظ��ة.
و�أ�شار ال�سيد املحافظ �إىل �أهمية هذه امل�سابقة النوعية الأوىل من
نوعها على م�ستوى املحافظات ال�سورية ،ملا لها من دور يف احل�ض على
القراءة والثقافة ،وهذا �أكرث ما حتتاجه �سورية يف ظل الأزمة التي متر

االندماجية
كنوز العقل
الإبداعية

بها  .وبني نائب رئي�س املكتب التنفيذي باملحافظة ورئي�س جلنة متكني
اللغة العربية الفرعية علي حماد �ضرورة االهتمام باللغة العربية
والتم�سك بالثقافة والعلم الن الأمم ال تتقدم �إال بهما م�شري ًا �إىل �أن
جلنة متكني اللغة العربية الفرعية �ستقوم بتنظيم م�سابقات للأطفال
بهدف امل�ساعمة بتن�شئة جيل وا ٍع حمب املطالعة متم�سك بلغته العربية.
ولفتت مديرة ثقافة طرطو�س �إلهام �سليمان �إىل �أن هذه امل�سابقة
�ستعيد الألق للكتاب و�أهمية املطالعة والقراءة م�شري ًة �إىل �ضرورة �أن
تكون الأولوية يف امل�سابقات القادمة للأطفال لأنهم م�ستقبل �سورية.

و�أ���ش��ار ع�ضو جلنة متكني اللغة العربية الفرعية ورئي�س جلنة
امل�سابقة حممد علي يون�س �إىل �أن امل�سابقة لون من �أل��وان الن�شاط
الثقايف يهدف �إىل حث النا�س على املطالعة لأنها الغذاء احلقيقي
للفكر .
و�أ�شارت ملا ح�سن الفائزة باملرتبة الأوىل �إىل �أن هذه امل�سابقة
بادرة رائعة لت�شجيع القراءة وتعزيز دور ع�شاقها من خالل تكرميهم
واالحتفاء بهم حتى ال تبقى موهبة كهذه هواية �شخ�صية و�إمنا
تتحول �إىل ثقافة يف املجتمع لأنها ترتقي بالإن�سان والوطن.

�صدر م�ؤخر ًا كتاب “ االندماجية كنوز العقل الإبداعية” للباحث ح�سني عجمية.
يدور الكتاب يف فلك العقل الذي يعترب الناظم الكلي للمعرفة ،فالعقل ينظم الوعي �ضمن
بنية تركيبية قابلة لالنفتاح حتدد املواقف الظاهرة والظروف الطارئة يف نظام العامل
املتغري ،فالإن�سان لي�س كينونة �ضئيلة يف كون �شا�سع ،وهو ميتلك امليول واملعرفة اخلا�صة
بوجوده بالذات ويعمل على تن�سيقها و�إظهار جماالتها الإبداعية ،كما يو�ضح الكتاب �أن
التكوين البنيوي للعقل يرتبط باملجاالت الوا�سعة لعملية املعرفة مبا يتالءم مع طاقاته
يف نظام تواجده ،والعقل يرتفع يف نظام بنيته املعرفية ملا هو �ضروري ومهم للوجود
الب�شري.

�أدب من العامل

العدد2014/7/20 "1401" :م  22 -رم�ضان1435هـ

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

يحدّ ق يف وجهي
• ت�أليف  :جليني�سجريت�ش
مل ت�سقط ال�صينية على الأر�ض فقط،
ب��ل حتطمت وب��ع�ثرت ط��ع��ام��ه �إىل قطع
�صغرية .ت�ستحق ذلك ،قلت يف نف�سي ،فقد
كنت حتدق ثانية.
َج ُ��م��د يف مكانه ن��اظ��ر ًا �إىل الطعام.
فج�أة ،وقفت وم�شيت نحوه .مل �أن ِو القيام
بذلك ،مل �أ�ش�أ م�ساعدته ،لكني ناديت املر�أة
خلف الن�ضد .كفّت عن الرثثرة و�أح�ضرت
قطعة قما�ش لتنظف الطعام املتناثر على
الأر���ض ،و�أن��ا رفعت ال�صحن وو�ضعته فوق
ال�صينية .كانت هناك بقعة من ال�سوائل
فوق بنطاله كان بو�سعك �أن ترى عربها كم
كانت ركبتاه نحيلتني ،كبقية ج�سده .كله
عظام .جاكيت متديل وبنطال معلق .كتفان
حمدودبتان ،وذراع��ان بطول ميل .تب�سم
يل ابت�سامة رائعة غ�ضنت وجهه املرهق
وفاج�أتني متام ًا.
أ�شكرك
�ِ
ناولته ال�صينية ورجعت �إىل طاولتي.
كنت �أعمل يف �شركة طباعة �ضخمة
و�أتناول طعامي يف مطعم ال�شركة .انتبهت
�إليه لأنه كان يحدق يف وجهي .كانت ق�صة
�شعره ب�شعة ،وم��ن��ظ��ره م��ري��ب�� ًا ومالب�سه
قدمية باهتة ،بنطاله ق�صري مرتهل عند
الركبتني وقم�صانه كلها منك�شة وبال �ألوان.
كان يجل�س وح��ده غالب ًا ينقب يف طعامه،
ويقر�أ املوا�ضيع ويدون فوقها �شيئ ًا ما.
بعد عدة �أيام من تلك احلادثة ،وقف
بجانب الطاولة التي كنت �أجل�س �إليها
مع مارك من ق�سم الربوفة و�س�أل �إذا كان
ب�إمكانه �أن يجل�س .ف�أخربته �أن املقاعد
كلها حمجوزة وتابعت طعامي .اعتذر و�أخذ
�صينيته �إىل مكان �آخر .ما م�شكلتك ليانا؟
�س�أل مارك.
 ال توجد �أي��ة م�شكلة�.أنا �أختار من�أ�شاركهم وقت غدائي.
 مع ذلك كنت قا�سية مع العجوزفهززت كتفي بال مباالة
ك��ان م��ارك هو من �أخ�برين املزيد عن
ذلك الرجل .كان قد ذهب ليطلب �سيجارة
وع��ن��دم��ا ع���اد ك��ن��ت ق��د دف��ن��ت ر�أ����س���ي يف
اجلريدة.
“�إنه �شخ�ص مثري .م�ساعد حمرر.
معروف يف البالد كلها” قال مارك.
لكني ق��ررت �أن �أعترب اجلريدة �أكرث
�إثارة ،و�أخري ًا� ،صمت مارك و�أنهى �سيجارته.
لقد �س�ألني عن ا�سمك “ .قال مارك “
 ماذا؟ �أجلماذا قلت له؟! ليانا� .أكيدطويت اجلريدة.
*عندي عمل مرهق هذا امل�ساء
ق��ال ب���أن وجهك يبدو م�ألوفا وك�أنكت�شبهني �شخ�ص ًا يعرفه�.أ�ضاف مارك
�شخ�ص ًا يعرفه؟�أج���ل ،رمب��ا تكون خطة ،ورمب��ا كانبك.
مغرما ِ
مغرما بي؟ لكنه عجوز كبري فقط مبا يكفي ليكون والدك.�أخذت �صينيتي وغادرت الطاولة.
مل �أجن���ز ال��ك��ث�ير م��ن الأع���م���ال ذل��ك
امل�ساء،بقيت �أمت��ن��ى ل��و �أن م��ارك مل يقل
ما ك��ان قد قاله“ .كبري مبا يكفي ليكون
والدك”
يف الأ�سبوع التايل �أخذت كتاب ًا لأقر�أه
خ�لال ف�ترة ال��غ��داء ،وعندما دخلت �إىل
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•ترجمة  :ملي�س امللحم
امل�صعد يف طابقي وج��دت��ه يف ال��داخ��ل.
حياين وتوجب علي �أن �أرد له التحية لكني
مل ابت�سم .كنا وحدنا يف امل�صعد وهذا ما�أثار
قلقي .وت�ساءلت ما �إذا كان ينبغي �أن �أترك
امل�صعد و�أذه��ب �إىل املطعم على ال�سالمل.
ثم قلت لنف�سي:ال ترتعبي .ف�إن يكن حدق
فيك لفرتة طويلة ال يعني �أنه �سوف يفعل
�شيئ ًا.
ح�سن ًا� ،أعتقد �أن��ه على �أح��دن��ا �أني�ضغط على ال���زر و�إال بقينا هنا ط��وال
اليوم�،ألي�س كذلك؟
ال بد �أين كنت م�شغولة جد ًا بالتفكريمبا قد يفعل وما �أتوقع �أن يفعل لدرجة �أين
ن�سيت متام ًا القيام بفعل �أي �شيء بنف�سي.
�شعرت ب�أنني بلهاء وهذا ما جعلني �أبت�سم،
ومل �أك��ن �أري��د ذل��ك .فابت�سم يل باملقابل،
عيناه ال��زرق��اوان تغ�ضنتا للأعلى باجتاه
ال�����ش��ع��ر ال���رم���ادي ح���ول �أذن���ي���ه وه���ذا ما
جعله يبدو....لطيف ًا .اهتز امل�صعد بقوة
فجعل الكتاب ي�سقط من ي��دي ،انحنيت
لألتقطه وكذلك فعل هو ،فا�صطدم ر�أ�سانا،
يف اللحظة ذات��ه��ا� ،أرجت���ف امل�صعد قبل
�أن يتوقف .وب��دا �أن ب��اب امل�صعد انبعج
مفتوح ًا على م�صراعيه .كنت مرتبكة
ج��د ًا ،فاندفعت خارج امل�صعد متجهة فور ًا
نحو ال�صف عند الن�ضد ،طلبت الطعام دون
النظر �إىل القائمة و�أخ��ذت ال�صينية �إىل
حيث ال يوجد �سوى كر�سي واح��د ف��ارغ.
تنهدت بارتياح وب���د�أت بتناول طعامي.
لكن ال�سلطة علقت يف فمي عندما الحظت
�أن كل الذين كانوا على الطاولة قد �أنهوا
طعامهم وهموا باالن�صراف� .ألقيت نظرة
خاطفة نحو الن�ضد .كان هناك يحا�سب ويف
حلظة كانت عيناه جتوالن املكان بحث ًا عني،
�أحنيت ر�أ�سي .منتظرة�أن ّ
يحط ب�صينيته يف
�أية حلظة الآن ليجل�س.
“ق�ص�ص ق�صرية من ا�سرتاليا” ظهر
كتابي �أم���ام عيني .كانت �أ�صابعه �أط��ول
�أ�صابع ر�أيتها يف حياتي و�أظ��اف��ره كانت
مقلمة وم�صبوغة.مل �أكن �أظن �أنه يكرتث
بذلك.
لقد تركته يف امل�صعد .قال يل� .أميكن
�أن �أجل�س؟
ك���ان ���ص��وت��ه ن��اع��م�� ًا وم��ه��ذب�� ًا .ف��م��اذا
�أمكنني �أن �أق��ول له؟ كانت كل الطاوالت
الأخ��رى ممتلئة ف�أوم�أت له موافقة متنى
يل بالفرن�سية �شهية طيبة وب��د�أ ي�أكل.
كنت على الدوام �أظنه ينقب يف الطعام لكن
عندما راقبته الحظت �أنه كان يختار قطع ًا
�صغرية من الطعام ويعزلها لي�ضعها بعناية
يف فمه.
ً
هل ذهبت يوما �إىل هناك؟ذهبت �إىل �أين؟ كنت كامل�صابة بالدوارفقد �أوقعت كتابي و�ضربت ر�أ�سي وكل ما تال
ذلك.
ا�سرتاليا ،نيوزيالندة.ح��دق��ت فيه وت��ذك��رت م��ا ق��ال م��ارك
ب�أنني �أذك��ره ب�شخ�ص ما�.أ�سرتالية؟ رمبا
�صديقة �سابقة �أو زوجة؟
�س�ؤايل لي�س غريب ًا �إىل هذه الدرجة“ قال ،و�أ�ضاف� “ :أنت كبرية كفاية لتكوين
ق��د �سافرت ه��ن��اك .وكاثرين مان�سفيلد،
وجانيت فرمي هما الأكرث �إثارة لالهتمام
يف الكتاب.
قل�صت ابت�سامته عينيه .وهكذا بد�أ
الأم��ر� .س�أل �س�ؤا ًال و�أوم���أ حني �أجبت ،ثم
�س�أل �س�ؤا ًال �آخ��ر .ووج��دت نف�سي �أ�سرت�سل

و�أحت���دث ع��ن ال��ق��راءة والكتب وك��ل تلك
الأ�شياء التي �أحبها.
“ ال مل �أذه��ب ،و�أج��ل �إنهما كذلك”
قلت له.
بعد �أي��ام مر مالكومل بطاولتنا يحمل
�صينيته وبعفوية قلت له يوجد مقعد فارغ.
ح��دق م��ارك بي و�شعرت بالنار ت�شتعل يف
وجنتي.
وبعدها �صار مالكومل يجل�س معنا غالب ًا
ونتحدث – �أناوهو -عن الكثري من الأ�شياء.
حتدثنا قلي ًال عن �أنف�سنا �أي�ض ًا .ف�أخربته
كيف �أخ��ذت �أم��ي على عاتقها وحدها �أمر
تربيتي يف بداية املرحلة الهيبية .وهو قال
ب�أنه تزوج يف تلك الفرتة لكنه تطلق بعد
�سنوات قليلة.
�س�ألني مارك كيف يتفق �أن يكون هناك
دوم ًا الكثري لنتحدث عنه �أنا ومالكومل.
ي�سهل احلديث �إل��ي��ه ،كما �أن��ه يقر�أكثري ًا.
�أنتما االثنان لديكما الكثري لتقوالهدوم ًا و�أنا يندر �أن ت�سنح يل الفر�صة لأفتح
فمي طوال فرتة الغداء.
�أن���ت تفتح فمك ك��ث�ير ًا لكن لتح�شرالطعام فيه.
يف �إحدى اال�سرتاحات �س�ألني مالكومل
�إذا كنت �أح��ب الذهاب معه جلل�سة حوار
�أدبي.
�أممم .ال �أعلم�أميليا تورنرر.التي ر�شحت جلائزةالبوكر العام املا�ضي؟
كنت �أود الذهاب من كل قلبي ،ومع �أين
مل �أعد �أجد مالكوم غريبا كما يف ال�سابق،
لكني مل �أك���ن م��ت���أك��دة مم��ا �إذا كنت �أود
اخلروج برفقته.
بعد احلوار �س�أطبخ لنا طعاما بالكاري.�أحتبينه؟
�أع�شقه.و�أنا �أي�ض ًا ،اتفقنا �إذن.مل �أ�شعر ب��امل��ف��اج���أة عندما �أوم����أتباملوافقة.
بعد اجلل�سة والطعام دخلت �إىل غرفة
اجللو�س يف بيت مالكومل حيث كان يوجد
عدد كتب يفوق �أي عدد ر�أيته يف مكتبة
�أحدهم.
وبد�أت بقراءة العناوين.
اخدمي نف�سك .قال مالكوملً
�شكر ًا .لكن �إذا ما ق��ر�أت كتابا ف�إين�أ�ضيفه �إىل جمموعتي.
غريب ،ف�أنا �أفعل ال�شيء ذاته .و�أ�شاربيده نحو املكتبة وق��ال :لكن انظري �إىل
�أين �أو�صلني ذلك.
�أنا �أكره البقاء دون كتب� ،إنهم......�أ�صدقاء.
هذا يوحي ب�أنك وحيدة ،قال مالكوملفا�ستدرت نحو املكتبة و�سحبت كتاب ًا.
أنت؟
هل � ِهل �أنا...ماذا؟وحيدة؟كتفي بال مباالة:
هززت ّ
لي�س متام ًا.لي�س متام ًا لكن ماذا؟وعندما حاولت �أن �أجيبه �شعرت ب�أن
�صوتي �ضعيف وك�أنه �آت من م�سافة بعيدة.
�أنا انتقائية ب�ش�أن �أ�صدقائي .لذلكلي�س عندي الكثري منهم.
�أنا �أ�سمعك ،قال مالكومل بعد �أن جل�سو�أ�شار يل لأجل�س فوق كر�سي مقابل.

لقد كانت طفولتي�.....أعني ،لقد�أحبت �أم��ي التنقل دوم��� ًا ،ومل يكن لديها
م�شكلة يف زرع جذورها يف كل مكان .لقد
كرهتُ ذلك ! كانت الكتب ال�شيء الوحيد
الثابت،لذلك دفنت نف�سي فيها.
اللعنة! يبدو ذل��ك م�ألوفا بالن�سبةيل.
جل�ست على ذلك الكر�سي.
كان وال��داي جامعيني ،قال مالكومل،كانا يفكران تفكري ًا خمتلف ًا وكانا خمطئني
على الأرج����ح .لقد �أح��ب��اين بطريقتهما
العقالنية الغام�ضة لكنهما تركاين �أكرب
وحدي ومن هنا كانت الكتب.
ف�أنت وحيد �إذن ،قلت له.وعندما غ��ادرت �أخ��ذت اثنني من كتب
مالكومل معي.
تطورت �صداقتي معه لكن ف�ضويل ظل
على حاله .مبن �أذ ّك���ره؟ ب�أمي؟ و�إذا كان
الأم��ر كذلك هل ميكن �أن يكون �أب��ي؟ مع
�أن �أمي مل تكرتث للكتب يوم ًا ،لكن ال�شبه
بيننا –با�ستثناء ط��ول قامتي– ال ميكن
�إنكاره .مل تخربين �أمي الكثري عن الرجل
الذي ت�سبب بوجودي� .أنه ذكي ،كان ال�شيء
الوحيد الذي اعتادت �أن تقوله عنه دائم ًا.
مرة عندما كنت مري�ضة ،وكانت حرارتي
مرتفعة جد ًا وج�سمي كله يحكني ،رق قلبها
ف�س�ألتها:
كيف كان �شكله؟�أنحف �شخ�ص ترينه بحياتك.�أين التقيت به؟يف منتزه ،كنت �أعر�ض ج�سمي لل�شم�سكي �أكت�سب ال�سمرة حني بد�أت تلك الأوراق
تتطاير يف وجهي ،و�أ�صبح �شكلي مثل قالب
اجل�بن والأوراق تلت�صق بي من كل مكان،
وف��ج���أة �أت��ى ذل��ك ال��رج��ل راك�����ض�� ًا وح��اول
�أن مي�سك بتلك الأوراق وراح يلتقطها هنا
وهناك لكنه مل يتمكن من الإم�ساك بها
كلها .وفج�أة ت�سمر مكانه ،ونظرة الي�أ�س
يف عينيه .كان منظر ًا م�ضحك ًا جد ًا ،ورحت
�أ�ضحك.
ثم ماذا حدث؟�ساعدته ورحنا نطارد تلك الأوراق يفكل مكان ،وعندما جل�سنا لنلتقط �أنفا�سنا،
�أخ�برين �أنه طالب .وقد كان الأذك��ى على
الإط�لاق ،كان يدر�س �شيئ ًا ال ا�ستطيع �أن
�أت��ذك��ر ما ه��و .مل �أ�سمع يف حياتي بذلك
االخت�صا�ص.
ملاذا مل تتزوجيه؟�أت��زوج��ه؟ يا الهي ،مل �أك��ن م�ستعدةللزواج ،ومل يكن من النوع الذي �أود الزواج
به حتى بعد زمن طويل.
كيف كان يبدو غري ذلك؟ ماما؟ي���ا ال��ه��ي ،ت��وق��ف��ي ع��ن الأ���س��ئ��ل��ة يا�صغريتي واخلدي للنوم.
 الح��ظ��ت �أم����ي خ��ي��ب��ة الأم����ل التي�أ�صابتني فقالت ب�أنها �ستكتب يل كل �شيء
وت�ضعه يف مغلف على �أال �أفتحه �إال بعد
وفاتها .وقد فرحت بذلك .وذات مرة كانت
تقود �سيارتها �إىل فرن�سا لق�ضاء عطلة
نهاية الأ�سبوع .وك��ان الطريق زلق ًا رطب ًا
فتعر�ضت حلادث �سري وتوفيت على الفور.
ك��ان عمري عندها ث�لاث�� ًا وع�شرين �سنة
وعندما متالكت نف�سي وذهبت لأفرز و�أجمع
�أغرا�ضها من ال�شقة� ،شعرت ب���أين طفلة
مرة �أخرى ،ورحت �أبحث عن الظرف لكني
مل �أجد �شيئا .و�صرت بعد وفاة �أمي وعدم
معرفة �شيء عن �أبي �أ�شعر وك�أين اجنرفت

�إىل بحر ال �أفق له.
كنا نتناول ال��غ��داء ذات م��رة عندما
قررت �أن �أت�شجع و�أ�س�أل مالكومل مبن كنت
�أذكره.
قال  :قابلتها مرة عندما كنت طالب ًا.هل كانت تدر�س هي �أي�ض ًا؟يا لل�سماء ،تدر�س؟ ال ،هذا ما جذبني�إليها .لقد كانت ....خمتلفة وكيف كنت
�أنت؟ �س�ألته:
كنت؟ تقريب ًا كما �أن��ا ال��ي��وم ،ر�أ�سيدوما يف الكتب� ،أكرث وحدة ،غري ممتع على
الإطالق ،خا�صة بالن�سبة لإن�سانة مفعمة
بالطاقة والن�شاط مثلها.
تابع �أرجوك.وعندما حملت كنت �سعيد ًا جد ًا �إىل�أن �أخربتني ب�أنها ال تريد م�ساعدة مني،
ظننت بداية الأم��ر �أنها �سوف تغري ر�أيها،
ولكن عندما تقدم احلمل حاولت �أن �أراها
طلبت مني �أن �أت��رك��ه��ا وح��ده��ا و�أغ���ادر.
ج��رح��ن��ي موقفها ك��ث�ير ًا لكني اح�ترم��ت
رغبتها يف عدم توريطي .وبعد عدة �أ�شهر
قبلت وظيفة ك��ان��ت ق��د عر�ضت ع��ل ّ��ي يف
نيويورك ،كان املرتب هزي ًال لكن ظننت �أن
ذلك �سوف يتح�سن.
وهل حت�سن الو�ضع ؟�س�ألتهال وعندما ع��دت وج��دت �أنها رحلتومل ترتك يل عنوان ًا.
�إذن مل تتح لك الفر�صة لتعرف �إذاكان �صبي ًا �أو...؟
فتاة؟ قاطعني مت�سائ ًال..ف�أوم�أت بر�أ�سي.
ً
لقد ك��ان �صبيا ،ق��ال مالكومل :لقدح�صلت على تاريخ الوالدة التقريبي وذهبت
�إىل مكتب ت�سجيل الوالدات لأبحث عنه.
جل�ست هناك حماولة ا�ستيعاب ما قاله
مالكومل ،و�شعرت ب�أن قطار ًا قد �صدمني..
يف مكان ما من ه��ذا العامل ل��دي ابنال �أعرف عنه �شيئ ًا� ،أ�ضاف :لقد كنت غبي ًا
فقد ت�سرعت وهربت بد ًال من �أبقى و�أكون
جزء ًا من حياة ابني.
ظننت ب�أنها قد تكون فتاة؟عفو ًا؟فتاة ،ابنة� ،أنا؟هل اعتقدت ب�أين�....أبوك؟الكتب..الكاري..الطول ...نحن...نحن نحب الأ�شياء نف�سها؟
نظر مالكومل �إيل وقال”:نحن لدينا�أ�شياء م�شرتكة حتم ًا لكني ل�ست �أباك� ،أنا
�آ�سف �أن �أخيب ظنك ليانا”
حاولت �أن �أبت�سم.
�أ�ضاف :نحن ل�سنا �أقرباء لكننا ميكن
�أن نكون �شيئا �آخر ماذا؟
�أال ميكنك التفكري ب�أي �شيء �آخر؟�آه�...آه.�أ�صدقاء�أ�صدقاء؟لقد كنت �أح��دق يف وجهك لأ�سابيع.فجر ا�ستخدام مالكومل لهذه العبارة نوبة
من ال�ضحك.
قال � :أ�شركيني معك يف النكتة قلي ًال.ح�سن ًالكي ترى �أننا ميكن �أن نكون �أ�صدقاء�أحيان ًا.
ابت�سمت له وكانت ابت�سامتي عري�ضة
ودافئة كتلك التي بادلني �إياها.
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ق�صة

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ذكرى وعربات

�أربع طرق لقتلي
•فاديا عي�سى قراجه

• حممد احلفري
جل�س يرقب ذلك الوادي الذي ع�شقه منذ نعومة �أظفاره حيث جال بناظريه على حوافه املع�شبة،
كان على حافة العمر� ،شعر باحل�سرة لأن الكر�سي اجلال�س فوقه يبقيه حمدود احلركة ،متنى لو ي�ستطيع
�أن يقوم ويرك�ض على هذا الطريق املعبد كما �أيام زمان ،متنى لو يقفز على ال�صخور املحاذية للطريق،
ينتقل بر�شاقة من واحدة لأخرى لريقب �أ�شجار الوادي ودروبه املت�شعبة ،ي�ستمتع بزقزقة الع�صافري،
وهي تن�شد للحياة يف مثل هذا الوقت ال�صباحي ،لو ي�سلك ذاك الدرب امللتوي املو�صل �إىل عني املاء يف
منت�صف الوادي بالت�أكيد كان �سي�شرب منها حتى يرتوي و�سيغرتف بيديه من مائها ليغ�سل وجهه ويبلل
ج�سده ثم يجل�س بفرح عند جدولها املن�ساب عرب ال��وادي ،داعبت وجنتيه ن�سمات �صباحية �شعر بها
ت�صعد من �أعماق الوادي لتخفف عنه الأحزان� ..آه كم يع�شق ذاك الوادي ،حكايته معه حكاية طفولة ال
تتوقف وال تنتهي ،فكر للحظات هل تخون الأماكن ع�شاقها �أم اخليانة طبع ر�سم على قلوب بع�ض الب�شر
ليلونها بالبغ�ض والقتامة؟ ..بعد غيابه ل�سنوات طويلة كان �أول ما فعله ب�أن عاد �إىل هذا املكان الذي
يجل�س على كر�سي فوقه الآن حيث ق ّب َل يومها حجارة الطريق وعانق بقلبه الأ�شجار والع�صافري ويومها
�أح�س بهواء املكان يالم�س �شغاف قلبه وبنبع من احلب يطلع من داخله ..ال يدري من �أين طلعت له تلك
الفتاة وك�أنها حورية �أخرجتها مياه تلك الأر�ض �أو حمامة انتقلت بني �شجريات الوادي لت�صل �إليه حيث
قبلته بحرارة ونهم وبقي يف ده�شته ي�سطر ال�صمت حماو ًال تذكر ذلك الوجه اجلميل الذي قطع عليه
خلوته وخ�شوعه يف ح�ضرة املكان وجالله وقبل �أن يخرج ال�س�ؤال من فمه قالت ب�أنها توقعت �أن ي�أتي �إىل
هنا فور و�صوله من ال�سفر وهي تنتظره مذ كربت ونبتت يف داخلها الأنوثة لتكون له من دون الرجال..
ذكرته ب�أنها ابنة �صديقه عمران فبكى عليه �أ�شد بكاء وغ�صت روحه لأجله بالدموع..
مل يكن ذاك الأ�سمر وا�سع العينني و�صاحب ال�شعر الناعم �صديق ًا عادي ًا مير كغريه مثل الغمام
ومي�ضي لكنه �صديقه الوحيد� ،أخ ًا عزيز ًا ا�ستثنائي ًا يف كل �شيء وحمبته فا�ضت عليه مثل نهر متدفق
غزير العطاء ،يذكر جيد ًا ذاك العناق الدامع املرير الذي �سبق توجهه نحو الطائرة املغادرة �إىل البعيد،
كان وداعه عظيم ًا وقا�سي ًا كاملوت هونته الأيام وم�شاغل احلياة ليغدو مع الوقت جرح ًا ينز بني حني
و�آخر ..توقع �أن يلتقيه فور عودته من ال�سفر لكنه وجده قد �سافر �إىل مكان ال عودة منه وال رجوع ًا
ف�شد على اجلرح حماو ًال مداواته بالن�سيان وا�ستكما ًال لذلك مل يزر بيتهم وال �شارعهم وجتنب �أن يلتقي
�أي فرد من العائلة ،هو وعمران كانا يق�ضيان �أوقات ًا طويلة يف هذا املكان وعندما تزوج �صديقه و�أجنب
ال�صبيان والبنات كان يرتكه مع زوجته ليلعب مع �أوالده “احلجلة واال�ستغماية” ويرك�ض لي�سابقهم
م�سافات طويلة وقد اعتاده �أبناء رفيقه كواحد منهم ومل ينظروا له قط ب�أنه رجل يف �سن والدهم ،كان
�أحيان ًا يناف�سهم يف الغناء وكثري ًا ما جتمعوا حوله على �صخرة كبرية ووا�سعة لينادي عليهم مغني ًا “يا
والد حمارب ”.،فيجيبونه ب�صوت واحد كفرقة غناء جماعي “لوال” يكمل الهث ًا وحني يرى تربم �صديقه
وانزعاجه من ذاك ال�شغب ينادي من جديد حم ً
وال الأغنية �إىل مق�صد �آخر حيث ي�صيح ب�صوت �أكرث علو ًا
من ذي قبل “ياوالد الكوكو “ .،فريدون بخجل “ لوال “ عندها ي�ضيف “ يلعن �أبوكو “ كانوا يدركون ب�أنه
يق�صد �أبيهم يف تلك الأغنية لذا ينقلبون على ظهورهم �ضاحكني يف نهايتها ،وبالرغم من �صغرهم يعرفون
�سر تلك العالقة وحجم املحبة التي جتمع بني ال�صديقني..
�أخذته العربات على �صديق �شق الروح حني غادر وطلعت الذكرى بتفا�صيلها ال�صغرية دفعة واحدة،
�شعر بنعومة يدها وهي مت�سح مبنديلها دموعه الناجية من بركان يغلي داخله ،نظر �إليها بامتنان وقال:
“�سلمت يداك يابنتي” �أم�سكت يده بحنان مفقود ثم قر�صت خده كما كانت تفعل �أيام طفولتها وقالت:
“ل�ست ابنتك� ،أنت مل تتزوج �أ�ص ًال حتى ليكون لديك الأبناء” هز بر�أ�سه موافق ًا ف�أردفت“ :منذ �سافرت
و�أنا �أتابع �أخبارك حلظة بلحظة� ،أنتظرك ب�شوق ولهفة تكاد حترقني �إن مل ت�سكب عليها مياهك”.،
�أراد �أن يقول ب�أن كهوف الغربة قد �شربت مياهه لكنه ا�ستدرك وهو يحاول �أن يطلق ابت�سامة فات وقتها
وقال�“ :إن مل تكوين ابنتي ف�أنت ابنة �أخي على كل حال” قالت ب�صوت حاولت �أال يكون مرتفع ًا�“ :أخوك
مات والبقاء ل�صاحب البقاء� ،أريدك �أن ت�ضمني كما كنت تفعل �أيام زمان� ،أريد �أن �أغفو يف ح�ضنك و�أتو�سد
ذراعك �إىل الأبد”.
جمدته الكلمات يف مكانه ومل ينب�س ب�أي حرف حيث راح يرقبها وهي تداعبه وتالعبه ،تدور حوله
وتفعل ما يفعله الأطفال الذين كربوا وتدربوا جيد ًا على احلياة ،كانت يا�سمينة بعطر اليا�سمني جذابة
و�شهية ترك�ض حوله كمهرة وتطل عليه كغزالة وتدرج بجانبه كطائر احلجل الباحث عن ع�ش تفق�س
منه كل عام �أفواج ًا جديدة من الفراخ ت�ستقبل احلياة بحب و�شغف ودفعته دماء ال�شباب املتبقية يف
عروقه كي يوافق بعد �أن �سدت عليه الذرائع التي متنعه من دخول جنتها املوعودة ودخل بعد تردد
ه�ضابها و�سهولها ووديانها وكانت جنة حقيقية ذات �أنهر جارية وقطوف دانية و�أ�شجار �سامقة ،ثمارها
بديعة و�أزهارها من كل جن�س ولون وحاول جاهد ًا �أن يكون فالح ًا ن�شيط ًا يعرف كيف يرعى جنته بعناية
فائقة ومتى يفلح �أر�ضها ويرتكها لل�شم�س تعقم تربتها ثم يعود ل�سقايتها من جديد ،حاول �أق�صى ما
ي�ستطيع لكنه ف�شل يف �أن يكون ذاك الرجل الذي تخيل ب�أنه قادر على القيام بدوره ووجد نف�سه حمكوم ًا
بالزمن وقد �أقعده فوق هذا الكر�سي وحفر فوق وجهه �أخاديد كثرية وعميقة وكما ظهرت يف حياته
فج�أة كذلك اختفت ،ان�شقت الأر�ض وابتلعتها �أو �أنها عادت حمامة ت�سللت مع �شجريات الوادي ورجعت من
حيث �أتت� ،شعر للحظات بحركتها وكاد يجزم ب�أنه ر�أى طائر ًا �أبي�ض اللون بحجم حمامة يرفرف مبتعد ًا
عرب ذاك الوادي .،ابت�سم من قلبه ملتم�س ًا لهروبها العذر طاملا ب�أن فارق ًا �شا�سع ًا بني احللم والواقع وبني
الفكرة وتطبيقها ومن جديد داعبت روحه ن�سيمات الوادي ال�صباحية حاول �أن ي�ستن�شق �أكرب كمية منها
قبل �أن يدفع بكر�سيه عائد ًا �إىل املنزل ويف قلبه �سعادة غامرة ال يدري �سببها �أو م�صدرها يف ذلك ال�صباح
لكنه كان عاجز ًا عن �إيجاد ال�سبب احلقيقي الذي يدفع بالإن�سان �إىل تربته الأوىل ومائه الأول حيث
مراتع الطفولة ومالعب ال�صبا وملاذا ي�شده احلنني دائم ًا لتلك الذكريات؟..

ب�ين ت��ل��وي��ح ���ض��وء �شحيح ،
و�أفول جنم �صغري ..قلت له:
م����والي ل��ن��ب��د�أ ب���احل���رق..
فاحلرق لن يبقي على �أي �أثر.
قال بعد تفكري طويل:
احل����رق ؟؟ ال ي���ا ري��ق��ي..
لأن الدخان �سيت�صاعد ،و�سوف
تكن�سه ال���ري���ح ،وت����أخ���ذه �إىل
�أم���اك���ن ���ش��ت��ى ،و���س��ي�����س��ك��ن روح
الق�صب ،في�أتي الراعي ،وي�صنع
لنف�سه ن��اي�� ًا ك��ي ترعى �أغنامه
ب�سالم ،ناي الق�صب �ستبوح ب�سر
الدخان ال��ذي �سكنها ،والدخان
�سيعيد �سرك يا �سري الأوح��د،
وت���خ���رج�ي�ن ث���ان���ي���ة م���ع���اف���اة،
وتعودين للرثثرة التي �ستخلب
الأل��ب��اب ،وتبهر العقول..وهذا
�سيبعدنا ع��ن غايتنا اخرتعي
ميتة �أخرى يا ناري.
قلت ببهجة طفل غرير:
�إذ ًا الذبح فال هواء وال دخان
وال �أرواح ق�صب تف�شي �سري
للريح وال�شجر
كاد �أن يعدَّ املذبح كي يقطع
عنقي لكنه تراجع وقال:
ال����ذب����ح ؟؟ ال ي����ا م��ن��ت��ه��ى
ا����ش���ت���ه���ائ���ي..ال���دم ���س��ي��ت��دف��ق,
وينغر�س يف رحم الأر�ض و�سوف
ت�شربه �شجرة التفاح العط�شى..
���س��ي���أت��ي ال��رج��ل ويجل�س حتت
ظ�لال��ه��ا،و���س��وف ينتقي تفاحة
�أم��ل��ودة براقة� ،سينه�شها بجوع
الذكور كلهم ..و�ستقف حروفك
يف حلقه ,وتقفزين كجنية يف
ذرات دمه التي �ستغلي حتت وابل
من ثرثرتك..لن ينفع الذبح..
اختاري ميتة ال حياة بعدها..
جت��ول��ت �أم��ام��ه و�أن���ا �أف��رك
جبيني..قلت ل��ه ب�صرخة من
اكت�شف قارة من الرحيق:
�إذ ًا ال�شنق..حيث ال عواء
ري��ح ،وال دم يجري وال �شجرة
خطيئة تثمر ،وال �أرواح ق�صب
تهذي..
ق���ال وه���و يطيل ال��ن��ظ��ر يف
احت�ضار الليل:
ال�شنق...ال�شنق..ال..ال..
تخرفني يا �شم�سي؟ �ستلتف
ماذا ّ
ح��ب��ال القنب احل��ن��ون املغم�سة
ب��زي��ت ال��زي��ت��ون ح��ول عنقك..
وه��ذه احل��ب��ال ه��ي ابنة �شجرة
القنب التي حتيكون من خيوطها
مفار�ش اللذة والأمل ..والزيت
ه��و م��ن ���ش��ج��رة ال غ��رب��ي��ة وال
�شرقية� ..سيت�صارع الأقنومان
على �أكل حلمك ...وهنا الت�صاق

اللحم وال���دم ..،يعني ثرثرتك
�ستعمر �آالف ال�سنني..و�ست�ضرب
جذورها يف الأعماق...ما بك يا
ريقي اخرتعي ميتة ال حياة وال
ثرثرة بعدها..
جل�ست مثل �أرنب يرجتف..
قلت ب�تردد ي�شبه ت��ردد جندي
ح�سم معركته:
الغرق ....ال قنب ,وال زيت,
وال �أرواح �شيطانية ترتاق�ص.
ك���اد �أن ي��رب��ط��ن��ي ,ويكمم
وج���ه���ي ،وي����ق����ودين �إىل بحر
متالطم الأمواج لكنه توقف على
حافة جرف �شاهق..ثم عاد بي
�إىل زمهرير الوقت ..كنا من�شي
منك�سي ال���ر�ؤو����س ..مل �أ���س���أل��ه
ملا ع��اد بي..لكنه انتحى مكان ًا
دائري ًا �أدخلني يف طال�سمه ..ثم
قال وك�أنه يهذي:
ال��غ��رق ممكن ج����داً ...لكن
ي��ا �سمكة ���ش��ه��وت��ي �ستتحولني
�إىل زب����د �أب��ي�����ض ي�����س��ب��ح ف��وق
امل��وج ،ويحكي لع�شاق ال�شواطئ
ع���ن���ك ,..وت�����ص��ب��ح�ين ع��رو���س��ة
احل����رف م���ن ج���دي���د ,ت�سبحني
�ضد ال��ت��ي��ار ،وتلهمني النوار�س
املتمردة على �شواطئك ،و�سيعود
جنون �ضجيجك و�شغبك يخرتق
الآف�������������اق...ال..ال� ..أع���ي���دي
التفكري ال��وق��ت مي�ضي و�أن���ا ال
قدرة يل على ال�صرب...
�صبح اال�صباح وما زلنا
حل
ُ
داخ���ل جبة هند�سية تر�شقنا
نحو امل��رك��ز ت��ارة ونحو املحيط
ت���ارة �أخ���رى دون �أن ت�ساعدنا
�أفكارنا على طريقة يقتلني بها
وال يبقى يل �أي �أثر..
قال بعد لأي وهو يدثرين
بجبته ،ون�صبح اثنني يف واحد :
�س�أقتلك حب ًا.
ثم اختفينا ومل يبق منا � ُّأي
�أثر..
(�أ�صل احلكاية)
�صاحب اجلبة:
قلت له:من �أنت؟
ق��ال يل :ادخ��ل��ي .ث��م رمى
�سهم ًا ،وم�ضى..
دخلت..ثم خرجت..بحثت
عن ال�سهم اخلفي�..سمعت �صوت ًا
يقول يل:
 ادخلي ثانية ،ف�أنت �سنائي،وعتمة نوري ،ووهم احلقيقة يف
�أ�ضلعي ..ادخلي فال�سهم هناك
وهنا ..ير�صد نقطة بي�ضاء يف
قلبك..
قلت له :موالي �أين �أنت ف�أنا

ال �أراك..
ق�����ال يل :ل����ن ت���ري���ن���ي..
امل�����س��ي��ن��ي ..ف��ف��ي ال��ل��م�����س �أرب���ع
ف��وائ��د..حت��ري��ك وج����ع ،وفتح
ج���رح ،وانت�صاب �أمل ،وانتفاخ
ثغر.
قلت ل��ه :م��والي كيف �أمل�س
ماال �أراه ؟
ق����ال يل :ادخ���ل���ي ج��ب��ت��ي،
ال�سقاء..
فالظم�آن ي�أتيه �صوت َّ
ف�أنا الظم�آن و�أنت ريقي
ك����ان����ت ال������رم������ال ت��غ��ط��ي
جبهته...
دخلتْ روح��ي ع��اري��ة �إليه,
وغط�ستْ �إىل عنقها يف الكوثر..
جاء �صوت لي�س من الداخل
وال من اخل��ارج ،لي�س من اليمني
وال من ال���وراء ،لي�س من الأم��ام
وال م��ن اخل��ل��ف (�إىل �أي جهة
�أت���وج���ه؟) ���س���أل��ت��ه و�أن����ا �أغ���رق
برمال حروفه..
ق�����ال يل :ح���ي���ث ت��ك��ون�ين
�أن��ت� ,أنا �أك��ون ..وحيث خال�صة
ع�سلك.
نبيذي ,ي�سيل �شهد
ِ
قلت له و�أنا �أت�شبث بوهمه:
م���والي ي��ا ���ص��اح��ب اجل��ب��ة،
حللّ كيميائي فقد �ضاقت روحي
هنا ،فكك �أ�ضلعي و�أعد ت�شكيلي,
وغيرِّ �صفاتي ف�أنا ما عدت �أطيق
م�لاحم��ي ،وجم��ل�����س��ي ،ون��ا���س��ي..
اقتلني..اقتل ح���رويف ,واقتل
ه��ذا التوق ال�ساكن يف لهفتي..
�أعدين راعية ال حدود لها �سوى
الغيم،وال لغة لها �سوى حروف
ا�سمك الأربعة ,وال حلن لها �سوى
�أج��را���س امل��راع��ي� ..أع��دين �إىل
كهف ال �ضوء فيه �سوى عينيك،
وال زاد فيه �سوى ���ص��درك ،وال
�شيء يغطي بدنك ,وبدين �سوى
ال��وج��دُ فاحرتق،
ع�شب ق��ارب��ه
ّ
حطم �أ�سواري ،واقتحم �ساحاتي
ال��غ�براء،اح��ف��ر يل ج��ح��ر ًا حتت
ق��دم��ي��ك ،ال �أري�����د ن�����ور ًا ���س��وى
ن��ور خطواتك ،وال �صوت ًا �سوى
����ص���وت ���ص��ه��ي��ل��ك ف����وق ج��ث��ت��ي،
ازرع يف �سكينتي ب���ذرة اخللق,
علي خما�ضك الطويل,
وم��ار���س ّ
ث��م �ضعني م��ول��ودة ج��دي��دة يف
ح�ضن �أمومتك ,و�أر�ضعني حليب
ال�ضوء ال��ذي ينثال مطر ًا فوق
رمال غربتك ،واح�شو �أبجديتي
ب��ث��ق��وب ب���ردك وج���وع���ك ..وال
تخف �س�أعطيك �سري كي تعيد
خلقي بعد قتلي ...وه��ذه �أرب��ع
طرق لقتلي ...فاخرت واحدة.
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بيــــــــان
من فل�سطني �إىل الكتاب العرب وكتاب العامل:

نريد �أفعالكم  ...ال �أقوالكم!!

يدي��ن االحتاد العام للكت��اب والأدب��اء الفل�سطينيني،
واالحت��اد الع��ام للكت��اب الع��رب الفل�سطيني�ين (، )48
املج��ازر الت��ي تقرتفه��ا ق��وات االحت�لال الإ�سرائيلي �ضد
�أبناء �شعبنا الفل�سطيني يف قطاع غزة ،والتي راح �ضحيتها
حت��ى الآن الع�ش��رات من ال�شه��داء ،واملئات م��ن اجلرحى،
الذي��ن ق�ض��ى ع��دد كب�ير منه��م حت��ت ركام منازله��م التي
ُق ِ�صف��تْ ب�أعت��ى �آل��ة حربي��ة يف الع��امل� .إنّ ه��ذه املجازر،
الت��ي تك�شف عن الوجه احلقيقي لدول��ة االحتاللُ ،تن ُ
َفذ
يف ظ��لّ م�ؤامرة �صمت عربي ر�سم��ي ودويل مطبق ،ويف ظل
يرت��ق بعدُ مل�ستوى ح��رارة الدم
فع��لٍ جماه�يري عربي مل
ِ
الفل�سطيني الذي ي�سيل على �أر�ض غزة احلبيبة.
ك��ب �ض��د �أبن��اء �شعبن��ا يف قطاع
�إنّ املج��ازر الت��ي ُتر َت ُ
غ��زة اليوم بد�أ الإع��داد والتمهيد له��ا يف ال�ضفة الغربية
من��ذ حلظة الإعالن عن فقدان �آث��ار ثالثة م�ستوطنني يف
عملي��ة ما ت��زال حماط��ة بالغمو���ض ،وما �أعق��ب ذلك من
ا�ستباحة لل�ضفة املحتلة ،من �أعمال قتل ،واقتحام للمنازل
ال�سكنية وتنكيل وح�شي ب�سكانه��ا الآمنني واعتقال املئات
منهم والزّ ج بهم يف غياه��ب ال�سجون ،ومداهمة للجامعات
واجلمعي��ات اخلريية وم�صادرة حمتوياتها .لقد رافق تلك
اجلرائ��م حتري�ض عن�ص��ري� ،سيا�سي وع�سك��ري و�إعالمي
�إ�سرائيل��ي� ،ضد �شعبنا الفل�سطيني ،نرى نتائجه على �أر�ض
قطاع غزة البطولة والفداء والت�ضحية وال�صمود اليوم.
وكم��ا يف كل معارك��ه ال�سابق��ة ،ومن��ذ ب��د�أ الع��دوان
الإ�سرائيل��ي الأخري عل��ى �أهلنا يف ال�ضف��ة الغربية� ،أثبت
�شعبن��ا الفل�سطيني جم��دد ًا على وحدت��ه يف الأمل والأمل
وامل�ص�ير ،و�شهدت فل�سط�ين بكامل تق�سيماته��ا اجلغرافية
الطارئ��ة حت��ركات جماهريي��ة وا�سع��ة لإ�سناده��م
وم�ساندته��م .وما �أن ب��د�أ الع��دوان الإ�سرائيلي على قطاع
غزة ،كان �أهلنا يف فل�سطني  48يدخلون يف معركة مواجهة
مبا�ش��رة وعنيفة مع القوى الأمني��ة لدولة االحتالل� .إن
�أهمي��ة احل��راك الفل�سطين��ي يف الداخ��ل ال تكم��ن فق��ط
يف الت�أكي��د عل��ى وح��دة ووحداني��ة �شعبنا ،ب��ل و�أي�ض ًا يف

الت�أكي��د على وحدة م�صري هذه البالد ،ولعل هذا �أخطر ما
يثري قلق االحتالل.
ويف الوق��ت ال��ذي يث ّم��ن يف االحت��ادان ه��ذه الوقف��ة
ال�شجاعة لأبناء �شعبنا يف �أماكن تواجده كافة ،وبخا�صة
ه��ذا احل��راك العظي��م واملب��ارك يف فل�سط�ين  ، 48ف�إنّ��ه
يهي��ب بالكتّ��اب واملثقف�ين الفل�سطيني�ين االنت�ص��ار ل��دم
�شهداء �شعبنا الأكرم من��ا جميعا ،ولآالم اجلرحى ،ودموع
الأمه��ات ،واالنتم��اء له��ذا ال�صم��ود الأ�سط��وري العظي��م
لأهلن��ا يف قط��اع غ��زة ،و�أن يلتفوا ح��ول القط��اع انت�صار ًا
ل��ه  .كما ويهيب االحتادان بالأخوة م��ن الكتاب واملثقفني
العرب ،وهم املج َّربون دائم ًا ،بالتحرك من �أجل ا�ستنها�ض
هِ مم �شعوبه��م لك�سر م�ؤامرة ال�صم��ت الر�سمي على املجازر
الت��ي يقرتفها عدون��ا ،و�أن ال يذهبوا وراء الإعالم املخادع
واملخات��ل ال��ذي يعل��ن ت�شفّيه مبا يلح��ق ب�أبن��اء �شعبنا يف
القطاع ،وك�أنّ من ُيقتلون هناك لي�سوا من الأطفال والن�ساء
وال�شي��وخ الذين ُتر َدم منازلهم فوق ر�ؤو�سه��م ليل نهار � .إنّ
عل��ى �أخوتن��ا م��ن الكت��اب املثقف�ين الع��رب الذي��ن حملوا
فل�سط�ين هوي��ة ن�ضالي��ة له��م ،ووقف��وا دائم��ا يف اخلندق
الأول للدف��اع عنها مطالبون الي��وم �أكرث من �أي وقت م�ضى
لالنت�ص��ار لفل�سط�ين ،والعم��ل عل��ى ا�ستنها�ض فع��ل �أبناء
�شعوبه��م لإعالء �أ�صواتهم يف وجه هذا العدوان ،و�أمام من
ي�صمت��ون عليه .كما ويهيب االحت��ادان بالكتاب واملثقفني
يف خمتل��ف دول الع��امل م��ن �أ�صدق��اء �شعبن��ا الفل�سطيني،
وم��ن يقف��ون معنا �ضد الظل��م ،ويف خندق الدف��اع عن قيم
الإن�سانية واحلرية والعدل ب�إعالء �صوتهم انت�صارا للحق
الفل�سطيني ،و�ضد العدوان.
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بيــــــــان
من االحتاد العام للأدباء
والكتاب العرب ب�ش�أن الغارات
ال�صهيونية على غزة
م��رة �أخ��رى يتابع العامل كله� -صام ًت��ا -الغارات اجلوية املكثفة ،الت��ي ي�شنها العدو
ال�صهي��وين ب�لا هوادة وال رحمة ،على ال�شعب العرب��ي الفل�سطيني يف قطاع غزة ،خمل ًفا
ال�شه��داء واجلرح��ى والدمار يف كل م��كان ،غري عاب��ئ بالأ�صوات القليل��ة اخلافتة التي
ت�ستنكر �أفعاله ال�شنعاء ،وم�ستغ ًال احلالة العربية املتخاذلة ،واالقتتال العربي العربي
يف �أك�ثر من م��كان بوطننا ،وخمالف�� ًا كل املعاه��دات واملواثيق والأع��راف الدولية ،التي
ت�ض��ع حماية ال�شعوب حت��ت االحتالل على عاتق قوى االحت�لال ،ومتجاوز ًا عن �أب�سط
قواعد الإن�سانية.
�إن االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب ،وهو يتابع عن كثب ف�صول جمزرة جديدة
ترتكبه��ا ق��وات االحت�لال ال�صهي��وين ،لينب��ه الع��امل �أجم��ع �إىل �أن �إطالق ي��د القوات
ال�صهيوني��ة �إىل هذا احل��د ،دون لوم وال تدخل لإحقاق احلق ،ليه��دد م�صداقية الدول
احلرة يف هذا العامل ،تلك التي ال تتوانى عن �إ�صدار البيانات والتعليقات لإدانة �أعمال
املقاوم��ة ،الت��ي تبيحها كل ال�شرائ��ع واملواثيق الدولية ،يف حني تغ���ض ب�صرها وتتعامى
ع��ن املجازر الت��ي ترتكب يف ح��ق املدنيني العزل ،الذي��ن ال يحملون ال�س�لاح وال ميلكون
و�سائل الدفاع عن �أنف�سهم.
لق��د كن��ا ومازلن��ا و�سنظ��ل مع ح��ق ال�شع��ب العرب��ي الفل�سطين��ي يف �أر�ض��ه ووطنه
وتاريخ��ه ومقد�سات��ه ،و�ضد كل �أ�شكال القه��ر واالغت�صاب والعدوان ال��ذي ميثله العدو
ال�صهي��وين ال��ذي يغت�صب الأر�ض ومن وم��ا عليها ،و�سنظل نعمل وندع��و الآخرين للعمل
حتى تتحرر كامل الأر�ض العربية من دن�س االحتالل الكريه.
لق��د نبهن��ا كث�ير ًا -نح��ن الأدب��اء والكت��اب واملثقف�ين الع��رب� -إىل �أن ح��ل ق�ضي��ة
فل�سط�ين يب��د�أ من �ض��رورة التواف��ق العربي ،وجت��اوز اخلالف��ات ال�ضيقة الت��ي تع�صف
ب�أمتن��ا ،والتكت��ل وراء اله��دف الأ�سم��ى والأعلى� ،أال وه��و �إقامة دول��ة عربية متقدمة
دميقراطي��ة ،حتفظ للإن�س��ان العربي حريت��ه وكرامته وكيانه ،وت�ص��ون خ�صو�صياته،
وتدفع��ه نح��و التحديث والبحث العلم��ي واالبت��كار والعمل والت�صني��ع يف كل املجاالت،
حت��ى ال ن�ستم��ر عال��ة عل��ى الع��امل كم��ا نح��ن الآن ،ولنتمك��ن م��ن امل�شارك��ة الفعال��ة
يف �صن��ع حا�ض��ر وم�ستقب��ل احل�ض��ارة الإن�ساني��ة ،وال يتج��ر�أ عل��ى �إهانتن��ا �أح��د.
عا�شت فل�سطني حرة م�ستقلة..
واملجد لوطننا العربي الكبري.

يا نار كوين برد ًا و�سالم ًا على غزة و�أهلنا فيها
الرحمة ل�شهداء �شعبنا و�أمتنا الأكرم منا جميعا
ال�شفاء العاجل جلرحانا الأبطال
حممد �سلماوي
			
احلرية لأ�سرانا البوا�سل
الأمني العام لالحتاد العام للأدباء والكتاب العرب
وموحدة وموحَ دة
واحدة ِ
وعا�شت فل�سطني ِ
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�أ�صوات جديدة

فرح اليا�سمني

�سيمفونية املاء
•عالء زريفة
وحيد ًا �أمام طغيان املاء
ووح����ي����د ًا �أم������ام �أوه���ام���ك
مر�سومة على �صفحة املاء
ال �أعرث على وجهي
وال �أجد �شيئ ًا مني يف عيون
الآخرين
وك�����ش��ري��ط ���س��ي��ن��م��ائ��ي متر
اللحظة
فك�أنني مل �أكن
ومل تكن ..تلك الأيام
ويف �آخر النفق املظلم
يخرج الهواء املقطر بذرات
الربد ,مني
فرتجتف ال�صورة
و�أدرك نفْ�سي ون َف�سي مع ًا
قربان ًا يجل�س بوجوم على
باب معبد قدمي
ليخنق ال��ق��وم خ��وف��ه��م �أو
جهلهم ..ال فرق
وواحد عرفته..
من كان يحمل ال�سكني
م�صلي ًا �أم����ام حم���راب علم
مقتله وقاتله
ف�سلمه ظهره و مل ينظره
وكان هذا نف�سه
ملك ًا �أ���س�ير ًا �أ���ض��اع ث����أره بني
الرمال وبيزنطة
ومن عرفته
كان مدفون ًا حتت �صخرة
�أبحث عنه ويعرفني
�أخطئه وال يخطئني
ال �أراه وال �أغيب عنه
�صنو ًا ُاج��ت��زء مني �أو قيل
�ضلع
عقلي ال�شريد يف اخل�لاءات
البعيدة
آخر ..هو �أنا
� ٌ
قتلته
�أح��م��ل��ه على ك��ت��ف��ي ..جثة
وذنب ًا ال يغتفر
�أم�شي به ..بال دليل
�إال نعيب الغراب والوقت
ودموع ال�سماء ..تلعنني
وه��ذا اجلبل ال��ع��اري �إال من
ظله

• جناح العرجني

فهل ت�سمعني يا �أخي
يا ابن �أبي و�أمي
�سالم لك..
�سالم لنهاراتك الدافئة
و���س�لام حل��ا���ض��رك املغم�س
بزيت االعرتاف
و�سالم لعيونك البنية
ت�ضيء جفون الليلك
و�سالم لدمعك الرطب
ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ���ص�لاة  ,وعلى
عتبة وداع
���س�لام ل��ل��ب��داي��ات م��ر���ص��ودة
بطل�سم النهايات
و�سالم ًا للنهايات مو�صودة
ب�أقفال البدايات
�سالم عليك يا �أخي..
يا ابن �أبي و�أمي
يتكاثر ال��ه��واء اخل�����ش��ن يف
رئتي
ويف حديقة منزيل
يوزع نف�سه يف املكان
وك��م��ن ي�سري يف ن��وم��ه ,ميد
يديه نحوي
لأ�صري لون ًا بال رائحة
�أنفخ يف الفراغ تبغي..
�أنفخ فراغي...
�أح����رر ق��ل��م��ي م��ن �أم��را���ض��ه
ال�سارية وغري ال�سارية
فمن �سيقنعني بالنوم باكر ًا
هذا امل�ساء
و�أنا حمتاج للتال�شي نور ًا مع
ال�صباح
و�أن�����ا حم��ت��اج للتجلي م��رة
�أخرى..
فه�ؤالء الب�شر حمقى
و�أنا �أكره جميع ق�صائدي

يف ف�سحة الأم����ل ال��ب��اق��ي��ة من
حياتي املتعبة ،وعند حمطة مليئة
ب����أزه���ار ال��ي��ا���س��م�ين ن��ادي��ت��ه��م... :
واجتمعت بهم ...وكفكفت دموعي..
دم��وع��ي ال��ت��ي ت��ك��وي وج��ن��ت��اي بلهب
االن��ت��م��اء �إىل الأ���س��رة ـ والع�شرية ـ
والوطن� ..آه يا وطن ناديتهم لأب��د�أ
م��ع��ه��م ح������واراً ..واحل�����وار ال يعني
امل�صاحلة ..احلوار يحمل يف جوهره
االخ���ت�ل�اف ...واالخ��ت�لاف ���ض��روري
متغرية..
جادة
للمرور والو�صول �إىل
ٍ
ٍ
و�إىل حلظة نورانية جديدة..
فقلت لها� :أن��ت ذاهبة �إىل مكان
جديد كلي ًا ..جديد بكل مفرداته..
و�صيغه ورم���وزه ..ورائحته ..ورمبا
ب��ط��ع��ام��ه ول��ب��ا���س��ه ..ج��دي��د على
تربيتك وتربيته ولكنه يدعو رمبا يف
نف�سه ونف�سك �إىل الفرح ..ورمبا �إىل
النجاح..
و�أ�شعر ب�أن كل ما يحدث هو �إجناز
لك وله وال �أدري �إن كان هذا الإجناز
يليق بك� ،أو بهم� ،أو به ....،قفي...
انظري ...فكري ....وبعدها نفذي
و�أنت �أيها القادم على ب�ساط من زهر
اليا�سمني ..اخرج من دائرة ال�صراع
والأنا �إىل دائرة احلوار..
و�أنتم �أيها الهابطون �إىل مرتفع
القدا�سة يف منظومة احلب ،والعطر،
والأ����س���رة واالن��ت��م��اء �أن��ت��م �أي�����ض�� ًا..
اخرجوا من دائرة ال�صراع �إىل دائرة
احل����وار ..وليحمل ك��ل منكم زه��رة
يا�سمني..
�أم��ا �أن���ا ..ف�أ�شعر ب���أن م��ا يحدث
هو منعطف حقيقي ..ولكن مل �أجزم
ب�أي قرار �إيجابي �أو �سلبي ..لأنني ال
�أملك مفاتيح القدر ..وما يحدث هو
منعطف حقيقي ال بد من امل��رور به
لكل الأطراف والأطياف...
احلياة قا�سية وقوانينها �صارمة
وم��ا كتبه الرحمن يف علياء �سمائه
ال �أظ���ن ب����أن الإن�����س��ان �أو ال�صرب �أو
الزمن �سوف ميحوه ..لذا �أق��ول لكم
جميع ًا...
كلنا م��ارون� ..أو عابرون يف هذا
املنعطف ...ودع��وة بل رج��اء مكرر
ومرير ب�أن ن�ستقبل احلوار ونلتقي مع
بع�ضنا يف املنعطف بعقول مفتوحة
على ك��ل م��ا يطويه القلب م��ن نب�ض
ال�شرايني ،وحرارة ال�شوق واملحبة..

ول��ن��دع احل��ق��د وت��راك��م��ات ال�سنني
ون�ستقبل الأيام القادمة ب�أرواح نقيه
و�أف��ك��ار ج��دي��دة ب��ن��اءة م��ل���ؤه��ا حب
الآخ��ر والت�سامح ..تعالوا يا �أبنائي
جميعنا لنقف على جبل يطل على
وادي املحبة وي�شرف على بحر ال�شوق
وينتهي �إىل حدائق وب�ساتني مغطاة
ب�أزهار اليا�سمني..
تعالوا نتعانق ونت�صافح ونت�سامح..
ولي�شعل حب الآخر يف قلوبنا جذوة
الأمل وامل�ستقبل ..م�ستقبل الإن�سان
املمتلئ نقاوة ..وطيبة ..وح�ضارة..
و�أم��ل وعمل ..والتعلم والعلمانية..
ذاك العمل الذي يلقي ترهات �سنني
االنحطاط يف ه�شيم نار قوة الفعل
والدميقراطية ..ور�شقات من احلوار
الهادف البناء....
تعالوا .... :نرى حلم ًا واحداً..
رمبا ي�صري حقيقة..
�أم���ا �أن�����ا ....ف�س�أحلم بحدائق
احل��ب واليا�سمني حتيط مبنازلنا..
وبع�ض من �شقائق النعمان تذكرين
بجمال الطبيعة الربيئة ..البعيدة
عن �صدام ال��ر�أي ..وال��ر�أي الآخ��ر..
ولكنها �سوف تفتح الأب��واب� ..أبواب
العبور �إىل ج��ادة ال�صواب والعودة
�إىل الأمن والأمان..
ك���ال���ذي ك�����ان ..ب���ل و�أج������زم ب���أن��ه
�سيكون� ..أمن و�أمان كما كان و�ستغطي
حدائق فيها كل الأ�شكال ..والألوان..
والأطياف ..والأجنا�س والأعراف..
و ...كما كنا وك��ان العهد وال��ه��وى..
و ...وين�صهر اجل��م��ي��ع يف بوتقة
احل��ب والأم���ل واحل��ي��اة ..وين�سكب
كل ذل��ك يف حميط الوطن املتح�ضر
واملجتمع القوي بالفكر والعمل والآلة
والوجدان ..فيا ه�ؤالء املتنازعون..
يا �أوالدي ..ويا �أوالد �أمي العظيمة..
تعالوا جنعل من طوق اليا�سمني �سياج ًا
لوطني ولبيتي ..ومن �أفكاركم النرية
ح���وار ًا يجعل الدميقراطية ب�أزهى
�آيات التقدم والبناء والعمران..
ف�أنا ..ما زلت �أ�ؤمن ب�أن الأزمة يف
وطني ..وطني بيتي الطاهر زائلة..
وطني ال�صامد ه��و بلدي املعطاء..
وطني ه��و بيتي ال��داف��ئ ..وم��ا زلت
�أ�ؤم��ن ب���أن اهلل يف قلبي ..و�أن وطني
و�أزمته يف قلب اهلل ..و�إننا م�سكونون

بالوطن ...م�سافرون ب�أ�شرعة الأر�ض
�إىل الوطن..
منادون ..بالإن�سانية وا�ستيقاظ
ال�ضمائرية..
م��ن��ادون بال�شعور والإح�����س��ا���س
بالآخر..
�أرجوكم
ان���ت���ب���ه���وا �إىل م���ك���ان وق����وف
�أق��دام��ك��م� ..إي��اك��م يا �أوالدي ..ويا
�أوالد �أم���ي الطيبة �إي��اك��م وال�سري
الع�شوائي ..كي ال تدو�س �أقدامكم
�أزهار وطني وميوت اليا�سمني
�أرجوكم
ال ت��ع��ودوا ب��ي �إىل �سالف العهد
وال�سنني..
ف�أنا �أع�شقكم
كما
�أع�شق اليا�سمني
وموت
اليا�سمني يعني موتي
و�أنا
�أحب احلياة ـ كما �أحب اليا�سمني
و�أنا الزلت �أراها جميلة وجميلة
بزهر اليا�سمني
و�أنت يا وطني
�أنت زهر اليا�سمني
و�إن رحلت� ..أنا ف�ستبقى كلماتي
بعد موتي ..ت�ضيء ظلمة
قلوب هاوية
يف �سراديب العودة �إليك يا وطني
حتى و�إن تبعرثت كلماتي
فقلبك معي و�أنا يف قلب وطني
فكلماتي �ستطفو فوق زبد البحر
وتعانق ملكوت ال�سماء
لت�سري يف طرق الالعودة
و�إليك ت�سري عندها روحي يف ن�سغ
زهر اليا�سمني.
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الذكرى الأوىل لرحيل الفنان املتميز “ن�ضال �سيجري”
مل ي��رد الفنان ن�ضال �سيجري البقاء
على هام�ش احل��ي��اة الثقافية ال�سورية
ف��ال��رج��ل امل���ول���ود يف م��دي��ن��ة ال�لاذق��ي��ة
 1965ك��ان ي��درك منذ تخرجه من املعهد
ال��ع��ايل للفنون امل�سرحية ع��ام � 1991أن
عليه العمل با�ستمرار الم��ت�لاك �أدوات���ه
احلا�سمة النتزاع الفر�صة بالظهور فاحلق
بالو�صول كان دائم ًا ال�شغل ال�شاغل لهذا
ال��ف��ن��ان ال���ذي �أح��ي��ا� أ���ص��دق��ا�ؤه وعائلته
وح�شد من الإعالميني والفنانني الذكرى
ال�����س��ن��وي��ة الأوىل ل��رح��ي��ل��ه وذل����ك ظهر
ال���ي���وم ع��ل��ى م�����س��رح احل���م���راء ب��دم�����ش��ق.
واف��ت��ت��ح احل��ف��ل ال����ذي ح�����ض��رت��ه وزي���رة
الثقافة الدكتورة لبانة م�شوح مبقطوعات
مو�سيقية ع��ل��ى �آل���ة ال��ب��زق وال��ع��ود ك��ان
�أب��رزه��ا مو�سيقا ���ش��ارة م�سل�سل ” �ضيعة
�ضايعة” للفن ان طاهر مامللي ليقدم بعدها فيلم وثائقي عن حياة
الفنان ال��راح��ل حت��دث فيه علي ال��ن��وري �أب��و ر���ض��وان ح��ار���س م�سرح
القباين عن ذكرياته مع ن�ضال �سيجري الإن�سان ال��ذي مل يكن يدخر
يوم ًا �أي م�ساعدة �أو �إغاثة لأحدهم �إال ويقدمها فقال النوري ”..الفنان
�سيجري فاج�أين ذات يوم بدخوله �إىل غرفة العناية امل�شددة لالطمئنان
على ابني ال�صغري ..رحمه اهلل لقد كان �إن�سان ًا حقيقي ًا ق ً
وال وفع ًال”.
بدورها قالت الفنانة �أمل عرفة ” ن�ضال كان قادر ًا �أن يحول �أي موقف
�صعب يف حياة �أ�صدقائه �إىل �أمر طريف جاع ًال �إيانا نرى الأ�شياء ب�شكل
�أو�ضح ومن اخلارج..نحن الذين عجزنا �أن نحول واقع رحيله �إىل حقيقة
فن�ضال يعي�ش بيننا وه��و الفرح يف حياتي ويف حياة كل من عرفه”.
وال��ف��ن��ان الكبري دري���د حل��ام ق��ال �إن ن�ضال �سيجري ف��ن��ان مده�ش..
لقد ك��ان يده�شني ب�سمو موهبته يف امل�سرح و�صدقه م��ع ه��ذا الفن
ال�صعب مثلما ك��ان يده�شني يف �أدائ���ه على �شا�شة التلفزيون وكنت
دائ��م�� ًا �أمت��ن��ى �أن �أع��رف��ه ع��ن ق��رب �إىل �أن �سنحت الفر�صة والتقينا
يف عملني هما خربة و �سنعود بعد قليل فكنت كلما �أنهيت ت�صوير
م�شهد يف هذه الأعمال �أحب �أن �أ�سمع ر�أيه فيما قدمته �أمام الكامريا.
و�أ�ضاف الفنان حل��ام ..كنت �أق��ف قبالته� ..أنظر �إىل عينيه و�أنتظر
ابت�سامته الطفولية ف���أف��رح حني �أ�سمع منه �أنني جنحت يف
االمتحان �أمام هذا الأ�ستاذ الكبري ..ن�ضال كان ي�شع حمبة ووفاء
و�صحيح �أنه �سبقنا �إىل جوار ربه لكنه ما يزال موجود ًا يف قلوبنا.
وتخلل الفيلم الوثائقي ع��ن حياة الفنان ال��راح��ل م�شاهد
متعددة من م�سرحياته مثل دوره يف م�سرحية “حمام بغدادي”
للمخرج العراقي جواد الأ�سدي ودوره يف م�سرحية (مات تالت
م��رات) حل��امت علي � ً
إ�ضافة ل��دوره يف م�سرحية (ك��ذا انقالب)
ً
ملخرجها ب�سام كو�سا �إ�ضافة مل�شاهد م�ؤثرة من م�سل�سل (�ضيعة
�ضايعة) وال�سيما امل�شهد اخلتامي من ه��ذا العمل الكوميدي
ال��ذي يقول فيه �سيجري يف وداع �شخ�صيته �أ�سعد خر�شوف.:
�أ�سعد راح..راح ا�شتقلو ث��م ليختتم الفيلم بجملة ب�صوته
ق��ال فيها خم��اط��ب�� ًا ال�����س��وري�ين ..احل��ب ه��و اخل�لا���ص ..احلب
ه��و احل��ل ي��ا �أوالد �أم���ي ..احل��ب ه��و احل��ل ي��ا وط��ن��ي ..مذي ًال
كالمه ه��ذا بعبارة�(( :صرخة امل��واط��ن ن�ضال �سيجري))..
ب����دوره ق���ال امل��خ��رج ال��ل��ي��ث ح��ج��و يف م��ق��دم��ة ك��ت��اب /غ��ي��وم
زكريا /للأديبة �سند�س برهوم �أرملة الفنان �سيجري والذي
مت ت��وزي��ع��ه على احل�����ض��ور“ ..يف الأ���ش��ه��ر الأخ��ي�رة م��ن م��ر���ض ن�ضال
كنا جميعا ن��ح��اول االح��ت��ي��ال على امل����وت ..ت���ارة بالتفكري ب����الأدوار
ال�صامتة التي نتجاوز فيها ه��روب حنجرته ف�لا نحرم �أنف�سنا وال
اجلمهور اال�ستمتاع ب��ه��ذه املوهبة ال��ف��ذة وت���ار ًة ع�بر �إق��ن��اع �أنف�سنا
ب���أن العملية �ستنجح حيث كنا مقتنعني ب���أن ج�سد ن�ضال �سيتمكن من
التغلب على املر�ض �سواء بالدواء �أو بالأمل �أي ب���أي طريقة كانت”.
و�أ�ضاف �صاحب فيلم نوافذ ال��روح يف مقدمة الكتاب الروائي ال�صادر
حديث ًا عن دار “نيو ديلمون” كنا جميع ًا نحتال على املوت ما عدا ن�ضال
فهو الوحيد الذي مل يكن يحتال عليه و�إمنا كان ينتظره ويفكر بالطريقة
التي ي�صافحه فيها بال�شكل الذي يليق برجل ففي �آخر ات�صال كان بيني
وب�ين ن�ضال �أخ�برين ب�أنه يخطط لكتابة �سيناريو وك��ان ذل��ك عندما
تر�سخت قناعتنا بعدم جدوى العالج ف�شعرت ب�شيء من الفرح �أن ن�ضال

مل ير�ضخ للي�أ�س و�أنه يخطط للم�ستقبل ومل يخطر يف بايل �أبد ًا �أنه كان
يكتب �سيناريو لقائه مع املوت ووداع معجبيه كان هو ال�سيناريو الأخري”.
بدورها قالت زوجة الفنان ن�ضال �سيجري الأديبة �سند�س برهوم يف مقدمة
كتابها “غيوم زكريا” لكل من تاهوا عن احلب دون �أن يفارق قلوبهم ..ولأننا
نفقد �أ�سباب اللقاء من دون �أن يزول احلب ..طوبى �إذ ًا ملن وجد دائم ًا الطريقة
ليبقى احلب ونبقى مع ًا..طوبى لك ن�ضال ..لأنك معي الآن ولآخر العمر”.
كما تخلل الذكرى ال�سنوية الأوىل لرحيل جنم الكوميديا ال�سورية
ن�ضال �سيجري معر�ض لل�صور ال�ضوئية �ضمت ب��ورت��ري��ه��ات للفنان
� ً
إ�ضافة �إىل قيام �أ�صدقاء الفنان وزم�لائ��ه وعائلته بكتابة عبارات
يف ه��ذه املنا�سبة ع��ن ن�ضال �سيجري ال�صديق والفنان لتو�ضع هذه
ال��ع��ب��ارات يف ل��وح��ة ت��ذك��اري��ة على ب��اب م�سرح احل��م��راء ال���ذي قدم
فيه ال��راح��ل العديد م��ن ال��ع��رو���ض ل�صالح امل�سرح القومي بدم�شق.
ومنذ �سنواته الأوىل يف معهد التمثيل بدم�شق �أدرك �صاحب �شخ�صية �أ�سعد
خر�شوف �أن امل�سرح هو امل�ساحة الأف�ضل لرتبية الأمل كما كان يردد دائم ًا
وال�سيما �أنه تتلمذ على �أيدي كبار امل�سرحيني ال�سوريني كان �أبرزهم فواز
ال�ساجر ..نائلة الأطر�ش وممدوح عدوان فمن هناك تعرف ابن مدينة
الالذقية على ف�ضاء اخل�شبة فع�شقها �أميا ع�شق وخا�ضها �أميا خو�ض م�سج ًال
ع�شرات الأدوار امل�سرحية يف عرو�ض كان �أبرزها يف م�سرحيات على نحو..

كاليغوال� ،أواك�س� ،سفر برلك ،جي�سون وميديا ،بحرية البجع� ،صدى ،نور
العيون ،العائلة توت ،حمام بغدادي� ،أرامل على الب�سكليت ،مات تالت مرات.
وقدم �سيجري م�سرحية نيغاتيف بعد ع�شرات الور�ش التي حققها مع
امل�سرح اجلامعي بالالذقية مدافع ًا عن فن اخل�شبة رغم ا�شتغاله الغزير يف
التلفزيون الذي حقق له �أي�ضا �أدوار ًا ال تن�سى يف �أعمال من قبيل ..ال�شريد
�سرية �آل اجلاليل الفوار�س �أبي�ض �أبي�ض ،االنتظار ،زمن العار ،غزالن يف
غابة الذئاب �،شركاء يتقا�سمون اخل��راب� ،إال �أن �شغله الأب��رز لل�شا�شة
ال�صغرية كان يف م�سل�سل �ضيعة �ضايعة للكاتب ممدوح حمادة واملخرج
الليث حجو فعرب �شخ�صية �أ�سعد خر�شوف قدم �سيجري �شخ�صية منطية
غاية يف الطرافة والذكاء جنب ًا �إىل جنب مع �صديقه الفنان با�سم ياخور.
وعمل الفنان الراحل على �شخ�صية �أ�سعد خر�شوف ل�صياغة كاراكرت

نهائي لل�ضحك املمزوج باملرارة وال�سخرية جاذب ًا �إليه ماليني امل�شاهدين
يف �سورية وال��ع��امل العربي �إذ جن��ح �سيجري جن��اح�� ًا الف��ت�� ًا يف كتابة
الكوميديا لنف�سه مقتحم ًا بقوة الأداء �أم��ام الكامريا قلوب ع�شاقه
ال��ذي��ن �أل��ف��وه على م�سارح القباين واحل��م��راء ودار الكتب الوطنية
ً
وطاقة �أخ��اذة يف مواجهة اجلمهور.
بالالذقية ممث ًال وخمرج ًا �أملعي ًا
وقفز ا�سم ن�ضال �سيجري �إىل الواجهة مرة تلو مرة فن�ضال الذي كان
م�شغ ً
وال بامل�سرح ومولع ًا به ا�ستطاع �أن يك�سر عزلته مع التلفزيون �أي�ض ًا
بعد �سنوات من قبوله ب�أدوار ال�صف الثاين لي�صبح حمط اهتمام املخرجني
وبط ًال من �أبطال امل�شهد الدرامي ال�سوري لكنه رغم ذلك مل ي�ساوم على
حبه الأول فبقي غرامه للخ�شبة هو الغرام الأول والأخ�ير رغم كل
مغريات ال�شهرة وامل��ال وه��ذا ما يف�سر و�صيته الآ�سرة بزيارة جثمانه
خ�شبة قومي الالذقية بعد رحيله يف احلادي ع�شر من متوز عام .2013
يذكر �أنّ الفنّان ن�ضال �سيجري من مواليد حمافظة الالذقية عام
خريج املعهد العايل للفنون� ،أ�صبح ع�ض ًوا يف نقابة الفنّانني
 ،1965وهو ّ
ال�سوريني عام  1991و�شارك يف الكثري من الأعمال امل�سرح ّية وال�سينمائية
والتلفزيونية منها “الأميمي”�“ ،أيام الدرا�سة”“ ،املفتاح”“ ،قلبي معكم”،
“احل�صرم ال�شامي”“ ،رياح اخلما�سني”“ ،غزالن يف غابة الذئاب”�“ ،أهل
الغرام”“ ،اخلربة” ،وغريها الكثري ،كما عمل على �إخراج فيلمه (طعم
الليمون) عام  2011عن فكرة حلامت علي� ،سجل فيها هذا الفنان
احتجاجه العلني على زيارة املمثلة الأمريكية �أجنيلينا جويل
ملخيم جرمانا لالجئني العراقيني يف قلب العا�صمة ال�سورية عام
 2007تلك الزيارة التي كررتها جنمة هوليوود ملخيم املهجرين
ال�سوريني يف تركيا! فكان) طعم الليمون( مبثابة �صرخة على
النزعة الإن�سانية اال�ستعرا�ضية وعلى تلك املتاجرة ب�آالم
الإن�سان العربي وت�سقط مكابداته لت�سيي�سها وحتويلها �إىل
بروباغاندا رخي�صة ومك�شوفة.
ومل يتوان الفنان الراحل عن الوقوف على م�سافة واحدة
من اجلميع� ،صارخ ًا يف �صفحته ال�شخ�صية على مواقع التوا�صل
االجتماعي“ ..ال لل�سالح..ال للعنف..نعم للحياة وللعي�ش
امل�شرتك” مثلما كتب �آخ��ر جملة ل��ه على �صفحته خماطب ًا
�أبناء وطنه” لقد اقتلعت حنجرتي لأنها خانتني فال تخونوا
�أوطانكم”.
ت�������و ّ
يف ال����ف����نّ����ان ����س���ي���ج���ري يف احل��������ادي ع�������ش���ر م��ن
مت�����وز ع�����ام 2013م .ب���ع���د م���ع���ان���اة ط���وي���ل���ة م����ع امل���ر����ض
ول���قّ���ب���ه حم��� ّب���وه وب��ع�����ض ال���نّ���ق���اد ب���ـ “�شاريل ���ش��اب��ل��ن العرب”.
رحل ن�ضال �سيجري تارك ًا خلفه �أ�صدقاء وعائلة �صغرية جميلة مكونة
من ولدين وليام و�آدم وزوجة �أديبة خمل�صة هي ال�سيدة �سند�س برهوم..
رحل ويف قلبه الأخ�ضر �أغنيات لع�شاق فنه ..رحل �صاحب كلمة ال�سالم
لأرواحكم الطيبة التي كان يختم بها برناجمه على الف�ضائية ال�سورية
�أنت وجنمك قانع ًا بدور املحاور لنجوم بالده مع �أنه مل يكن يقل عنهم
ً
موهبة و�شهر ًة وح�ضور ًا.
واجلدير بالذكر �أن وزارة الثقافة قد �أعلنت �إط�لاق ا�سم الفنان
الراحل ن�ضال �سيجري على �صالة امل�سرح يف املركز الثقايف العربي يف
الالذقية تقدير ًا لإبداعه وعطاءاته الفنية املتميزة ومواقفه الإن�سانية
والوطنية.
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وتري��د �أن تنه���ض م��ن حت��ت احل�ص��ار واحلق��د والغ��در والقت��ل
والدم��ار ...لذل��ك ا�ستغل دراكوال الو�ضع العرب��ي البائ�س ،ووظف
جرمي��ة قتل ثالثة م��ن اليهود الإثيوبيني يف ظ��روف غام�ضة ـ قد
تك��ون م��ن �صناعت��ه ـ للقيام بجرميت��ه ،و�أب��اح لقطع��ان ال�صهاينة
ج��ر�أ ذل��ك احلاخ��ام ال�صهيوين مع
العب��ث يف ال�ضف��ة الغربي��ة م��ا ّ
ولدي��ه وثالث��ة م��ن املتطرفني على ح��رق الفت��ى املقد�سي (حممد
ح�س�ين �أبوخ�ضري) ح ّي ًا يف (2/7/2014م) من دون حلظة ندم �أو
ت�أني��ب �ضمري ...ثم �شن عدوان��ه الهمجي على غزة ،وراح الأبرياء
من املدنيني يدفعون الثمن ويذبحون من الوريد �إىل الوريد لي�صبح
عدد ال�شهداء حتى ي��وم (16/7/2014م) ما يزيد على ()213
�شهي��د ًا وما يزيد على �ألف وخم���س مئة جريح عدا عن تدمري نحو
�أل��ف م��ن املنازل وتخري��ب البني��ة التحتية ،وه��و يخطط لدخول
غ��زة وتق�سيمه��ا �إىل قطع معزولة ،ال تت�ص��ل فيما بينها؛ على حني
كان��ت عملية (الر�صا�ص امل�سكوب) من قبل تهدف �إىل ردع املقاومة
و�أخفقت.
�إن الو�ضع امل�أ�ساوي الذي تعي�شه غزة ـ �إبان املذبحة اجلديدة ـ
مل يجعل املقاومة ت�صمت �أو تخاف فها هي ذي �صواريخها تدك تل
�أبي��ب والقد�س و�أ�ش��دود واخل�ضرية وبئر ال�سب��ع وحيفا ...وتت�سع
خارط��ة الرد على التوح�ش ال�صهي��وين وتطلق املقاومة �صواريخها
الت��ي زادت عل��ى (� )1000ص��اروخ وو�ص��ل ع��دد منه��ا �إىل م�سافة
(160ك��م) يف حيف��ا وم��ا بعده��ا .وما ت��زال املفاج���آت قائمة وما
ت��زال املقاومة تعلن �أنها �ستقف يف وجه العدوان ف�إما ال�شهادة و�إما

الكرامة...
ووق��ف ال�شرفاء يف العامل كل��ه يدينون هذه املحرقة اجلديدة
لل�شع��ب الفل�سطين��ي؛ فنه���ض ع��دد منه��م يف مدين��ة (بو�سط��ن)
الأمريكية ون��ددوا بالعدوان العن�صري ال�صهي��وين النازي و�أدانوا
م��ا يرتكبه من جرائم بحق الإن�ساني��ة ،وراحوا يطلقون حملة من
الدعاي��ات داخل (مرتو بو�سط��ن) وعلى ج��دران الأنفاق اخلا�صة
للمدينة يعلن��ون فيها وقوفهم �إىل جانب �أبناء فل�سطني وقد تولت
وكالة ( )AAAذلك كله؛ وهي حروف م�ستمدة من عبارة (Ads
 )Against Apartheidوتعني (�إعالنات �ضد العن�صرية)...
�أما اجلامعة العربي��ة الغارقة يف �سباتها العميق فهي �أقل �ش�أن ًا
م��ن �أن تفعل �شيئ ًا لل�شع��ب الفل�سطيني� ،أو للم�سج��د الأق�صى الذي
�ش��رع ال�صهاينة يهودون��ه كما فعلوا باحل��رم الإبراهيمي �سابق ًا...
فاجلامع��ة العربي��ة يكفيه��ا �أن ت�شج��ب؛ وت��ذرف دم��وع التما�سيح
عل��ى ال�شهداء نفاق ًا ورياء وخداع ًا لأنها �صورة للحكومات العربية
املتخاذل��ة� ،إن مل تك��ن �ضالع��ة يف الت�آم��ر على الأم��ة ،وح�ضارتها.
ث��م �إن بع���ض احلكوم��ات العربي ال تعي���ش يف غفلة عم��ا يراق من
ال��دم الطاه��ر يف غزة ،بل هي �سادرة يف غيه��ا؛ �إذ تز ّود التنظيمات
الإرهابية التكفريي��ة واملرتزقة الأجانب باملال وال�سالح لإ�سقاط
الدول��ة ال�سوري��ة املقاوم��ة؛ وتفكي��ك دول��ة الع��راق �إىل دوي�لات
حتق��ق لها �صبواتها ونزواتها املتقاطعة مع م�صالح العدو ال�صهيوين
م��ا يعني �أنها تن�صلت م��ن ق�ضية فل�سطني لت�ش��ارك �أعداء الأمة يف
الع��دوان عليه��ا� ،إذا مل نق��ل� :إن بع���ض احل��كام العرب ب��ات يدعو

ال�صهاين��ة �إىل زي��ارة عا�صمت��ه؛ ويحلم بزيارة ت��ل �أبيب ...لذلك
كل��ه نقول :ل��و �أن امل��ال وال�س�لاح الذي وظفت��ه قط��ر وال�سعودية
والإمارات والدعم اللوج�ستي الذي وفرته تركيا وبع�ض ال�ضالعني
يف الت�آم��ر عل��ى �سورية من لبن��ان ال�شقي��ق ،والأ�سلح��ة التي زودت
به��ا التنظيمات الإرهابية التي تغت��ال حياة ال�سوريني والعراقيني
واللبناني�ين ..نقول :لو �أن ذلك و�ضع يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني
ملَا وقع يف فل�سطني ما يقع اليوم..
ون��رى �أن غ��زة تذب��ح اليوم ذب��ح النع��اج؛ �إذ تتعر���ض لعدوان
مفت��وح عل��ى الأف��ق غ�ير املنظ��ور يف زمن م��ا ي�سمى بزم��ن (الربيع
العربي) ،زمن الدمار واخلراب وت�آمر بع�ض احلكومات العربية على
�شعبها ،ونفاق املجتمعات الغربية و�ضلوع حكومات عدد من دولها يف
تغطية العدوان ال�صهيوين وحمايته من الإدانة .و�إذا ما �أراد عدد
منها �إدانة العدوان دعا �إىل الوحدة ـ وهو يقاوم كل �أ�شكالها ـ و�إىل
وقف �إطالق النار ـ وهو يتمنى دوام �سفك دم الأبرياء يف غزة ـ ...
ولكن غزة ا�ستطاعت مرة �أخرى �أن تعيد الق�ضية الفل�سطينية �إىل
الواجه��ة ،و�أن ت�ضع العرب الأحرار �أم��ام م�س�ؤولياتهم التاريخية،
و�أن تر�س��ل ر�سالة وا�ضحة �إىل �أولئ��ك الذين عميت ب�صريتهم لكي
يع��ودوا �إىل ج��ادة ال�ص��واب ...وقدمي�� ًا ق��ال ابن املقف��ع يف كتابه
(كليلة ودمنة)�(( :أُكلت ي��وم �أكل الثور الأبي�ض)) �أو (الأحمر)،
وكالهما �سواء..
فهل هناك من ب�صري يدافع عن نف�سه و�أمته لكي يبقى ُح َّراً؟!!
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ق��ال :ي��ا نا�س ..يا عامل!! ذبابة يف ال�شتاء البارد؟ فحملق به ح�سني تللو
�صديق��ه الودود وقال :لي�ش م�ستغرب يا فخ��ري بك؟! ميكن تكون الب�سة
كنزة �صوف.
ويف ع��ام  1930زار الب��ارودي يف قريت��ه (اجلرباء) بالغوطة
الأ�ست��اذان خلي��ل م��ردم ب��ك و�أحم��د �شاك��ر الكرم��ي ،ونائ��ب دم�شق زكي
اخلطيب ،وحني �أرادوا العودة كتبوا �شعر ًا ،ولعل الكاتب املرحوم هو خليل
م��ردم ب��ك ،لأنه ال�شاعر الوحي��د بينهم ،على جدار الغرف��ة هذه الأبيات
[من جمزوء الوافر]:
�صاح َب ا َ
جل ْربا
�أال يا ِ
ُ
َ
َ
َبالك اهلل باجل َر ِب
		
ف�إنّا قد َو َجدْ نا ِعنْــ
ـدَ َك ال َب ْل َوى على َك َث ِب
		
َف َلدْ ُغ ال َبقِّ والنّامو
ِ�س يُدْ نينا منَ ال َع َطب
		
َو�إِ ْذ ِخفْنا احلِما َم َف َقدْ
		لجَ َ �أْنا ِمن َْك بال َه َر ِب
وح�ين ركبوا العربة ق��ال له خليل مردم بك :تركنا لك هدية
ال�س َم��ر .فلما قر�أ البارودي �أبيات تلك الهدية كتب هذه الأبيات
يف قاع��ة َّ
ال�ضاحكة ،و�سلَّمها لهم قبل �أن يذهبوا:
�أَال يا ِع ْ�ص َب َة الأَ�شرا
ر �أهلِ الزُّ و ِر وال َك ِذ ِب
		
ُ
ُ
ُ
�أَ�أَ ْد ُعوك ْم و�أك ِر ُمك ْم
ُ
و�أهْ جى ُدونمَ ا َ�س َب ِب
		

ح��ي��ات��ه �أوب����را ���س��اخ��رة م��ن ت���أل��ي��ف��ه و�إخ��راج��ه
ومتثيله ،ومل يكن �شعب الدومينيكان فيها غري دور
املن�شد والكومبار�س ،ويرى �أن درا�سة الديكتاتور ال
تعني درا�سة مفردة ل�شخ�صية الديكتاتور يف القهر
والإذالل بقدر ما هي درا�سة لالنهيار البطيء ملجتمع
ب�أكمله.).
ت�ؤرخ رواية حفلة التي�س لثالثة عقود من حكم
الديكتاتورية يف الدومينيكان ،كا�شفة عن �أ�ساليب
حكم (تروخيللو) وعالقاته وطبيعة تعاطفه مع
�أقطاب نظامه و�شذوذه وجرائمه ،و�أخ�ير ًا نهايته
املفجعة على يد جمموعة من ال�ضباط املت�آمرين
ممن كانوا حتى وقت قريب من بني جماعة نظامه
ومرافقيه ال�شخ�صيني.
وال بد �أن �أ�شري هنا �إىل �صورة املر�أة يف �إبداعات
يو�سا التي كانت هم ًا من همومه الكثرية امل�ؤرقة ،وقد
افتتح بها جل �أعماله الإبداعية .ففي �أوىل كلمات
رواية (حفلة التي�س) ي�ضعنا يو�سا �أمام ا�سم �إ�شكايل

ِجاء َكما
َي َل ُّذ ُك ُم اله ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُّ
َيلذ احلك ذو اجل َر ِب
		
أنتم ِ�سوى َن َو ٍر
فما � ْ
رب
		
و َل ْ�س ُت ْم من َبني ال َع ِ
ِف ِ�ش ْع ُر ُك ُم ونَثرْ ُ ُك ُم
وهَ ْج ُو ُك ُم َع َلى َذ َنبي
		
ويف ع��ام  1950زار الب��ارودي ب�يروت ،ون��زل يف فن��دق (ني��و
روي��ال) ،وكان تعب�� ًا ف�أراد �أن ين��ام ،ولكن �صخب املو�سيق��ا يف امللهى املجاور
�أزعجه ،ومل ي�ستطع النوم والراحة.
فلما هد�أت املو�سيقا بعد منت�صف الليل �أخذ �صر�صور يف الغرفة
وهب ليبحث عنه
ير�س��ل غناءه و�أحلانه ،ف�إذا م��ا ترك البارودي �سري��ره ّ
�سكت ،و�إذا عاد ال�شاعر �إىل �سريره ا�ست�أنف ال�صر�صور غناءه ،ويف ال�صباح
قال ال�شاعر هذه الأبيات من الب�سيط:
َ
بريوت حال َفني
يا لي َل َة الن َّْح ِ�س يف
ْ�س َم ْ�ش�ؤو ُم
		
ُّعا�س و َك ْر ُب ال َّنف ِ
فيها الن ُ
ال ال َبقُّ ال ال َق ْم ُل ال البرَ ْ ُغ ْ
وث �أَز َْع َجني
		ال البرَ ْ َغ ُ�ش ال َف ُّظ ال ُّ
باب ال ال ُبو ُم
الذ ُ
لكنّما َ�ص َّر �صر�صو ٌر ف�أق َل َقني
وجفْني منهُ محَ ْ رو ُم
		
وطا َر َنومي َ
يف �أَ َّولِ اللَّ ْيلِ َ�ص ْو ُت اجلا ِز �أَ َّر َقني
ال�صد ِر َم ْهمومٌ و َمغْمو ُم
		
ُ
والقلب يف َّ
َ
َّ
ما كا َد ي�سكتُ ق ْر ُع الط ْبلِ وا � َأ�سفي
حتّى َ�س ِم ْعتُ َ�صرير ًا ُك ُّله ُ�شو ُم
		

يف ُغرفتي َح َّل �صر�صو ٌر ف�أق َل َقني
امل�سمو ِم َم ْ�سمو ُم
		
ُ
واجل�سم من َ�ص ْو ِت ِه ْ
َي�صـ َ ُّر َ�ص ًّرا َف�إِنْ �أَ ْن َه ْ
لَ ْل ُق َطهُ
�ض ِ أ
ترنيم
هويه
		
َي ْ�س ُكتْ و�إِنْ نمِ ْتُ َي ْ�س َت ِ
ُ
وهكذا ت�ستم��ر رحلة َّ
الظ ْرف ُّ
والظ َرفاء ع�بر الع�صور ،فتنتقل
بو�س��هُ  ،وتواك��ب عاداته،
م��ن ال�سل��ف �إىل اخلل��ف ،ويف كل ع�ص��ر تلب���س َل َ
لرت�س��م للق��ارئ لوح��ة زاهي��ة الأل��وان تع��ج بال�ص��وت واحلرك��ة واملتعة،
ِ
ولع��ل املُ َل��ح ُّ
والط�� َرف ،واملقال��ب والفكاه��ات الت��ي حدث��ت م��ع الظرف��اء
م��ن رج��ال الفك��ر والأدب والعل��م ،ور ّدات �أفعاله��م التي �ص��درت عنهم من
�أق��وال و�أفع��ال يف الع�ص��ر احلدي��ث ،ه��ي �أق��رب �إىل قلوبن��ا ونفو�سنا ،من
مثيالته��ا الت��ي حدثت يف املا�ضي ،وذل��ك لأننا نعي���ش يف ع�صرهم ،ونتفهم
العادات والتقالي��د واملواقف التي تعر�ضوا لها ،فن�شعر مب�شاعرهم ونح�س
ب�أحا�سي�سهم ،فن�أ�سى لآالمهم ،ون�سعد ب�أفراحهم.

املراجع :
 - 1ندمي الأديب :بقلم �أحمد �سعيد اجليالين ،طبع م�صر.1897 ،
- 2طرائف ال�شعراء :من العقد الفريد ،طبع �صادر ،بريوت.
- 3الفكاهة يف الأدب� :أحمد حممد اجلوين ،مكتبة النه�ضة امل�صرية،
.1956
- 4عبقريات �شامية :عبدالغني العطري ،مطبعة الهندي.1986 ،
�- 5أوراق ومذكرات فخري البارودي ،حتقيق وعد احلكيم ،طبع وزارة
الثقافة ،دم�شق .1999
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هو (�أورانيا) الذي يوحي با�سم كوكب �أو فلز جنمي،
�أو �أي �شيء �آخر� .إال �أن يكون ا�سم ام��ر�أة مم�شوقة
القوام لطيفة التقاطيع ،ويجعلنا نوازي بني عبثية
هذا اال�سم و�إهانة مدينة �سانت ـ دومينيك القدمية
بت�سميتها (مدينة تروخيللو) ن�سبة �إىل ديكتاتورها
الفظيع و�ستظل هذه الأنثى تطل علينا حتى يقدمها
وال��ده��ا ال�سيناتور االن��ت��ه��ازي ه��دي��ة ل��ـ (�صاحب
الفخامة تروخيللو) فريافقها ثم يت�أبطها �إىل خمدع
الزفاف ،وهو يف ال�سبعني وهي يف الرابعة ع�شرة من
�سني حياتها ،ثم يطردها بعد �أن يغت�صبها بطرق غري
طبيعية.
وك��ذل��ك يف رواي���ة (ال��ف��ردو���س على النا�صية
الأخرى) يربز منوذج ن�سائي �آخر :ابنة غري �شرعية
تتزوج زواج ًا غري متكافئ ،تدعى (فلورا �أو فلوريتا)
ت�شبه الأندل�سيات و�صاحبة م�شروع اجتماعي هدفه
االنت�صار للمعدمني يف املجتمع ال�برج��وازي .وهي
تعتقد �أن مكافحة الفقر �ستكون بتغيري املجتمع ال

باحل�سنات والهبات .وتقول �إن كل رجال الدين على
اختالف ديانتهم ومذاهبهم كانوا على الدوام حلفاء
للم�ستغلني والأغ��ن��ي��اء ،لأن كل ن�صائحهم تطالب
با�ست�سالم كل ال�ضعفاء وامل�سحوقني لقاء وعدهم
باجلنة� ،أو الفردو�س املنتظر.
يو�سا يف دم�شق
معروف �أن الروائي العاملي يو�سا كانت زيارته
الأوىل �إىل دم�شق عام .2006
وقد �ألقى يف حينه يف مركز ر�ضا �سعيد للم�ؤمترات
يف جامعة دم�شق حما�ضرة ع��ن الأدب يف �أمريكا
الالتينية ،بح�ضور وزير الإعالم ال�سابق د .حم�سن
بالل ورئي�س جامعة دم�شق وعدد كبري من ال�سفراء
واملثقفني والأدب���اء وال�صحفيني .و�سبق املحا�ضرة
م�ؤمتر �صحفي �أجاب خالله على الأ�سئلة فيما يتعلق
ب�إنتاجه الإبداعي و�أعماله الروائية التي ارتبطت
ب�أدب بلدان �أمريكا الالتينية.
وعن عالقة ال�سيا�سة ب��الأدب �أج��اب�( :أعتقد

�أن الأدب يجب �أن يعرب عن جميع نواحي اخلربة
الإن�سانية ،فكل ما هو موجود يف احلياة يجب �أن
يكون جزء ًا من الأدب والرواية .وال�سيا�سة لها ت�أثري
كبري على النا�س وال ميكن للأدب �أن يتجاهلها).
و�أ�شار الروائي يو�سا يف حما�ضرته �إىل احلكم
الع�سكري يف دول �أمريكا الالتينية والذي فر�ض على
الأدب الواقعية الت�شريحية ومعاناة ال�شعوب نتيجة
ديكتاتورية هذه الأنظمة ،و�أن الواليات املتحدة
�ساهمت �سابق ًا يف تغذية ه��ذه الديكتاتوريات من
�أجل الق�ضاء على احلكم ال�شيوعي ،م�شري ًا �إىل روايته
العاملية (حفلة التي�س) واجل�نرال دومينيل بطل
الرواية الذي حاول تدمري العامل من حوله.
كما �أل��ق��ى يف ذل��ك ال��ي��وم حم��ا���ض��رة يف املركز
الثقايف الإ�سباين يف دم�شق حول (الأدب الثوري يف
بلدان �أمريكا الالتينية).
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"
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�آ راء

«تق�سيم العراق واملنطقة عموم ًا هو جزء من حملة طويلة الأمد
بد�أت يف �أورا�سيا من قبل الواليات املتحدة وحلفائها املتورطني معها
مبجموعة من الذرائع والأكاذيب لت�سويغ �أعمالهم العدوانية� ،إ�ضافة
�إىل اعتماد وا�شنطن على غر�س العداء الطائفي وجعله �أ�سا�س ًا
لل�صراعات يف كل العراق و�سورية».
مي�شيل �شو�سو دوف�سكي
و
ماري داريو�س
(كاتبان يف موقع غلوبال ري�سري�ش العاملي)

�أدباء مهجريون (من اليمني) :ميخائيل نعيمة  -عبد امل�سيح حداد  -جربان خليل جربان  -ن�سيب عوي�ضة

رحيل الكاتب الفل�سطيني حممد كمال جرب

تعزية

رئي�س احت���اد ال��ك��ت��اب العرب
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة
حت��ري��ر “الأ�سبوع الأدبي”
ي��ت��ق��دم��ون ب���أح��ر ال��ت��ع��ازي من
الزميل عبا�س حريوقة بوفاة
�شقيقه (�سامر).
راج�ين اهلل عز وجل �أن يتغمد
الفقيد ب��وا���س��ع رحمته ويلهم
�أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

نع��ى االحتاد العام للكت��اب والأدباء
الفل�سطيني�ين الكات��ب “حمم��د كم��ال
ج�بر” الع�ض��و امل�ؤ�س���س يف االحت��اد
حت��ت االحت�لال ال��ذي وافت��ه املني��ة
ع��ن عم��ر يناه��ز  66عام�� ًا كر�سه��ا
للكتاب��ة والن�ض��ال م��ن �أج��ل فل�سط�ين.
ول��د الراح��ل يف كف��ر �سابا ع��ام ،1948
وهاج��ر �أهل��ه �إىل خميم بالط��ة وهو يف
املهد� ،أكمل تعليمه يف اجلامعة الأردنية،
متخ�ص�ص�� ًا يف الريا�ضي��ات ،ومار���س مهن��ة التعلي��م
يف مدار���س وكال��ة الغ��وث� ،إال �أن اهتمام��ه بالف��ن
امل�سرحي وبالكتابة عموم ًا ،ومنها الكتابة للأطفال
ظه��ر مبك��راً ،وعم��ل م��ع رواد العم��ل امل�سرح��ي يف
ث��م يف مدينة نابل�س ،و ين�سب �إليه ت�أ�سي�س
الأردنّ ،
�أول جتمع م�سرح��ي فيها ،بالتعاون مع جمموعة من

مثقفيه��ا با�س��م (م�س��رح الزيتون) الذي
�أغلقه االحتالل.
من م�ؤلفاته:
�سبع��ة وع�ش��رون ق�ص��ة ق�ص�يرة من
الق�ص���ص الفل�سطيني يف املناطق املحتلة،
من�شورات �آفاق ،القد�س.1977 ،
�شوال طح�ين (جمموعة ق�ص�صية)،
نابل�س.1980 ،
الل��ي �ص��ار – (م�سرحي��ة) -دار
ال�سوار ،عكا.1980 ،
زياد والع�صافري (ق�صة للأطفال).1980 ،
فاطم��ة والقطة (ق�صة للأطف��ال) ،رام اهلل، ،
.1991
حري��ق الف�ص��ول (جمموعة �شعري��ة) ،دم�شق،
من�شورات احتاد الكتاب العرب.1999 ،

هرم التبعية /تتمة� /ص5
جرمي��ة م��ن �أج��ل تر�سي��خ وجوده��ا الذاتي،
وه��ي ب�صفته��ا ه��ذه �ضرورية للغ��رب كتربير
ل�سيا�سة الهيمنة التي ينتهجها ولعوملة العامل
عن طريق العنف.
ول��ذا ف���إن كل �إن�سان �شريف ي�س���أل نف�سه
الي��وم :م��ا ال��ذي جع��ل م��ن املمك��ن ان��زالق
الإن�سانية نحو كارثة جديدة؟ �أي نحو حرب
عاملي��ة جدي��دة؟ وكي��ف ميك��ن تف��ادي هذه
احلرب؟ واحل���ؤول دون تكبي��د العامل بقيود
العبودية ال�شاملة؟
�إنن��ي �أعتق��د جازم�� ًا ب���أن ال�شع��وب
امل�ست�ضعف��ة مل ول��ن تك��ون م��ن املحافظني �أو
م��ن �أن�ص��ار عودته��م �إىل ال��وراء ،ويدرك��ون
جيد ًا �أنه جت��ري الآن يف القاعدة الإنتاجية
االقت�صادي��ة للح�ض��ارة العاملي��ة حت��والت
جذري��ة و�شامل��ة ال ميك��ن �أن ت�ؤث��ر جوهري ًا

يف امل�ص�ير املقب��ل للكيان��ات وامل�ؤ�س�س��ات
االجتماعي��ة الرئي�س��ة مثل:الدولة – بنية
املجتمع الطبقية – الأمة – الثقافة – اللغة
– العقيدة الدينية.
ال �أح��د وال �ش��يء مبق��دوره �أن يت�شرن��ق
وينعزل عما يجري حوله ،وينطوي امل�ستقبل
عل��ى حت��والت جدي��ة يف جمي��ع جم��االت
الوج��ود االجتماع��ي ،ولك��ن ه��ذا ال يعن��ي
البت��ة �أن التح��والت املذك��ورة والقادم��ة هي
حتمي��ة قطع ًا وم��ن كل بد .ف�أم��ام الإن�سانية
طيف كامل من �سبل التطور امل�ستقبلي ولديها
�إمكانية واقعية للخيار.
وال�شع��وب طاحم��ة كل الطم��وح م��ن
�أج��ل الوقوف �إىل جان��ب التوحي��د الب�شري
وتكامله��ا ،وه��ي ال تعار�ض �س��وى �شكل خا�ص
م��ن �أ�ش��كال التكام��ل وهو م��ا ن�سمي��ه العوملة

املرا�سالت
الجمهورية العربية السورية  -دمشق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع ال��م��راس�لات ب��اس��م رئيس
التحرير .هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر 15ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

االمربيالي��ة وت�ؤي��د يف الوق��ت نف�س��ه �ش��كل
�آخر م��ن التكامل يت�س��م بالع��دل والإن�سانية
والت�س��اوي يف احلق��وق ،وه��ي تنا�ض��ل ب��كل
قواها يف �سبيل حتقيق��ه وكانت دائم ًا مهمتها
يف توحيد جهودها مع جهود القوى التقدمية
يف الع��امل ،ور���ص ال�صف��وف من �أج��ل الن�ضال
�ض��د تو�س��ع النظ��ام العامل��ي اجلدي��د ،لأن ما
ي�سمى املنظومة الر�أ�سمالية العاملية ما تنفك
تنفرد �أكرث ف�أكرث يف الآونة الراهنة متخذة
�ش��كل ق��وة عاب��رة للقومي��ات واحل��دود ،وما
ف��وق دولية وم��ا ف��وق دولوي��ة دون �أن يكون
له��ا ت�سمية ر�سمية ،وه��ي تطمح �إىل �أن تقوم
ب��دور حكوم��ة عاملي��ة .و لن يكون هن��اك �أي
ت��وازن حقيقي للقوى يف الع��امل �إن مل جتابه
هذه القوة العاملية بقوة �أممية عاملية بالقدر
نف�سه.

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  500ل س  -لألفــــــراد1000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات1200ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 300ل.س أو - $ 30ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات 4000ل.س أو-$40خ��������ارج
الوطن العربي:لألفراد 6000ل.س أو - $120
للمؤسسات7000ل.س أو $140والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

«ما زالت رقاب العرب على حد ال�سكني ،منذ عهد اخلالفة العثمانية
مرور ًا باال�ستعمار الفرن�سي والربيطاين و� ً
صوال �إىل م�شاريع التق�سيم
التي ب���د�أت بعد احل��رب العاملية الأوىل مبعاهدة �سايك�س بيكو
التفتيتية وق�ضية فل�سطني واحتالل العراق ومن ثم االنتفا�ضات
العربية املح�ضرة �سلف ًا ،بدء ًا من تون�س و� ً
صوال �إىل احلرب الكونية
املدمرة يف �سورية وما جر كل ذلك على لبنان من وي�لات �أحدثت
الفراغ املميت للد�ستور والقوانني».
ـــ �سلوى خليل الأمني ــــ
(كاتبة لبنانية)

«الأمريكيون ال يقاتلون الإرهابيني يف العراق ،وال يف �أي مكان �آخر
�أب��د ًا ،ويتحدثون عن ذلك للدعاية الإعالمية فقط ،لأنهم هم من
خلق تنظيم القاعدة و�أعد «اجلهاديني» للقتال يف �سورية ،و�س ّلح وم ّول
كل هذه التنظيمات الإرهابية ،والآن تت�ضح كل هذه الأمور ويجري
االعرتاف بها..
كل �أقاويل مكافحة الإرهاب الدويل لي�ست �إال خدعة ،وهذا ما دلت
عليه م�ؤامرة احلادي ع�شر من �أيلول التي حاكتها الواليات املتحدة
مب�شاركة ال�سعودية و�إ�سرائيل يف حني �أكد الإعالم العاملي �أنها من
�صنع بن الدن واثني ع�شر جماهد ًا معه ،لذلك فالإرهاب الدويل هو
�سالح بيد الإمربيالية العاملية الآيلة �إىل ال�سقوط».
ــ جوليتو ت�شيزاــ
(كاتب وبرملاين �إيطايل)

«الواليات املتحدة التي ت�سلح وتدعم املجموعات الإرهابية يف دول،
وتكافحها يف دول �أخرى ت�شكل مفارقة عجيبة� ،أن الأمريكيني هم
الذين ي�سلحون هذه املجموعات.
والتاريخ يتكرر الآن يف العراق وفق الطريقة التي حدث فيها �سابق ًا
يف �أفغان�ستان ،وامل�شكلة تكمن يف �أن الأمريكيني حني دعموا (حركة
طالبان) يف �أفغان�ستان مل تكن لديهم جتربة يف هذا املجال على
خالف الو�ضع الآن»..
ـــ �أو�سكار كريت�شي ـــ

(باحث وكاتب ت�شيكي)

«�إرهاب «القاعدة» و«داع�ش» هو من �صنيعة ال�سعودية وما نراه من
�إره���اب ع�صابات «القاعدة» و«داع�����ش» وغدرهما ،هو من �صنيعة
حوا�ضن ال تزال تفرخها عرب دعاة ي�سرحون وميرحون يف اجلامعات
واملدار�س والقطاع الر�سمي واخلريي يف ال�سعودية»...
ـــ عي�سى الغيث ـــ
(ع�ضو جمل�س ال�شورى ال�سعودي!)

«اجلامعة العربية كيان فا�شل �أ�صبح هو والعدم واح��د ،فهو عدمي
الفائدة ووجوده �أ�صاب ال�شعوب العربية بامللل من كرثة �أقواله التي
ال تتنا�سق مع �سيا�ساته وال �أفعاله ،والأجدى �إلغا�ؤه والبحث عن بديل
يكون له فائدة مثلما فعل الأوروبيون مع احتادهم الذي حتول لقوة
�سيا�سية واقت�صادية يتباهون به ويلهث اجلميع من �أجل ك�سب ر�ضاه
يف حني �أن مري�ضنا وجثتنا الهامدة امل�سماة باجلامعة العربية ال حول
لها وال قوة»..
ـــ يو�سف �أيوب ـــ
(كاتب م�صري)

للنشر في األسبوع األدبي
يراعى أن تكون المادة:
• غير منشورة ورقيًا أو عبر الشابكة.
• منضدة ومراجعة ومدققة مع مراعاة التشكيل حين اللزوم ،وعالمات الترقيم.
• أال تتجاوز المادة المرسلة  /800/ثمانمائة كلمة.
• يرفق مع المادة  CDأو ترسل عبر البريد االلكتروني aru@tarassul.sy
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

“الرتاث العربي”
يف �إ�صدار جديد

• نزار بني املرجة

�أفغنة املنطقة!
املتاب��ع لن�شاط��ات املجموع��ات الإرهابي��ة التكفريي��ة

�صدر العدد اجلديد من جملة “الرتاث العربي” وهو العدد املزدوج � -133-132شتاء وربيع
 1435هـ 2014 ،م.
عنون رئي�س التحرير �أ .د .حممود �سامل افتتاحيته بـ (ال�تراث يف خطر) وت�ضمن العدد
جمموعة من الأبحاث القيمة يف النقد والبالغة والدرا�سات الأدبية واللغوية والنحوية �إ�ضافة
�إىل باب املتابعات الذي تطرق �إىل (كتاب امل�آخذ على �شراح ديوان �أبي الطيب املتنبي).

امل�سلح��ة يف املنطقة (من القاع��دة وجبهة الن�صرة وجي�ش
الإ�س�لام وم��ا ي�سم��ى بدول��ة الإ�س�لام يف الع��راق وال�ش��ام،
والتي غريت ا�سمها (�أو جلدها!) و�أعلنت ما �أ�سمته ــــ دولة
اخلالف��ة! ،وم��ا تفرع ع��ن تل��ك املجموعات م��ن جماعات!
والت��ي �أ�صبح��ت �أك�ثر م��ن �أن تع��د �أو �أن حت�ص��ى) وانت�ش��ر

الدم ال�سوري بني الوازع والرادع..جديد الباحث د .علي ال�شعيبي
“الدم ال�سوري بني الوازع والرادع” بحث تطبيقي در�س من خالله الدكتور علي ال�شعيبي خمتلف جوانب
الأزمة التي �أملت ب�سورية منذ بدئها حتى اليوم معتمد ًا على منهج �صحيح و�أ�س�س تطبيقية حيث و�صل �إىل نتيجة
مفادها �أن منظومة الوازع والرادع ال ميكن �أن تقوم بها الدولة وحدها فال بد من دور كبري للمجتمع الأهلي ي�ساعد
على جناح هذه املنظومة عرب خطط م�شرتكة بني الدولة وجمتمعاتها للو�صول �إىل �أهداف البناء املطلوبة.
و�أو�ضح الدكتور علي ال�شعيبي �أن هذا البحث يتناول امل�ؤامرة الكربى على �سورية وك�شف حقيقة ما يجري وكيف
وملاذا وما الدوافع وما النتائج التي يريدون الو�صول �إليها من خالل ا�ستهدافهم ل�سورية وما دور الوازع والرادع فيما
جرى ويف عودة الأمن والأمان من جديد وما دورهما يف النه�ضة ال�سورية املرتقبة بعد انتهاء احلرب الكونية عليها.
و�شدد ال�شعيبي على �أهمية ك�شف من �ساهم يف �سفك الدم ال�سوري م�ستعر�ض ًا همجية الأتراك يف الع�صرين القدمي
واحلديث ودورهم �إىل جانب الكيان ال�صهيوين و�أمريكا م�ؤكد ًا �ضرورة االعتماد على تن�شيط دور العلماء والكتاب
يف الردع الفكري من خالل ك�شف وف�ضح الفكر الوهابي الدموي والرد على التكفرييني ونب�ش ما�ضيهم الأ�سود.
يذكر �أن الكتاب من من�شورات دار ال�شرق للطباعة والن�شر والتوزيع وت�ضمن � 227صفحة من القطع املتو�سط.

�سرطانه��ا من الأنب��ار واملو�صل يف ال�ساح��ة العراقية �شرق ًا
م��رور ًا ب�شرق و�شمال �سوري��ة ،و� ً
صوال �إىل ما ميكن و�صفه بـ
�إم��ارة طرابل�س الإ�سالمية! يف لبن��ان غرب ًا ،وب�شكل يدرك
مع��ه املتاب��ع بب�ساط��ة ومن خ�لال تطابق ما تق��وم به تلك
اجلماعات من ممار�سات �إرهابية فظيعة ،والتقاء م�صاحلها
جميع�� ًا م��ع �أه��داف جماع��ة (القاع��دة) �أ�سا�س�� ًا ،والت��ي
تعت�بر الأم احلقيقي��ة جلمي��ع تل��ك التنظيم��ات ،واجل��دّ ة
احلقيقي��ة لتفريخاته��ا!� ،أج��ل ي��درك املتاب��ع دون عن��اء
�أن اله��دف املر�س��وم لتلك اجلماعات هو تدم�ير كافة البنى
االجتماعي��ة وال�سيا�سية واالقت�صادي��ة واملادية القائمة،
يف تقاطع وتناغم وا�ضح مع �سيا�سة (الفو�ضى اخلالّقة)..
ب��ل هي ترجمة حقيقية لها بعد �أن تبنتها وباتت تنتهجها
خط��ة طويل��ة الأم��د
الإدارات الأمريكي��ة املتعاقب��ة ،يف
ٍ

�سلمى احلفار الكزبري الأديبة املتفوقة

تت�صف بالنف�س العدواين ال�صهيوين والأمريكي الطويل..
�إن املح�صل��ة النهائي��ة التي يطم��ح �إليها �أع��داء الأمة

�ضمن �سل�سلة �إ�صدارات وزارة الثقافة -الهيئة العامة ال�سورية للكتاب -من�شورات الطفل �صدر العدد
 /25/من �سل�سلة �أعالم النا�شئة بعنوان “ �سلمى احلفار الكزبري الأديبة املتفوقة” للأديب عي�سى فتوح.
ويتزامن �صدور هذا الكتاب املوجز عن الأديبة �سلمى احلفار الكزبري مع الذكرى الثامنة لرحيلها
يف  ،2006/8/11وهو ي�سلط ال�ضوء على �أبرز معامل حياتها و�أهم �آثارها و�سمات �أدبها و�شعرها باللغتني
الفرن�سية والإ�سبانية اللتني كانت جتيدهما بامتياز.

م��ن خ�لال ن�شاط��ات تل��ك الأدوات التكفريي��ة امل�سلح��ة،
ي�ص��ب فيما ميكن و�صفه بـ ــــ �أفغنة املنطقة ــــ ومبعنى �آخر
�إ�سق��اط دول املنطقة يف بئر عميق��ة ي�صعب عليها اخلروج
منه��ا ،قب��ل م��رور ع�ش��رات �أو مئ��ات ال�سنني رمب��ا ،يف حال
ا�ستكان��ت ور�ضخ��ت �شع��وب املنطق��ة لإرادة و�أه��داف هذا
الع��دوان اخلطري ال��ذي ينط��وي على خمط��ط جهنمي من

“مقاربات يف الفكر ال�سيا�سي”
كتاب جديد للدكتور خلف اجلراد
�صدر م�ؤخر ًا كتاب جديد للباحث د .خلف اجلراد بعنوان “ مقاربات يف الفكر ال�سيا�سي”.
ي�شكل الكتاب م�ساهمة معرفية تهدف �إىل ت�أ�صيل وتن�سيق وت�أطري جمموعة من الأفكار
والر�ؤى واملقاربات التي يطرحها عدد من املفكرين والباحثني املتخ�ص�صني يف علم ال�سيا�سة
�أو العلوم االجتماعية املتقاطعة معه �إزاء زمرة من الأ�سئلة والإ�شكاليات والق�ضايا املت�سمة
ب�أهمية كبرية �سواء لعلم االجتماع ال�سيا�سي كن�سق معريف من جهة� ،أو ملجتمعاتنا العربية
املعا�صرة التي تواجه �سل�سلة معقدة من التحديات البنيوية والوجودية اخلطرية من جهة
�أخرى.

جريدة تعنى ب�ش�ؤون الأدب والفكر والفن
ت�صدر عن احتاد الكتاب العرب بدم�شق
�أ�س�ست و�صدرت ابتدا ًء من عام 1986

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة

مديـــر التحريــــــــر :ريــا�ض طبــرة

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

د .يو�سف جاد احلق  -عيد الدروي�ش
نبيل نوفل � -سليمان ال�سلمان
�سوزان �إبراهيم

�ش�أنه تقوي�ض م�ستقبل املنطقة بالكامل �إىل �أجل بعيد غري
معروف..
وكل ذل��ك ي�ش�ير �إىل �أننا بتنا نخو���ض معركة متعددة
اجلبه��ات ،مل تع��د اجلبه��ات فيه��ا تقت�ص��ر عل��ى احل��دود
القطري��ة �أو الدولية ،ب��ل �أ�صبحت ت�شمل (كما تطمح تلك
الق��وى املعادية) لأن ت�شمل كل بقع��ة على خارطة الوطن،
من خالل ا�ستهداف كل مدينة وقرية و�شارع ومن�ش�أة وبيت،
وا�ض��ح بال�ض��رورة ،..فاملطل��وب هو ن�شر
دون وج��ود ه��دف
ٍ
حال��ة عامة من القتل واخل��راب والدم��ار ..وزوال مظاهر
الوج��ود واحلياة ،ولتبقى ال�ساح��ة مفتوحة فقط لأعداء
الأوط��ان وال�شع��وب� ..أعداء احلياة ..ون�ش��ر ثقافة املوت،
ون�س���أل بعده��ا الأ�شق��اء والأبن��اء واجل��وار والأ�صدق��اء:
متعظ
بع��د الو�ض��وح الفاقع لظاه��رة ــــ الأفغنة ــــ ه��ل من
ٍ
�أو معترب؟
www. marje.syriaprof.com

