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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�شعر ال�سوري يف مواجهة العدوان على �سورية

• هيالنة عطا اهلل
متغريات طر�أت
يف ال�سنوات الثالث الأخرية بتنا نالحظ
ٍ
على امل�ش��هد ال�ش��عري ال�س��وري يف املبنى واملعنى ،كما نالحظ
ظهور �أ�ص��وات �ش��عرية جدي��دة ،وكان ذلك ب�س��بب التوترات
ال�شعوري��ة الت��ي عا�شه��ا ال�شاع��ر ال�س��وري يف خ�ض��م احلرب
الكوني��ة عل��ى �سوري��ة احلبيب��ة ،وه��ذا َ�ش�� َك َل �إ�ضاف��ة هامة
للمنج��ز ال�شع��ري يف انحي��ازه لأمومة الظ��رف الراهن الذي
مي��ر اليوم مبرحل��ة املخا�ض ورمب��ا ينتج �أمناط�� ًا جديدة من
ُّ
ال�شعر ،لي�ؤكد مقولة ( :املعاناة �أ ُّم الإبداع؟ !)..
وقد تعاطى ال�شعراء مع احلدث ب�أ�ساليب متنوعة فمنهم
م��ن بكى ،ومنهم من حت��دى وزجمر ،ومنهم م��ن متلكه العجب
واحلرية ،ومنهم من مال �إىل الت�أمل والفل�سفة ...الخ..
ولدينا م��ن الأمثلة ما نعجز عن ح�صرها و�س�أنتقي مناذج
تي�سر يل منها...
يف هذه العجالة ح�سبما َّ
ال�شاع��ر «جه��اد بكفل��وين» يف ق�صيدته «امل��وت واحلياة»
يقول:
َ
حزنك َّ
أنفا�س
ال تخْ ِف
منتْ عنه � ُ
� َ
َ
تَ
إح�سا�س
�
–
أح�س�س
�
فما
–
فيك
أمات
ُ
ْ
متر �أيا ُمنا من حولنا ُح ُلم ًا
ُّ
َ
إينا�س
�
و
�
نا
ففارق
م�ضى
أمنٌ
ُ
ً
واهبة
العمر
قد �ألب�ستْنا احليا ُة
َ
ثوب ًا جمي ً
ا�س
ال تهادى ْ
وه َو م َّي ُ
ينزعهَ عنا الردى طمع ًا
وجاء ُ
َ
َ
إليا�س
وتلك �أيا ُمنا نز ٌع و� ُ
جل���أ ال�شاع��ر �إىل املبا�ش��رة �إذ مل ي�سعف��ه غ��د ُر الزم��ان
هم�سات
ليوحي �أو ير ّمز فامل��رارة ان�سكبت على �شكل
وتقلب��ه،
ٍ
َ
ُ
متيل �إىل احلكمة بقالب من املو�سيقى اجلميلة بحرف ال�سني
روي الق�صي��دة وعل��ى البح��ر الب�سيط لتن�ض��وي الق�صيدة
يف ّ
حت��ت ال�شع��ر العم��ودي التقليدي بعب��ارات رزين��ة ذات وقع
رتيب.
وعل��ى وت��ر احل��زن ذات��ه يطالعن��ا ال�شاعر ل���ؤي اخلازم
بق�صيدة «ال �أدري»:
وت�س�ألني �إذا ما كنتُ �أهواها
العر�ش ال �أدري
ورب
ِ
ِّ
مفتوح
وجرح ال�شا ِم
�أ�أهواها
ُ
ُ
وقلبي مابهِ َب ْو ُح
ك�أن النا َر قد ُخ ِل َقتْ على �صدري
أعلم �أنها قدري
و� ُ
وبني عيونِها �أبكي على وطني
وت�س�ألني وال �أدري
�أنا �أحتا ُر يف �أمري
تتماه��ى لدى ال�شاع��ر احلبيبة مع الوط��ن «وبني عيونها
�أبكي على وطني» ،وتتملكه احلرية فقد �أحرقت النار ينابيع
الب��وح بعدم��ا كان قلب��ه مفعم�� ًا باحل��ب ،فكيف يب��وح بحبها
وال�شام تنزف؟! ..ق�صيدته من �شعر التفعيلة ،ا�ستخدم فيها
(مفاعلنت) مكررة ،بعبارات تق�صر وتطول ،مع تنوع بالقوايف
ترتاوح مابني الهاء املطلقة مبخرجها احللقي العميق وما بني
النون بنغمتها احلنون ،ومابني الراء املتحركة ح�سبما متليه
احلالة ال�شعورية منغلقة من القيود.
يف حني نرى ال�شاعر بديع �صقور يطلق العنان مل�شاعره يف
ق�صيدة «�أبواب» من ال�شعر املر�سل:
على باب حرب:
“واقف منذ �صباح “ احلرب
انتظر جذوة من نار
كي �أدفئ بها برد انتظاري.
مزقته �أ�شواك احلروب.
على باب �إذا:
�إذا �أيقظتك الوردة
فخذ بيدها �إىل بيت عا�شقة
و�إذا �أيقظتك ر�صا�صة
ج ِّهز معولك

وكن م�ستعد ًا حلفر
قرب �أو �أكرث.
ٌ
أ�صوات
�إذا ما علتْ من حولك �
متوح�شة  ,وغا�ضبة
فال تنتظر منها..
�أن تقدم لك رغيف ًا �أو ابت�سامة.
�إىل قوله:
�إىل �أين �ستف�ضي بنا هذه احلرب
�أعدو �إىل �أين؟
وخلف من �س�أعدو؟!
خلف املالئكة
�أم خلف الريح؟!
�س�أعدو..
و�س�أعدو ..ولكن
لن �أدير ظهري لأمراء احلروب.
�ضج��ت املقطوع��ة ب�ألف��اظ مع�برة :احل��رب – الن��ار –
ر�صا�ص��ة – الري��ح ...الخ ...ون��رى ال�شاعر واقف�� ًا على باب
حرب ينتظر جذوة النار ،فاحلرب لديه لها باب ،وهذا يدلنا
عل��ى نزوع��ه �إىل �إغ�لاق ه��ذا الب��اب ،وانتهاء احل��رب ،وهو
وه��و متفائل رغم الأمل واحلرية كم��ا يف قوله�« :إذا �أيقظتك
ال��وردة»� ،إذن فالب��د م��ن �أن ي�صح��و يوم�� ًا على �أري��ج الورود،
ليهديه��ا للحبيب��ة ،ث��م يع��ود لي�صدم��ه الواق��ع ،بر�صا�ص��ة
توقظ��ه م��ن حلمه اجلميل فيه��رع �إىل معوله يحف��ر قرب ًا �أو
�أكرث.
ويطالعنا ال�شاعر .د .توفيق يون�س ،بق�صيدة «كيف»:
الريح
حيث ال مكانَ يف
ْ
لت�سرتيح
ْ
حيث ي�صنع التاريخ �أكفانه
ويعرج ل�سقوط �آخر
َ
ري�شة وال كتاب
رب وال
حيث ال ح َ
يطلُّ ال�س� ُ
ؤال جواب.
�إن املكان هنا يحا�صر ال�شاعر ولذا نراه ي�ستخدم الظرف
«حي��ث» ،وامل��كان هو الوطن ال��ذي مل ي�صرح با�سم��ه ال�شاعر
ب�سب��ب الأ�س��ى الذي غم��ره من ر�ؤي��ة الريح الت��ي تعبث فيه
والتاريخ الذي ي�صنع �أكفانه ،وي�ستعد ل�سقوط �آخر..
�إذن ،فلي�س��ت ه��ذه ال�سقطة الوحيدة ب��ل �سبقها �سقوط،
وك�أين بال�شاع��ر يق��ول ه��و امل��وت ال��ذي ينع��دم في��ه احل�بر
يع��د �س�ؤا ً
ال يحمل يف
والري�ش��ة والكتاب ،نعم هو العدم الذي ُّ
طياته اجلواب ،نع��م هي حقيقة احلرب ،ويف �آخر الق�صيدة،
يقول:
كيف ت�ست�ضيء بغري احلب ،وكيف لهذا احلب..
�أن يكون الوجو ُد يف مدارات الوجود
بغري احلق واخلري واجلمال
وحتدث ال�شعراء ،عن ال�شهادة وال�شهداء ،ومثايل ق�صيدة
«الن�سر الأ�سطوري ال�سوري» ،لل�شاعر مالك الرفاعي:
خذوين �إىل قرب ال�شهيد لأرجتي
النجائب
روح ترجتيها
ُ
�شفاعة ٍ
�ضريح ت�ستقي ال ُ
و ُر َّب
أر�ض غيثهُ
ٍ
ال�سحائب
وي�أنف �أن تهمي عليه
ُ
بيت��ان من ق�صيدة عمودية عل��ى البحر الطويل ،يرجتي
فيه��ا ال�شاعر ال�شفاعة من �ضريح ال�شهي��د ،وال يطلب ال�سقيا
له��ذا ال�ضريح على عادة ال�شعراء ،ب��ل الأر�ض ت�ستقي غيثه،
الذي ي�ضاهي مطر ال�سحائب ب�إ�شارة �إىل قد�سية ال�شهيد:
�أما ال�شاعر مهند علي �صقور فقد قال:
تراب الأر�ض يحدو بهم
العا�شقون
َ
حب ال�شهادة ميثاق ًا ملا كتبوا
ُّ
الربقُ خي ُل ُه ُم والرعدُ ع�صفُ ُه ُم
والن�صر ق�صدَ هُ ُم والفو ُز والأ َر ُب
ُ
بروا مبا وعدوا ما ها َل ُه ُم جز ٌع
ّ
البقية �.....................................................ص22
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و
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«�سوري��ة �شعب�� ًا وجي�ش�� ًا وقي��ادة تداف��ع ع��ن ال�تراب العرب��ي
ب�أكمل��ه ،واحلرب التي تخو�ضها لي�ست فقط للحفاظ على ال�سيادة
ال�سوري��ة ،ف�سوري��ة وكما كانت دوم ًا هي البواب��ة ال�شمالية للوطن
العرب��ي ،و�سقوطها يعني �سقوط�� ًا للوطن ب�أكمله فهي الدرع احلامي
ال�صامد �أمام املخططات ال�صهيو ـــ �أمريكية»
ــ ر�ضا ُطلبة ــ
(كاتب وباحث م�صري)
«�أوباما يتحدى د�ست��ور الواليات املتحدة الأمريكية �صراحة،
والوقت حان لإ�سقاط �إمرباطوريته»..
ــ جري�س فوتو ــ
(كاتب �أمريكي)
«ن�ؤك��د للعامل �أن ما ترتكب��ه التنظيمات التكفريية من جرائم
ال عالقة لها بالإ�سالم»..
ــ نا�صر مكارم �شريازي ــ
(كاتب وباحث �إ�سالمي �إيراين)
«املمار�س��ات الت��ي تق��وم بها تنظيم��ات تيار الإ�س�لام ال�سيا�سي
الت��ي �سلم��ت نف�سه��ا �إىل ال�صهيوني��ة ملبي��ة كل رغباته��ا يف �ضرب
الوطن ،ويف مقدمتها (تنظيم داع�ش) هي �أبعد ما تكون عن الدين
الإ�سالمي وتعاليمه ال�سامية..
وعل��ى م��ن يرغ��ب يف اجلهاد احل��ق ،توجيه �سالح��ه �إىل �صدر
الع��دو ال�صهيوين ،وليذهب لتحري��ر الأرا�ضي العربية املحتلة ويف
مقدمتها القد�س ال�شريف»
ــ عبد ال�صمد ال�شرقاوي ــ
(كاتب وباحث م�صري)
مدير املركز العربي للتنمية الب�شرية
«لق��د حت��دى �أحف��اد (حنبع��ل) و(ابن خل��دون)� ،سي��ول املال
ال�سيا�س��ي و�ص ّم��وا �آذانهم ع��ن احلمالت الدعائي��ة امل�سعورة لتجار
الدي��ن ،متمثلني ما يقوله �أ�شقا�ؤه��م ال�سوريون يف املثل العامي :من
جرب املُج َّرب كان عقله خمرب!»..
ــ حكيم مرزوقي ــ
(كاتب تون�سي)
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بريطانيا و�أمريكا..
تاريخ �أ�سود يف منطقة ال�شرق الأو�سط
• ف�ؤاد البني
ك��ان��ت بريطانيا حتى نهاية الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن القرن
املا�ضي ،الإم�براط��وري��ة التي ال تغيب عنها ال�شم�س ،وقد
عمدت احلكومات املختلفة واملتعاقبة على حتقيق �أهدافها يف
ال�سيا�سة اخلارجية للحفاظ على م�صاحلها ،بال�سيطرة على
املوارد الرئي�سة يف العامل ،وعلى ر�أ�سها موارد الطاقة ،لأجل
الإب��ق��اء على بريطانيا كمركز للنظام االقت�صادي وامل��ايل
العاملي.
و�أخذت تعمل بجد للحفاظ على ما تبقى لها من مناطق
نفوذ ،خ�صو�ص ًا بعد حملة الت�صفية التي قادتها �أمريكا �ضد
اال�ستعمار واالن��ت��داب الربيطاين والفرن�سي بعد احل��رب
العاملية الثانية لتتبو�أ قيادة املع�سكر الغربي ،وجعل كلتا
الدولتني غري قادرتني على امل�ساهمة يف �صناعة الأحداث يف
النظام الدويل اجلديد.
�إال �أن بريطانيا َنحتْ منحى التقارب مع �أمريكا ك�صانع
للأحداث� ،أما يف اخلفاء فكانت تعمل على ك�سب �أكرب قدر ممكن
من احلفاظ على م�صاحلها ب�أقل التكاليف عن طريق ا�ستخدام
الغري ،ومازالت تعمل على اال�ستفادة من ما تبقى لها من عمالء،
وخا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ..وحافظت على من�صب
وزير دولة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط يف حكوماتها لبقاء ال�صلة
الوا�سعة مع دول املنطقة ،واالهتمام بالتطورات احلا�صلة فيها
بعد ما �سمي بـ(الربيع العربي) ،و�إي�لاء الأح��داث اجلارية
يف �سورية جل اهتمامها ،وكانت بريطانيا قد ر�سمت �سيا�ستها
بالإبقاء على االنق�سامات فيما بني �شعوبها ،وجعلها حتت
�سيا�سة وتطبيق �شعار(فرق ت�سد) ب�ضمان عدم ظهور �أية قوة
فاعلة تهدد الوجود الربيطاين فيها ،وتخ�سر معه امل�صالح التي
عملت على الإبقاء عليها حتت �سيطرتها ملدة طويلة.
ولكن حالة النهو�ض الوطني والقومي التحرري التي
ترافقت مع بداية النهاية لع�صر اال�ستعمار ،كانت بريطانيا
قد تنبهت �إىل مثل هذه التطورات منذ �أوائل �أربعينيات القرن
املا�ضي ،ور�أت يف التيار الإ�سالمي املتمثل بالإخوان امل�سلمني
فائدة كبرية للوقوف يف وج��ه �أي منو للتيارات العلمانية
والقومية التي ت�سعى للإفالت من قب�ضة اال�ستعمار وبقاياها،
واالعتماد عليهم كقوة فاعلة يف زعزعة ا�ستقرار �أية حكومات
تقف �ضد ال�سيا�سة الربيطانية وم�صاحلها ،وا�ستخدامهم كقوة
ع�سكرية تخو�ض حرب ًا بالنيابة عنها ،وميكن ا�ستخدامهم
لإحداث متغريات من جانب احلكومات التي ت�ستهدف ال�سيا�سة
الربيطانية املناوئة لها.
ومل يقت�صر دور بريطانيا بدعم التيار الإ�سالمي على
الإخ��وان امل�سلمني فقط ،وخا�صة يف م�صر ،بل ر�أت يف املذهب
الوهابي يف ال�سعودية ،ودوره��ا يف رعاية ال�سلفية الوهابية
يف جميع �أنحاء العامل ،وتوظيفها يف جمابهة التيار العلماين
وال��ق��وم��ي ،ال��ذي ي�شكل خ��ط��ر ًا على تنفيذ م��ا مت ر�سمه يف
�أوا�سط القرن املا�ضي من قبل دوائر اال�ستخبارات الربيطانية
والأمريكية ،بحيث جرى اعتماد تقوية وتنمية الإ�سالميني
املت�شددين (بريطانيا �أ�شرفت على ت�أ�سي�س داع�ش ،وال�سعودية
مولت هذا التنظيم) ،وهي امل�س�ؤولة م�س�ؤولية كاملة عن ت�شكل
الإره���اب كظاهرة يف املنطقة ويف العديد من دول العامل.
وم��ازال��ت ه��ذه الظاهرة تلقى كل الدعم من قبل الواليات
املتحدة وحلفائها و�أحد ركائزها ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وعملت من خاللها على �شطب وت�سفيه كل الأفكار
املناه�ضة ل�سيا�سة الدول الغربية ،والأيديولوجيات التي تهدد
ال�سيا�سة الأمريكية ،وعلى ر�أ�سها التيارات العلمانية والقومية
واال�شرتاكية ،التي تقف ب�صالبة �ضد انت�شار الأفكار الدينية

املت�شددة التي كانت وا�ضحة يف مماالتها للغرب ول�سيا�سته يف
املنطقة.
ومل يعد خاف على �أح��د دور الإخ��وان امل�سلمني الوا�ضح
والفاقع يف ما �سمي بـ(الربيع العربي) ،ومل تكن الواليات
املتحدة قد تفاج�أت كما يقال يف احلراك الذي جرى ،لكنها
كانت على علم به من جهة ،وبتن�سيق بني الإخوان و�أمريكا من
جهة �أخرى ،لكنها كانت حت�ضر نف�سها �سلف ًا لكيفية التعامل مع
الأنظمة العربية القادمة� ،سواء �أكان التغيري ب�شكل �إرادي� ،أو
ب�شكل قدري ..وكان احل�صان املعول عليه هو الإخوان امل�سلمون،
باعتبارهم القوة ال�سيا�سية الأكرث تنظيم ًا وجماهريية ،وكان
للإخوان م�صلحة يف حتقيق احللم ال��ذي راوده��م لأك�ثر من
ثمانني عام ًا (ب�إقامة دولة اخلالفة بدء ًا من م�صر) ..ولكن
الإخوان و�إن كانوا الأكرث تنظيم ًا وعدد ًا� ،إال �أنهم الأقل خربة
يف �إدارة �ش�ؤون الدولة ،ورغ��م مراهنة �أمريكا عليهم ،لكن
�سرعان ما فقدوا حلمهم بالبقاء ،يف ال�سلطة واحلفاظ عليها،
لأنهم يرف�ضون الآخر ،و�سارعوا �إىل �أخونة الدولة ،وفر�ضوا
قوانني ال�شريعة بطريقة و�أداء خ��ارج �سياق التاريخ ،ومع
غياب الأخوان عن ال�سلطة يف م�صر ،وتعرث رغبتهم ب�سقوط
النظام يف �سورية ،بد�أ امل�شروع الأمريكي املعتمد على الإخوان
يفقد بريقه ،وبد�أت �سيا�سة البحث عن بدائل مازالت تعي�ش
يف متاهة املعار�ضة الفا�شلة ،واملعار�ضة املعتدلة.
�إن ال�سيا�سة الأمريكية عندما رفعت نظرية �إمالء الفراغ
يف �أوا���س��ط خم�سينيات القرن املا�ضي ،ك��ان تق�صد من ذلك
عودتها �إىل املنطقة بعد ح�صول بلدانها على اال�ستقالل من
اال�ستعمار القدمي ،حتت ذريعة حماربة ال�شيوعية ،يف الوقت
الذي كانت فيه امل�س�ألة تتعلق مب�صاحلها املتمثلة بالنفط والغاز
واحلفاظ على �أمن �إ�سرائيل.
واليوم مازالت الأطماع الأمريكية على حالها ،لكنها بدلت
العدو من اخلطر ال�شيوعي �إىل خطر حماربة الإرهاب ،وهي
ذاتها من �صنّع الإرهاب و�سلحه ودربه ،ورغم كل هذه الأحداث
اجلارية يف املنطقة التي تطفو فيها ال�سيا�سة الأمريكية
على ال�سطح� ،إال �أنها غالب ًا ما تعتمد على التجربة واخلربة
الربيطانية يف املنطقة التي تقر �أمريكا �أنها تفتقدها يف ر�سم
التوجهات العامة ل�سيا�ستها التي كثري ًا ما تلقى الإخفاقات.
�إن ال�سيا�سة ال��ق��ذرة التي اتبعتها بريطانيا ،وم��ن ثم
�أمريكا يف املنطقة �ضد �أي نهو�ض وطني واجتماعي واقت�صادي
ووحدوي ،مازالت حتى الآن ت�سعى لتق�سيم املق�سم وجتزيء
املجز�أ ،و�إ�شعال الفنت الطائفية واملذهبية ،و�إعادة الع�شائرية
والقبلية ،والعمل على �إلغاء الدولة الوطنية لتطبيق ال�شعارات
التي رفعتها قبل �أكرث من عقدين من الزمن كالفو�ضى اخلالقة
وال�شرق اجلديد ،وقد �أو�صلوا املنطقة �إىل جزء من حتقيق
هذه الأهداف باالعتماد على �أدواتها كرتكيا ودول اخلليج.
وكان هدف الواليات املتحدة هو �سوري ًا ،نظر ًا لوقوفها �ضد
حلف بغداد ومبد�أ �أيزنهاور بحجة مكافحة ال�شيوعية ،و�إلغاء
القرار الوطني ال�سوري امل�ستقل قبل ما يزيد عن خم�سني عام ًا.
م��ازال هدف �أمريكا اليوم هو �إ�سقاط الدولة ال�سورية،
وثوابتها الوطنية ،ورف�ضها الهيمنة والتدخل اخلارجي،
بحجة مكافحة الإره��اب ،و�إع��ادة �صياغة خريطة املنطقة
وفق امل�صالح الأمريكية وال�صهيونية.
ومثلما كان ال�صمود الأ�سطوري لل�شعب ال�سوري يف مواجهة
املخططات الأمريكية وال�صهيونية قبل خم�سني عام ًا� ،سيبقى
موقف ال�شعب ال�سوري ذاته يف مواجهة الرببرية اجلديدة
التي تقودها الواليات املتحدة.
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• ح�سني جمعة

قراءة يف تكوين
ال�شخ�صية اليهودية
ابتك��ر �أتب��اع الديانة اليهودية من �أوالد يعق��وب و�إ�سحق منذ
الق��دمي جمل��ة م��ن الآراء والع��ادات والتقالي��د ،ور�أوا فيه��ا �أنه��ا
الكفيل��ة باحلف��اظ عل��ى كينونته��م الت��ي متيزهم م��ن الآخرين،
فاخت��اروا العزلة مبد�أ؛ واملهن التي تبعده��م عن املجتمعات التي
يوج��دون فيها طريقة للحي��اة ،حيث كانوا – كما روت كتبهم قبل
غريه��ا  -رع��اة للموا�شي يف �سيناء ب�ين م�صر الفرعوني��ة وال�شام
الكنعاني��ة؛  ...ون��رى �أنه��م م��ا لبثوا �أن �ص��اروا يف كلتيهم��ا جتار ًا
مل��ا ينتجون��ه  ،ومن بع��دُ ان �أخ��ذو باال�ستقرار على �أط��راف م�صر
وال�شام واجلزيرة العربية....
وك�أن مفه��وم العزل��ة ( الغيت��و) لديهم ينبثق م��ن مفهوم عدم
الذوب��ان يف الآخر؛ وق��د �ساعدهم على ه��ذه العزلة ما اخرتعوه
م��ن �أف��كار ،وما نزل من توراة مو�سى؛ وما قام��وا بتحريفه منها ،ما
�أدى به��م اىل االمي��ان بفكرة عن�صري��ة بغي�ضة تتجل��ى بفكرة (
�شع��ب اهلل املخت��ار) ور�أوا فيها �أنهم ميتلكون م��ن اخل�صائ�ص ما ال
ميلكه بقية خلق اهلل  ....وهذا املنطلق العن�صري جعلهم يذهبون
�إىل �أن اليه��ودي هو ابن اليهودية التي تلقنه من تعاليم االجداد
...م��ا يعن��ي �أن امل��وروث العن�ص��ري ال يكف��ي وح��ده لك��ي يخل��ق
ال�شخ�صي��ة اليهودية ،فالفطرة تنم��و بالرتبية والن�ش�أة وتكت�سب
مالمح جديدة يف �صميم الثقافة املختارة.
وبن��اء عل��ى هذا الوع��ي التاريخ��ي اجتماعي ًا وفكري�� ًا ا�ستمر
�إ�صراره��م عل��ى مفه��وم العزل��ة (الغيت��و) لك��ي ال ين�صه��روا يف
املجتمع��ات القومي��ة الت��ي يوج��دون فيها؛ م��ا يفيد ب���أن منهجهم
مل يتغ�ير يف تكوي��ن �شخ�صيته��م االنعزالي��ة العن�صري��ة الت��ي ال
تتقب��ل الآخر �إال بو�صفه تابع ًا �أو بعي��د ًا عنهم؛ ومن ثم ا�ستمروا
يف تكوي��ن �شخ�صي��ة ممي��زة جتمع ب�ين التعاليم الديني��ة والقيم
االجتماعي��ة واملهنة التي يرون فيها حتقيق�� ًا لأهدافهم؛ ولو �أ ّدت
اىل الإ�ض��رار بالآخر؛ بل �إن الآخر م�سخّ ر لتلبية تلك الأهداف.
وملّا كانوا ي�ص��رون على امتالك ر�أ�س املال ويعملون على تكدي�سه؛
وا�ستخدام��ه مل�آربه��م؛ بو�صف��ه الع�ص��ب اال�سا�س��ي للتدخ��ل يف كل
املجتمع��ات؛ جعل��وا احل�ص��ول عليه ديدنه��م الدائ��م؛ وكل �أمة ال
متل��ك ما ًال تغدو �أ�سرية مل��ن ميلكه ...وملا كانت امله��ن جالبة لر�أ�س
امل��ال ومنتج��ة ل��ه؛ وجاذبة للنا���س حلاجته��م �إليه��ا  ...حر�صوا
عل��ى امتالكها؛ بل احتكارها واحلفاظ عل��ى �أ�سرارها ما يعني ب�أن
اجلالي��ات اليهودية الأوربية حتى نهاية الق��رن التا�سع ع�شر _
كان��ت تعي�ش يف �إط��ار فكرة الهيمن��ة على قوة ر�أ�س امل��ال و�أدوات
الإنت��اج لل�سيطرة على املجتمع��ات التي تعي�ش فيها ...ومل تكن يف
البداي��ة تعني _ كثري ًا_ مبا يروى عن فكرة (�أر�ض امليعاد) �إال
م��ن جهة الزيارة املقد�س��ة لكونها جزئ ًا من الديان��ة اليهودية...
ونعتق��د ب���أن ه��ذا الت�ص��ور ي�ؤك��د ب���أن هن��اك ق��رار ًا تاريخي�� ًا
واجتماعي�� ًا وديني�� ًا ن�ش���أت عليه تل��ك اجلاليات مثبتة في��ه ب�أنها
تنتمي �إىل املجتمع الذي وجدت فيه من دون �أن يكون لها �أي تطلع
�سيا�س��ي خ��ارج هذا املجتمع؛ ما يعني �أنه��ا مل ت�شكل مبجموعها �أي
ج�سدتها احلركة ال�صهيونية
نوع من �أنواع القومية اليهودية التي ّ
ور ّوجته��ا وف��ق املك ّ��ون التوراتي التلم��ودي .وهذا يعن��ي �أن الفكر
اليهودي يف �أوربا منذ القرن التا�سع ع�شر قد �أخذ �أ�ساليب جديدة
على يد ما �سمي باحلركة ال�صهيونية.
فهل ميكن للعرب �أن ي�ستوعبوا الدر�س من ذلك وهم يتعر�ضون
اليوم لأفتك حمنة تاريخية تعمل على متزيقهم �شذر ًا مذر ًا؛ على
حني �أن �شذاذ الآفاق كونوا لأنف�سهم دولة من ال �شيء؟!!.
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بني الظاهر والباطن

• جعدان جعدان
ورد يف الأ�ساط�ير امليثولوجية �أن �س ّيدن��ا مو�سى يف طريقه
�إىل ط��ور �سين��اء ليكل��م اهلل وج��د رج ً
�لا يرم��ي الأحجار
ال�سماء وي�شتم الذات الإله ّي��ة ب�شتائم غريبة تعبرّ
�ص��وب ّ
ع��ن �شقائ��ه يف احلي��اة و�أنه ق��د خلق��ه اهلل فق�ير ًا ويتيماً
وقميئ�� ًا ،فل��م َ
الدني��ا �إ ّ
ال م��رارة الب�ؤ���س
يل��ق م��ن احلي��اة ّ
ال�سماء بالأحجار ويقول :ملاذا خلقتني
وال�شّ قاء ...يرجم ّ
ل ٍأب �ضعي��ف ميئو���س و�أم �س��وداء ذات ّ
ح��ظ �س��يء وعائلة
بلد خاوية على
مفكّكة الأو�صال...و�أقارب عقارب ...ويف ٍ
عرو�شه��ا ك�أنّها �أعج��از نخ��لٍ منقعر...و�أ�صدق��اء منافقني
له��م �أقنعة مز ّيفة ...و� ّأن يوم ولدتني �أُمي مل يجدوا ثوب ًا
وولدت �أ�سود هزي ً
ُ
ال نحيف ًا...
ليلفوين فيه...
بينم��ا اب��ن جارنا ُولِدَ عل��ى كومة من ذهب ولفّ��وه ب�أقماط
ند�سي...
ال�س
من ا�ستربق و�سرير نوم من الآرائك والب�ساط ّ
ّ
وجئت �إىل هذه احلياة
جنيت؟ وما هي جريرتي؟...
فماذا
ُ
ُ
رغم�� ًا عنّي و�صفحتي بي�ض��اء ومل �أرتكب �إثم�� ًا وال ذنب ًا...
ماكر و�أنت متنحه املكاف�آت والأو�سمة...
وابن جارنا مراو ٌغ ٌ
فمنحته ال�سعادة ...ووهبت له ما ً
ال كثري ًا وجاه ًا عظيم ًا..
فكلّم��ا متادى يف غ ّيه� ...أعطيت��ه بال ح�ساب ...و�أنا �صلّيت
لك ب�إخال�ص ...ومل � ّ
أغ�ش �أحد ًا من بني الب�شر� ...أذقتني
ً
دمت ح ّيا...
علقم الفقر والإمالق ...ولن �أ�صلّي لك ما ُ
املتمرد الأبل��ه ...وكاد �أن يبط�ش
ا�ستغ��رب مو�سى من هذا
ّ
ذاه��ب �إىل ر ّبي
ثم فكّ��ر وقال يف نف�س��ه �إين
ٌ
ب��ه ويقتل��هّ ..
وت�صرفه اله�ستريي ،وملاذا
الرج��ل
هذا
ارتداد
و�أ�س�أل��ه عن
ّ
يتحدى اهلل يف عنته وركوب ر�أ�سه...؟؟؟
ّ
ت�صرف��ه ال�شّ ��اذ املقي��ت و�سلوك��ه
يف
مو�س��ى
دن��ا
ي
�س
ترك��ه
ّ
ّ
الباطل املهزوز...
ووج��د يف م�سريت��ه نح��و ط��ور �سين��اء رج ً
�لا �آخ��ر ...وقد
اعتك��ف يف �صومع��ة يعب��د اهلل لي ً
�لا نه��اراً ...ف�سلّ��م عليه
و�س�أله ماذا تفعل هنا؟
جئ��ت �إىل هنا
ق��ال� :إين هرم��ت من �أه��ل ال�شّ ق��اء والكفر
ُ
لأعب��د اهلل...هذه خلوت��ي مع اهلل فرار ًا م��ن �أهل ال�شقاء
والنّفاق...
ي��ا مو�س��ى عليك �أن تنظ��ر �أمامك لكي ال تدو���س ب�أقدامك
ٌ
خملوق مثلك...
منلة لأنها هي
الرجل وم��ا �أرحمه
هذا
أعظ��م
�
ما
نف�سه:
يف
فق��ال مو�س��ى
ّ
!! �إن��ه ٌ
ثم و ّدع��ه مو�سى و�أثن��ى عليه ..وقال
رجل
ٌ
�صال��حّ ،
يف �س��ره� :س�أ�س�أل اهلل ع��ن هذا العابد الزاهد التقي النّقي،
وتوج��ه �إىل ط��ور �سيناء ،وهن��اك كلَّم اهلل تكليم�� ًا فقال:
ّ
اللهم �إنيّ �أ�س�ألك مبعاقد العزّ من عر�شك ومبنتهى الرحمة
ّ
يف كتاب��ك الأعل��ى ...يا من يعلم مثاقي��ل اجلبال ومكاييل
البح��ار ...ي��ا بدي��ع ال�سم��وات والأر���ض� ...أ�س�أل��ك بن��ور
وجه��ك الذي ملأ �أركان عر�شك ،وبرحمتك التي و�سعت كلّ
�ش��يء� ...أن تخربين عن الرجل ال��ذي يرميك باحلجارة،
وعن ذلك العابد يف �صومعته...
الأول ي��ا مو�سى مثواه اجلنّ��ة لأنه �صريح و�صادق مع نف�سه
وم��ع معتق��ده الذي �آمن ب��ه ،فهو ال ي�شكو لأح��د ...يلتجئ
�إ َّ
يل يف �شك��واه باحث�� ًا ع��ن احلقيق��ة لأنّ��ه يدرك �أن��ا مغيرّ
الأح��وال� ...أرفع من �أ�شاء و�أذلّ من �أ�شاء ...ف�أنا �س�أجزيه
الدنيا الفانية..
اخللود الأبدي لقاء �شقائه يف دار ّ
ود�سا�س فهو ال ي�ؤمن
�أ ّما الثّاين فهو يف اجلحيم� ...إنّه مكّار ّ
بي تقنّع بقن��اع الإميان لي�صطاد احلمقى من النّا�س� ...إنّه
َع ْب��دٌ ل�شهواته اجلاحمة ونزواته الطّ ائ�شة ونف�سه الأ ّمارة
بال�سوء...
ّ
ً
ً
مت ّهل ي��ا مو�سى ...ر�أيتُك قلقا م�ضطرب��ا� ...أنت تنظر �إىل
ال�شّ ��كل دون امل�ضم��ون َوك َ
الرجل
ِدت ترتكب جرمي��ة بحقّ ّ
علي بال�شّ تم ...ف�أنا �أكافئه بالفردو�س املوعود
الذي ّ
جتر�أ ّ
ابتغاء مر�ضاته وجزاء عذابه و�شقائه!!!...
ق��ر� ُأت ُ
منذ عقود م�سرح ّي��ة للأديب املفكّ��ر رئيف اخلوري
أي��ت فيه��ا ت�شخي�ص ال��داء وو�صف
(الع�صف��ورة والف��خ) ر� ُ
ٌ
ٌ
أفخ��اخ من�صوب��ة ب�أقنعة مغري��ة وتتباهى
الع�لاج ،هناك �
ال�سم��اء ال�سامي��ة ومب��ادئ ال�شع��وب
ملب��ادئ
ب�أنّه��ا حامل��ة
ّ

املنا�ضل��ة يف �سبي��ل حقوقها امل�شروع��ة يف احلياة الكرمية،
بالد�سائ�س والفنت ،و�إ�شعال نار احلريق بني
لكنّها هي حبلى ّ
ً
خدمة
الطوائ��ف واملذاهب والقوم ّيات لتُبي��د بع�ضها بع�ض ًا
لأ�سيادِه��ا الأعداء ...فهي �أذن��اب الأعداء املارقني ل�سحق
ال�شّ عوب ونهب خرياتها...
والع�صف��ورة ه��ي ال�شّ ع��ب الب�سي��ط العاطف��ي ال��ذي يعمل
بقلب��ه الأبي���ض النّظي��ف ،ويهم��ل حكم��ة العق��ل وب�صرية
الفكر وموازين الألباب...
فالكات��ب منذ ن�صف قرن تن ّب���أ بالفتنة الكربى وخاف على
�أ ّمت��ه من �أن تقع بني فكّي كلّ فخّ من هذه الأفخاخ املذهب ّية
والطائف ّي��ة والعرق ّية ،ودع��ا �إىل تنبي��ه ال�شّ عب وتثقيفه
وتعبئت��ه فكر ّي�� ًا واجتماع ّي�� ًا و�سيا�سي�� ًا ،و�إقام��ة موازي��ن
الع��دل يف بلدانن��ا لتعي�ش جمتمعاتنا يف م�أم��ن منذ �أخطار
الفخ��اخ العرج��اء  ..و�أدرك الكات��ب بب�صريت��ه الثاقب��ة
�أن �أع��داء الأمة ه��م �أ�صحاب الفخاخ النك��راء ،و� ّأن الأمة
احل ّية ال حتيا �إال حتت ظالل العدل واملح ّبة والإخاء...
توخّ ��ى الكاتب م��ن وراء عر���ض م�سرح ّيته توعي��ة الأمة
بن��اء ثقاف ّي�� ًا ح�ضار ّي�� ًا ل��درء مكائد ه��ذه الفخاخ
وبنائه��ا
ً
املر�ص��ودة هن��ا وهن��اكّ � ...إن ال�شّ عوب العاطف ّي��ة الغائبة
ع��ن موازين املحاكم��ة العقل ّية وانع��دام الثقاف��ة الذّ ات ّية
واملو�ضوع ّية تقع يف حبائل هذه املكائد التي تعبث مب�صائر
املقد�سات ..ونكره كلّ
ال�شّ ع��وب والأمم ،وبتنا نكره عناوين ّ
م��ن ين�صب نف�س��ه خليفة اهلل يف �أر�ض��ه ..وحتى نكره �أهل
املت�شدقني يف
الدي��ن ..ونكره
ّ
العمام��ات و�صوجلانات رجال ّ
القوميات العرقي��ة ذوات الأقنعة احلرباء ..و�صرنا ّ
ن�شك
يف ه���ؤالء وه���ؤالء الذين نفخوا يف �سع�ير احلرائق ،ولهيب
وال�سهول والرباري واجلبال
اللظ��ى لي�س يف املدن والأرياف ّ
ال�ص��دور
فح�س��ب ،ب��ل �أحرق��وا كن��وز القي��م امل�ستق��رة يف ّ
و�أوق��دوا يف مواقدها الأحقاد والأ�ضغ��ان والثارات ..تلك
ثقافته��م الكارث ّي��ة املاحق��ة الت��ي تلقوه��ا م��ن طواغيتهم
�أعداء الإن�سان ّية �ضد ال�شّ عوب امل�ست�ضعفة...
ً
ً
ال�سرط��ان ال يهاجم املري�ض
دفعة واحدة ..يتحينّ
� ّإن داء ّ
�صحته فيبني
إهم��ال
�
إىل
�
ي�ستكني
املري�ض
حينما
الفر���ص
ّ
ً
ً
غفل��ة يبن��ي �أع�شا�ش��ا مد ّمرة يف
ال�سرط��ان بخف��اء وحني
ٍ
ّ
رواق هي��كل اخلالي��ا ،ي��زرع في��ه عب��وات نا�سف��ة ،وين�صب
الفخاخ املفخّ خة لهدم اجل�سم وتخريبه يف عقر داره...
مزم��ن مري�ض
ملا�ض
وهك��ذا ثقاف��ة التّخريب ه��ي
ٌ
امت��داد ٍ
ٍ
وبيئ��ة مالئم��ة قذرة فاحت��ة ذراعيه��ا للترّ حي��ب بخليلها
ّ
ينفك ينخر ج�سم الأمة حتى العظام...
احلميم ...وما
ٌ
ً
ال�صراع
وهذا لي�س �صراعا� ..إنمّ ا ه��و فتك ودما ٌرُ !...و ِجدَ ّ
م��ن �أج��ل البق��اء و�ص�يرورة احلي��اة ..هناك �ص��راع اخلري
�سباق نح��و الأف�ض��ل ..و�ص��راع التّ�ضحية مع
م��ع اخل�ير يف
ٍ
��و ال�سام��ق والف�ضيلة م��ع الف�ضيلة يف
العل
نح��و
التّ�ضحي��ة
ّ
��ور حي��اة الفرد
�ساح��ات اخل�ير والعط��اء الت��ي تبتغي تط ّ
م�شرق جميل...
غد
واملجتمع والوطن �إىل ٍ
ٍ
وه��ا نحن �أوالء يف وطننا الغايل العزي��ز علينا �أن نن�شر يف
�أعماق وج��دان جمتمعنا ثقافة احلكمة واملو ّدة ...وهو ّية
الإن�سان احل�ضاري املتم ّيز املتن ّور.
ثقافة التنوير ...التي هي ثروة �ضخمة لأمتنا ،ونادى بها
قبل عقود من الزمن عمالقة الفكر و�أقطاب العقول النيرّ ة،
ال�س�ير النّظيف��ة
لتنطل��ق ال�سفين��ة وننتق��ي
ً
انتق��اء ذوي ّ
والأي��ادي البي�ضاء والأنف�س الطاه��رة النق ّية التي تتخذ
وال�صراحة وال�شّ جاعة �سل��وك ًا حياتي ًا
ال�ص��دق ّ
م��ن ثقافة ّ
والرق��ي يف هند�س��ة البناء
لقي��ادة الأم��ة نح��و الإ�ص�لاح ّ
والتعم�ير ...واتخ��اذ النّه��ج الإن�س��اين عنوان�� ًا وا�ضح�� ًا
أمة مل
لأ�صال��ة �أمتن��ا وعراقة وطنن��ا ...ف�أي وط��ن و�أ ّية � ٍ
متهر بخامت الإن�سانية تتعثرّ يف وهاد اخلزي والإذالل...
النه��ج الإن�س��اين يج��ب �أن يك��ون عنواننا الب��ارز يف حمفل
احلياة ال�صاعدة قبل �أن نك ِّون قوم ّية �أو وطن ًا �أو �أ ّم ًة يجب
�أن نكون �إن�سان ًا قبل كلّ �شيء...
البقية �...............................................ص22

ق�ضايا و�آراء

التوا�صل احل�ضاري
يف عامل متغري
• ح�سني مهدي �أبو الوفا
ته��دف هذه املقاربة �إىل �إبراز �أهمية التوا�صل احل�ضاري باعتباره عن�صر ًا
مهم ًا يف �إر�ساء ودعم منهج احل�ضارات املختلفة من خالل ر�ؤية ا�سرتاتيجية
كوني��ة تن�شد الإن�سان احل�ضاري امل�ؤه��ل وت�ؤمن بحوار احل�ضارات وتوا�صله
باعتب��اره خي��ار ًا ا�سرتاتيجي�� ًا ي���ؤدي بالإن�سانية �إىل اال�ستق��رار يف �سبيل
تعزيز اح�ترام التنوع للوع��ي الثقايف احل�ضاري اخل�لاق وتقوية التفاهم
ب�ين ال�شع��وب وب�إر�ساء منهج تربي��ة الأجيال و�إقامة �أ�س���س حديثة قوية
وبناء التعاون للإن�سانية يف عاملنا املعا�صر.
ال خ�لاف عل��ى عظم احلاج��ة �إىل حوار ج��دي بني احل�ض��ارات والثقافات
لإقامة ج�سور املحبة والتفاهم بني الأمم وال�شعوب.
ولذا هن��اك �ضرورة ق�صوى لتهيئة الأجواء املالئمة للبحث عن �آليات هذا
اللق��اء والتوا�صل فالعامل يعي�ش اليوم التطور احل�ضاري حاجته للكثري مع
الن�شاطات الثقافية .
وقد جاءت هذه املرحلة نتيج��ة ال�صراعات االقت�صادية واال�سرتاتيجية
لت�برز يف �أي مرحل��ة واحلاجة �إىل ح��وار كمطلب �ض��روري لتمهيد طريق
التوا�ص��ل و�إر�س��ال ودعم منهج التقارب والتعارف ب�ين احل�ضارات املختلفة
وم�ساهم��ة يف البح��ث لإيج��اد الإط��ار احل�ض��اري الذي يقوم عل��ى عنا�صر
القوة ا حلقيقية من خال�صة التجارب احل�ضارية للب�شرية جمعاء.
مفهوم احل�ضارة :
 -1احل�ض��ارة عن��د اب��ن خلدون ه��ي التفنن يف ال�ترف وا�ستج��ادة �أحواله
والكف بال�ضائع التي تتوقف من �أ�صنافه و�سائر فنونه.
 – 2وعن��د ارنولدهتوينني :ه��ي ال�شرارة الإلهية اخلالقة القادرة على �أن
ت�ؤول �إىل ما �آلت �إليه �سابقاتها.
�أما عند املفكرين والباحثني فهي احل�ضارة لبناء ج�سور املحبة .
واحل�ض��ارة هي للتق��دم املنا�سب لإ�شاع��ة ثقافة العلم ح�ين تعطي الفكرة
واملربرات الدافعة لليد والعقل لال�ستفادة من الوقت.
 – 3وتب��د�أ احل�ض��ارة ح�ين يتعل��ق الإن�س��ان بتغي�ير في��ه ينب��وع الإب��داع
والإن�شاء.
�إن التط��ور ه��و قاعدة عامة يف كل مرحلة تاريخي��ة ح�ضارية ،وما ي�ؤكده
الباحث�ين وبن��اء احل�ض��ارة بن��اء لي���س كمثله �أي بن��اء �ضخام��ة وات�ساع ًا
وال وا�ستيعاب�� ًا وامتداد ًا و� ً
�شم ً
أهمية وح�ضور ًا فاحل�ضارة ت�شي�ؤ وظيفي يتم
عرب الزمن لعنا�صر الرتاب بفعل النا�س.
واحل�ض��ارة �شهود ينتج بحوار الإن�سان ف��رد ًا وم�شاركة مع �أ�صحاب الكفاءة
لي�ستخل�ص منها واحل�ضارة �شهود و�إبداع بجهد الإن�سان وبحواره ينتج منه
قدرته على الفعل والت�سخري.
�إن التوا�ص��ل احل�ض��اري هو الو�صل ال القطع بني طرف�ين من خالل التعاون
والتوا�ص��ل الراق��ي والرغب��ة املتبادل��ة والإح�سا���س امل�ش�ترك باعتب��اره
�ض��رورة م��ن �ض��رورات التعاي���ش والتفاه��م ب�ين ال�شع��وب وه��و �سل��وك
ح�ض��اري باملفه��وم العمي��ق للح�ضارة واملجتم��ع اليوم يف �أ�ش��د احلاجة �إىل
ه��ذه املمار�س��ة املتح�ض��رة وتفتح املج��ال �أمام تعزي��ز التع��اون العاملي عن
طريق ح��وار الثقافات وحتال��ف احل�ضارات تدعم ًا لل�س�لام العاملي وهدفه
الأ�سا�س��ي الثقاف��ات الإن�ساني��ة وحتقيق�� ًا للإندماج والتناغ��م االجتماعي
ع��ن طريق تبادل مع��ريف وتقني لتعزي��ز ثقافات خمتلفة ب�ين احل�ضارات
ه��و ثمرة التوا�ص��ل احل�ضاري ككل فكرة تخدم املب��ادئ الإن�سانية وتعزيز
جه��ود املجتمع م��ن �أجل ن�شر ثقافة ال�سالم التي ت�ص��ب يف قناة ثقافة بني
احل�ضارات.
ف���إن كل م�سع��ى يق��وم ب��ه ف��رد �أو جماع��ة يف �سبي��ل التق��ارب والتوا�ص��ل
والتعارف والتعاي�ش وبني �أمة و�أخرى �أو �شعب و�آخر ،ف�إنه يف�ضي ال حمالة
�إىل تعزيز التحالف بني احل�ضارات.
ف���إذا كان التوا�ص��ل احل�ض��اري م�ص��دره التفاه��م واالح�ترام املتب��ادل هو
االتف��اق للتطور احل�ض��اري الذي يجمع بينهم لبن��اء ح�ضاراتهم الأ�صيلة،
راق ال يرف�ض��ه عقل �سليم
وثقاف��ة التوا�ص��ل احل�ض��اري ،ف�إن احلوار مب��د�أ ٍ
وه��و املدخل الإن�س��اين للتق��ارب وهناك ح��وار التعاي�ش بني �أف��راد الأمة
الواحدة وهذا امل�ستوى هدفه �إزالة العوائق التي تعيق التوا�صل امل�ستمر.
�أم��ا احلوار الإن�ساين فهو من �أوليات معرفة الإن�سان ،حيث يرفع احلوار يف
اجت��اه املعرفة للح�ضارة واحل�ضارة وه��ذا واجب املثقف من خالل وظيفته
الثقافية املتطورة الذي يتابع احل�ضارة ب�أ�صالة العالقة و�سلوكيات الأمم.
لق��د حدث��ت يف التاريخ لقاءات خمتلفة بني احل�ض��ارات و�سيتيح لنا ت�أملها
�أن نع��رف �شروط ومكان كل لق��اء جديد وو�سائل تي�س�يره الغنى الإن�ساين
املرتقب منه.
�إن كل تغيري ثقايف يجب �أن يكون م�سبوق ًا بتعبئة �أي بتقارب روافد ثقافية
متع��ددة يف نقطة متميزة وهذا ما ميك��ن �أن يف�ضي �إىل التوا�صل احل�ضاري
يف عامل متغري.
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الإ�سالم ال�سِّ يا�سي� ..إىل �أين؟
• ا�سكندر نعمة
ُ
املج��ال
يف ه��ذا املق��ال .اليتّ�س��ع
للخو���ض يف �أُ�ص��ول ن�ش���أَة الإ�س�لام
الوهاب ّي��ة ذات
ال�سيا�س��ي وج��ذو ِره
ّ
أم��ر
االمت��داد
احلنبل��ي .فذل��ك � ٌ
ّ
درا�س��ة تاريخ ّي ٌ
ٌ
��ة اجتماع ّية
تقت�ضي��ه
مو�سع��ة� .إ ّ
��ب منّ��ا �أن
ال �أنّ الأم��ر يتطلَّ ُ
َّ
ً
حقيقة يج��ب �أ ّ
ِّ
ال يجه َله��ا �أحدٌ .
نو�ض��ح
احلقيق��ي م��ن وجه��ة
م
إ�س�لا
ل
ا
�
تل��ك
أنّ
َ
ّ
النّظ��ر الدّ ين ّية والفكر ّي��ة ،هو الإميانُ
ب��اللهّ و ُر ُ�سلِ��هِ والي��وم الآخ��ر ،والإتيانُ
ُ
َّ
والعم��ل مبوج ِبهم��ا.
بال�شهادت�ين
و�أ ّم��ا م��ن وجه��ة النّظ��ر التّوجيه ّي��ة
وال�سلوك ّي��ة ،فامل�سلم َم ْن
واالجتماع ّي��ة ّ
ّا���س من ي��ده ول�سان��ه .ذلك هو
َ�سل َ
ِ��م الن ُ
ُ
احلقيق��ي.
تعري��ف الإ�س�لام وامل�سل��م
ّ
ٌ
حماول��ة للتّعري��ف
ومقالتُن��ا الي��وم
بامل��دى املُ�تر ّدي واملُنح��رف ال��ذي َ
و�صل
يا�س��ي.
ال�س
�إل ْي��ه م��ا ُي�س ّم��ى بالإ�س�لام ّ
ّ
ٌ
حماولة لالعت��ذار من الب�شر ّية
كم��ا هو
ع ّم��ا ابتُل َيتْ ب��ه من ُ�شرور ه��ذا الإ�سالم
يا�س��ي واملُ�ستفيدي��ن من��ه ،الذي��ن
ال�س
ّ
ِّ
يحاولون الع��ود َة باملُجتمعات �إىل ع�صر
الإب��ل وكهوف الظّ �لام و�أزم��ان الإن�سان
الرقم ّيات والأنرتنت
البدائي ،يف ع��امل ّ
ِّ
والف�ضائ ّي��ات والهوات��ف الذّ ك ّي��ة.
يا�س��ي
ال�س
املُ�ستفي��دون م��ن الإ�س�لام ّ
ِّ
��وة وانته��اج
يحاول��ون �أن يفر�ض��وا بالق ّ
واالجتماعي
الفك��ري
�أ�ساليب الإرهاب
ِّ
ّ
َ
عالق��ة له بالإ�سالم
�إ�سالم�� ًا مرفو�ض ًا ال
ُ
ري
احلقيق��ي،
واله��دف من ذلك ه��و تدم ُ
ّ
الثّقافات واحل�ضارات والدّ ولِ واملفاهيم
االجتماع ّي��ة والإيديولوج ّي��ات ذات
مي.
الطّ ابع الت ُّ
َّقد ّ
ال�سنه��وري :
يق��ول د  .عب��د ال��رزّاق َّ
“ الإ�س�لا ُم دينٌ ودولة .ولكنّه دينٌ ال
يطل��ب م��ن غ�ير امل�سلم�ين مهما تع��دَّ َدت
ُ
لح��كام الإ�سالم
انتماءا ُته��م اخل�ض��و َع ِ َ أ
ُ
و�شرائِع��ه .فالدَّ ُ
املوازية للدّ ين من
ول��ة
احلقيقي ،ينبغي �أن تكون
مفهوم الإ�سالم
ّ
ً
ُ
ُ
واجلماع��ات
ميتل��ك فبه��ا الف��ر ُد
دول��ة
حر ّي َة اختياره��م وعقائدَ هم و�سلوكهم
ح�سب مفه��وم اليوم دولة
و�آرائِه��مْ � .أي
َ
وجب التَّمييزُ بني
دميقراط ّية .من هنا َ
ّمييز،
الدّ ي��ن والدَّ ولة .وفائ��د ُة هذا الت ِ
َ
بروح
�أنّ
���س و ُت ْف َه ُ
م�سائ��ل الدّ ي��ن ُت ْد َر ُ
��م ٍ
ُ
م�سائ��ل الدَّ ولة.
���س فيها
غ ِ
�ير التي ُت ْد َر ُ
كثريون من الفُ قهاءِ والأَ ِئ ّمةِ والدّ ار�سني،
�أَدرك��وا �أَهم ّي َ
��ة ه��ذا التَّميي��ز .فو�ضعوا
�أبواب�� ًا للعب��ادات و�أبواب�� ًا للمعام�لات
والعالق��ات الإن�سان ّي��ة ،وبذل��ك ف َّرق��وا
الروح ّي��ة والدّ ين ّية وبني
ب�ين امل�سائ��لِ ّ
�أُ�صول املعامالت والعالقات االجتماع ّية
والقانون ّية مبعانيها احلديثةِ .
�إذن ..وعل��ى ال َّرغم من �أنّ اال�سالم يف
مالمح
لكن
�أ�صل ن�شوئِه هو دينٌ ودولةّ .
َ
ري ُم َّ
و�ضح
أمر غ ُ
بناءِ الدّ ولة و ُم�ؤَ َّ�س�ساتِها � ٌ
ُ
أمر
املع��امل ،بينما
ُ
مالمح الدّ ين و�أ�صوله � ٌ
ٌ
إ�سالم��ي حتّى �أدقِّ
ملح��وظ يف الدّ ين ال
ِّ
اجلزئ ّيات .يق��ول الباحث حممد �سليم
َ
حكم
��وا �“ :إنّ �
إثب��ات وج��ود نظ��ام ٍ
الع ّ
محُ��دَّ د املع��امل والتَّفا�صي��ل يف م�ص��ادر
وال�سنّ��ة،
الرئي�س��ة الق��ر�آن
ُّ
الإ�س�لام ّ
أم��ر دو َن��هُ خ��رقُ القت��اد .فالق��ر�آنُ
� ٌ
ُ
ً
ن�ص ًا �صريح ًا
ا
أب��د
�
نان
م
يت�ض
ال
ّ��ة
ن
وال�س
َّ
ّ
ُّ
وا�ضح�� ًا ع��ن كيف ّي��ة اختي��ار ُ
احل��كّا ِم

الفكري
ّه��ج
ِّ
وحما�سبتِه��م وعزلِه��م ،والن ِ
والقان��و ِّ
يتوج ُب عل��ى احلكّام
ين الّ��ذي
َّ
خا�ص
ات ُ
ّباعه .ولي�س يف امل�صدر ْين ٌّ
ن�ص ٌّ
بال�سلطتينْ التّ�شريع ّية والق�ضائ ّية”.
ُّ
ش�ير �إىل �أنّ مفهو َم
أم��ر الذي ي��دلُّ و ُي� ُ
ال ُ
كدين ودول��ة يعني �أنّ الإ�سالم
الإ�سالم
ٍ
امل��رء �إىل خالقِه باتِّبا ِع
دينٌ يتع َّب��دُ به
ُ
ٌ
وهو�شريعة
وترك َمنْه ّياتِ��ه،
م�أْموراتِ��ه
ِ
دين ّي ٌ
ت�صرف��ات امل�ؤمن�ين ب��ه
حتك��م
��ة
ُ
ُّ
وطالق
وزواج
و�أفعا َله��م من ب ْي ٍع و�شِ ��راءٍ
ٍ
ٍ
وم�يراث� .أ ّم��ا �ش���ؤُونُ الدّ ول��ةِ تنفيذ ّي�� ًا
قر ُرها
وت�شريع ّي ًا وق�ضائ ّي ًا فهي �أُمو ٌر ال ُت ِّ
م�صاد ُر الدّ ين .م��ن هنا يرب ُز يف �صياغة
القوان�ين املرتك��زة �إىل الدّ ي��ن فك��ر ُة
َّو�س ِع يف �أحكام ّ
ال�شريعة.
االجته��ا ِد والت ُّ
أم��ر الّ��ذي ُي ِّ
��ح �أنّ امل��را َد م��ن كونِ
و�ض ُ
ال ُ
الإ�سالم دي��نٌ ودولة ،ل��زو ُم العودة �إىل
الآراءِ ال َّر�صينةِ واملرجع ّياتِ الإ�سالم ّية
بتع��د ِد الآراءِ  ،وتن ُّوعِ ها يف
ت�سم��ح
الت��ي
ُّ
ُ
ّ
والفكري
واالجتماعي
يا�سي
ال�س
أن
ِّ
ال�ش��� ّ
ِّ
ِّ
يني �أي�ض ًا.
والدّ ِّ
ذلك��م ..باخت�ص��ا ٍر �شدي��د ُ
مالمح
بع���ض
ِ
إ�سالم
ومزايا الإ�سالم
احلقيق��ي� .أ ّما ال ُ
ّ
يا�س��ي واملُ ْ�ستق��وونَ بالإ�س�لام
ال�س
ّ
ُّ
ٌ
جمموع��ات عل��ى �أعلى
يا�س��ي ،فه��م
ال�س
ّ
ِّ
َّحجر.
درج��ات التَّز ُّم��ت
ِ
واالنغ�لاق والت ُّ
مفاهي��م العل��م واحل�ض��ارة
ينب��ذون
َ
��ور ،باملقدا ِر نف�سِ ��ه الّذي ينبذون
والتَّط ُّ
فيه مفاهيم رج��ال القانون منَ امل�سلمني
العقالن ّيني� .إنّهم يدورون كالنِّعاج �ضمنَ
حلق��ات ُم َ
فرغة م��ن الفت��اوى الزّ ائِفة،
ٍ
ُترَ
ن�صو�ص الدّ ين
ج��م
ت
التي
واملنحرفة
ُ
َ
جت��ذب �أَ
�صح��اب
�شع��ارات
واحلي��اة �إىل
ٍ
َ
ُ
ْ
ال�سلوك ّية والفكر ّية ،لِت�أهيلِهم
العاهاتِ ُّ
ن�صر ّي�ين حاقدي��ن
لِيكون��وا جن��ود ًا ُع ُ
ً
َ
ُم َ
موقوت��ة
قناب��ل ب�شر ّي��ة
رتزق��ة� ،أو
ُ
ِّ
غد �أف�ضل.
إىل
�
ل
تط
مل
ا
املجتمع��ات
يف
ع��ةِ
ٍ
ُ
احلدي��ث
�إنّه��م بح��قٍّ ال ينطب��قُ عليه��م
ّ
ال�ش ُ
ّا�س من
ري��ف:
“امل�سلم َم ْ
��ن �سل َ
ُ
ِ��م الن ُ
ل�سانه وي��ده” � .إنّهم طواغيتُ م� َّشوهون
عقائد ّي�� ًا و�سلوك ّي�� ًا ،يقطع��ون َّ
�صل��ة
كل
ٍ
له��م ب�شرعةِ حقوق الإن�سان ،ويرف�ضون
َ
العي���ش ِوف َ
ْ��ق قوان�ين و�أع��راف وثقافة
ال�شُّ عوب الّتي يعي�شون بني ُظهران ْيها.
مظاه��ر التّحري��ف واملخادع��ة
�إنّ
َ
َ
ٌ
لديه��م ب ّين��ة وا�ضحة ،ولي���س �أدلّ على
ذل��ك م��ن تزويره��م مفه��و َم اال�ست�شْ هاد
ّ
وال�شه��ادة .فاال�ست�شها ُد يف �أ�صل املفهوم
إ�سالم��ي ه��و ُ
املوت يف �سبي��ل اللهّ  .ويف
ال
ِّ
مفاهي��م احلداث��ة والدّ ول��ة الوطن ّي��ة
ُ
امل��وت يف �سبي��ل الوط��ن واملجتم��ع.
ه��و
�إ ّ
ال �أنّ��ه عندَ هم �ص��ار �ضرب ًا من االنتحار
َ
إره��اب الأعم��ى ،م��ن �أج��ل
الأبل��ه وال
ِ
َ
عالقة لها باال�ست�شْ هاد �إ�سالم ّي ًا
آرب ال
م� َ
وال وطن ّي�� ًا� .إنّه��م بذل��ك ُيخادع��ون
الإ�س�لا َم
ّا���س و ُيخادعونَ
ِ
والوط��ن والن َ
ّ
نف�سه��م لِي�شيع��وا با�س��م ال�شه��ادة
�أَ َ
ال�سيا�س ّي َ
َ
��ة حت��ت
الفو�ض��ى
والبلطج��ة ِّ
ُ
دخ��ول اجلنّة
��ف ه��و
�شع��ا ٍر خ��اد ٍع م�ؤ�سِ ٍ
مل دفءِ احلور ّيات و�أنهار
املوهومةِ وع��ا ِ
للهّ
عزّ
ام
اخلم��ر والع�س��ل� .ألي�س عب��دا
وب��ن الدن والظّ واه��ري والزّ رق��اوي
ُ
والقافلة تطول،
والبغدادي واجلوالين
ٌ
� ٌ
أمثل��ة
�صارخة على ه��ذه املُخادعة� .إنّ
َّ
كل “�شه��داءِ ” الإنتح��ار والتّفج�يرات

الت��ي جرتْ وجتري حت��تَ راية الإ�سالم
يا�س��ي يف �أفغان�ست��ان وباك�ست��ان
ال�س
ّ
ِّ
ّ
وال�شي�ش��ان والب�لاد العربي��ة قاطب��ة
و�أمري��كا وبع�ض �أقطار �أورو ّب��ا� ،إنمّ ا هو
احلقيقي دين ًا
تزوير لمِ فاهي��م الإ�س�لام
ٌ
ّ
رق الها ّمة
و ُدنْي��ا .فالدّ ينُ هو �أَح��دُ الطُّ ِ
لِتنظي��م العالق��ات االجتماع ّية ،والتي
تت ُ
َّخ��ذ من العلم والعق��ل ّ
وال�ضمري رقيب ًا
على �أَفعال الإن�سان.
يا�سي،
�إنّ امل�ستفيدي��ن م��ن الإ�س�لام ّ
ال�س ِّ
إ�سالم��ي
يرفع��ون �شع��ا َر االقت�ص��اد ال
ِّ
الربا .لكنّهم ميلكون
ِ
القائم على �إلغ��اءِ ِّ
ال�صيرْ فة القائ َ
ِمة على
امل�صارف و�أ�سواقَ َّ
املكا�سب غري
االحتيال واالبتزاز وجني
ِ
امل�شروعة ب�أَ
�سالي��ب ملتوية ُم�ستفيدين
َ
احلرة وانهيار العمالت
من لعب��ة ّ
ال�سوق ّ
املحل ّي��ة �أَم��ام غ��ول الذّ ه��ب وال��دّ والر
واليورو والنيّ.
املحر ُ
مات
وتبقى الطّ ا ّم ُة الك�برى .تلك
ّ
ُ
املُ
ت�ض��ج
�ضحك��ة املرتك��ز ُة �إىل فت��اوى
ُّ
ً
عفون��ة ونتانة ،كفتاوى جهاد املناكحة،
و�إر�ض��اع الأج�ير واملدي��ر والكب�ير.
والتّح��رمي على املر�أة �أن ت�شرتي اخليا َر
تدي��ر جها َز
زوجه��ا� ،أو
ب��دون مرافق��ة ِ
َ
املُك ِّيف يف املنزل� ،أوتتكلَّ َم ب�صوت م�سموع
والغناء
�أو �أو...املو�سيق��ى
حرام .الفنُ
ٌ
ُ
والت ُ
�سم والنّحتُ �شِ ْر ٌك
ر
ال
َّمثيل
ٌ
حرامُ َّ .
وثن��ي ،ج�س��دُ امل��ر�أ ِة و�صو ُته��ا ع��ورةٌ.
ّ
ولكنّه��م بع��دَ كلّ ه��ذا ال يتو َّرع��ون عن
حر َم اللهّ
ممار�س��ة جرمية القتلِ ” الّتي ّ
�إ ّياه��ا �إ ّ
ال باحل��ق” .ويعاق��رون جت��ارة
اجلن�س وجتارة امل��ال واملخدِّ رات� ،ألي�س
أم��راء احلرب يف �أفغان�ست��ان ّ
وال�شي�شان
�
ُ
و�إي��ران و�أك�ثر الأقط��ار العرب ّي��ة،
يا�سي
واملدعوم��ون ب�أمراء الإ�س�لام ّ
ال�س ِّ
من كبار تجُ ّ ار اجلن�س واملخدِّ رات.
إ�س�لام
�أخ�ير ًا ولي���س �آخ��راً ..ال
ُ
ْ
يا�س��ي وامل�ستفيدون من��ه ال ي�ؤمنون
ال�س
ّ
ُّ
بالأوط��ان ك�إِط��ا ٍر ُجغ��را ٍّ
إجتماع��ي
يف و�
ٍّ
يف ِ ،أَ
وثقا ٍّ
لنّهم يدَّ عونَ باطِ ً
ال �أنَّ الإ�سال َم
دينُه��م ووطنُهم .هذا ه��و مهدي عاكف
م�صر �سابق ًا
ُمر�شِ ��دُ الإخوانِ امل�سلمني يف َ
ُ
ماليزي
م�سلم
م�ص��ر
يحكم
يق��ول �“ :إنْ
ٌّ
ٌ
َ
َ
َ
�
م�ص��ري
م
يحك
ن
�
أ
م��ن
�ير
آخ��ر”.
��هُ
ٌّ
خ ٌ
َ
ُ
ب�شرا�س��ة
يا�س��ي ُيع��ادي
ال�س
ال
ٍ
ُ
إ�س�لام ِّ
ُّ
يج��ب
حق��وقَ الإن�س��انِ الكون ّي��ة الّت��ي
ُ
�أَن يتمتّ��ع به��ا لِكون��ه �إن�سان�� ًا مهم��ا كان
جن���س �أو مذه ُب��ه .م��ن ح��قّ
دينُ��ه �أو
ُ
��ة
الإن�س��ان �أَن يتمتَّ�� َع
ب�ضمان��ات �أَ�سا�س ّي ٍ
ٍ
َّفري��ط كح��قِّ احلري��ة
قابل��ة للت
غ�ير
ِ
ٍ
َ
وال�سالم��ة البدن ّي��ة
والكرام��ة والأم��ن ّ
واحلق��وق االجتماع ّي��ة كح��قِّ العم��ل
اخلا�ص��ة املح��دودة.
وال�سك��ن وامللك ّي��ة
ّ
ّ
وم��ن دون التّمتُّع بهذه احلقوق لن يكون
للمجتمع��ات العرب ّي��ة والإ�سالم ّي��ة �أ ّي ُة
مكان��ة م�أْ
مول��ة يف عامل الق��رن احلادي
ٍ
ٍ
والع�شري��ن وما يلي��ه من ق��رونٍ تتاىل.
ذل��ك �أنّ حي��ا َة ال�شُّ ع��وب وثقاف َته��ا،
���س له��ا و ُي�شيدُ ه��ا �سي��اد ُة العق��لِ
ي�ؤَ ِّ�س ُ
والدّ ميقراط ّي��ة والعالق��اتِ املتَّزن��ة
والتَّخلّ��ي ع��ن مواق��ف ال َّرف���ض الأرعن
س�ير الفقهاءِ الّت��ي ال تقو ُد
امللت��ز ِم بتفا� ِ
�إ ّ
َّ��ط
�ير ب��الٍ مت�ش��دَّ ٍد محُ ن ٍ
ال �إىل تفك ٍ
َ
جتاوز ُه الزَّمان..
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اليوم العاملي ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة

• زينب ن ّبوه

مل ُتط��رح م�س�ألة العنف �ض��د املر�أة على نطاق وا�س��ع� ،إ َّ
ال بعد امل�ؤمتر الرابع
للم��ر�أة يف بكني عام  ،1995فقد �أخذ هذا املفهوم مكانته احلقيقية ،وك�شفت
الأرق��ام املقدمة �إىل امل�ؤمتر حج��م معاناة الن�ساء من جرائم العنف املمار�س
عليهنَّ يف خمتلف �أنحاء العامل..
ت�شر
�إنَّ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة عام  ،1979مل ْ
بو�ض��وح �إىل العن��ف� ،إ َّ
ال �أنَّ اللجنة امل�س�ؤولة عن مراقب��ة تنفيذ االتفاقية
تدارك��ت هذا الو�ض��ع ،وط َّورت �ضم��ن �آلياتها ُطرق ًا ملراقب��ة العنف ،و�ألزمت
ال��دول املوقعة ت�ضمني تقاريره��ا ،امل�سائل املتعلّقة بو�صف��ه �شك ًال من �أ�شكال
التميي��ز �ض��د امل��ر�أة ،وح�صل تطور هام �آخ��ر يف م�ؤمتر (فيين��ا) عام ،1993
ال��ذي ر�أى �أن حق��وق امل��ر�أة جزء ال يتج�� َّز�أ من حقوق الإن�س��ان ،ثم �أ�صدرت
اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة على �أث��ره (�إع�لان مناه�ض��ة العنف �ضد
املر�أة) يف العام نف�سه.
وم��ن امل�ؤ�سف بعد دخولنا القرن احل��ادي والع�شرين� ،أن ن�ضطر �إىل احلديث
و�سب��ل مواجهته ،فم��ازال ه��ذا املو�ضوع
ع��ن العن��ف �ض��د امل��ر�أة� ...أ�سباب��ه ُ
يحت��ل حي��ز ًا كبري ًا يف املجتمعات العربية التي ت�شه��د فيها املر�أة� ،أ�شكا ًال من
املعاناة واالنتهاكات التي تتنافى و�أب�سط حقوق الإن�سان .وال يزال ا�ستمرار
الظاه��رة واتّ�ساعه��ا ت�شكل حتدّ ي�� ًا �أ�سا�سي ًا �أمام ال��دول يف تنفيذ التزاماتها
جت��اه املواثي��ق الدولي��ة التي وقع��ت عليه��ا ،بالأخ���ص ال�شرعي��ة الدولية
حلقوق الإن�سان ،واتفاقية حقوق الطفل..
و�إنَّ العن��ف اجل�س��دي والنف�س��ي واجلن�سي �ض��د املر�أة ،موج��ود يف كل �أنحاء
الع��امل ،بدرج��ات متفاوتة يف البل��دان املتقدمة والنامية ،ولك��ن ما تختلف
فيه احلكومات واملجتمعات هو:
 – 1م��دى الوعي بوجود الظاهرة والتوعية به��ا ،ومدى �إزالة حوار ال�صمت
حولها.
و�سن القوان�ين التي حتمي الن�ساء من
 – 2م��دى و�ض��ع ال�سيا�سات واملمار�سات ّ
العنف..
 – 3م��دى �إيجاد الهياكل التي ت�ؤطر �ضحايا العنف ،وفتح باب حرية الكالم
والتفكري و�إعادة الت�أهيل.
 – 4االخت�لاف اجلوه��ري يف كل ذلك،ي��دور ح��ول نقط��ة رئي�س��ة ،هي مدى
�إدان��ة العن��ف ،وتربير هذا العنف ،كم��ا تختلف يف الأ�ش��كال الثقافية التي
تطرحها ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة.
العن��ف الأ�سري �ضد املر�أة هو م��ن �أكرث �أ�شكال العنف انت�شاراً ،ومنه (العنف
اجل�سدي واجلن�سي «االغت�صاب» ،واللفظي وما ي�سمى بجرائم ال�شرف) دون
�أن تتوفر حماية احلقوق القانونية للمر�أة..
تن�ص عل��ى حماية امل��ر�أة ،غري �أن هذه
�إن معظ��م د�سات�ير الأقط��ار العربية ّ
احلقوق غالب ًا ما تتعر�ض لالنتهاك ،وال تدخل حيز التنفيذ..
م��ا تزال الت�شريعات والقوانني يف معظم الدول العربية ،تفتقر �إىل ن�صو�ص
و�آلي��ات حتم��ي الن�س��اء م��ن العن��ف ،وي�شكل ه��ذا تهمي�ش�� ًا للم��ر�أة ،من جهة
احلق��وق يف ال��زواج والطالق ،وح�ضان��ة الأطفال والوالي��ة عليهم ،وحقوق
ين�ص على مب��د�أ حرية الرجل
الإرث ،فالعن��ف القان��وين يف م�سائ��ل الطالق ّ
ً
املُطْ َلق��ة يف تطليق زوجته ،وهذا �شكل من ممار�سة العنف قانونيا �ضد املر�أة،
ح�ين تجُ رب على طاعة زوجه��ا ،دون قناعة ،و�إذا غادرت املنزل خالف ًا لر�أيه
ُتعدُّ «نا�شزاً»...
�إن �إب��راز املتغ�يرات الت��ي له��ا ت�أثري وا�ض��ح يف تفعي��ل العنف �ضد امل��ر�أة ،هو
ال��زواج املبك��ر وف��ارق ال�س��ن ،ومايرتك��ه م��ن ت�أث�يرات �سلبية عل��ى م�ستقبل
الأ�س��رة ،وه��و �أ�سلوب غري ح�ضاري ي�ؤث��ر على حياة املر�أة ،وم��ن �أهم �أ�سباب
ؤات ،يتم َّثل يف الثقافة املجتمعية املتخلّفة،
انت�ش��اره وجود مناخ اجتماعي م� ٍ
�س��واء من خ�لال املوروث الثق��ايف ،ومن خ�لال التن�شئ��ة االجتماعية داخل
الأ�س��رة ،وانت�ش��ار املفاهيم الديني��ة اخلاطئة والتنظيم��ات الأ�صولية التي
تن�شر �أفكار ًا تتعار�ض مع م�ساواة املر�أة واحرتامها..
�إن �صع��ود احلركات الإ�سالمي��ة الأ�صولية يف العامل العرب��ي ،يف كبح نهو�ض
امل��ر�أة ،وذل��ك ال يرتب��ط بخطابهم ونظرته��م املحافظ��ة �إزاء امل��ر�أة ،و�إمنا
ب�إيديولوجيتهم الأو�سع والأخطر يف نظرتهم الدّ ونية لها..
ويف املا�ض��ي البعيد ..وجزئي ًا يف هذا الزمن – كان ُينظر �إىل العنف الأ�سري
�ض��د امل��ر�أة ،عل��ى �أنه �ش�أن �شخ�ص��ي ،ولي�س �أم��ر ًا يتعلّق باحلق��وق ال�سيا�سية
واملدني��ة والقانونية� ،أما اليوم فقد اعرتف املجتم��ع الدويل ب�أن العنف �ضد
املر�أة ق�ضية من ق�ضايا حقوق الإن�سان.
وم��ن الأ�سب��اب املوجب��ة للعن��ف ،ا�ستفحال الفق��ر وجتاهل حق��وق الإن�سان
ومعظ��م ال�ضحاي��ا ه��م م��ن الن�س��اء والأطف��ال ،وتزاي��د ب�شكل كب�ير العنف
الناجم عن الفقر والبطال��ة ،خ�صو�ص ًا يف الأو�ساط ال�شعبية الفقرية ،حيث
تزده��ر ه��ذه الظاهرة اخلط�يرة ،و ُت�صب��ح م�لاذ ًا يتطلب املزيد م��ن البحث
ملعرفة حجمها والعمل على معاجلتها وو�ضع ال�ضوابط لدرئها..
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"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

بحوث ودرا�سات

فقه الت�سامح يف فكر عبد احل�سني �شعبان
• بالل عرابي
�أعلن��ت الأمم املتح��دة ي��وم  16ت�شري��ن الثاين  1995يوم�� ًا عاملي ًا
للت�سامح .وقد �أ�ص��در املفكر الباحث وعبد احل�سني �شعبان كتاب (فقه
الت�سامح) ل�شرح �أبعاد الت�سامح عربي ًا وعاملي ًا .وقد وجدت يف مطالعتي
للكت��اب توجها علمي ًا ملعرفة دور الت�سام��ح يف حياتنا العربية وخا�صة
يف الأزم��ة التي تعي�شه��ا �سورية والتي تتطلب وعي ًا بفكر الت�سامح لهذا
اجلي��ل وللأجي��ال القادم��ة لنحق��ق التعددي��ة وقب��ول الآخ��ر �أ�سا�س ًا
للعي�ش امل�شرتك.
�إن املتتب��ع للحي��اة االجتماعي��ة وال�سيا�سي��ة يف البل��دان العربية
ي��درك كم نحن بحاج��ة لفهم ق�ضاي��ا الت�سامح و قب��ول الآخر للحياة
امل�شرتكة....ك��م نحن بحاجة ملفهوم الدولة احلديثة وملفهوم املواطن
واملواطن��ة ب��دون ا�ستئثار �أو متيي��ز �أو تع�ص��ب.....لأن �سمات الدولة
احلديث��ة تقوم على املواطنة ،و على واجبات متبادلة جتاه الآخرين
لتحقيق العي�ش امل�شرتك.
يق��ول امل�ؤل��ف �شعب��ان ���ص� :41إن م��ا دفع��ه لكتاب��ة الكت��اب ه��و
الت�شو���ش �إزاء مفهوم الت�سامح و�سيادة الفك��ر الواحدي وال�سعي لعزل
الآخر وعدم االعرتاف بحق االختالف.
وب��دون الت�سامح والتعاي�ش ال ميكن حتقيق اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي ،وال ميكن طبع ًا حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
بيئة الت�سامح
الت�سامح يعني االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الرثي لثقافات
عاملن��ا ولأ�ش��كال التعب�ير ،يعني قب��ول وت�أكيد فك��رة التعددية وحكم
القانون والدميقراطية ونبذ الدغمائية والتع�صب.
�إن الت�سام��ح يعني �أن املرء حر يف التم�س��ك مبعتقداته ،و�أنه يقبل
�أن يتم�س��ك الآخ��رون مبعتقداته��م ،وكم��ا �أن االخت�لاف م��ن طبيع��ة
الأ�شي��اء ،ف�لا ب��د م��ن الإق��رار باخت�لاف الب�ش��ر بطبعه��م ومظهرهم
و�أو�ضاعهم ولغاتهم وقيمهم ،وهذا يقود �إىل الإقرار بحقهم يف العي�ش
ب�س�لام وم��ن دون عن��ف �أو متيي��ز لأي �سب��ب كان ،ديني�� ًا �أو قومي�� ًا �أو
لغوي�� ًا �أو اجتماعي�� ًا �أو جن�سي ًا �أو ثقافي�� ًا �أو �سيا�سي ًا�(....إعالن مبادئ
الت�سام��ح باري�س  )1995وي�ؤكد �إع�لان اليون�سكو �أنه من دون الت�سامح
ال ميك��ن �أن يك��ون هناك �سالم ،ومن دون �س�لام ال ميكن �أن تكون هناك
تنمية ودميقراطية.
يع��دّ املهامتا غان��دي :داعية الت�سامح و املقاوم��ة الالعنفية :كان
غاندي يردد “لو كان هناك بديل �أف�ضل من الت�سامح الخرتته ،ولكني
واحلالة هذه ال �أجد �أف�ضل منه”.
�إن ت�سام��ح غان��دي ودعوت��ه للتعاي���ش ب�ين امل�سلم�ين والهندو�س:
ه��ي �سب��ب اغتياله؛فق��د رف�ض غان��دي تق�سي��م الهند ،وح��ث امل�سلمني
عل��ى عدم الرحي��ل �إىل باك�ست��ان ،وح��ث الهندو�س عل��ى التعاي�ش مع
امل�سلمني...لك��ن هذا الت�سامح �أثار نقم��ة املت�شددين؛ فاغتاله �أحدهم
ع��ام  1948م .والالت�سام��ح كان �سبب�� ًا الغتيال �أندي��را غاندي( ،ابنة
املهامت��ا بالتبني؛ �أ�ص ًال ليحميها م��ن الراف�ضني لزواجها من �أجنبي ) ،و
الغتيال راجيف غاندي على يد مت�شددين يرف�ضون الت�سامح...
الهن��د ملي��ار و  100ملي��ون ،و� 25إقلي��م يف نظام تع��ددي فيدرايل
دميقراط��ي  ...وه��و عدد �س��كاين هائل ال ميكن تعاي�ش��ه بدون مبادئ
الت�سامح.
يق��ول املفكر �شعب��ان �ص� ( 23إن ال�صراع ب�ين امل�سلمني والهندو�س
بذرته بريطانيا قبيل ا�ضطرارها للرحيل من الهند :بريطانيا زرعت
لغم ًا – قبل جالئها عن الهند -بني ال�سكان ا�سمه الالت�سامح)....
متام ًا كما فعلت بلجيكا يف جمهورية ( رواندا ) فرتة احتاللها لهذه
الت�لال الوادعة ( ا�سمه��ا يعني الألف تل ):يف ن�شر التمايز والتفرقة
وتقوي��ة �أطراف على �أطراف  ..مما قاد ب�ش��كل دراماتيكي �إىل جمازر
مروع��ة عام  1994يف رواندا الت��ي راح �ضحيتها �أكرث من � 800ألف من
�أهل رواندا يف قتال عبثي بني قبيلتي الهوتو  ،والتوت�سي.
�إنن��ا ننظ��ر حولنا يف �أزم��ة �سورية فنج��د �أن �أزمات الع��امل �سببها
ن�ش��ر البغ�ضاء بني �أهل البلد الواحد يف كل بقعة يدن�سها اال�ستعمار -
ب�شكليه القدمي واحلديث  -حر�ص ًا على م�صاحله ومترير ًا ملخططاته،
يف لبن��ان و�سوري��ة؛ فرن�س��ا هي م��ن ثبت نظ��ام الأقالي��م والطوائف و
التميي��ز فرتة االنتداب م��ن  1946 -1920لي�صبح �أمر ًا واقع ًا  .واليوم
كالأم�س :امل�ستفيد الأكرب مما يجري يف �سورية؛ هو الكيان ال�صهيوين،
ال��ذي ي�ضحك على م�آ�سينا ،و ي�شمت بفواجعنا،وي�سر بدمار بنية البلد
التحتية والفوقية ...لأن يف ذلك �ضمان ل�ضعفنا ،و�ضمان لتفوقه.
يتّب��ع �شعب��ان يف كتاب(فقه الت�سامح)املراح��ل املتعددة واملجاالت
املجتمعي��ة ملب��ادئ الت�سام��ح وتطوره��ا ،فق��د ناق���ش الف�ص��ل الأول

م��ن الكتاب:الواق��ع الراه��ن والتاريخ��ي يف م�س�أل��ة الت�سام��ح حي��ث
ي��رى امل�ؤل��ف �أن فك��رة الت�سام��ح له��ا تفاعالت م��ع الفك��رة الليربالية
والعقالني��ة واملدني��ة والعلماني��ة ...ومتت��د جذوره��ا يف خمتل��ف
احل�ض��ارات والثقاف��ات ،مب��ا فيه��ا احل�ض��ارة العربي��ة الإ�سالمية ،لكن
الت�سام��ح كمنظومة متكاملة من نتاج حقبة التنوير ،ال �سيما يف القرن
الثامن ع�شر.
�إن �أحداث � 11أيل��ول � 2001شكلت �أعمق مواجهة عاملية لت�أثريها
ال�سلب��ي يف تراج��ع فك��رة الت�سامح ،بحي��ث انق�سم الع��امل �إىل فريقني
متحاربني� ،إىل مع�سكر ال�شر ومع�سكر اخلري ،كما ق�سمهما كل من �أ�سامة
بن الدن والرئي�س جورج دبليو بو�ش،وهو تعميم �ساذج فكري ًا و�سيا�سي ًا
وع�سكري ًا....ف�لا ميك��ن اخت��زال ملي��ار و  400ملي��ون م�سل��م ب�صف��ة
واحدة �إرهابيني �أو النظر �إىل امل�سلمني بو�صفهم كتلة واحدة.
يف الف�صل الثاين يناق�ش امل�ؤلف الت�سامح يف الفقه الدويل املعا�صر
لي�ؤك��د ب���أن الت�سامح وطل��ب الت�سامح ه��و اله��دف الأول لإن�شاء الأمم
املتح��دة عام 1945م ،لأن الأمم �أدركت �أن عدم الت�سامح وعدم العي�ش
�سوي��ة يف �س�لام هو م��ا جلب وي�لات احل��رب والأح��زان �إىل الب�شرية
مرتني عام 1914م  ،وعام 1939م.
وق��د وردت الإ�شارة �إىل م�س�أل��ة الت�سامح يف مواثيق الأمم املتحدة
يف االتفاقي��ة الدولي��ة للق�ضاء عل��ى جميع �أ�ش��كال التمييز العن�صري
 1973ويف اتفاقي��ة جرمي��ة الف�ص��ل العن�ص��ري  1973ويف اتفاقي��ة
حق��وق الإن�س��ان  1985واتفاقي��ة الق�ضاء على جميع �أ�ش��كال التمييز
�ضد املر�أة  (...1979فقه الت�سامح ) 65 ،ويف عام � 1995أعلنت الأمم
املتح��دة االحتفال �سنوي ًا ي��وم  16ت�شرين الثاين يوم�� ًا عاملي ًا للت�سامح
ي�ؤك��د �إع�لان اليون�سك��و (1995الت�سام��ح يعن��ي االح�ترام والقب��ول
والتقدي��ر للتن��وع ال�ثري لثقاف��ات عاملنا ولأ�ش��كال التعب�ير ولل�صفات
الإن�ساني��ة لدينا،ويتعزز ه��ذا الت�سامح باملعرف��ة واالنفتاح واالت�صال
وحرية الفكر وال�ضم�ير واملعتقد) �إن املرء حر يف التم�سك مبعتقداته
وعلي��ه القب��ول ب���أن يتم�سك الآخ��رون مبعتقداتهم ( .فق��ه الت�سامح،
)70
مب��د�أ الت�سام��ح يعن��ي التعاي�ش على نح��و خمتل��ف؛ مبمار�سة حق
التعب�ير ع��ن ال��ر�أي �أو ح��ق االعتق��اد �أو ح��ق التنظي��م �أو احل��ق يف
امل�شاركة ال�سيا�سية كما يرى �شعبان (�ص ،) 75وهي احلقوق واحلريات
الأ�سا�سي��ة بعد ح��ق احلياة والعي���ش ب�سالم التي تط��ورت منذ الثورة
الفرن�سي��ة  .1789ونقي���ض فكرة الت�سامح ه��و الالت�سامح �أي التع�صب
والعنف وحماولة فر�ض الر�أي ولو بالقوة.
�إن��ك تفهم م��ن كتاب فق��ه الت�سام��ح� :أن ق�ضية الت�سام��ح هي الهم
ال�شاغ��ل للمفك��ر عب��د احل�س�ين �شعبان ،يف حل��ه وترحال��ه ،وهو �أحد
امل�ؤ�س�س�ين لل�شبكة العربية للت�سامح ،وهو �أهم م�شروع يف �أو�ضاع العامل
العرب��ي والإ�سالم��ي؛ حي��ث ي�س��ود ع��دم الت�سام��ح ويتعم��ق التمرت�س
خل��ف الأقنع��ة الثابتة ،وخندق��ة احلي��اة ال�سيا�سي��ة واالجتماعية
و الفكري��ة ،ال �سيم��ا بعد � 11أيل��ول  ،2001ومن الوا�ض��ح �أن التمرت�س
و فظاع��ات املا�ض��ي يب��دو تاريخي�� ًا يف االح�تراب الطائف��ي والديني؛
ب�سب��ب �أن كل م��ن يقات��ل طائفي�� ًا يدع��ي امت�لاك احلقيق��ة املطلق��ة
املقد�س��ة النهائية ......مما يجعل بحث ق�ضية الت�سامح حاجة ملحة
وم�صريي��ة يف الوق��ت احلا�ضر؛ لذلك ناق�ش امل�ؤل��ف ق�ضايا الت�سامح يف
الدي��ن امل�سيح��ي والدين الإ�سالم��ي يف الف�صل الثال��ث والرابع لي�ؤ�صل
فك��رة الت�سام��ح يف كل م��ن امل�سيحية والإ�س�لام .يقول �شعب��ان �إن ذكر
الت�سام��ح مل ي��رد يف الق��ر�آن الك��رمي لك��ن ال�شريع��ة الإ�سالمية دعت
�إىل التق��وى والت�شاور والت�آزر والتوا�صي والرتاحم والتعارف....وكلها
م��ن �صف��ات الت�سامح ،وت�ضع كت��ب اللغة لف��ظ الت�ساه��ل مرادف ًا للفظ
الت�سامح.
�إن ج��ذور الت�سام��ح موج��ودة يف تاريخ الع��رب وامل�سلمني وذلك من
خ�لال مالحظتنا -1 :حل��ف الف�ضول قبل البعثة وق��د �أقره الر�سول
الك��رمي -2 .د�ست��ور املدين��ة �أو �شريع��ة املدينة وه��ي ال�صحيفة التي
كتبه��ا الر�س��ول حممد(�ص)،عندما جاء �إىل املدين��ة مهاجر ًا و�ضمنها
حق��وق الطوائ��ف والتكوين��ات الت��ي تعي�ش فيه��ا ،وبخا�ص��ة �أ�صحاب
الديان��ة اليهودي��ة .وت�ؤك��د ال�صحيف��ة �أن املجتم��ع الإ�سالم��ي ال��ذي
خاطبه الر�سول الكرمي كان تعددي ًا.
لننظر �إىل هذه ال�صورة احلا�سمة للم�ساواة يف القر�آن الكرمي “ �إن
الذي��ن �آمنوا والذين هادوا وال�صابئون والن�صارى من �آمن باهلل واليوم
الآخ��ر وعمل �صاحل ًا فال خ��وف عليهم وال هم يحزن��ون”( املائدة �أية
.)69

� .3صل��ح احلديب��ة :وهو عه��دة النب��ي يف العام ال�ساد���س للهجرة
لن�ص��ارى جن��ران :ميث��ل اعرتاف�� ًا بالآخ��ر ،وا�ستن��اد ًا �إىل مب��ادئ
الت�سام��ح� ...صلح احلديبة ل��ه دالالت تاريخية منوذج ًا للعالقات بني
الفرقاء واملتنازعني يف البحث عن حلول �سلمية وعملية.
 .4العه��دة العمري��ة :وه��ي عب��ارة عن وثيق��ة �أ�صدره��ا اخلليفة
الث��اين عمر بن اخلطاب بع��د معركة الريموك التي انت�صر فيها العرب
امل�سلم�ين عل��ى الروم ع��ام  15هجرية ،وهي عهدة حلف��ظ احلقوق من
اخلليف��ة م�ؤمتن�� ًا فيه��ا ن�صارى وطوائ��ف القد�س على حياته��م و�أمنهم
وكنائ�سه��م و�أحواله��م ،خماطب ًا بطريركها ب��كل احرتام وتوقري( فقه
الت�سامح) 117 ،
لقد خ�ص�ص “ �شعبان” الف�صل اخلام�س للت�سامح يف خطاب التنوير
العربي الإ�سالمي� :إن �أول خطاب عربي معا�صر عن الت�سامح جاء على
ي��د فرح �أنط��ون( )1922-1861الذي ا�ستخدم ا�صط�لاح (الت�ساهل)
كم��رادف وحاج��ة للتحرر من االنغ�لاق والتع�صب ومع��اداة الآخر...
وقاعدة للف�صل بني ال�سلطتني الدينية واملدنية.
�أك��د �أنطون يف روايته “الدين والعلم واملال”( :ال مدنية حقيقية
وال عدل وال م�ساواة وال �أمن وال �ألفة وال حرية وال علم وال فل�سفة وال
تقدم يف الداخل �إال بف�ص��ل ال�سلطة املدنية عن ال�سلطة الدينية)...
( فقه الت�سامح) 136 ،
�أ�ص��ل ال��داء عن��د عب��د الرحم��ن الكواكبي()1902-1849ه��و
اال�ستب��داد ال�سيا�سي�،أم��ا دوا�ؤه فهو بال�شورى،كم��ا �أن جوهر احلكومة
امل�ستبدة هو غياب الرقابة واملحا�سبة بغ�ض النظر عن �شكلها.
ودع��ا جم��ال الدين��ي الأفغ��اين(� )1897-1838إىل الرب��ط بني
الدميقراطية ال�سيا�سية وامل�س�ألة االجتماعية،وح�سب الأفغاين لي�س
يف الإ�س�لام �سلطة دينية �س��وى �سلطة املوعظة احل�سن��ة والعودة �إىل
اخلري والتنفري من ال�شر.
وبع��د �ص��دور كت��اب ال�شي��خ عل��ي عب��د الرزاق(الإ�س�لام و�أ�ص��ول
احلك��م) ع��ام  1925حوكم و�أوقف ع��ن ممار�سة الق�ض��اء؛ لأنه حاول
يف كتاب��ه �إقام��ة حد فا�ص��ل بني النب��وة واملمار�س��ة ال�سيا�سية ( .فقه
الت�سامح) 140 ،
ويختت��م املفك��ر �شعب��ان كت��اب فق��ه الت�سام��ح بتق��دمي فر�ضي��ات
الت�سام��ح وهي ت�سع فر�ضيات - 1:الت�سامح يبد�أ بالإقرار مببد�أ ن�سبية
املعرف��ة الذي �أخذ به �سق��راط وطوره فولت�ير - 2.االعرتاف بفكرة
االق�تراب من احلقيقة - 3.عدم الع�صم��ة - 4.احرتام التنوع الثقايف
واالنفت��اح على الآخ��ر - 5 .االقرار باالختالف ب�ين الب�شر بطباعهم
ومظاهره��م و�أو�ضاعهم ولغاتهم و�سلوكه��م وقيمهم - 6 .اتخاذ موقف
�إيجاب��ي م��ن الآخ��ر دون التنازل عن حق��وق الأنا� - 7 .ضم��ان الدولة
للعدل وعدم التمييز يف الت�شريع و�إنفاذ القانون - 8 .الت�سامح �ضروري
عل��ى م�ستوى الفرد والأ�س��رة واملجتمع -9.التعليم م��ن خالل املدر�سة
والرتبية� :أجنح و�سيلة لقبول االختالف ون�شر الت�سامح.
ت�ضمنت الطبعة الثانية للكتاب التي �صدرت عام  2011الكثري من
املالحظات التي �أخذت باالعتبار التطورات ال�سيا�سية التي ن�ش�أت بعد
ع��ام  ،2005ال �سيم��ا ما عان��اه العراق من ويالت االحت�لال واالقتتال
والن��زاع الطائف��ي والقومي...وقدم “�شعب��ان” يف طبعة  2011خم�س
رافع��ات للت�سام��ح ه��ي - 1 :البيئ��ة الت�شريعية والقانوني��ة واملق�صود
قوان�ين رادع��ة مل��ن يخال��ف الت�سامح-2.بيئ��ة تعليمي��ة �أي منظومة
ت�سام��ح �ضم��ن مناهج الرتبي��ة والتعليم - 3 .بيئ��ة ق�ضائية لتطبيق
مب��ادئ العدال��ة وحتقي��ق امل�س��اواة - 4 .البيئة االعالمي��ة لن�شر قيم
ومب��ادئ الت�سام��ح - 5 .بيئ��ة املجتم��ع املدين:رقيب�� ًا عل��ى ممار�س��ات
احلكومة (.مقدمة الطبعة الثانية �ص )27
مناق�شة بع�ض �آراء الكاتب والكتاب :يرى �شعبان �أن الق�ضاء على
الأمي��ة و اجله��ل وحت�س�ين الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واملعا�شي��ة وت�أمني
ظ��روف عمل منا�سب��ة وال�ضمان��ات ال�صحي��ة واالجتماعي��ة ...كفيل
بن�ش��ر قي��م الت�سام��ح وتهيئ��ة الظ��روف للإق��رار بالتن��وع والتعددية
وقب��ول حق االختالف،ال �سيما �إذا مت ذلك من خالل الرتبية والتعليم
�إ�ضاف��ة �إىل الت�شريع والقوانني���(.ص  )25و�أرى �أن ما يطرحه �شعبان
وا�ض��ح ومه��م و�صحيح لك��ن ال ميكن �أن يك��ون ذلك يف �سل��ة واحدة فال
ب��د م��ن �أولوي��ات؛ و�أعتق��د �أن الأولويات تكم��ن يف التعلي��م :يجب �أن
نتوق��ف عن تفري��ق النا�س بوا�سط��ة التعليم(ديان��ة م�سيحية-ديانة
�إ�سالمية-تعلي��م ن�سوي-تعلي��م ذك��وري ،تعلي��م ديني مذهب��ي )...كل
البقية �.........................................ص22

ق�ضايا و�آراء

العدد2014/11/30 "1418" :م �19 -صفر 1436هـ

�أ�ســــطورة الثبات وال�صمود

•حممد حديفي

لأنك �سيدة العوا�صم و�أجملها ،ولأن /ال�شم�س على جدرانك
�أجمل مما هي على بقية اجل��دران ،/ولأن قمرك ال�ساهر يف
�أح�ضان الغيم واملطل �أب��د ًا من كوى ع�شق ال ُتفتح �إال لإنارة
الدروب وال�ساحات ،ولأن جدرانك العالية وال�صامدة منذ فجر
التاريخ تكتب كل يوم ن�صر ًا جديد ًا وثبات ًا جديد ًا و�أ�سطور ًة
جديدة �أحبك يا �شام...
حني ن�سري يف �شوارعك ونتن�سم فيك رائحة اليا�سمني،
ونقطف من على �أ�سوار بيوتك العتيقة ورد ًا جوري ًا بلون خدود
�صباياك وحني جتتمع ن�سا�ؤك الثاكالت ليعلنَّ �أنهنَّ وبرغم
�صابرات �صامدات ،عندها ندرك ب�أننا �أمام التاريخ الذي
الفقد
ٍ
�صفحة
�سفر نقر�أ كل يوم يف
ٍ
م�ضى عليه �آالف ال�سنني ليتحول �إىل ٍ
ً
وملحمة �سجلها �أبناء �سورية
بطولة تروى
من �صفحاته حكاية
ٍ
ً
الذين يدفعون عنَّا �أفدح ال�ضرائب و�أغالها و�أكرثها ثقال من
�أجل �أن تظل �سورية �شاخمة اجلبني ومرفوعة الهامة و�سيدة
القرارات ال�صعبة التي لو تخلينا عنها يوم ًا لأ�صبحنا كغرينا من
بع�ض /الأ�شقاء /العرب عبيد ًا نباع يف �أ�سواق النخا�سة والذل،
إرادة غريبة كل ما تطمح �إليه وتبتغيه
ونرهن موقفنا و�أر�ضنا ل ٍ
�أن َّ
تظل دولة الكيان ال�صهيوين هي ال�سيدة والعرب كل العرب
أجراء �أذالء..
� ً
حني يت�أمل املرء امل�شهد ال�سيا�سي وامليداين �أمامه ،ويدخل
حالة مل ي�شهد
يف مفا�صل الأزمة القاتلة يدرك متام ًا ب�أنه �أمام
ٍ
لها التاريخ مثي ًال ،فكيف مث ًال تتفق ثالث وثمانون دولة على
موقف واح��د ،وق��رار واحد وهو �إ�سقاط دول ٍ��ة ا�سمها �سورية
و�إركاعها و�سلب قرارها وهنا من حق �أي �إن�سان فينا �أن يت�ساءل
عن الأ�سباب التي دفعت �إىل ذلك ومن ثم �أدت �إىل ما ن�شهده
وحرب على قوت املواطن اليومي� ،إذ
قتل وتدمري
كل يوم من ٍ
ٍ
م��ر ًة ُي�ستهدف يف رغيف اخلبز وم��رة يف مياه ال�شرب ناهيك،
عن تدمري البنى التحتية التي دفع ال�شعب ال�سوري الكثري من
العرق واجلهد حتى �شيدها ً
لبنة لبنة عرب عقود من الزمان
كي ال يحتاج �أحد ًا �أو يقرت�ض من �أحد �أو يرهن قراره لأحد!!!

والذي يحزُّ بنف�س املواطن العربي ال�سوري �أكرث و�أكرث هو ذلك
الت�آمر العربي الذي يف�ضح �سالالت كانت تقدم نف�سها على �أنها
حامية العروبة وحامية الإ�سالم وحامية جميع املقد�سات
فيجدها الآن قد فتحت خزائنها للغرب و�أبوابها لل�صهاينة،
وراحت تغدق الأموال ل�شراء املجرمني والقتلة وقطاع الطرق
ثم تر�سلهم ب��الآالف لقتل �أبناء ال�شعب ال�سوري وتهدمي كل
الذي ميلكه ،لتجويعه و�إركاعه وال�سيطرة على قراره الراف�ض
للخ�ضوع والهيمنة واال�ست�سالم.
�إن ما يلفت املرء وهو يرى ال�شعب ال�سوري هو تلك القدرة
على حتمل كل �شيء والت�ضحية بكل �شيء من �أج��ل �أن يظل
قراره �سيد ًا وتظل كرامته م�صانة وهامته مرفوعة ويف التاريخ
�أمثلة عديدة ت�ؤكد على �أن /احلرة جتوع وال ت�أكل بثدييها/
يحدوه يف ذلك � ٌ
أمل كبري ب�أن ال�شم�س �ست�شرق من جديد
و�أن احلق �سيظل هو ال�سيد و�أن الوطن هو الأبقى والأن�صع �إذ/
لوال الأمل ملا �صعدت النملة ال�صخرة ثمانني مرة /حيث كل
حماوالتها الثمانني ف�شلت لتعود وتنت�صر يف املحاولة الواحدة
والثمانني!!
و�إن كان هنالك من حتية توجه يف هذا املقام فالبد من �أن
نحيي ال�شعب ال�سوري العظيم على �صموده وحتمله كل الذي
عجزت عن حتمله بقية ال�شعوب والأمم ،فهاهو ال�شعب ال�سوري
ال�صامد �أمام كل هذه الكوارث املهداة من �/أ�شقائنا /يقدم كل
يوم دلي ًال على �أنه ال�شعب املتميز ،ال�شعب ال�صامد ال�شعب الذي
�سيكتب عنه التاريخ املعا�صر ب�أن �صموده و�صل حد الأ�سطورة
وحتمله فاق كل الو�صف وكل ما ترويه احلكايات عرب التاريخ.
والتحية الثانية لهذا اجلي�ش البطل الذي وبف�ضل ثباته
و�صموده و�إرادت���ه وت�صميمه على الن�صر �سيكن�س من �أر�ض
�سورية كل ه�ؤالء الذين مل ير التاريخ لب�شاعتهم و�إجرامهم
مثي ًال ،وعندها ت�صدق املقولة التي ترى ب�أن اهلل مع املظلوم و�أن
ق�ضية ت�صل حد القدا�سة.
الن�صر للذين يدافعون عن
ٍ

امل�صاحلة الوطنية ..بع�ض الثقايف واالجتماعي
• يو�سف م�صطفى
فكرة امل�صاحلة تنتمي لفكرة /الت�سامح /واملراجعة ,وال�سلم
الأه��ل��ي وه��ي تهدف لإع���ادة ال�سلم الأه��ل��ي ,واللحمة الوطنية,
ووحدة املكون االجتماعي..الفكر الت�صاحلي هو �إن�ساين بالبعد,
وهدفه اخلري ,و�إعادة التوازن املجتمعي�..إن قاعدة �أية م�صاحلة
هي  :احلوار ,والبحث عن الو�سائل الأف�ضل ملعاجلة م�شكالت قائمة
والتخفيف منها ويف احلالة ال�سورية ف�أية م�صاحلة هي �إ�سعافية,
و�إنقاذية والعنوان الأول فيها هو :التهدئة ,وقف نزيف الدم,
وتقدمي احلاجات الأ�سا�سية للبيئات ال�ساخنة من طعام و�شراب,
وحاجات يومية ,وغري ذلك.
القائمون على امل�صاحلة هم من النخب االجتماعية ,وهم
من الثقات ,والعارفني ,و�أ�صحاب املبادرات وذوي ال��ر�أي ,واللذين
يتمتعون بال�صرب ,والأناة ,وال ي�ستطيع �أن يقوم بامل�صاحلة من لي�س
مو�ضع ثقة اجلميع ,ومن ال ينال ر�ضا الأطراف كلها� ..إن امل�صداقية,
وااللتزام �أ�سا�سيان يف �أية م�صاحلة ..كما �أن �صدق النوايا ,و�صفاء
ال�ضمري والتوجه ال�صحيح ،واال�ستعداد النف�سي والعقلي ..هذه
�أ�سا�سيات يف �أي م�صاحلة.
�إن الرتدد ,والقلق ,وغياب الإرادة لدى البع�ض ,والرهان على
اخل��ارج ,كل هذا ال ينتج م�صاحلات م�ستقرة حتمل �صدق نواياها
وثباتها.
الدور يف امل�صاحلات الوطنية يف �أحد جوانبه هو :دور ثقايف
بقدر ما هو اجتماعي .مبعنى �أنه ينتمي �إىل الوعي ,وللمثقفني بكل
فئاتهم الواعية :كتاب ,و�أدب��اء ,و�شعراء ,وفنانون ,و�إعالميون,
وم�سرحيون ,وم�ؤ�س�سات ثقافية ,و�صحف ومنابر �إعالمية,
و�أ�ساتذة جامعات و�أئمة م�ساجد ..له�ؤالء جميع ًا دور يف /امل�صاحلة
ً
الوطنيةً /
وتهدئة وتثقيف ًا وك�شف ًا للحقائق ,وتعرية
لغة وتعبري ًا
للزيف ,و�إنتاج ًا لثقافة القيم :كال�صدق ,واملحبة ،والت�سامح,
والأمانة ،واحلفاظ ,واحرتام الآخر ,والقبول والت�شارك ,وكلها
حتت عنوان /ثقافة املحبة ،/و�إع��ادة انتاج الغفرانية ,وتنقية

الذاكرة.
يف ال��دور الثقايف الت�صاحلي ..ي�شتغل على ق�ضية :ال�تراب,
والأر���ض ،واملقد�س ,وال�شهداء ،والبطوالت .والتحرير ,وثقافة
املواطنة ..وعلى الوطنية ،و�إعادة انتاجها ..عناوين كثرية ميكن
�أن ي�شتغل عليها لإنتاج القيمي ,والأخالقي ،والت�ساحمي واحلواري.
�صدقية املثقف ،وحراكه بني النا�س ،وقدرته على االقناع
واحلوار وفعاليته الثقافية ,ولغته وم�ستوى ت�أثريها ..هذه عوامل
ت�ساعد يف و�صول الأفكار الت�صاحلية ,وثقافتها.
و�سائل �إي�����ص��ال /الثقافة الت�صاحلية /ي��ك��ون م��ن خ�لال:
املحا�ضرات ،والندوات ,واللقاءات اجلماهريية ،والكتابات ومنابر
ال�صحافة واالعالم �إلخ .
يف ا�شتغال املثقفني على البيئات هناك و�سائل و�أ�ساليب للو�صول
لهذه البيئات.
وللكبار والواعني وامل�ؤثرين يف بيئاتهم والوجهاء والنافذين,
ودوره��م يف دعم الفعل الثقايف الت�صاحلي ،وت�سهيل و�صوله لهذه
الأماكن والبيئات .ثم هناك :املوا�ضيع وح�سن اختيارها ،ولغة
اي�صالها وم�ستوى االقناع فيها.
الثقافة الوفاقية الت�صاحلية هي جمتمعية ت�ساهم فيها
النماذج وال��ري��ادات االجتماعية ،كذلك النقابات واملنظمات
والتيارات والأح��زاب وغريها من �أدوات الفعل املجتمعي لتتحول
امل�صاحلة �إىل ثقافة �شعبية ,و�إىل قيم جمتمعية يف املمار�سة
والوعي اليومي.
يلعب اخلطاب ال��روح��ي والوعظي دور ًا يف تهدئة النفو�س
والعقول ,و�إ�شاعة االطمئنان والثقة.
ثقافة الأن���اة وال�صرب والغفرانية ..هي �أ�سا�سيات يف �أية
م�صاحلة وطنية.
لكل بيئة مفاتيحها وو�سائلها ومداخلها وامل�ؤثرون فيها ..هذه
كلها عوامل لإنتاج امل�صاحلة االجتماعية الوطنية وفعلها الثقايف.
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ملاذا نكتب وملن نكتب..؟!
• با�سم عبدو
�أ�سئل��ة تتك��رر بني فرتة و�أخ��رى ،ما تزال تثري اجل��دل واحلرية يف
يتم تداولها بني الكتاب .وتختلف
الإجاب��ة الوا�ضحة وال�صريحة ُّ
الإجابة من كاتب �إىل �آخر ،وتتباين ب�شكل كبري �أحيان ًا.
هن��اك من يقول� ،أكتب لنف�سي فق��ط � ..أعبرّ عن هواج�س تراكمت
م��ع الزمن �..أريد البوح به��ا �إىل من يقر�أ نتاجي ال�شعري وال�سردي
و�أف��كاري و�أحالمي خوف ًا م��ن �إ�صابتي باجلم��ود والك�سل والرتهل.
و�أن تتح��ول خاليا ذاكرتي �إىل نرثات �صلب��ة دون �أن يكون لها �أية
فائدة!
ح��قّ
طبيعي لهم
وهن��اك كتَّ��اب ي�ؤك��دون ،ب��ل يتفاخ��رون  -وه��ذا
 ب�أنه��م ميلك��ون كن��ز ًا وثروة ت�ضاهي ث��روة �أغنى �أغني��اء العامل،يفرط��وا بهذا الكنز الثم�ين ويجعلوه هباء منثوراً،
وال يري��دون �أن ّ
فيبوحون به للنا�س �أجمعني ولي�س لفئة �أو �شريحة معينة.
ويف كت��اب (م��ا ه��و الأدب) ل�سارت��ر ،اعت�بر الفيل�س��وف الفرن�س��ي
الكتاب��ة (ك�شف ًا) عن الواق��ع الإن�ساين وو�سيلة ،تعل��ن بها الأ�شياء
ع��ن وجودها .ويرى �سارتر �أن الإن�سان ال ي�ستعمل اللغة �إ َّ
ال للح�ض
عل��ى العمل والك�شف عن الأ�شياء .ويقود الك�شف �إىل التغيري ،ومن
ث��م �إىل ال�شع��ور ب�أنن��ا �أ�سا�سي��ون بالن�سب��ة �إىل الع��امل .ول��ـ جورج
َّ
�أوري��ل وجهة نظر �أخرى من خ�لال جتربته وقد �أجاب عن �س�ؤال:
ملاذا نكتب؟ وحتدَّ ث عن �أربعة دوافع هي:
 – 1الأنانية التي تربز عند الكاتب.
 – 2احلما�سة يف �إبداع ن�ص مياثل ن�صو�ص الكتاب الكبار.
 – 3الداف��ع التاريخ��ي املتمث��ل بر�ؤي��ة الأ�شي��اء عل��ى حقيقته��ا،
وحفظها للأجيال القادمة.
املتج�س��د يف �أن الف��ن يج��ب �أ َّ
ال يتعلَّ��ق
 – 4الغر���ض ال�سيا�س��ي
ّ
بال�سيا�سة ،لأنه هو بذاته موقف �سيا�سي.
الكاتب��ة الأمريكي��ة ت�يري وليم��ز قال��ت� :أكت��ب لك��ي �أت�صالح مع
الأ�شي��اء الت��ي ال �أ�ستطي��ع ال�سيط��رة عليه��ا� ..أكت��ب لك��ي �أواج��ه
�أ�شباح��ي� ..أكتب لكي �أبد�أ حواراً� ..أكتب لكي �أتخ ّيل الأ�شياء على
نحو خمتلف ..و�أكتب لأكت�شف �أ�شياء جديدة.
�س���ؤال يفر���ض نف�س��ه :ه��ل الكتاب��ة ت�ؤ ّم��ن حي��اة كرمي��ة للكاتب
والباحث وحلاملي الأقالم جميع ًا؟ �إن هموم احلياة وت�أمني العي�ش
الك��رمي ،ال ميكن ب�أي حال االعتماد على الكتابة فقط ،فمردودها
ال ي�س��اوي ثم��ن ح��ذاء ،فكي��ف �سي�ؤم��ن الكات��ب رغي��ف اخلب��ز
ومتطلب��ات احلي��اة املتزايدة؟ هناك م��ن يعي�ش برفاهي��ة من نتاج
الكتابة ،ولكن عدد ه�ؤالء يف م�شرق الوطن العربي ومغربه حمدود
ج��داً .فالكات��ب �إ ّما �أن يك��ون موظف ًا يف �إحدى م�ؤ�س�س��ات الدولة �أو
ميار���س عم ً
�لا �آخر ،حتى ي�ستطي��ع �أن ي�ؤمن م�ص��روف �أ�سرته وحد
�أدن��ى من الكفاية  ..وعل��ى �سبيل املثال ،كان الروائ��ي فار�س زرزور
بعد �أن ُ�س ّرح من اجلي�ش يف عهد الوحدة ال�سورية  -امل�صرية ،يعمل
حار�س ًا ..و�أعرف كتاب ًا يعملون مبهن خمتلفة ال تليق بهم.
هن��اك كتَّاب ع��رب يف بع���ض البل��دان العربية ،وجدوا له��م مكانة
يف دول اخللي��ج و�إم��ارات الغ��از والنف��ط .وهم مبدع��ون وباحثون
وكت��اب و�صحفي��ون �أثبت��وا جدارته��م ،و�ساهم��وا يف رف��ع امل�ست��وى
الثقايف يف هذه البلدان ،التي ت�صدر م�ؤ�س�ساتها الثقافية (الر�سمية
واخلا�ص��ة) املج�لات الدورية وال�صح��ف اليومية ..وين��ال ه�ؤالء
املكاف�آت املغرية الت��ي حتقق لهم حياة تليق بالإن�سان� .أما يف �أوربا
فرواي��ة واح��دة يطب��ع منها مئات �أل��وف الن�سخ ،بل مالي�ين الن�سخ
حتقق للكاتب عي�ش ًا رغي��داً .فالروائية الفرن�سية فران�سوا �ساغان
�أ�صبح��ت غني��ة جد ًا بف�ض��ل رواية واح��دة .ومعل��وم �أن الكتَّاب يف
بع���ض الدول الأوربي��ة يعي�شون من م�ؤلفاتهم �إذا م��ا نالوا ال�شهرة،
لأن حقوقهم حمفوظة وال يتالعب بها النا�شرون.
ويف �سورية  -با�ستثناء احتاد الكتاب العرب  -الذي ي�صدر ال�صحف
والدوري��ات الأ�سبوعي��ة وال�شهرية والف�صلي��ة ،فاملجالت الثقافية
والإبداعية واملتخ�ص�صة التي ت�صدر يف �سورية قليلة العدد.
ملاذا نكتب؟ اجلواب عند �سارتر  ..الذي يقول:
(ال وج��ود للف��ن �إ َّ
ال بالآخرين ،ولأج��ل الآخري��ن .والكتابة نداء
ً
موج��ه �إىل الق��ارئ ك��ي يخ��رج �إىل الوج��ود) .وي�ؤكد �أي�ض��ا� ( :أن
الق��راءة اتف��اق عل��ى الك��رم ب�ين الكات��ب والق��ارئ) .. .ومن غري
املقب��ول واملعق��ول �أن الكات��ب يكتب لنف�س��ه !..وما ه��ي الفائدة يا
ترى من ذلك؟
ن�ص
لي���س كل كات��ب �أو مب��دع �أو باح��ث ميل��ك الق��درة عل��ى �إنت��اج ّ
متوه��ج يجذب �إلي��ه املتلقني  ..وكما يف املثل القائ��ل( :لي�س كل ما
ّ
يلم��ع ذهب ًا) .ويقول ال�شاعر الكبري نزار ق َّباين�( :إن مل ت�ستطع �أن
والتحر�ش بالورق الأبي�ض).
ت�أتي ب�شيء ُمدْ ه�ش ،ف�إ ّياك
ّ
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�أعالم

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

عمان
د .نا�صر الدين الأ�سد وحكايته مع �أول نادٍ �أدبي يف َّ

• ب�شار منافيخي

�شهد الأردن يف الربع الثاين من القرن الع�شرين
حركة �أدب��ي��ة وثقافية فاعلة يف ال�شعر والنقد
والأدب كانت بذورها الأوىل قد نبتت يف املجال�س
الأدبية التي كانت تعقد يف بالط الأمري عبداهلل
بن ال�شريف ح�سني ( )1950 - 1882ال��ذي كان
�شاعر ًا و�أديب ًا وخطيب ًا ،وكان جمل�سه الأدبي ي�ضم
كوكبة من الأدباء وال�شعراء من الأردن وفل�سطني
ولبنان و�سورية والعراق ،وكان معظمهم من رجاالت
احلركة الوطنية الذين وف��دوا �إىل الأردن هرب ًا
من مالحقة �سلطات االنتداب الفرن�سي يف و�سوريا
ولبنان �أمثال ال�شاعر ال�سوري خري الدين الزركلي
( ،)1976 - 1893وال�����ش��اع��ر ال�����س��وري حممد
ال�شريقي ( ،)1970 - 1898وال�شاعر ال�سوري
ف��خ��ري ال��ب��ارودي ( ،)1916 - 1887وال�شاعر
اللبناين ف�ؤاد اخلطيب ( ،)1957 - 1884وال�شاعر
اللبناين م�صطفى الغالييني (،)1945 - 1886
والأديب الفل�سطيني ال�شيخ �سعيد الكرمي (1852
  )1935ع�ضو املجمع العلمي بدم�شق ،وال�شاعرالأردين م�صطفى وهبي التل (.)1949 - 18899
ومن ال�شعراء والأدب��اء ال�ضيوف وال��زوار على
جمل�س الأم�ير ع��رف منهم ال�شاعر ال�سوري عمر
�أبو ري�شة ( ،)1990 - 1911وكان يرافقه يف هذه
الزيارة ال�شاعر والوزير فار�س اخلوري (- 1873
.)1962
ومن ال�شعراء ال�ضيوف يف العراق ال�شاعر �أحمد
ال�صايف النجفي ( )1977 - 1897وغريهم الكثري
من ال�شعراء من الأردن والبالد العربية.
وبعدها تابع عدد كبري من الأدب��اء وال�شعراء
الأردن��ي�ين نه�ضة احلركة الثقافية والأدب��ي��ة يف
الأردن حيث �ساهموا يف �إ�صدار عدد من ال�صحف
واملجالت الأدبية التي �ساهمت يف �إغناء احلركة
الأدبية من خالل ن�شر الأعمال ال�شعرية والأدبية
والنقدية ،و�ساهم ه�ؤالء الأدباء �أي�ض ًا يف ت�أ�سي�س
عدد من الأندية والروابط الأدبية التي �ساهمت
�أي�ض ًا يف �إغ��ن��اء احلركة الأدب��ي��ة من خ�لال عقد
الندوات واملحا�ضرات والأم�سيات الأدبية والفكرية
والثقافية ،وكان �أهم تلك النوادي التي ت�أ�س�ست يف
العا�صمة ع َّمان املنتدى الأدبي ،والرابطة الفكرية،
واملنتدى العربي ،وك��ذل��ك ال��ن��ادي العربي ال��ذي
ت�أ�س�س يف حمافظة �إربد.
فيما يلي ن�سلط ال�ضوء على رائد تلك الأندية
وال��ذي ُع��رف بالندوة الأدبية التي ت�أ�س�ست عام
 1943ونتعرف على ر�ؤ�سائه و�أبرز �أع�ضائه ون�شاطه
خالل ال�سنوات ( ،)1950 1943وقد تر�أ�س نادي
الندوة الأدبية ثالثة من كبار الأدباء وال�شعراء يف
الأردن وكان �أولهم د .نا�صر الدين الأ�سد :الذي ولد
يف مدينة العقبة عام  1922ونال تعليمه الأويل
يف مدار�سها ،ثم ق�صد العا�صمة الأردنية عمان مع
�أ�سرته عام 1933و�أثناء درا�سته للمرحلة الثانوية
�أخذ يقر�ض ال�شعر مبكر ًا ثم تابع درا�سته الثانوية
يف بعثة درا�سية يف (الكلية العربية) بالقد�س خالل
ال�سنوات ( )1943 - 1939وبعدها عاد �إىل مدينة
عمان وزاول مهنة التعليم يف مدار�سها ،و�أثناء ذلك
ق��ام بت�أ�سي�س ال��ن��دوة الأدب��ي��ة ع��ام  ،1943وعن
مرحلة الت�أ�سي�س يحدثنا الأ�ستاذ حممد رفيع يف
اجلزء الثاين من كتابه (ذاك��رة املدينة � ..أوراق
ع َّمان القدمية) ال�صادر عام � 2003إنه عرث �أثناء
قراءته لعقود الإيجار العائدة �إىل بلدية عمان
لعامي ( )1944 - 1943على عقد �إي��ج��ار يعود
تاريخه �إىل �سنة  1943ي�شري �إىل ظهور �أول نادي
�أدبي ثقايف ظهر على ال�ساحة الثقافية يف مدينة
ع ّمان وال��ذي كان ُيعرف بالندوة الأدب��ي��ة .ويقع
النادي يف �شارع طالل قرب �ساحة اجلامع الكبري،
واملقر عبارة عن غرفتني ومنافع وامل�ؤجر هو اخلياط

ف�ؤاد بن �سليم املفتي وامل�ست�أجر هو الأ�ستاذ نا�صر
الدين الأ�سد ممث ًال عن الهيئة الإداري���ة للنادي،
وقيمة الإيجار ال�سنوي هو  125جنيه فل�سطيني،
وللت�أكد من �صحة هذا العقد فقد ات�صل الأ�ستاذ
رفيع هاتفي ًا بالدكتور نا�صر لدين الأ�سد بتاريخ
 2001/11/17الذي �أ ّكد له ب�أنه هو فع ًال �صاحب
التوقيع يف العقد املذكور و�أنه م�ؤ�س�س �أول نادي �أدبي
يف عمان عام  ،1943وبعدها تابع الأ�ستاذ حممد
رفيع البحث ملعرفة باقي �أع�ضاء النادي وامل�شاركني
يف ن�شاطه و�إىل الهموم والق�ضايا الأدب��ي��ة التي
كانت ت�شغل �أع�ضاء الندوة ومدى عالقتها بالو�ضع
الثقايف يف البالد ،فاجتمع بالدكتور الأ�سد يف �شهر
�آذار يف عام  2003و�أفاده د .الأٍ�سد ب�أنه ال ي�ستطيع
تذكر �أع�ضاء الهيئة الإدارية الأوىل لهذا النادي
الأدبي ب�شكل كامل ،ولكنه يتذكر بع�ض الأع�ضاء
من الذين �شاركوا يف ت�أ�سي�س النادي يف العام 1943
وهم ال�سادة املحامي �صبحي القطب واملحامي راتب
دروزة والأ�ستاذ زهري زغلول ،و�أ�ضاف د .الأ�سد �أن
من املحا�ضرات التي �أقامتها (الندوة الأدبية) يف
تلك الفرتة حما�ضرتان لل�سيدين حمد الفرحان
وخليل ال�سامل .وقمنا بدورنا بعملية البحث عن
�أع�ضاء الهيئة الأوىل يف عهد الدكتور الأ�سد فعرثنا
يف بع�ض الكتب التي حتدثت ع��ن �أع�ل�ام الأدب
يف الأردن عن �أع�ضاء تلك الندوة الأدبية فكان
�أبرزهم املحامي وال�شاعر �صبحي القطب (1922
  )1989الذي در�س احلقوق يف اجلامعة ال�سوريةيف مطلع �أربعينيات القرن املا�ضي ،و�أثناء درا�سته يف
اجلامعة كان ينظم ال�شعر وتع َّرف على �أكرث �شعراء
�سورية �آنذاك ،ومن �أبرز الق�صائد التي نظمها �أثناء
درا�سته يف دم�شق هي ق�صيدته ال�شهرية (دم�شق
الفيحاء) التي مطلعها:
وب�صدرك الغايل ن�شرت غرامي
يا غادة الفيحاء �أنت مرامي
وكعبة الروح والإلهام
يا قبلة الفكر دون مرية
وبعد عودته �إىل الأردن ع��ام  1942مار�س
مهنتي املحاماة وال�صحافة و�ساهم يف ت�أ�سي�س عدد
من الأندية الأدبية وله ديوان �شعر مل ُين�شر حتى
الآن.
وم��ن �أع�ضاء تلك الندوة البارزين يف الهيئة
الإداري����ة للنادي �أي�ض ًا املحامي وال�شاعر رات��ب
دروزة ( )1975 - 1922الذي ولد يف مدينة نابل�س
بفل�سطني وعمل يف التعليم ثم املحاماة وك��ان من
�أع�ضاء حزب البعث العربي يف الأردن ون�شر العديد
من الق�صائد يف ال�صحف واملجالت.
ويف ع��ام  1944ت��رك الدكتور الأ�سد الندوة
الأدبية ب�سبب �سفره �إىل القاهرة ملتابعة تعليمه
اجلامعي والعايل بجامعة القاهرة حيث انت�سب
�إىل كلية الآداب  -ق�سم اللغة العربية وح�صل على
�شهادة اللي�سان�س عام  ،1947ثم �شهادة املاج�ستري
ع��ام  ،1951وبعدها ن��ال �شهادة ال��دك��ت��وراه عام
 ،1955وكانت �أطروحته بعنوان « م�صادر ال�شعر
اجلاهلي وقيمتها التاريخية» .وق��د بقي من�صب
رئا�سة ال��ن��ادي �شاغر ًا حتى تاريخ  20حزيران
من عام  ،1945حيث جرى انتخاب الهيئة العامة
الثانية للندوة الأدبية كما ذكر الأ�ستاذ حممد رفيع
نق ًال عن �إع�لان ُن�شر يف �صحيفة الرائد الأردنية
التي ت�صدر يف ع َّمان يف عددها الأول �أل�صادر بتاريخ
 1945/6/20جاء فيه:
« انتخبت الهيئة العامة يف الندوة الأدبية
�أع�����ض��اء للجنة الإدارة بعد ا�ستقالة اللجنة
ال�سابقة ،ف�أ�سفرت عن فوز املحامي رفعت ال�صليبي
رئي�س ًا واملحامي راتب دروزة نائب ًا للرئي�س ،والأ�ستاذ
زه�ير زغلول �سكرتري ًا ،والأ�ستاذ عدنان حجازي

�أمين ًا لل�صندوق�.أما الأع�ضاء فهم املحامي �سعيد
الدرا والأ�ستاذ حممد �شاهد والأ�ستاذ عبدالرحمن
عواملة .ومن �أب��رز �أع�ضاء هذه الهيئة هو رئي�سها
املحامي ال�شاعر رفعت ال�صليبي ()1952 - 1916
م�ؤ�س�س ال��ن��ادي العربي يف �إرب���د ،وك��ان ال�صليبي
قد نال الإج��ازة يف احلقوق من اجلامعة ال�سورية
عام  ،1938وبعد عودته افتتح مكتب ًا للمحاماة يف
ع ّمان مع �صديقه املحامي وال�شاعر م�صطفى وهبي
التل وم��ار���س �أي�ض ًا مهنة ال�صحافة وك��ان ينظم
ال�شعر .ويذكر املرحوم حممد �أبو �صدفة (1940
  )1998يف كتابه (م��ن �أع�لام الفكر والأدب يفالأردن) �إن املحامي وال�شاعر رفعت ال�صليبي كان
رئي�س ًا للندوة الأدبية التي �ضمت البذور الأوىل
للحركة الأدبية يف الأردن �أمثال ال�شاعر م�صطفى
وهبي التل ،والأديب ح�سني فريز ()1990 - 1907
والأدي���ب عبداحلليم عبا�س (.)1979 - 1913
والأدي��ب حممد �سليم ر�شدان �صاحب ديوان هم�س
ال��ذك��ري��ات ،وع���ادل ال�شمايلة و�صبحي القطب،
وراتب دروزة ،ومن �أبرز �أع�ضاء هذه الهيئة �أي�ض ًا
هو الأدي��ب وال�شاعر اللبناين الأ�صل �سعيد الدرا
( )1973 - 1902املولود يف مدينة بعلبك ،والذي
تلقى تعليمه يف مدار�سها ،وك��ان له موقف وطني
م�شهور حيث ح��اول �أثناء زي��ارة املندوب ال�سامي
الفرن�سي اجل�نرال غورو �إىل مدينة بعلبك �إلقاء
قنبلة يدوية عليه فالحقته ال�سلطات الفرن�سية
فهرب �إىل دم�شق وتابع درا�سته يف دار املعلمني عام
 1922ثم �سافر �إىل حم�ص وحماه وزاول ال�صحافة
وندد ب�سيا�سة االنتداب يف �سورية فلوحق و�صدر
عليه احلكم ب��الإع��دام ،فلج�أ �إىل �شرقي الأردن،
حيث مار�س مهنة التعليم يف مدار�سها ،وت��درج يف
العديد من املنا�صب حتى و�صل �إىل من�صب وكيل
وزارة الرتبية والتعليم ،ثم مدير ًا لدائرة الآثار.
وقد �ساهم الأ�ستاذ الدرا مع �أع�ضاء النادي يف �إلقاء
املحا�ضرات والأم�سيات ال�شعرية.
�أم��ا عن ن�شاط ال��ن��ادي يف عهد رئي�سه رفعت
ال�صليبي كما ذك��ر الأ�ستاذ حممد رفيع نق ًال عن
جريدة الرائد يف عددها الثاين ال�صادر بتاريخ
 1945/7/6هو تنظيم حفلة �سمر كربى يتخللها
ع��رو���ض مو�سيقية ومتثيلية و�إل��ق��اء الأنا�شيد
والأ�شعار و ُر�صد ريع هذه احلفلة ملنكوبي امل�أ�ساة
ال�سورية الذين تعر�ضوا للعدوان الفرن�سي الغادر
يف � 29أيار  1945والذي طال الربملان ال�سوري وعدد
من �أحياء مدينة دم�شق واملحافظات ال�سورية.
ويف عام � 1949شهد النادي ن�شاط فني حيث
دعا فرقة رم�سي�س امل�صرية التي يرت�أ�سها الفنان
الكبري يو�سف وهبي ( )1982 - 1896لتقدمي
عر�ض م�سرحي يف العا�صمة الأردنية ع َّمان ،وقد
ن�شرت جريدة (امليثاق) التي كانت ت�صدر يف ع َّمان
الإعالن عن العر�ض املذكور هذا ن�صه:
« الندوة الأدبية يف ع َّمان تقدم باال�شرتاك مع
فرقة رم�سي�س رواي��ة (جرمية الآب��اء) وبرناجم ًا

حاف ًال من الفكاهة واملو�سيقى والغناء على م�سرح
�سينما (ال��ب�تراء) بعمان ي��وم الأرب��ع��اء ال��واق��ع
 . »1949/9/28ومن الن�شاطات الأدبية التي كانت
تعقد يف النادي والتي كان يدعو �إليها رئي�س النادي
املحامي رفعت ال�صليبي كما ذكر يف كتاب (معجم
�أدباء الأردن) هو دعوته لكبار الأدباء يف فل�سطني
ولبنان و�سورية كمحا�ضرين وزائرين� .أما الرئي�س
الثالث للندوة الأدبية فكان الطبيب وال�سيا�سي
نبيه ر�شيدات الذي ُو ِلدَ يف مدينة اربد عام ،1922
وكان والده عبدالرحمن ر�شيدات من رجال احلركة
الوطنية يف الأردن ،وكان ع�ضو ًا يف امل�ؤمتر ال�سوري
العام يف زمن احلكومة العربية التي ت�أ�س�ست بدم�شق
( ,)1920-1918وق��د تلقى د .نبيه ر�شيدات
تعليمه يف العديد من مدار�س املحافظات الأردنية
ب�سبب تنقله مع عائلته ،وبعد ح�صوله على ال�شهادة
الثانوية �سافر �إىل دم�شق وانت�سب �إىل كلية الطب
يف اجلامعة ال�سورية (جامعة دم�شق) ،وخ�لال
درا�سته يف اجلامعة خا�ض الن�ضال الوطني �ضد
الفرن�سيني مع رفاقه الطالب يف الكلية و�ساهموا يف
�إ�سعاف اجلرحى خالل �أح��داث العدوان الفرن�سي
على الربملان ،وبعد تخرجه عاد �إىل الأردن وافتتح
عيادة ملعاجلة املر�ضى ثم غادرها وعاد �إىل دم�شق
وعني طبيب ًا يف العديد من امل�شايف و�أثناء
عام ُ 1955
العدوان الثالثي على م�صر عام  1956انخرط مع
رفاقه يف املقاومة ال�شعبية ثم انخرط يف العمل
ال�سيا�سي ب���أح��د الأح���زاب التقدمية ال�سورية،
وافتتح عيادة خا�صة له يف حي ركن الدين وكان
يعالج املر�ضى باملجان ،ولهذا ا�ش ُتهر بطبيب الفقراء.
�أما عن �أخبار الندوة الأدبية ون�شاطها يف عهد
الدكتور نبيه ر�شيدات ،فقد حتدث عنها �أو ًال الأ�ستاذ
حممد رفيع يف كتابه الآنف الذكر نق ًال عن جريدة
(امليثاق) الأردنية ال�صادرة بتاريخ 1950/1/9
التي ذك��رت ب���أن رئي�س الندوة يف ذلك الوقت هو
الدكتور نبيه ر�شيدات حيث كان طبيب ًا ،وثاني ًا ذكر
د .نبيه ر�شيدات ال�صادرة يف دم�شق عام  2001عن
رئا�سته للندوة قائ ًال« :وع��دت �أعمل يف حمافظة
العا�صمة ويف نف�س الوقت �أعمل طبيب ًا بعد الظهر
يف عيادتي الكائنة يف �شارع امللك في�صل وكنت رئي�س ًا
للندوة» وهو نادي ثقايف يطل على �ساحة اجلامع
الكبري» .ثم تطرق د .ر�شيدات �إىل الن�شاطات التي
�أقيمت �أثناء رئا�سته للنادي فيقول « :كانت تلقىٰ
فيه املحا�ضرات الأدبية والثقافية وال�سيا�سية كلما
�سنحت الظروف»� ،أما عن الأ�سباب التي دعته لرتك
رئا�سة الندوة الأدبية فقد حتدث عنها يف مذكراته
�أن��ه يف �شهر ت�شرين الأول م��ن ع��ام  1951غ��ادر
العا�صمة عمان و�سافر يف بعثة درا�سية ب�إ�شراف
منظمة ال�صحة العاملية لدرا�سة �أمرا�ض ال�صدر يف
ثالث دول هي تركيا وفرن�سا وبريطانيا.
و�أخري ًا فقد انقطعت �أخبار وم�صري تلك الندوة
و�إىل �أي زمن ا�ستمرت ون�أمل من الكتَّاب والباحثني
يف الأردن توثيق �أعمال هذا النادي ون�شاطه الأدبي
وغريه من الأندية واجلمعيات الأدبية والتي كان
لها دور ًا كبري ًا على ال�ساحة الأدبية يف الأردن.
املراجع:
حممد �أبو �صدفة :من �أعالم الفكر والأدب يف الأردن،
مكتبة الأفق ،ع َّمان ،الأردن.1983 ،
حممد رفيع :ذاكرة املدينة ،اجلزء الثاين (�أوراق عمان
القدمية) ،وزارة الثقافة الأردنية ،ع ّمان. 2003 ،
معجم �أدباء الأردن :وزارة الثقافة الأردنية ،عمان 2001
.
�أحمد العالونة :نا�صر الدين الأ�سد ،العامل املفكر والأديب
ال�شاعر ،دار القلم ،دم�شق. 2004 ،
د .نبيه ر�شيدات� :أوراق لي�ست �شخ�صية (مذكرات) ،دار
الينابيع ،دم�شق . 2001
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تق�سيم فل�سطني جرمية املجتمع الدويل املتواطئ

• يو�سف جاد احلق

لي���س جدي��د ًا الق��ول ب���أنَّ املجتم��ع
ال��دويل ،ممث ً
�لا ب�أمري��كا وبريطاني��ا
وفرن�سا حتديد ًا ،اقرتف جرمية الع�صر
الك�برى فـي حق فل�سط�ين� ،أر�ض ًا و�شعب ًا،
فعل��ى كرثة م��ا عرف العامل م��ن غزوات
واحتالالت وحروب مل يحدث �أبد ًا ،فـي
تاريخ��ه �أن بيع��ت ب�لاد برمته��ا� ،أر�ضها
و�سما�ؤها وبحره��ا جلماعة من الغرباء
الطارئ�ين ،م��ن ع�صاب��ات وقرا�صن��ة
الع��امل ،لك��ي يح��ل ه���ؤالء حم��ل �أه��ل
تلك الب�لاد ،يخرجون �شعبها منها بقوة
ال�سالح ونفوذ املال والتواط�ؤ الدويل..
م��ن �أجل متري��ر اجلرمي��ة ،وذر ًا للرماد
فـي العيون ،زعموا:
 -1ب���أنَّ (ال�شرعي��ة الدولي��ة) ممثل��ة
أقرت
بهيئ��ة الأمم املتح��دة ه��ي الت��ي � ّ
م�شروع�� ًا لتق�سي��م فل�سط�ين  -ه��و فـ��ي
�أ�صله من �صنعهم – عن طريق الت�صويت
املزي��ف واملتالع��ب بكلمات��ه ون�صو�ص��ه
بط��رق و�أ�سالي��ب ي�أن��ف ال�سما�س��رة
والعبي القمار من اللجوء �إليها،
كما زعموا:
 -2ب�أن فل�سطني بالد خالية من ال�سكان،
فه��ي (�أر�ض بال �شع��ب) ت�صلح لأن تكون
موطن�� ًا (ل�شع��ب ب�لا �أر�ض) ه��و ال�شعب
اليه��ودي ،ال ل�ش��يء �إ َّال لك��ي يعمره��ا
ه���ؤالء بال�س��كان والعم��ران .ب��ل جعلوا
م��ن ذلك عم ًال (نبي ً
�لا) ي�ستحقون عليه
ال�شكر وح�سن اجلزاء!....
ه��ذا الزعم الباط��ل امل�ض ّلل م َّر هكذا من
دون �أن يلج���أ �أحد �إىل تفني��ده و�إثبات
بطالن��ه ،وم��ا ينط��وي علي��ه م��ن ك��ذب
وافتئ��ات على �شعب فل�سطني – اللهم �إ َّال
من حماوالت خجولة ركيكة من اجلانب
العرب��ي – حي��ث �إن احلقيق��ة ه��ي �أن
يومئذ
تعداد ال�شع��ب الفل�سطين��ي ،كان
ٍ
ين��وف على امللي��ون وربع امللي��ون ن�سمة،
وه��و رقم لي���س بالقليل وما ه��و بالهني،
وفق ح�سابات ذلك الزمن.
الدور الربيطاين يف اللعبة الإجرامية:
تظاه��رت بريطانيا ،وه��ي الدولة التي
انتدبتها(ع�صب��ة الأمم) م��ن قب��ل
عل��ى فل�سط�ين ،به��دف تهيئته��ا لو�ض��ع
امل�ؤام��رة (الربيطاني��ة – اليهودي��ة)
مو�ض��ع التنفي��ذ ،طبق�� ًا لن�صو���ص وع��د
بلف��ور ال��ذي منح اليه��ود حقَّ�� ًا ال ميلكه
متعهد ًا لهم (بو�ضع فل�سطني فـي �أحوال
�سيا�سي��ة واجتماعي��ة واقت�صادي��ة
تف�ضي فـ��ي نتيجتها النهائي��ة �إىل قيام
وطن قومي لليهود فيها) ،وذلك ما حدث
بالفعل ،نقول تظاهرت بريطانيا عندما
ن�ضج��ت الظ��روف وج��اء �أوان تنفي��ذ
امل�ؤام��رة ب�أنها(�سئم��ت ه��ذه املعرك��ة
امل�ستم��رة بني الع��رب واليه��ود و�أنها من
ث��م ق��ررت االن�سحاب م��ن فل�سطني لكي
َّ
ي�صفِّ��ي العرب واليه��ود ح�ساباتهم فيما
بينه��م ،)!...ه��ذا الن���ص الربيط��اين
الذي �أعل��ن ان�سحاب بريطانيا من مهمة
االنت��داب الظامل املت�آم��ر املهيئ واملنفذ
الأول والأه��م جلرمي��ة الع�ص��ر غ�ير
امل�سبوق��ة يف التاريخ كان �إيذان ًا بت�سليم
فل�سطني العربية لليهود..
ومنذ تل��ك اللحظ��ة �شع��رت اجلماعات
اليهودي��ة فـ��ي (لب��ك �ساك�س���س) حيث
مقر هيئة الأمم املتحدة (علينا) ،تبذل
جهوده��ا احلثيث��ة اخلبيث��ة امل�ستميتة
ل�ش��راء الأ�ص��وات بامل��ال حين�� ًا ،وب�شرح

وجه��ة النظ��ر اليهودي��ة اخلرافي��ة
الت��ي تزعم �أحقي��ة اليه��ود التاريخية
لفل�سطني حين ًا �آخ��ر ال ل�شيء �إ َّال ملجرد
خداع الر�أي العام العاملي..
كم��ا �إنَّها ب��ادرت ،عل��ى ال�صعي��د العملي
التطبيقي ،الإع��داد للمعركة الو�شيكة
داخ��ل فل�سط�ين نف�سه��ا ،فح�ش��دت املال
والرج��ال م��ن ع�صاباته��ا العدي��دة
املعروفة «الهاجان��اه ،و�شترين ،ولي�ؤمي،
وغريه��ا - ،»...وبال�سالح الوفري الفعال
املق��دم لها جمان ًا م��ن �شركائها الغربيني
لقت��ال الفل�سطيني�ين و�إرهابه��م وم��ن
ث��م �إرغامهم عل��ى النزوح ع��ن ديارهم،
َّ
وذلك �أنهم كانوا عز ًال من ال�سالح متام ًا،
حي��ث كان الربيطاني��ون يق�ض��ون عل��ى
الفل�سطيني احلائز على م�سد�س �أو عدد
من الر�صا�صات� ،ضئيلة الت�أثري واملفعول
بال�سجن امل�ؤبد ،بل وبالإعدام �أحيان ًا..
•••
رف���ض الفل�سطيني��ون ق��رار التق�سي��م،
وثاروا �ضده ،فـ��ي الوقت الذي مل يقدم
له��م (�إخوانهم العرب) ،ع��دا قلة منهم
(�سوري��ة) ،م��ن الع��ون م��ا ميكنه��م م��ن
مقاوم��ة الغزوة ال�صهيوني��ة – الغربية
على بالدهم ،فكانت النتيجة الطبيعية
واحلتمي��ة جراء ذلك كل��ه �ضياع معظم
�أر���ض فل�سط�ين ،وت�شري��د َّ
ج��ل �أهله��ا.
ناهي��ك عم��ا تب��ع ذل��ك م��ن تداعي��ات
يعي�شها العرب جميع ًا ،واملنطقة كلها فـي
وقتن��ا احلا�ضر ،ذل��ك �أن قي��ام (الكيان
اليهودي) فـي ديارنا مل يكن �سوى بداية
ملاه��و � ٍآت ،لتحقيق حل��م اليهود اخليايل
فـ��ي �إقام��ة كيان له��م من (الف��رات �إىل
الني��ل) ولي���س فـ��ي فل�سط�ين ،وحده��ا،
مبعنى �أن (�إ�سرائيل) مل تكن �سوى ر�أ�س
اجل�سر ال��ذي �سيعربون عليه� ،إىل �سائر
املنطق��ة ،حتقيق�� ًا لأطماعه��م من جهة،
وتعب�ير ًا ع��ن عدائه��م للأم��ة العربي��ة
والإ�سالمية �أي�ض ًا من جهة ثانية..
الدور الأمريكي فـي جرمية الع�صر:
كان لأمري��كا دور �إجرام��ي ال يق��ل ع��ن
ال��دور الربيط��اين� ،إن مل يك��ن �أك�ثر،
فه��ي الت��ي ق��ادت معرك��ة التق�سي��م،
توطئة لقيام دولة لليه��ود فيها ،يتلوها
كنتيج��ة حتمي��ة ،الو�ص��ول باملخط��ط
املر�سوم للمنطق��ة �إىل غاياته النهائية
املن�ش��ودة .م��ن ث��م فق��د قام��ت �أمري��كا
 الرئي���س ه��اري تروم��ان  -بالتموي��لوال�ضغ��ط ،وا�ستخ��دام النف��وذ فـ��ي
الأو�س��اط الدولي��ة ،ومب��ا لها م��ن نفوذ
�أي�ض�� ًا عل��ى دول تل��ك الهيئ��ة ال�ضالع��ة
فـي اجلرمية� ،سواء ال�صديقة منها التي
ت�شاركه��ا التوجه ،والفق�يرة ال�ضعيفة،
املحتاج��ة للع��ون الأمريك��ي فـ��ي �صورة
من ال�صور ،ولي�س يف و�سعها غري الر�ضوخ
للرغب��ة �أو للرتهي��ب الأمريكي�ين وف��ق
م�صطلح الع�صا واجلزرة املقيت.
لق��د لعب��ت (اليهودي��ة العاملي��ة) فـ��ي
الوالي��ات املتح��دة ال��دور الأك�بر فـ��ي
كل م��ا حدث ،وه��و ما د�أبت عل��ى القيام
ب��ه دومن��ا كل��ل �أو فت��ور �أو ه��وادة حتى
ال�ساعة ،حي��ث ا�ستغ ّلت نفوذه��ا الهائل
فـ��ي �أو�ساط الإدارة الأمريكية يف �سائر
عهودها� ،إىل درجة �سيطرتها على القرار
الأمريك��ي ،وال�س ّيم��ا فـ��ي عه��د رئا�س��ة
ال�صهيوين الكبري (هاري ترومان) الذي
خل��ف الرئي���س (روزفل��ت) .لق��د و�ض��ع

تروم��ان مقدرات �أمريكا كلها فـي خدمة
(امل�ش��روع ال�صهي��وين) ،ومل يت��وان ع��ن
االع�تراف بالتق�سيم ،ث��م ب�إعالن قيام
(�إ�سرائي��ل) بعد خم���س دقائق ال �أكرث،
وه��و �أمر فريد م��ن نوعه فـ��ي الأعراف
الدبلوما�سية وال�سيا�سية الدولية.
وم��ازال احل��ال ه��و نف�س��ه م��ع الإدارة
الأمريكي��ة بحزبيه��ا الدميقراط��ي
واجلمه��وري ،حت��ى �إن الأم��ر ليبدو فـي
�سائ��ر الظروف والأحاي�ين وك�أنه �سباق
ب�ين احلزب�ين ،وب�ين كل رئي���س ورئي�س
�سبق��ه عل��ى �إر�ض��اء �إ�سرائي��ل بتبن��ي
توجهاته��ا اال�ستغاللي��ة ،وممار�ساته��ا
الإجرامي��ة فـ��ي ح��ق الفل�سطيني�ين
خا�صة ،والع��رب عامة .بل �إن معايريها
كله��ا قائم��ة على نوعي��ة املوق��ف لهذه
الدول��ة� ،أو تلك من الكي��ان الإ�سرائيلي
حتى �إنها قد ت�سم��ح بتعري�ض م�صاحلها
نف�سها لل�ض��رر وال ت�سمح مبثل ذلك فيما
يتعلق بربيبتها �إ�سرائيل.
م��ن ذل��ك �أنه��ا ال تفت���أ – عل��ى �أل�سن��ة
ر�ؤ�سائه��ا و�سيا�سييه��ا – ع��ن الإع�لان
عل��ى �أن (�أم��ن �إ�سرائيل من �أم��ن �أمريكا
نف�سه��ا) ،و�أنه��ا من �أ ج��ل احلفاظ عليه
ل��ن ترتدد فـي �شن احلروب على املنطقة
العربي��ة م��ن �أجله��ا ،ورهن �إ�ش��ارة منها،
وه��و م��ا ح��دث فـ��ي الع��راق وال��دول
الت��ي �أ�صابها وب��اء ما ي�سمى ب��ـ «الربيع
العرب��ي» ،وما يحدث الي��وم على الأر�ض
ال�سورية الأمر الغني عن كل بيان.
•••
لعل الع�برة التي ميك��ن ا�ستخال�صها من
ه��ذا ال��ذي ج��رى م��ن ت�آم��ر دويل ن��ادر
املثال عل��ى فل�سطني و�شعبه��ا تتمثل فـي
�أمرين:
�أولهم��ا :كيف ا�ستطاع العدو – ومن معه
– الو�صول �إىل ما و�صلوا �إليه ،فـي حني
عجز العرب عن وق��ف ذلك ،فـي الوقت
ال��ذي كان ميلك ه�ؤالء – ومازالوا – من
عنا�صر القوة الب�شرية واملادية التي لو
�أح�سن ا�ستخدامه��ا ملا �آلت الأمور ملا �آلت
�إليه قطع ًا.
ولرمب��ا كان ل�ضعف الع��رب ولت�شرذمهم
وتنابذه��م فيم��ا بينه��م ولي���س لق��وة
�أ�سطوري��ة موهومة لدى الع��دو �أن يبلغ
املخط��ط اليهودي – الغربي املدى الذي
بلغه..
ثانيهم��ا :ما �أثبتت��ه الوقائع وجمريات
الأح��داث �أن القوة وحدها هي لغة هذا
الع�ص��ر� ،إن ق��وة املقاوم��ة فـ��ي فل�سطني
ولبن��ان ،املدعوم��ة باملوق��ف ال�س��وري
والإمكان��ات ال�سوري��ة ،هي الت��ي �أثبتت
ه��ذه احلقيق��ة الت��ي ال مراء فيه��ا ،وال
ينكرها �إ َّال حاقد �أو مكابر �أو مت�آمر..
ل�س��وف تثب��ت الأي��ام فيما هو ق��ادم من
الزم��ن ب�أن جبه��ة املقاومة ومن معها من
الدول احلرة فـي العامل� ،إيران ورو�سيا،
ودول (الربيك���س) ه��ي الت��ي �ستحق��ق
الن�صر النهائ��ي املرتقب ،وهي التي على
�أيديها �سوف ينتهي الو�ضع ال�شاذ الهجني
القائ��م فـي ديارنا ،وبالتايل عودة احلق
�إىل �أ�صحابه كام ً
�لا غري منقو�ص بعودة
ال�ش��يء �إىل �أ�صل��ه ...فل�سط�ين عربية
من النهر �إىل البح��ر ...درة بالد ال�شام
احلبيبة...
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قرار تق�سيم فل�سطني..
يف ذكراه ال�سابعة وال�ستني
• ر�شيد موعد
فل�سط�ين التي يغيب عنه��ا القانون الدويل حينما حت�ضر يف حمافله ..ويح�ضر ذلك
القان��ون حني تغيب تلك الق�ضية ،ا�ستحوذت عل��ى اهتمام العامل �أجمع ،فقد عقدت
اجلمعي��ة العامة بتاريخ  1947/11/29دورتها الثاني��ة املت�ضمنة التو�صية بخطة
لتق�سيم فل�سطني ،وجاء القرار ذي الرقم  181لعام 1947مت�ضمن ًا:
«�إن اجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتحدة وق��د عق��دت دورة ا�ستثنائية بن��اء على طلب
ال�سلط��ة املنتدبة لت�أليف جلنة خا�صة وتكليفه��ا ،الإعداد للنظر يف ق�ضية حكومة
فل�سط�ين امل�ستقبل��ة يف ال��دورة العادية الثاني��ة ...وكلفت جلنة خا�ص��ة بالتحقيق
يف جمي��ع امل�سائ��ل والق�ضايا املتعلقة بق�ضية فل�سطني ،و�إع��داد اقرتاحات حلل هذه
الق�ضي��ة ،وقد تلقت وبحثت تقرير اللجن��ة اخلا�صة مبا يف ذلك عدد من التو�صيات
أقرته �أكرثية اللجنة اخلا�صة،
االجتماعي��ة وم�شروع تق�سيم من احتاد اقت�ص��ادي � ّ
تو�صي �أن الو�ضع احلايل يف فل�سطني و�ضع قد ُيف�سد اخلري العامل والعالقات الودية
ب�ين الأمم ،وحتيط علم�� ًا بت�صريح �سلطة االنت��داب (وهي �آن��ذاك بريطانيا) ب�أنَّها
ت�سع��ى �إىل �إمتام اجلالء ع��ن فل�سطني بتاري��خ ،1948/8/1وتو�صي اململكة املتحدة
ب�صفته��ا ال�سلطة املنتدبة على فل�سط�ين جميع �أع�ضاء الأمم املتحدة الآخرين فيما
يتعلق بحكوم��ة فل�سطني يف امل�ستقبل ،وتبنِّي م�شروع التق�سيم واالحتاد االقت�صادي
املر�سوم يف اخلطة وتنفيذه.».
وقد ت�ضمنت اخلطة �إن�شاء دولتني يف فل�سطني – كما �أ�شارت الفقرة الثالثة من بند
انتهاء االنتداب والتق�سيم واال�ستقالل..
تن�ص الفقرة الثالثة هذه على مايلي:
«تن�ش���أ يف فل�سطني الدولتان امل�ستقلتان العربية واليهودية ،واحلكم الدويل اخلا�ص
بالقد�س املبني يف اجلزء الثالث من هذه اخلطة ،وبعد �شهرين من �إمتام جالء القوات
امل�سلح��ة التابع��ة ل�سلطة االنتداب ،عل��ى �أن ال يت�أخر ذلك يف �أي حال عن الأول من
ت�شرين الأول عام ».1948
�أم��ا ح��دود الدولة العربي��ة والدولة اليهودي��ة ومدينة القد�س يف ق��رار التق�سيم،
فتكون كما و�ضعت يف اجلزئني الثاين والثالث من هذه اخلطة.
وحينم��ا يتحقق ا�ستقالل �أي من الدولتني العربية �أو اليهودية ،كما هو وارد يف هذا
امل�ش��روع ،وعندما توقع �أي منهما الت�صري��ح والتعهد املبني يف امل�شروع يجب �أن ينظر
بع�ين العط��ف �إىل طلبها ع�ضوي��ة الأمم املتحدة ،بح�س��ب املادة الرابع��ة من ميثاق
الأمم املتحدة.
وقد بني اجلزء الثاين من امل�شروع حدود كل من الدولتني املفرت�ضتني وفق اخلارطة
الأ�سا�سي��ة امل�ستعملة يف حتديد وو�صف ه��ذه احلدود .يف حني ت�ضمن اجلزء الثالث
النظ��ام اخلا���ص املتعلق مبدين��ة القد�س ،حيث ي�ؤ�س���س لهذه املدينة كي��ان منف�صل
حت��ت نظ��ام حك��م دويل خا���ص ،تق��وم عل��ى �إدارت��ه الأمم املتحدة ،ويع�ين جمل�س
الو�صاية لي�ضطلع مب�س�ؤوليات ال�سلطة الإدارية نيابة عن الأمم املتحدة..
يف املناق�ش��ات العام��ة الت��ي دارت يف الأمم املتحدة حول م�شروع ق��رار التق�سيم قبل
�إقراره ،حتدث عدد من املندوبني العرب...
وعل��ى الرغم م��ن جهودهم وحماوالتهم امل�ستمرة ،فقد �شه��د الت�صويت على امل�شروع
من��اورات ج�شع��ة �أت��ى عل��ى ذكرها ع�ض��و الكوجنر���س الأمريك��ي �آن��ذاك «لوران�س
�سمي��ث» ،ح�ين ق��ال�« - :إن م��ا ح��دث يف الأمم املتحدة �إب��ان اجتماعها ال��ذي �سبق
الت�صوي��ت على التق�سيم كان البدَّ من ت�أم�ين ثلثي الأ�صوات لت�صديق القرار ...وقد
ُجع��ل الت�صويت مرت�ين ،كي ميار�س ال�ضغط على مندوبي ث�لاث دول �صغرية ،هي- :
هاييتي – ليبرييا – والفلبني التي �صوتت باملوافقة ،فتم ذلك بت�أمني �أغلبية الثلثني
الالزمة ...وكانت هذه الدول الثالث قد عار�ضت م�شروع التق�سيم يف اجلولة الأوىل،
ولكن ال�ضغوط التي مور�ست من مندوبينا ومواطنينا الأمريكيني كانت ت�صرف ًا ذميم ًا
ي�ستوجب العقاب« .انتهى كالم لورن�س �سميث»
يقول هاري ترومان رئي�س الواليات املتحدة �آنذاك يف مو�ضوع التق�سيم وهو �أول من
اع�ترف بالكيان ال�صهي��وين« - :ال �أعتقد �أنه �سبق يل مطلق�� ًا �أن �شهدت الكم الهائل
من ال�ضغط والدعاية من قبل اليهود ي�ستهدف البيت الأبي�ض يف هذا املو�ضوع.»...
وتابع ترومان خماطب ًا املندوبني العرب- :
عل��ي �أن �أ �ستجيب �إىل مئات الألوف م��ن الذين يتطلعون �إىل
«�آ�س��ف �أيه��ا ال�سادةَّ ...
جناح ال�صهيونية ..و�إنني ال �أجد مئات الألوف من العرب يف مناطقي االنتخابية»..
يف حني قال الأديب الفرن�سي جورج مونتارون- :
«�أنتم العرب �أ�سو�أ مدافعني عن �أقد�س ق�ضية..»...
ونحن بدونا نرفد هذا القول وندعمه ...ب�أن ق�ضية فل�سطني �أنبل و�أعدل ق�ضية يف
التاريخ ...والعرب هم �أ�سو�أ حمامني مدافعني عنها...
وهكذا كان م�صر فل�سطيننا يف ذلك اليوم امل�ش�ؤوم من �شهر ت�شرين الثاين عام ،1947
حيث �أق��رت اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،م�ش��روع التق�سيم بالقرار رقم /181/
تاري��خ  ،1947/11/29ب�أغلبي��ة � 33صوت�� ًا �ض��د � 13صوت ًا ،وامتن��اع ع�شر دول عن
الت�صوي��ت من بينها بريطانيا الدولة املنتدبة التي حاولت �أن تظهر مبظهر املحايد
خداع ًا ومتويه ًا ،وهي �أ�سا�س امل�شكلة فيما جرى ..وقد رف�ض العرب هذا القرار رف�ض ًا
قاطع ًا ،وعمت املظاهرات فل�سطني و�سورية ومعظم البالد العربية ،ا�ستنكار ًا و�شجب ًا
وتنديد ًا بالأمم املتحدة ...ومازلنا نندد ون�شجب ون�ستنكر حتى تاريخه...
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فانكـا

(ق�صة للكاتب الرو�سي الكبري �أنطون ت�شيخوف )
•ترجمة :خلود احل�سن  -مو�سكو
فانكا جوكوف �صبي يف التا�سعة من عمره،
م�ضت عليه ثالثة �أ�شهر وهو يعمل �أج�ير ًا عند
�صانع الأح��ذي��ة املعلم �إلياخني يف مو�سكو ،ويف
ع�شية عيد امليالد ،كان ال�صبي يتقلب على فرا�شه
قلق ًا م�ضطرب ًا يطلب النوم وال ي�أتيه..
و�إذا انبثق الفجر ،وذهب معلمه مع �أ�سرته
�إىل الكني�سة ل��ي���ؤدوا ال�صالة� ،أ�سرع فانكا �إىل
اخلزانة ،و�أخرج منها دواة ،وم�سكة تقب�ض على
ري�شة يعلوها ال�صد�أ ،فو�ضعها على مقعد خ�شبي،
وركع على ركبتيه �إىل جانب املقعد ،ثم ن�شر عليه
ورقة بالية ،وهم بالكتابة..
وقبل �أن يخط الكلمة الأوىل ،تطلع �إىل
الباب والنافذة وج ً
�لا ،ثم رمق �صورة القدي�س
بطرف عينيه ،و�أج���ال النظر يف ال��رف��وف التي
تكد�ست عليها ق��وال��ب الأح��ذي��ة ،وه��و ي�صعد
النف�س متقطع ًا..
و�شرع يكتب :ج��دّ ي العزيز ...كون�ستانتني
ماكاريت�ش ه�أنذا �أكتب لك كتاب ًا �أحييك فيه
حتية عيد امليالد ،و�أ�س�أل اهلل �أن مينحك اخلري
العميم ،و�أن يطيل حياتك� ،إذ مل يبق يل �سواك
بعد �أن فقدت �أبي و�أمي..
وح ّ��ول فانكا نظره �إىل النافذة ،وك��ان نور
ال�شمعة يتلألأ عليها ،فتخيل جده ال��ذي يعمل
حار�س ًا ليل َّي ًا يف بيت ال�سيد جيفاروف ،منت�صب ًا
�أمامه ،وكان جده هذا ،رج ًال ق�صري القامة ،نحيف
اجل�سم ،يف اخلام�سة وال�ستني من عمره� ،إ َّال �أ َّنه
ما فتئ ر�شيق ًا ن�شيط ًا ،ال تفارق ثغره االبت�سامة،
ففي النهار يرقد يف املطبخ� ،أو يداعب الطاهيات،
ويف الليل يلتف بفروته املهلهلة ،وي��دور حول
منزل مواله �ضارب ًا الأر���ض بع�صاه ،يتبعه كلباه
«كا�شتانكا» ،و«فيون» ،وهذا الأخري �أ�سود اللون،
طويل اجل�سم ،قريب ال�شبه بابن عر�س ،دقيق
النظر ،مدلل حمبوب ،ويتمتع ب�سمعة طيبة بني
�أربابه والغرباء ،مع �أنه كان يخفى حتت لطفه
وتوا�ضعه حقد ًا وخبث ًا غريبني ،ولي�س �أقدر منه
يف الت�سلل �إىل حيث تدفعه حا�سة ال�شم ،كما
�أنّه ماهر جد ًا يف التعلق ب�أرجل النا�س ،و�سرقة
الدجاج من الفالحني ..فطاملا ُركل وجلد عقاب ًا
له على وقاحته ،حتى �إن بع�ضهم علقه من عنقه
مرتني ،وبالرغم من ذلك كله ،كان «فيون» ينه�ض
وك�أن �شيئ ًا مل يحدث له!..
ت�صور فانكا جده واقف ًا ح�سب عادته عند
بوابة املنزل ،موجه ًا نظره �إىل نوافذ الكني�سة
احل��م��راوي��ة ال��ل��ون ،وق���د انكم�ش ع��ل��ى نف�سه
م��ن �شدة ال�ب�رد ،ف��راح ي�ضرب الأر����ض بحذائه
الغليظ ويفرك يديه ،وي�سعل ،وميازج الطاهيات،
واخلادمات ،ويقر�صهن يف �أيديهن مداعب ًا مماجن ًا،
ث��م ُي��خ��رج م��ن جيبه علبة ال�سعوط ويعر�ضها
عليهن مت�سائ ًال� :أت���ردن اال�ستن�شاق؟ فت�أخذ
الن�سوة القليل من ال�سعوط وي�ستن�شقنه ،و�سرعان

ما ينهمكن يف العط�س ،وجدّ فانكا ي�ضحك م�سرور ًا
وي�صرخ  :هلكت من ال�صقيع...
ثم ي�ضع ال�سعوط عند �أنفه الكلبة «كا�شتانكا»
فتعط�س �ساخطة م�ستاءة ،وي�ضعه عند �أنف الكلب
«فيون» فريى هذا �أن من الكيا�سة والتوا�ضع �أ ّال
يعط�س ويكتفى ب���أن يلوى ذنبه .وك��ان الطق�س
�إذ ذاك جمي ًال ،والهواء �ساكن ًا ند َّي ًا ..و�إذ يقبل
الليل وت��غ��رق القرية يف جل��ت��ه ،ت��ب��دو البيوت
ب�سطوحها البي�ضاء ،وامل��داخ��ن تبعث الدخان
�أعمدة ...والأ�شجار وقد ات�شحت برداء ف�ضي،
وتدلت عروقها حتمل ذرات ال�صقيع ،وال�سماء
تعج بالنجوم التي تغامز بع�ضها فرحة مغتبطة،
ّ
ُ
واملج َّرة بدت جلية وا�ضحة ،وك�أنها غ�سلت ع�شية
العيد ،و ُفركت بالثلج!...
تنفّ�س فانكا قلي ًال ،وتابع كتابة ر�سالته �إىل
جده ،فقال« :اقتادين معلمي �أم�س من �شعري �إىل
احلو�ش ،وانهال على �ضرب ًا بال�سري لأنني هززت
طفله عفو ًا فغفا .وحدث يوم الأحد الفائت �أن
طلبت مني معلمتي �أن �أنظف لها �سمكة ،فبد�أت
بتنظيفها من ذنبها ،فحنقت علي ،وانتزعتها من
يدي ،وزجت ر�أ�سها يف فمي..»....
«�إن غذائي يف هذا البيت ،يت�ألف من خبز يف
ال�صباح ،وبرغل عند الظهر ،وخبز يف امل�ساء ،وال
�أعرف لل�شاي واحل�ساء طعم ًا� ،أما نومي ففي املمر
حيث �أكون عر�ضة للربد القار�ص»..
معلمي يهز�ؤون
«و�أخربوك يا جدي �أن �أجراء
ّ
ب��ي ،وير�سلونني �إىل اخل��م��ارة لكي �أح�ضر لهم
الفودكا ،وي�س�ألونني �أن �أ�سرق لهم اخليار من بيت
معلمي ،وهذا ي�ضربني بكل �شيء يقع يف يده ،لأقل
هفوة تبدو مني..».
«�إىل جدي العزيز ...ارحمني باهلل عليك،
وخ��ذين من هذا البيت �إليك ،فلي�س عندي �أية
حيلة للخال�ص ،خذين من هذا املكان� ،أن��ا �أقبل
قدميك و�أدعو لك دائم ًا ،و�إن مل تفعل  ،ف�إنني ال
حمالة هالك»..
ل���وى فانكا ف��م��ه ..وم�سح عينيه بقب�ضته
وغ�ص بالبكاء ،ثم وا�صل الكتابة:
القذرةَّ ،
«و�س�أفرك لك يا جدي الدخان ،و�أ�س�أل ر�ضاك،
و�إن خالفت لك كلمة فا�ضربني ،و�إن تبني لك �أنني
لن �أجد عم ًال لديك ،فائذن يل بالعمل ،يف م�سح
�أحذية متعهد القرية� ،أو �أن �أرعى املاعز بد ًال من
فيدكا»...
«�أج��ل يا جدي العزيز! ..لي�س يل من منقذ
�سواك ،لقد حاولت الفرار مرة �إىل قريتك؛ لكنني
عدلت عن ذل��ك ،لأنني ال �أملك ح��ذاء �أق��ي به
قدمي من ال�صقيع ..خذين يا جدي وكن على ثقة
ب�أنني �إذا ما بلغت الر�شد ف�س�أقابل جميلك باملثل،
و�س�أعمل على �إعا�شتك ،وال �أدع �أحد ًا ي�سيء �إليك،
و�إن توفاك اهلل ،ف�إنني �س�أ�صلي لروحك كما �أ�صلي

لروح �أمي»...
«�إن مو�سكو ملدينة ك��ب�يرة ،وبيوتها فخمة
وخيولها كثرية ،لكنني ال �أجد فيها خراف ًا ،وكالبها
غري م�ؤذية ،و�أطفالها ال يطوفون بالأحياء يف
ليايل الأع��ي��اد ،وال ي�سمح لهم ب��اال���ش�تراك يف
الرتاتيل الكني�سة..»..
«ور�أي�����ت م���رة يف واج��ه��ة ح��ان��وت� ،صنانري
بع�صيها ،ي�ستطيع املرء �أن ي�صطاد بها �أية �سمكة،
كانت ول��و بلغ وزنها الرطل ،و�شاهدت يف بع�ض
املخازن �أ�سلحة خمتلفة الأ�شكال بديعة ال�صنع،
جميلة املنظر ،واهلل يعلم كم ت�ساوي من مئات
الروبالت ...و�شاهدت يف بع�ض حوانيت اللحامني
ع���دد ًا ك��ب�ير ًا م��ن ال������دُّ َّراج ،والأران�����ب ،ودج��اج
الأحرام ،والعجيب �أن النا�س ال ي�ستفهمون �أبد ًا
عمن ا�صطاد هذه الطيور!...
جدي العزيز� ،أرجوك �أن تتذكرين وقت �أن
ين�صب ال�سادة �شجرة عيد امليالد ،واقتطف يل
منها جوزة مذهبة ،و�أحفظها يف �صندوق �أخ�ضر.
وال�سيدة �أولغا �إيغناتيفنا ال تعار�ضك �إذا علمت
�أن اجلوزة يل»...
***
وجه الطفل نظرة مرة �أخرى �صوب النافذة
َّ
وعاودته الذكريات ،وقت �أن كان يذهب مع جده
جللب �شجرة عيد امليالد ،فيالها من �أيام طيبة!
كانا يذهبان مع ًا �إىل الغابة ،و�سط الثلوج ،في�شعل
جده غليونه ،وي�ستن�شق الدخان طوي ًال ،وي�ضحك
م��ن ح��ف��ي��ده ال���ذي ي��رت��ع�����ش م��ن ال��ب�رد ،بينما
ال�شجريات الفتية املكت�سية بال�صقيع تقف جامدة
ال تدري من منها �سيكون ن�صيبه املوت ..و�إذ مير
بهما �أرن��ب منطلق كال�سهم ،ي�صرخ ج��ده ب�أعلى
�صوته� :أم�سك� ،أم�سك� ..آه يا ذنب ال�شيطان!..
وبعد �أن يقطع ج��ده ال�شجرة ،يجرها �إىل
بيت �سادته ،وهناك يقبل الكل على تنظيفها
وترتيبها ،وتكون �أكرثهم اهتمام ًا بها ال�سيدة

�أولغا �إيغناتيفنا ،حبيبة فانكا.
كانت �أم فانكا تخدم يف هذا البيت ،وكانت
ال�سيدة �أول��غ��ا ت��ق��دم لطفل خمدومتها اللنب،
وتعلمه ال��ق��راءة والكتابة وال��ع��دّ حتى املئة،
والرق�ص �أي�ض ًا ،وحني وافى �أمه الأج��ل �أحالت
ال�سيدة �أولغا الطفل اليتيم �إىل العمل مع جده يف
املطبخ ،ومن ثم نقل �إىل مو�سكو ليعمل عند �صانع
الأحذية «املعلم �إلياخني»....
وتابع فانكا كتابة ر�سالته �إىل جده وقال:
«�أح�ضر �إىل مو�سكو يا جدي العزيز� ،أتو�سل
�إليك من �أجل امل�سيح �أن تنقلني من هذا املكان،
�أ�شفق على هذا اليتيم التع�س� .إن َّ
كل من يف هذا
البيت ي�ضربني ،و�أنا �أ�شتهي الطعام ،و�أكاد �أهلك
من ال�ضجر ،وال �أنفك عن النحيب ،وذرف الدموع،
وحدث م�ؤرخ ًا� ،أن �ضربني معلمي على ر�أ�سي بقالب
احلذاء ،فوقعت على الأر�ض ،ومل �أ�ستطع النهو�ض،
�إ َّال بكل م�شقة �آه ...لقد �ضيعت حياتي!� ..إنها
لأ�سو�أ من حياة الكالب!..»...
«�سالمي �إىل كل من هيلني ،و�إي��غ��ور الأكتع،
وال�����س��ائ��ق ���س��ا���ش��ا� ،أرج�����وك �أ َّال ت��ع��ط��ي �أح����د ًا
«م��زي��ك��ت��ي» ...اح�ضر ي��ا ج��دي واب��ق حلفيدك
املطيع �إيفان جوكوف»....
وطوى فانكا الر�سالة ،وو�ضعها يف مغلف كان
ابتاعه بكوبيك واح��د ...وبعد �أن �أعمل فكره
ق��ل��ي ً
�لا ،غم�س الري�شة يف ال����دواة ،وك��ت��ب على
الغالف:
«�إىل قرية جدي!»...
ثم حك ر�أ�سه بطرف الري�شة ،و�أ�ضاف �إىل
العنوان:
«كون�ستانتني ما كاريت�ش»...
كان �سرور فانكا عظيم ًا لأن �أحد ًا مل يزعجه
فهب م��ن مكانه،
يف �أث��ن��اء كتابة ر�سالته ه��ذهَّ ،
واختطف قبعته ،وو�ضعها على ر�أ�سه ،وهرع �إىل
ال�شارع ،يف قمي�صه� ،ساهي ًا عن لب�س معطفه.
كان رواد حانوت اللحام الذين قابلهم فانكا
بالأم�س ق��د �أح��اط��وه علم ًا �أن الر�سائل تلقى
ع��ادة يف �صناديق الربيد ،ثم جتمع منها وتوزع
�إىل جميع �أنحاء العامل ،على زحافات جترها
خ��ي��ول مطهمة ،ت���رن يف �أع��ن��اق��ه��ا الأج���را����س،
ويقودها �سواقون �سكارى وهكذا� ،أقبل فانكا على
�أول �صندوق للربيد ،و�أدخ��ل ر�سالته الثمينة يف
�شقه...
وعاد ال�صبي �إىل البيت ،وا�ستلقى على فرا�شه
تهدهده الأماين العذبة ،وبعد �ساعة من الزمن،
�أغم�ض جفنيه ،وا�ست�سلم �إىل �سلطان الكرى،
ف�شاهد يف نومه جده يجل�س على �سطح املوقد،
وق��د تدلت ق��دم��اه ،و�أم�سك بيده ر�سالة فانكا
يقر�أها على طاهيات البيت وخادماته ..بينما
الكلب «فيون» ي�سري �إىل جانب املوقد ،وهو يهزّ
ذنبه...
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"�أزمة الأخالق يف املجتمع العربي"
ندوة يف فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب

�شهد فرع دم�شق الحتاد الكتاب العرب ظهر
الأرب��ع��اء  2014/11/19ن��دوة حملت عنوان
((�أزمة الأخالق يف املجتمع العربي)).
ا�ستهلت فعاليات الندوة بورقة بحثية قدمها
الدكتور �سهيل امل�لاذي ال��ذي اعترب �أن املجتمع
العربي يعي�ش �أزم��ة �أخ�لاق حقيقية وهي �أزمة
مرتبطة مبجموعة �أزمات اقت�صادية و�سيا�سية
وثقافية ،وم��ن املهم التطرق �إىل ه��ذه الأزم��ة
لأن الأخالق انحرفت عن م�سارها ال�صحيح وعما
ينبغي �أن تكون عليه ،ومن كان عدو ًا تاريخي ًا لدى
الأمة �أ�صبح �صديق ًا لدى البع�ض ومن هو �شريك
يف املواطنة و�شريك يف الأمة �أ�صبح عدو ًا ،م�ؤكد ًا
�أن الأخ�لاق هي الأمم وزوال الأخ�لاق هو نذير
ب��زوال الأم��ة ،لذا وجب التنبه و�إيقاظ الوعي
والتوجيه �إىل الطريق ال�صحيح و�إىل الأخالق
التي تبني املجتمع من جديد وتقوده �إىل م�ستقبل
م�شرق.
ويف حمور الفل�سفة والأخ�لاق قدم الدكتور
�سليم ب��رك��ات عر�ض ًا جلملة م��ن الأف��ك��ار التي
تناولها بع�ض الفال�سفة م�شري ًا �إىل �أن �أهمية
فل�سفة الأخ�لاق تكمن يف تو�ضيح القيم وبيان
ال�شر من اخلري ،فعلم الأخالق نظري بحت يبحث
فيه الفيل�سوف عن احلقيقة يف ال�سلوك الإن�ساين
م�شري ًا �إىل الفرق بني ال�سلوك وعلم الأخ�لاق

و�إىل الفرق بني الأخ�لاق النظرية والأخ�لاق
العملية.
وعن �أ�سباب االنحدار الأخالقي من وجهة
نظر تربوية تطرق الدكتور عي�سى ال�شما�س
�إىل مفهوم الأخ�ل�اق وطبيعتها و�إىل الرتبية
الأخ�لاق��ي��ة وم�ضموناتها و�أه��م��ي��ة الرتبية
الأخ�لاق��ي��ة و�أه��داف��ه��ا و�إىل القيم الأ�سا�سية
يف الرتبية الأخ�لاق��ي��ة واالن��ح��دار الأخ�لاق��ي
و�أ�سبابه املتمثلة يف �ضعف الدور الرتبوي للأ�سرة
واملدر�سة ب�سبب مناف�سة و�سائل الأع�ل�ام ويف
مقدمتها التلفاز واالن�ترن��ت وو�سائل التوا�صل
االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل االهتمام بالتقييمات
ال�شكلية على ح�ساب امل�ضمون نتيجة طغيان
القيم اال�ستهالكية ،وت���أث�ير العوملة بطغيان
امل�����س��ت��ل��زم��ات احل��ي��ات��ي��ة امل���ادي���ة ع��ل��ى ح�ساب
القيم الفكرية واالجتماعية ،وحتريف القيم
الدينية وتزويرها وت�شويه م�ضموناتها الروحية
والإن�سانية.
ويف حمور �أثر ال�سيا�سة على �أخالق املجتمع
�أ�شار الدكتور ابراهيم زع��رور �إىل �أن العالقة
والتكامل والتعاي�ش بني ال�سيا�سي والإن�سان يف
املجتمع بحاجة �إىل الثقة �أو ًال و�إىل مراجعة
الأول لذاته ثاني ًا ،م�سلط ًا ال�ضوء على بع�ض
املظاهر التي ب��رزت خ�لال الأزم���ة م��ن تراجع

لدور ال�سيا�سي عن م�س�ؤولياته يف خدمة املجتمع
والعمل ملنافعه اخلا�صة وانهيار القيم الإن�سانية
الكربى كقيم املحبة والت�سامح والعدالة وامل�ساواة
لتحل حملها قيم النهب وال�سرقة واالختال�س
والغ�ش والر�شوة وتهريب الأموال والفهم امل�شوه
للوطن والوطنية واملواطن م�ؤكد ًا �أنه ال ميكن
الف�صل بني الأخالق وال�سيا�سة يف املجتمع.
ويف ورق��ت��ه ال��ت��ي حملت ع��ن��وان�( :أزم��ت��ن��ا
الأخالقية) �أ�شار الأ�ستاذ عيد الدروي�ش �إىل
�أن امل�صفوفة الأخالقية مل تكن ترف ًا لفرد �أو
جمتمع فح�سب ،ب��ل كانت م��ن نوامي�س احلياة
اليومية ،وقد الزمت حياة الأف��راد واملجتمعات
نظر ًا للحاجة املا�سة �إليها ،ف�أخذت �صيغ ًا متعددة
ومتباينة و�أخ��ذت حيز ًا بالغ الأهمية يف حياة
النا�س وب��ات االب��ت��ع��اد عنها �سبب ًا يف �إح��داث
منعك�سات �سلبية كثرية.
ك��م��ا �أ����ش���ار �إىل �أن الأف����ك����ار والأمن�����اط
وال�سلوكيات الغريبة التي ظهرت خالل الأزمة
ال�سورية ال تنتمي �إىل ثقافتنا و�أخالقنا ،وهي
ثقافة وافدة تتف�شى بني �صفوف مروجيها بدعم
من قبل �إيديولوجيات معادية لثقافتنا و�أخالقنا
العربية والإ�سالمية ،والأخ��ط��ر من ذل��ك �أنها
ترتدي رداء الإ�سالم ،لتدمري العرب وامل�سلمني من
الداخل ،ولكي تطفو على ال�سطح رائحة احلرب

الطائفية التي يريد الغرب �إ�شعالها ،فكل الأزمات
التي تن�ش�أ يف املجتمعات هي �أزمات �أخالقية �أو ًال
و�أخري ًا.
واختتمت فعاليات الندوة ببحث للدكتور
ح�سام �شعيب حول الأخالق والدين ،حيث �أ�شار
�إىل �أنه ثمة ت�سا�ؤالت هامة يجب �أن يطرحها
امل��رء ويجب �أن يقف عندها ،فهل ثمة عالقة
حقيقية ما بني الدين والأخ�ل�اق ،وهل �إمياننا
باهلل هو انعكا�س الرتباط الباري بالأخالق ،وهل
القيم والف�ضائل تنبع من �إرادة هلل ،وما هو الدور
الفعلي للدين يف تعميق الأخالق يف املجتمع .كما
تطرق �إىل مو�ضوع الأحكام ال�شرعية يف الإ�سالم
و�آلية تنفيذها وارتباطها بالأخالق والظروف
املحيطة ،م�ؤكد ًا �أن ،اهلل عز وجل ف�ضل املجتمع
العربي والأمة العربية يف قوله الكرمي “كنتم
خري �أمة �أخرجت للنا�س” لأن هذه الأمة كانت
حتمل الأخالق والف�ضائل.
ً
�شهدت الندوة ح�ضور ًا جيدا وجمموعة من
املداخالت والت�سا�ؤالت التي فتحت باب احلوار
والنقا�ش بني احل�ضور وامل�شاركني يف مو�ضوع بات
من الوا�ضح �أنه ميلك من احل�سا�سية ال�شيء الكثري
هو مو�ضوع �أزم��ة الأخ�ل�اق يف املجتمع العربي
عموم ًا ويف �سورية خ�صو�ص ًا ،ال�سيما يف ظل الأزمة
الراهنة التي تع�صف ببلدنا احلبيب.
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ندوة

احلركة ال�صهيونية واغتيال العقل العربي
(ندوة �سيا�سية فكرية يف دار البعث)

بدع��وة م��ن احت��اد الكتاب الع��رب واللجن��ة ال�شعبي��ة العربية
ال�سورية لدعم ال�شعب الفل�سطيني ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين
واحت��اد �شبيب��ة الث��ورة و(املرك��ز الوطني للأبح��اث وا�ستطالع
ال��ر�أي) �أقيم��ت عل��ى م��درج دار البع��ث ن��دوة �سيا�سي��ة بعنوان
“احلرك��ة ال�صهيوني��ة واغتي��ال العق��ل العربي” �ش��ارك فيها
الل��واء �أب��و �أحم��د ف���ؤاد نائب الأم�ين الع��ام للجبه��ة ال�شعبية
لتحري��ر فل�سط�ين والأ�ست��اذ اليا�س �شح��ود نائ��ب رئي�س احتاد
�شبيب��ة الث��ورة والباح��ث التاريخ��ي الدكت��ور بهج��ت قبي�س��ي
وداخ��ل فيه��ا كل من الأ�ست��اذ ب�سام ها�شم مدي��ر املركز الوطني
للأبحاث وا�ستطالع الر�أي والأخ �أبو فاخر الأمني العام امل�ساعد
حلرك��ة فتح االنتفا�ض��ة ،و�أدار الن��دوة الدكت��ور ح�سني جمعة
رئي���س احتاد الكت��اب العرب ،وق��د توزعت الن��دوة على ثالثة
حم��اور هي “املقد�س��ات الدينية م��ن الت�ضلي��ل �إىل االغت�صاب”
و”ثقاف��ة املقاوم��ة يف مواجهة امل�ش��روع ال�صهي��وين” �أما املحور
الثالث فحمل عنوان “فل�سطني والأزمة ال�سورية”.
و�أدار فعالي��ات الن��دوة د.ح�س�ين جمع��ة رئي���س احت��اد الكتاب
الع��رب ال��ذي �أك��د �أن املو�ض��وع ال��ذي نعاجل��ه اليوم رمب��ا يكون
م��ن �أخطر املو�ضوعات عل��ى ال�ساحة الثقافي��ة العربية ،فالكل
يع��رف �أن �أتباع الديان��ة اليهودية ابتكروا منذ القدم جملة من

الآراء والع��ادات والتقالي��د ور�أوا فيه��ا �أنه��ا الكفيل��ة باحلفاظ
عل��ى كينونته��م التي متيزهم م��ن الآخري��ن ،فاخت��اروا العزلة
مبد�أ فمفهوم العزلة (الغيتو) انبثق من مفهوم عدم الذوبان يف
الآخر و�أو�صلتهم يف نهاية املطاف �إىل فكرة (�شعب اهلل املختار)
ور�ؤوا فيه��ا �أنه��م ميتلك��ون م��ن اخل�صائ���ص م��ا ال ميلك��ه بقي��ة
خل��ق اهلل كم��ا ركزوا على تكري���س مفاهيم رئي�سي��ة كال�ضحية
واال�ضطه��اد و�أر�ض امليعاد و�شع��ب اهلل املختار ومعاداة ال�سامية
لرت�سي��خ وجودهم وتفوقه��م ،وقد جنحت احلرك��ة ال�صهيونية
�أميا جناح يف جعل املحرقة النازية الأملانية موجهة لليهود دون
غريهم ولكن املفكر الفرن�سي روجيه غارودي جنح �أي�ض ًا بتكذيب
ادعاءاته��م ..وال�س�ؤال الذي يطرح نف�س��ه مع جناح ال�صهيونية
بفر���ض �أجندتها وادعاءاتها :هل العجز يف العقل العربي �أم يف
الوعي العربي �أم �أنه يف التطبيق على �أر�ض الواقع؟..
الل��واء �أب��و �أحم��د ف���ؤاد نائب الأم�ين الع��ام للجبه��ة ال�شعبية
لتحري��ر فل�سط�ين �أك��د يف عر�ض��ه ملح��ور “املقد�س��ات الديني��ة
م��ن الت�ضلي��ل �إىل االغت�صاب” عل��ى �أن الثوابت الت��ي تلتزم بها
ف�صائ��ل املقاوم��ة الفل�سطيني��ة ه��ي الثواب��ت القومي��ة للأم��ة
العربي��ة و�أن وج��ود الكي��ان ال�صهي��وين ه��و لتنفي��ذ خمططات
االمربيالي��ة وكل م��ا يرتت��ب على �إقام��ة هذا الكي��ان امل�صطنع

ه��و باطل ،وفل�سطني كلها هي للفل�سطينيني ،وهي جزء ال يتجز�أ
م��ن الوط��ن العربي ،وال�شعب الفل�سطيني ه��و جزء ال يتجز�أ من
ال�شعب العربي ،مو�ضح ًا �أن ال�صراع على القد�س هو �صراع هوية،
وال ميك��ن فه��م كل املجري��ات �إال بهذا املعنى ب��دء ًا من حماوالت
�إح��راق الأق�ص��ى وتدمريه على م��ر ال�سنوات وحت��ى املحاوالت
الأخ�يرة لفر���ض ال�سيط��رة علي��ه وحم��اوالت فر���ض التواجد
داخل��ه ومنع امل�سلمني من الو�صول �إلي��ه ،وهذه �سيا�سات معتمدة
م��ن جميع احلكوم��ات ال�صهيوني��ة ،م�ؤكد ًا �أن الكي��ان ال�صهيوين
زرع بقوة فكرة ال�سيطرة على القد�س باعتبارها عا�صمة الكيان
ال�صهي��وين ،فاحلاخام��ات يعت�برون �أن ال�سيط��رة عل��ى القد�س
وتدم�ير الأق�ص��ى لإقام��ة الهي��كل الثال��ث نقط��ة �إجم��اع ل��دى
�شرائ��ح املجتمع اليهودي ،وهن��ا ال بد من الت�أكيد �أنه وباعرتاف
علم��اء الآثار ،ومنهم يهود ،ف���إن رواية الهيكل الثالث هي جمرد
خرافات و�أ�ساطري .ويعمل الإ�سرائيليون اليوم لب�سط �سيطرتهم
عل��ى القد�س م�ستغلني الأو�ضاع احلالية التي �أدخلت املنطقة يف
مرحل��ة �ضياع البو�صل��ة ،ولي�س م�ستغرب�� ًا �أن ت�ستهدف الفو�ضى
اخلالق��ة تدم�ير و�إ�ضع��اف اجليو���ش العربية بغي��ة حفظ �أمن
�إ�سرائيل وتثبيتها ك�أكرب قوة ع�سكرية �إقليمية.
و يف حم��ور “ثقاف��ة املقاوم��ة يف مواجه��ة امل�ش��روع ال�صهيوين”

ندوة
�أك��د الأ�ست��اذ اليا���س
�شح��ود نائ��ب رئي���س
احتاد �شبيب��ة الثورة �أن
تر�سي��خ ثقاف��ة املقاومة
يرتك��ز عل��ى العن�ص��ر
باعتب��اره
الب�ش��ري
الو�سيل��ة والغاي��ة ،ومن
هنا ت�أتي �أهمية الت�أكيد
على �ضرورة ن�شر ثقافة
املقاوم��ة ب�ين �شبابن��ا
وه��ي الثقاف��ة الت��ي
حت�ص��ن العقل وت�سهم يف
بناء الوجدان ،فامل�شروع
ال�صهي��وين ي�سته��دف
تزوي��ر التاري��خ وطم�س
احلقائ��ق ،وه��ي و�سائ��ل
طامل��ا ا�ستخدمه��ا الع��دو يف ه��ذا ال�سي��اق ولكن��ه مل ولن
يتمك��ن من ذل��ك .واليوم نحن �أحوج ما نك��ون �إىل تعميق
الر�ؤي��ة يف �أو�س��اط �شبابنا فكم مر على ال�ش��ام من غزاة
تقهق��روا على �أعتابها� ..إنها �سوري��ة التي كانت والتزال
تتدف��ق برج��ال الوع��ي وال�شه��ادة نه��ر ًا غزي��راً ،وكل ما
تعر�ضن��ا ل��ه ل��ن يزيدن��ا �إال عنفوان�� ًا ،ومهم��ا فعل��وا فلن
يزيدونا �إال �صرب ًا وقوة ولن ي�ستطيعوا ت�شويه ذاكرتنا.
وم��ن هذا املنطلق توج��ه �إىل �شبابنا وهم الأمل فقال..:
كم��ا انت�ص��ر �أجدادنا و�آبا�ؤنا ب��الإرادة ف�إن ه��ذه الإرادة
ه��ي الكفيل��ة حقيق��ة بتحقي��ق الن�ص��ر لن��ا ،وه��ي الت��ي
ت�ؤك��د �إمياننا ب�أنن��ا �سننت�صر ،وب�أن كل دع��وات وم�ساعي
امل�ستعمرين والغازين �ستتحطم على �صخرة �صمودنا.
وخ�لا مداخلة له دعا الرفيق خلف املفتاح ع�ضو القيادة
القطري��ة حلزب البعث العرب��ي اال�شرتاكي رئي�س مكتب
الإع��داد والإعالم والثقافة القط��ري �إىل االنتباه لدور
جاذبية الفك��رة القائلة ب�أن فل�سطني هي الوطن املوعود
لليه��ود وتكري�سها داخل كل يه��ودي ،فالفكرة بحد ذاتها
له��ا جاذبي��ة كبرية لدى اليه��ود ،وكذلك ف���إن اجلغرافيا
والقد�سي��ة املكاني��ة لهما جاذبية لديه��م ،وهذا ما �ساهم
بتقوي��ة دعم يهود العامل لهذا الكي��ان ،م�شري ًا �إىل وجود
تقاطع��ات وت�شابهات ب�ين امل�ساعي وامل�سال��ك ال�صهيونية
والداع�شية.
ونبه الدكتور خلف املفتاح �إىل �ضرورة التعاطي الإعالمي
العربي مع فل�سطني كمقد�س وطني ،ولي�س كمقد�س ديني
فق��ط ،فال بد من تقاطع هذي��ن البعدين ،وعلينا �أن ن�ؤكد
ب���أن الفك��رة القومي��ة الي��وم �أكرث �ض��رورة م��ن �أي وقت
م�ض��ى ،وه��ي لي�س��ت فكرة رومن�سي��ة �أو طوباوي��ة بل هي
فك��رة جامع��ة ،وعلين��ا �أن نعي��د �صياغة خط��اب تعبوي
عقالين مت�ضمن فيه البعد العاطفي والرومن�سي والعقلي
والواقعي.
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قراءات ق�ص�صية يف فرع القنيطرة
الحتاد الكتاب العرب

يف تناول��ه ملح��ور “فل�سط�ين والأزم��ة ال�سوري��ة” �أك��د
الباح��ث التاريخ��ي الدكتور بهجت قبي�س��ي على �ضرورة
االنتب��اه ،عن��د تن��اول املنح��ى التاريخ��ي للم�س�أل��ة
الفل�سطيني��ة خ�صو�ص�� ًا� ،إىل �أن كت��ب التاري��خ الق��دمي
و�ضعت ح�سب الفك��ر التوراتي والفكر الإغريقي ،ولكننا
جن��د بالبحث الدقي��ق �أن اال�سم الق��دمي ملدينة القد�س
ه��و القد���س ولي���س �أور�شلي��م كما ه��و رائج حالي�� ًا ،وهذا
الأم��ر مثب��ت يف كت��اب هريودو�س ،كم��ا �أن زي��ارة �آدريان
الإمرباط��ور الكنعاين �إىل مدين��ة القد�س تثبت �أ�سبقية
هذا اال�سم �أي�ض ًا.
ولف��ت القبي�س��ي �إىل �أن خلفي��ات ت�شكي��ل ال�ش��ركات
الأمريكي��ة ،الت��ي تن�ش��ر املرتزق��ة يف كل م��ن باك�ست��ان
و�أفغان�ست��ان والعراق و�سورية وم��ايل وغريها من الدول،
هي خلفيات �إيديولوجية ولي�ست �سيا�سية كما هو معتقد
الي��وم ،ف��ـ “املتطه��رون” وه��م ج��زء م��ن الربوت�ستان��ت
�أخذوا بج��زء من الديانة والتعالي��م اليهودية ،وق�سموا
الع��امل بناء عليها �إىل �أخيار و�أ�شرار ،ومن هذه اجلماعة
�أ�سم��اء كبرية كجورج بو�ش االب��ن الذي كان جده مدر�س ًا
جامعي�� ًا للرتاث اليه��ودي �إ�ضافة لدي��ك ت�شيني ودونالد
رام�سفيل��د وغريهم ممن اتبعوا ه��ذه اجلماعة فاعتربوا
�أنف�سه��م الأخيار فيما اعتربوا �شعوب ال�شرق من الأ�شرار
مبختل��ف �أديانهم و�أعراقهم ،فالفو�ضى اخلالقة �أدواتها
املجرم��ون و�ش��ذاذ الآف��اق ،وه��ذه النظرة تف�س��ر ال�سعي
لإ�ضعاف اجليو�ش يف املنطقة و�إطالق الإرهابيني فيها.
وطرح الأ�ستاذ ب�سام ها�شم مدير املركز الوطني للأبحاث
وا�ستط�لاع ال��ر�أي يف مداخلته جمموعة م��ن الت�سا�ؤالت
حول مو�ضوع الن��دوة ..فهل ميكن �أن نتحدث عن اغتيال
العق��ل العرب��ي؟! و�إذا كان هن��اك م��ن عق��ل عرب��ي فهل
هناك مث ً
ال عقل �أوروبي �أو �أمريكي �أو تركي �أو “يهودي”
؟! و�إن كان هن��اك من اغتي��ال فهل اغتيل عقلنا باملقد�س
ذات��ه �س��واء كان ه��ذا
املقد���س ديني�� ًا �أم �سيا�سي ًا
�أم حت��ى دنيوي ًا؟! �أم �أن ما
جرى اغتياله هو املقد�س
بح��د ذات��ه يف ذاكرتن��ا
وتاريخن��ا وثقافتن��ا؟!..
�أعتقد �أنه ال ميكن اغتيال
العق��ل ،ولكن ميك��ن للعقل
ذات��ه �أن يتنح��ى حل�ساب
الغرائ��ز ..ويف �أحي��ان
كث�يرة حل�س��اب املقد�س..
�إذاً ،فاملقد�س ينطوي على
قيم��ة مزدوجة وحتطيم
املقد�س قد يفتح الطريق
�أحيان�� ًا لإع��ادة تغي�ير
وبناء العقل..

�أقام فرع احتاد الكتاب العرب ظهر الأربعاء  2014/11/19ن�شاط ًا
ثقافي ًا متثل يف قراءة ق�ص�صية مب�شاركة الأديب علي املزعل والأديبة
�سو�سن رجب.
وعن م�شاركتها يف هذه الفعالية �أ�شارت الأديبة �سو�سن رجب �إىل �أن
هذا اللقاء ي�أتي �ضمن االحتفاالت بذكرى احلركة الت�صحيحية املجيدة
التي نعي�ش يف ظل منجزاتها ،فنحن ننتمي �إىل اجليل الذي در�س وتخرج
يف جامعاتها ،حيث ت�شارك يف تقدمي ق�صة ذات م�ضمون عاطفي رومان�سي
و�أبعاد وطنية رمزية كبرية ،م�ؤكدة �أن العمل الثقايف يحتاج �إىل زمن
تراكمي لكي ي�ؤدي نتيجته ،فكيف وهذا العمل يعاين خما�ض ًا �صعب ًا نحن
يف عامه الرابع ،وهذا احلراك الثقايف الذي ن�شهده �سواء يف احتاد الكتاب
العرب �أو يف امل�ؤ�س�سات الثقافية الأخرى يدعو �إىل التفا�ؤل فربغم كل
ال�صعاب �سورية جتاوزت حمنتها ونه�ضت بف�ضل �إميانها بح�ضارتها و�إميانها
بالكلمة ودورها الإيجابي الذي يوازي وي�ساند دور ال�سالح.
و�أكد الأ�ستاذ علي املزعل �أن هذه امل�شاركة ت�أتي يف �إطار خطة احتاد
الكتاب العرب التي ترمي �إىل �إث��راء احلياة الثقافية خا�صة يف هذه
املرحلة التي نحن فيها �أحوج ما نكون �إىل الثقافة ،ال�سيما ثقافة املواطنة
وثقافة املقاومة ،م�ؤكد ًا �أن مثل هذه الفعاليات الثقافية تقدم جهد ًا ولو
متوا�ضع ًا يف بناء احلركة الثقافية التي ت�صب يف م�صلحة الوطن احلبيب
يف النهاية.
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يوم وزارة الثقافة ..اليوم ال�سوري للم�صاحلة الوطنية
�شهدت �أروقة وم�س��ارح دار الأ�سد للثقافة والفنون
يف دم�ش��ق فعالي��ات احتفالي��ة “الي��وم ال�س��وري
للم�صاحلة الوطنية” الذي اختارته وزارة الثقافة
عنوان��ا لعيده��ا ،وذل��ك بح�ض��ور ع�ض��و القي��ادة
القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الدكتور
خل��ف املفت��اح رئي���س مكت��ب الإع��داد والثقاف��ة
والإع�لام القطري ووزراء الإعالم عمران الزعبي
وال�ش���ؤون االجتماعي��ة الدكت��ورة كن��دة ال�شماط
والدولة ل�ش���ؤون امل�صاحلة الوطني��ة الدكتور علي
حيدر ومعاون وزي��ر اخلارجية واملغرتبني الدكتور
حامد ح�سن و �أم�ين عام حزب االحتاد اال�شرتاكي
العرب��ي �صف��وان قد�س��ي والأم�ين الع��ام حلرك��ة
اال�شرتاكيني العرب �أحمد الأحمد وعدد من رجال
الدي��ن ور�ؤ�ساء النقاب��ات واالحت��ادات واملنظمات
املهني��ة وال�شعبية و�أع�ضاء جمل���س ال�شعب وح�شد
من الفنانني والأدباء واملفكرين واملدعوين.
ب��د�أت االحتفالي��ة بافتت��اح ال�سي��د رئي�س جمل�س
ال��وزراء الدكت��ور وائ��ل احللق��ي معر�ض�� ًا للف��ن
الت�شكيل��ي جنب�� ًا �إىل جن��ب م��ع معر���ض الهيئ��ة
ال�سوري��ة للكت��اب �إ�ضافة �إىل م�ساهم��ة العديد من
الفنان�ين الذين قدم��وا �أطروح��ات ب�صرية الفتة
لينتقل بعدها احل�ضور ملتابعة افتتاح ركن ال�سينما
يف بهو دار الأوبرا.
وقدم مغن��و وعازفو اورك�سرتا ط�لاب معهد �صلحي
ال��وادي جمموع��ة م��ن الأغ��اين الوطني��ة بقيادة
الفنان عدن��ان فتح اهلل و�إ�ش��راف املاي�سرتو حممد
زغلول.
و�أك��د الدكت��ور وائ��ل احللق��ي �أن ه��ذه الفعالي��ة
انعكا���س حلالة معافاة متر بها الب�لاد وم�ؤ�شر على
�أنها مت�ض��ي باجتاه الن�صر بف�ضل ت�ضحيات اجلي�ش
العرب��ي ال�سوري و�أن ما ت�ضمنت��ه هذه االحتفالية
التي تعي�شه��ا �سورية بكل حمافظاته��ا وم�ؤ�س�ساتها
يعك���س ح�ض��ارة وثقاف��ة �سورية وينم عل��ى �أنها يف
تن��ام وعطاء م�ستم��ر ،الفت�� ًا �إىل �أن وزارة الثقافة

باهتمامه��ا بالفك��ر ت�شكل احلا�ضن��ة واحلامية من
الغ��زو الثقايف الذي �أ�صبح ظاهرة تتجاوز احلدود
وكل القيم الت��ي تربى عليها ال�شعب ال�سوري الذي
عا���ش من خالل مت��ازج الثقاف��ات واحل�ضارات ،كما
�ش��دد على �ض��رورة االهتمام بكل م��ا تنتجه وزارة
الثقافة وما تزرعه من قيم يف هذا اجليل وال �سيما
مع دخول الأزمة يف �سورية عامها الرابع ومواجهة
الغ��زو الثق��ايف والفك��ري التكف�يري الدخيل على
ال�شعب ال�سوري وقال “�أمامنا حتديات كبرية و�أمام

وزارة الثقافة حتد كبري ب�شكل خا�ص ملواجهة هذا
الفكر” منوها بدورها يف هذا املجال.
من جانبه قال ال�سيد وزير الثقافة الأ�ستاذ ع�صام
خلي��ل يف كلمته “عندما تتعر�ض الأمم الختبارات
امل�ص�ير والوج��ود ت�ستدع��ي خمزونه��ا الثق��ايف
بو�صف��ه الإط��ار الأ�شم��ل والأعم��ق للتعب�ير ع��ن
�شخ�صيته��ا وهويته��ا والأكرث قدرة عل��ى حتري�ض
طاقتها وحيويتها للمواجهة” ،م�ؤكد ًا على �ضرورة
ا�ستنها���ض الإرث ال�س��وري العظي��م مب��ا في��ه م��ن
حري��ة وج�لال وكربي��اء ملواجهة م�ش��روع ظالمي
تكفريي.
واعت�بر ال�سي��د وزير الثقاف��ة �أن امل�ش��روع الثقايف
ق��ادر عل��ى تر�سيخ وعي ع��ام ي�ستجي��ب حلاجاتنا
املجتمعية ويوحد ال�سوريني يف مواجهة ما يتعر�ض
له وطنهم ويجعله��م قادرين على حتقيق االنت�صار
وهن��ا كان��ت االحتفالي��ة يوم�� ًا �سوري�� ًا للم�صاحلة
الوطني��ة لأن الوط��ن بحاج��ة �إىل �أبنائ��ه جميع ًا
ليكونوا يد ًا واحدة يف مواجهة الإرهاب والتطرف.
م��ن جانب��ه �أك��د الدكت��ور جه��اد بكفل��وين مدي��ر
ع��ام الهيئ��ة العام��ة ال�سوري��ة للكت��اب �ض��رورة
حتقي��ق امل�صاحلة الوطنية بن��اء على حوار منفتح
وتنوي��ري يقبل الآخ��ر ،مبين�� ًا �أن م�شاركة الهيئة
العام��ة ال�سوري��ة للكت��اب يف الفعالي��ة كان��ت عرب
 650عنوان ًا وهي كت��ب تعك�س طبيعة عمل الهيئة
فهناك ق�ص�ص للأطف��ال والنا�شئة وكتب مرتجمة
ع��ن اللغ��ات احلي��ة وجمموع��ات �شعري��ة متنوعة
وروايات وكتب عن االقت�صاد وال�سيا�سة وغريها.
و�أكد الدكت��ور ح�سني جمعة رئي���س احتاد الكتاب

الع��رب �أن ه��ذه الفعالي��ة ت�ؤكد �أن مكان��ة الثقافة
تبق��ى يف املوق��ع ال��ذي ت�ستحق��ه وعندم��ا يك��ون
للثقافة هذه املنزلة يف نفو�س �أبنائها فهناك تطور
مه��م ،م�ش�ير ًا �إىل �أن االحتف��ال نحتف��ل بالثقاف��ة
ال�سوري��ة ه��و احتف��ال بح�ض��ارة �سوري��ة الت��ي لن
تغي��ب عنه��ا ال�شم���س م�ؤك��د ًا ثقت��ه ب���أن ثقاف��ة
التكف�ير لن تهزم ثقافة التنوي��ر وثقافة املواطنة
واالنتم��اء �إىل ه��ذه الأر�ض فه��ذه ثقافة متجذرة
بالأر�ض ال�سورية.
�أما الأ�ستاذ غ�سان كال�س مدير من�شورات الطفل يف
الهيئ��ة العام��ة ال�سورية للكتاب ف��ر�أى �أن اجللو�س
�إىل طاول��ة احل��وار ه��و مطل��ب كل �إن�س��ان وطن��ي
و�ص��ادق يريد اخلري ل�سوري��ة “م�ؤكد ًا �أن من�شوارت
الطف��ل يف ال��وزارة �أ�صدرت كتيب��ات هادفة نوعية
و�أخ��رى مت�ضمنة �أ�شع��ار ًا وق�صائد كا�شف�� ًا عن نية
التن�سيق مع �إذاعة دم�شق لإ�صدار �أقرا�ص مدجمة
تت�ضم��ن ق�ص�ص�� ًا للأطف��ال واليافع�ين مب�ؤث��رات
�صوتية معينة لكي ت�صل للطفل بكل ي�سر و�سهولة.
وعن املعر�ض الت�شكيلي �أ�شار مدير الفنون اجلميلة
بوزارة الثقاف��ة الفنان عماد ك�سحوت �إىل �أن الفن
الت�شكيل��ي يعت�بر ثقاف��ة ب�صري��ة مهم��ة له��ا دور
بالذائق��ة احل�سي��ة والب�صرية عن��د النا�س م�شري ًا
�إىل �أن��ه ق��د مت��ت امل�شارك��ة بع�شرين لوح��ة فنية
منتق��اة م��ن مقتني��ات مديري��ة الفن��ون اجلميل��ة
وهي لأه��م الفنانني الت�شكيلي�ين ال�سوريني وحتمل
ر�ؤى فنية خمتلفة تع�بر عن دور الفن يف احل�ضارة
ال�سورية.
وواكبت الفرقة ال�سيمفونية الوطنية هذا احلدث
املمي��ز حي��ث قدم��ت مقطوع��ات مو�سيقي��ة عاملية
بقي��ادة الفن��ان املاي�س�ترو مي�س��اك باغبودري��ان،
و�شارك��ت جمموع��ة م��ن الفنان�ين بتق��دمي فقرات
�شعري��ة وراق�صة احتفاء بيوم الوزارة التي قدمت
على مدى �أكرث من ن�صف قرن منتوج ًا �إبداعي ًا راقي ًا
عل��ى �صعيد الفنون كاف��ة وال�سيما يف جمال �إ�صدار
الكت��ب والفن��ون الت�شكيلية والعرو���ض امل�سرحية
وال�سينمائي��ة �إ�ضافة لدورها التنويري يف تكري�س
الثقافة كنمط حياة يف املجتمع ال�سوري املعا�صر.
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"النقد الأدبي يف �سورية"
يف "الندوة املركزية جلمعية النقد" يف ال�سويداء

• معني حمد العماطوري

�أقام��ت جمعية النقد الأدب��ي بالتعاون مع فرع
احت��اد الكت��اب الع��رب بال�سوي��داء ومديري��ة
الثقاف��ة ندوته��ا املركزي��ة الثاني��ة بعن��وان
“النق��د الأدب��ي يف �سورية واق��ع وطموحات”
حا�ض��ر فيه��ا �سبع��ة م��ن النق��اد عل��ى جل�ستني
متتاليت�ين .افتت��ح الن��دوة مق��رر اجلمعي��ة
د .يا�س�ين فاع��ور ود .ثائ��ر زي��ن الدي��ن مدي��ر
الثقاف��ة بال�سويداء بكلمة ترحيبية باحل�ضور
وامل�شارك�ين ،ثم عر���ض مدي��ر �إدارة اجلمعيات
د .رات��ب �سك��ر بع�ض �أعم��ال الن��دوة و�أهميتها
الثقافي��ة وزمن وم��كان انعقاده��ا ..رئي�س فرع
ال�سوي��داء املحل��ل و�أ�ش��ار الكات��ب د.فاي��ز ع��ز
الدي��ن �إىل �أهمي��ة النق��د بقوله(:عل��ى النقد
�أنه فعالية �إبداعية لها عالقة وثيقة بالتفكري
املنهج��ي ،واال�ستق�ص��اء احل��ي للأث��ر مو�ض��وع
النق��د ،حي��ث يجع��ل النق��د ك ُ
ال م��ن التفك�ير،
واال�ستق�ص��اء يت�ضاع��ف احدهم��ا م��ع الآخ��ر
ويتح��ول بتحول��ه .والت�أم��ل املنهج��ي يواك��ب
العم��ل النق��دي وي�ض��يء عليه �إ�ض��اءة مبا�شرة
كلما انكب عل��ى الن�ص املدرو���س ،ومن الطبيعي
�أن يعم��د القول النق��دي �إىل الت��زود باملعرفة،
والبيئ��ات النظري��ة املتع��ددة حت��ى يق��دم لنا
التعلي��ق الفك��ري املالئ��م للم��ادة الت��ي ي�شتغل
عليها .ومن هنا قد ال ي�صح يف ممار�سة النقد �أن
نتعاطى مع التلم�س احلد�سي الذي يتغري ح�سب
الأح��وال املختلفة ،وتك��ون مرجعيته الفرا�سة
وح�س��ب ،فالنقد ال�سليم ال يجيز لنف�سه ان يقع
يف م��ا يطلق علي��ه ،ال�ص��دى احلد�س��ي� ،أو حقل
الإلهام يف املطالعة الفردية.
ثم بد�أت الندوة �أعمالها مبحور للناقد الدكتور
يا�س�ين فاع��ور املعن��ون :املتنب��ي م��ن منظ��ار د.
ثائ��ر زين الدي��ن ،بادئ�� ًا بالإطراء ال��ذي �أخذ
من��ه حيز ًا كب�ير ًا قبل �أن يعر���ض بحثه الواقع
يف �أك�ثر م��ن � 60صفحة مبتدئ�� ًا�( :إنه من نافل
الق��ول حماول��ة �إثب��ات العالق��ة ب�ين ال�شاع��ر
العرب��ي املعا�ص��ر وت��راث �أمت��ه ،فقد ق��ام بهذه
املهم��ة عدة م��ن الباحثني مم��ن تلم�سوا مظاهر
ح�ض��ور ال�تراث العرب��ي يف ق�صائ��د �شعرائن��ا
املعا�صري��ن ،خا�صة من �شع��راء احلداثة منهم،
ف�أ�شاروا �إىل امل�صادر الرتاثية له�ؤالء ال�شعراء،
/ال�تراث الدين��ي ،التاريخي ،ال�شعب��ي ،الرتاث
الأدب��ي ،امل��وروث اال�سط��وري ،/م�ش�ير ًا �إىل �إن
د .ثائ��ر ا�ستهل بحث��ه القيم ليلج بنا عامل هذه
الر�ؤية اجلميلة ،وهذه اجلولة املاتعة يف عامل
املتنبي وظهوره يف الأدب العربي املعا�صر).
وجاء اختياره لهذا املو�ضوع ل�سببني االول لأنه
يرى املو�ضوع جديداً ،ومل يعط حقه ،والثاين:
لأن م�س�أل��ة ا�ستله��ام ال�شخ�صي��ات الرتاثية هي
�أح��د الأ�شكال االكرث رقي�� ًا من الناحية الفنية
للتعامل م��ع الرتاث� ،أما اختي��اره للمتنبي فكان
ل�سبب�ين �أحدهم��ا مو�ضوع��ي يتمث��ل ب�أهمي��ة
املتنبي ك�شخ�صي��ة حمرية وفريدة ،والثاين انه
كتب ذات يوم ق�صيدة ا�ستلهم فيها �شخ�صيته.

�أما املحور الثاين ف��كان عنوانه “حممد ر�ضوان
والتجريب” قدمه الناقد الدكتور غ�سان غنيم
حيث �أكد على �أن التجريب واحد من �أهم �أليات
احلداث��ة عل��ى امل�ستوي��ات جميعه��ا ،ب��ل �ش��كل
ح�ض��ور ًا مل��ا بع��د احلداث��ة ،فالتجري��ب مبعناه
العام حماولة اجرتاح �آليات جديدة يف الكتابة
الأدبي��ة والناق��د حمم��د ر�ض��وان ح��اول ع�بر
كتاب��ه التجريب وحت��والت ال�س��رد يف الرواية
ال�سوري��ة درا�سة التجريب عرب ق��راءة نقدية
ملجموع��ة كبرية م��ن الروايات فاق��ت الأربعني
عم ً
ال ،در���س حتوالت ال�س��رد يف البنية واللغة،
والزم��ن واملكان والرم��زي والعجائبي ،واجرتح
الكات��ب م�صطلح��ات تربك املتلق��ي مثل اخليال
االنرتوبولوج��ي واخلي��ال امليثولوج��ي لكن��ه
ا�ستطاع ر�صد �أحد جتليات احلداثة يف الكتابة
الأدبي��ة يف �سوري��ة بحي��ث �أ�صب��ح النق��د ن�ص�� ًا
�آ�سر ًا مما ي�ش��كل عم ً
ال نقدي ًا جدير ًا باالحرتام
والتقدير..
الكاتب والأديب الدكتور راتب �سكر قدم نافذة
عل��ى التجرب��ة النقدية عن��د الناق��د الدكتور
عاطف البطر�س ،بحيث ركز على متيز جتربته
بظه��ور مقدماته��ا املت�صل��ة بدرا�س��ة الأدب
ونق��ده ،متكامل��ة الر�ؤية ،حا�سم��ة املواقف من
الوج��ود وظواه��ره الثقافي��ة ،ومتي��ز ح�ض��وره
الثقايف مبكون��ات �أهمها تناغم فكري ًا ووجداني ًا
وفني�� ًا ،م��ع م�س��ار العط��اء الأدبي جلي��ل جديد
من الكت��اب ،مرك��ز ًا على جت��ارب �أدبية حملية
وعاملية كان��ت ومازالت �أ�سما�ؤه��م حتتل املكانة
املرموقة..ا�شتع��ال ال��ر�ؤى النقدي��ة ب�أت��ون
القي��م الوجداني��ة ،اجل��ر�أة ،حمافظت��ه عل��ى
�إيق��اع فك��ري ووج��داين متناغم م��ع اختيارات
مو�ضوع��ات كتابات��ه ،غ��زاره منج��زه ،كان��ت
تل��ك املرحل��ة الأوىل �أم��ا الثاني��ة فتمثل��ت يف
�إ�ص��داره ثالثة كتب نقدية  /حنا مينة املعي�ش
واملتخي��ل ،ق�صدي��ة الن���ص ،االنفت��اح الداليل
للن�ص مقاربات يف الرواية والق�صة الق�صرية،/
�إ�ضاف��ة لإ�سهامات��ه املتنامي��ة النقدي��ة يف
ال�ساحة الثقافية.
�أما الدكت��ور جمال عبود فتح��دث حتت عنوان
“د .ن��زار بري��ك هني��دي ناق��داً” ،ولع��ل ه��ذا
العن��وان الف�ضفا���ض ال��ذي اتخ��ذه جعل��ه ال
ي�ستطيع الإحاط��ة بتجربة النقد عند الناقد
امل�سته��دف ،م�ؤك��د ًا �أن د .ن��زار بري��ك هني��دي
يط��رح بو�ض��وح ر�ؤي��ة خمتلف��ة للنق��د وفهم��ه
ل��ه ،دور ًا ووظيفة ،حتى منهج�� ًا ،ف�إذا كان البد
للناق��د من منهج نقدي يعتم��ده ويعرف به ،ف�إن
النق��د نف�سه ي�صري لديه منهج ًا لتطوير ذائقته
ال�شعرية وجتربته..
وا�ستعر���ض الناق��د جمال عبود �أف��كار ال�شاعر
والناق��د د.هني��دي و ختم ورقة عمل��ه قائ ً
ال:
وبعد هذه العجالة ال�سريعة �أقر ب�أنني مل اقف
بعد على اعتاب التجربة الفنية والع�صية على
الإحاط��ة عن��د د .ن��زار هني��دي� ،إذ م��ن يطلع

د.عاطف البطر�س
على قراءاته لأ�شعار جربان وابراهيم طوقان
وم�صطف��ى وهب��ي و�سواه��م يج��د �أمام��ه �سفر ًا
نقدي ًا حقيقي ًا ي�ص��در عن وعي حقيقي ب�أهمية
النقد ،وح�سا�سية املوقف و�شفافية الروح التي
يجب �أن يتحلى بها الناقد.
ويف اجلل�س��ة الثاني��ة اعت��ذر الدكت��ور عب��د
الك��رمي ح�س�ين ع��ن امل�شاركة حي��ث كان مقرر ًا
�أن يتح��دث ح��ول (�أث��ر النظري��ات احلديث��ة
يف كتاب��ات حمم��د طربي��ه النقدي��ة) ،ليب��د�أ
الناق��د الدكت��ور عاط��ف عط��ا اهلل البطر���س
حم��وره املعنون /قراءة يف كتاب مالمح من حنا
مينة للأ�ست��اذ �صياح جهي��م /حديثه بالقول:
يف �إح��دى زي��ارات ال�شاع��ر حمم��ود دروي���ش
لدم�شق طل��ب اجلمهور منه ق�صي��دة �/سجل �أنا
عربي /ف�أجابهم“ :ما قيمة �سجل �أنا عربي يف
دم�ش��ق” ،طبع ًا �أنا ل�ست حممود دروي�ش ولكنني
�أق��ول :م��ا ج��دوى �أن �أحتدث عن قام��ة �أدبية
تربوي��ة اجتماعية كالأ�ست��اذ �صياح جهيم بني
طالب��ه ومعارفه وذويه ،ومع هذا فاحلديث عن
كتابه يف النق��د الأدبي /مالمح من حنا مينة/
واملالحظ��ات الت��ي ميك��ن �أن ي�سوقه��ا حول��ه
موجه��ة لن��ا قب��ل �أن تك��ون للم�ؤل��ف لأنه رحل
عن��ا ،و�أودع كن��وزه بني �أيدينا� .ش��اءت الأقدار
�أن �أ�شارك معه �أفكاره و�أتقا�سم معه م�شاق مهنة
التعلي��م و�أن نعم��ل يف حق��ل واحد م��ع اختالف
املكان��ة واملوقع ،هو جتربة الكات��ب حنا مينة،
�ص��در الكتاب عام  1989جاء يف العنوان مالمح
من حنا مينة ه��ذا يوحي �أن الكتاب موجه �إىل
�شخ�ص الكاتب ،ولي�س �إىل �أدبه وعندما نطالع
م�تن الكت��اب جن��د �أن اال�ستاذ �صي��اح جهيم قد
توج��ه �إىل �إنت��اج حنا مين��ة الإبداع��ي ولي�س
�إىل حيات��ه ،واملعروف للجمي��ع �أن جتربة حنا
مين��ة الإبداعي��ة ل�صيقة بتجربت��ه احلياتية
فاحلي��اة كانت متده باخلامة البكر ،وهو ميدها
باملعاناة والفكر ،وق��د تو�صل الناقد يف منجزه
�إىل ه��ذا اال�ستنت��اج وه��و ال��ذي يجم��ع علي��ه
دار�سوا حنا مينة.
ومما قاله الناق��د د.البطر�س �أن الناقد جهيم
يف درا�سته لروايات عدة مل يلتزم منهج ًا واحد ًا
حمدداً ،وت��رك للروايات �أن تختار املنهج الذي
يالئمه��ا فل��كل ب��اب مفاتيح��ه ،ع��دم االلتزام
مبنهج واحد فر�ض عليه عدم االلتزام مبنهج يف
بنية الكتاب فجاء �أق��رب للمقاالت منه لكتاب

ميتلك منهجي��ة ..ثم توق��ف د .البطر�س عند
درا�ست��ه لرواية “بقايا �ص��ور” و�سجل الباحث
�أهمية ك�شفه التطبيق��ي ملقولة م�ضمون ال�شكل
والداللة االجتماعي��ة عند حنا مينة وركز يف
بحثه عل��ى روايت��ه /الياطر /م�ؤك��د ًا ملحمية
�شخ�صي��ة زكري��ا ،و�أن �شخ�صي��ة زكري��ا لي�س��ت
�شخ�صي��ة ملحمي��ة فقط ب��ل تراجيدي��ا �أي�ض ًا،
ويف نهاي��ة حديثه �أك��د �أن �صياح جهيم يف نقده
كان بعي��د ًا ع��ن التحي��ز الأيديولوج��ي م��ع �أن
حنا مينة و�صياح جهي��م ينتميان �إىل مرجعية
فكري��ة واحدة ،ومن �أخط��ر الأمور يف النقد �أن
نكت��ب عمن نح��ب .الناقد حمم��د طربيه الذي
ب�ين �أن الناق��د حمي الدين �صبح��ي ناقد ن�سيج
وحده كان مبنجاة من ال�سقوط فيما عاب بع�ض
النق��د الأدب��ي احلديث او �أخذ عل��ى معظمه �إذ
مل يك��ن نقده يف اجلملة تطبيق�� ًا مبا�شر ًا ملبادئ
و�أف��كار ومفاهي��م و�أطروح��ات م�سبق��ة نقدية
كان��ت �أم فكري��ة ،وله��ذا كان للناق��د ر�ؤى يف
الأدب والفك��ر ،واملناه��ج النقدي��ة م�ستخدم�� ًا
املنه��ج النف�س��ي يف درا�ساته� ،إ�ضاف��ة ملوقفه من
الواقعي��ة اال�شرتاكية ونقده��ا ،لكن �آثر القول
�إن ثم��ة �أفكار وطروحات دعا �إليها �صبحي منها
�إ�سق��اط مفه��وم املعن��ى يف الأدب ليح��ل حمل��ه
امل�ضمون وذلك للعناية بالناحية اجلمالية.
وق��دم الناق��د حمم��د ر�ض��وان املح��ور الأخ�ير
ح��ول اخلط��اب الق�ص�ص��ي الن�س��وي و�إ�ش��كايل
امل�صطل��ح ،الذي تناول فيه كتاب ًا نقدي ًا للناقدة
د .ماج��دة حمود املعنون بنف�س املحور متحدث ًا
ع��ن �إ�شكالية م�صطلح الأدب��ي الن�سوي الذي مل
يت�ض��ح يف كت��اب الناق��دة املذك��ورة لأن هن��اك
قوا�س��م م�شرتكة لي�س يف الأدب الن�سوي وحده
�أمن��ا يف الأدب الروائ��ي ب�شكل ع��ام وهذا الأمر
ال ي�س��وغ لنا الفك��رة اجلمعي��ة لأدب ذكوري �أو
انثوي� ..إن التعبري مب�صطل��ح الكتابة الن�سوية
يف ر�أي الناق��د حمم��د ر�ض��وان يفتق��ر �إىل
الدق��ة واملو�ضوعي��ة ،و مث��ل ه��ذه الت�صنيفات
ينق�صها التحرر م��ن عقد امل�ساواة بني اجلن�سني
ك�أ�سا�س لن�س��ف الت�سميات التي ابتكرها الرجل
و�أكدته��ا املر�أة للإبقاء عل��ى امل�سافة التع�سفية
الفا�صل��ة بينهما حتى يف امل�صطلح الأعم للأدب
والف��ن� .أخ�ير ًا ميكن الق��ول �أن االنطب��اع العام
للن��دوة يحمل طابع الإط��راء وافتقرت الندوة
لأبحاث ودرا�سات نقدية لأن العناوين املختارة
عام��ة ،وال تن��درج بدرا�س��ة احلرك��ة النقدية
أ�شخا�ص و�أغفلت
إطراء ل
بال�سويداء بل قدمت �
ٍ
ً
بع���ض الأدباء الذي��ن لهم م�ساهم��ات يف النقد،
وه��ذا يحم��ل �أوجه�� ًا ت�أويلي��ة متع��ددة فيما لو
بحث املرء يف التفا�صيل.
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فن

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

معد �أورفلي

ورحلة الفن اجلميل!
• كمال حمي الدين ح�سني
قلي ً
ال م��ا ي��ج��ري احل��دي��ث ع��ن تنويعات ال��ف ّ��ن الإ���س�لام ّ��ي من �شعره الذي يتغنى فيه بالوطن وتاريخه املجيد بكفاءة.
الكثرية والغن ّية ،على الرغم من �إمكانية احلديث عن الت�صنيف
ح�صل الفنان �أورفلي يف العام  1961على �شهادة خطاط
الأ�سلوبي واملو�ضوعاتي املتعددة للفنون العربية الإ�سالمية
العربي احلديث بعد الدرا�سة املحددة وك��ان ترتيبه ج ّيد ًا بني جمموعة من
الرتاث ّية .وعلى كل حال ،فيما يتعلق بالفن
ّ
واملعا�صر،يجري ال��ك�لام ب��د ً
ال ع��ن ذل��ك غالب ًا وت��ك��راراً ،عن اخلطاطني امل�صريني ،حدث ذلك يف القاهرة �أثناء قيام دولة
“الفن احلرو ّ
العربي اجلمهورية العربية املتحدة بني �سورية يف زمن �شكري القوتلي
يف” ب�صفته الر�صيد الذي يظهر ب�أنه الفن
ّ
ّ
الوحيد الذي يتمتع ب�صفتيه “الرتاثية واملعا�صرة” .ولكن يجب وم�صر جمال عبد النا�صر� .أما درا�سته الفنية ،فهو خريج كلية
الأخ��ذ بعني النظرّ � ،أن احلروف ّية العربية لي�ست حكر ًا على الفنون اجلميلة بالزمالك بجمهورية م�صر العربية وحا�صل عل
الفن وال�تراث العربيني ،فلكل لغةٍ و�شعب ،فنانوه احلروف ّيون درجة البكالوريو�س فنون زخرفية (ديكور) وعلى �شهادة دبلوم
وجمال ّياتهم الكتابية .ولننظر مث ً
ّ
باخلط العربي من مدر�سة حت�سني اخلطوط العربية بالقاهرة
الفن ال�صيني
ال �إىل جمال ّيات ّ
�أو جمموعة الكتابات ل�شعوب �آ�سيا الأخ��رى كالهند واليابان التابعة ل��وزارة الرتبية والتعليم يف العام � 1960أي يف زمن
اجلمهور ّية العربية املتحدة بني �سورية وم�صر .وهو ي�شارك يف
وكوريا و ومنغوليا واليونان ورو�سيا غريها.
املعار�ض الفنية منذ ذلك التاريخ� ،سواء �أكانت معار�ض عامة �أو
مر �إنتاجه مبراحل عديدة ،مما يدلّ على مالمح
يف معر�ض تناول الأعمال الفن ّية للفنان معد �أورفلي ،ميكن خا�صة .ولقد ّ
ت�صنيف فنه باحلروفية الزخرفية �أو التزيين ّية ال�صوف ّية ،تطور معني يف مهنته الت�صويرية.
املحلي
وين�ضوي هذا الفن �ضمن �أ�ساليب وتنويعات الفن الإ�سالمي
ّ
ترتكز �أع��م��ال الفنان يف الفرتة الراهنة على الت�صوير
والعربي الرتاثية ،مع م�سحة حتديث ّية ،ولكن من دون �أن تنقطع
ّ
املدعم بالكتابات العربية ،ب�صيغة قريبة من الكتابة
العربي الإ�سالمي ح�صراً� ،أو لنقل� -آخذين بعني
ال�صلة بالفن
التزييني ّ
ّ
ّ
متتد الفنية التقليدية للخطاطني باللغة الأ ّم مع الرتكيز على
االعتبار النتاج
الفني على امتداد الرقعة اجلغرافية التي ّ
ّ
مراك�ش ومن ا�ستخدام ال��وح��دات الزخرفية يف الفن الإ�سالمي كالهندي
العربي من اخلليج
على مدى الوطن
العربي وحتى ّ
ّ
ّ
أندل�سي ،رمبا لأن الفر�ص التي يتيحها
املغاربي مبا فيه ال
الهندي،.وال�س�ؤال والفار�سي
�سورية �إىل �سواحل اليمن وعدن على املحيط
ّ
ّ
ّ
ً
الذي يربز هو :ملاذا هذا التحديد اجلغرا ّ
ّ
وخا�صة ،جلهة حتريك وربط امل�ساحات الهند�سية
اخلط العربي
يف؟
لتدب فيها حركة اخليال واحليوية مع ًا،
واجل��واب مر ًة �أخ��رى ،هو لأن غالبية الفنانني العرب -وال ال�ساكنة �أو املحايدة
َّ
�أقول ح�صر ًا امل�سلمني منهم !-ي�سلكون �سبيل اخللط �أو املزج بني وبالت�أكيد لأن الفنان ي�سعى لإيجاد �صيغة �شخ�صية للدمج
احلروف ّية والزخرفة �أو التزيني مع احلروفية التزيينية ب�شكل بني الوحدات والعنا�صر والأمناط الفنية واجلمالية يف العمل
الفني حظه من ال�صناعة
الفني .وبهذه الطريقة ي�أخذ العمل
متوازنٍ �أو مع تغليب عن�صر من تلك العنا�صر الأربعة على ما
ّ
ّ
الغريزي وحده،
اليدوي
اخلا�ص ،مع � ّأن الفرق بينهما كبري ،كما هو حال املركبة التي تعتمد لي�س على الر�سم
الفن
�سواها -يف ّ
ّ
ّ
ّ
الفرق بني هذا وبني الزخرفة والكتابة الفنية با�ستخدام �شتى بل والر�سم مب�ساعدة الأدوات امل�ساعدة على الر�سم ،وكذلك
ّ
الفن اخلا�ص ب�صنع وكتابة القيا�سات الدقيقة واالهتمام باملح�صلة بالتكوين العام والألوان
اخلط
�أمناط
العربي ،وبني �أ�ساليب ّ
ّ
وتزيني املخطوطات  ،Inscriptionوي�ضيفون �إىل ذلك على كل حال .وال بد من مالحظة ت�صدر العنا�صر الغرافيك ّية
فن املنمنمات بطرائقه ومذاهبه وم�ساراته عرب الزمان املعمارية والزخرفية واللغوية مثل القباب وامل�آذن واخلطوط
براعة ّ
والكتابات وكلها مدجمة ببع�ضها لتعطي �شحنة مفاهيمية هي
واملكان العربيني.
التجلي مع الدمج واالخ��ت��زال وانطالق اخليال يف
�أ�شبه �إىل
ّ
وعودة �إىل �أ�سلوبية الفنان �أورفلي ،فلقد م�ضى زمن طويل على عوامل ال�صوفية الطق�سية.
رحلة الفنان يف عامل فن الت�صوير ،نراه ميزج القيم الغرافيكية
�إن العديد من الأعمال الت�صويرية للفنان تهدف �إىل خلق
والكالليغرافية مع ًا من �أجل �إبداع لوحة حتتوي على العديد من
يف الزخر ّ
الفن ال�صو ّ
طق�سي ي�ستمده الفنان من البيئة املديونية �أو الريفية
يف .مناخ
الإ�شارات املبا�شرة وغري املبا�شرة �إىل ّ
ّ
�سواء يف �سالف
ومن عالمات ذلك �أن املو�ضوع عنده يف الأعمال الت�صويرية املاد ّية ومن الطق�س ال�صويف يف بالد العرب،
ٌ
ً
يهدف �إىل �إبداع عملٍ يوازي ابتها ً
ترنيمة �أو ن�شيد ًا �أو حلن ًا الأيام بحياتنا الراهنة كنتيجة للعواطف والقناعات واملفاهيم
ال �أو
ال�شعبي ب�شكل وا�ضح .ومن هنا جند
الهادي واملتوازن .وباال�ضافة �إىل ذلك امل�ستوطنة يف الال�شعور
القيمي
بالعلوي
يذكرنا
ّ
ْ
ّ
ّ
ف�إن للفنان جتارب جيدة يف جمال ال�شعر ،وقد اطلعت على منوذج �أن العديد من �أعمال الفنان القدير �أرف��ل��ي ،ت�ستجيب لتلك

احليثيات التي يتح�س�سها الفنان كا�ستجابة منه لرغبة الطلب
ال�شعبي على هذا النمط من املنتج الفني يف �إطار الفن �ألتزييني
إر�ضاء
� ،Decorative artأو لكونه يجد يف هذا املنحى الفني � ً
لقناعات فردية.
من هنا ،يعبق العديد من �أعمال الفنان بالإ�شارات والعنا�صر
الغرافيكية امل�ستمدة من حياة الطبقات الو�سطى وال�شعبية يف
حياتهم اليومية .والتي تتكرر مظاهرها يف احلارات وال�شوارع
والتاريخي
التقليدي العتيق
تغ�ص بركام من الأثاث
ّ
واملنازل التي ُّ
ّ
القدمي والق ِّيم يف �أكرث الأحيان .وبالعديد من التحف الفخمة
والنادرة وذات القيمة الأثرية واملقتنيات املوروثة من الأهل
وال�سلف الأقدم فالأحدث وهلم جراً.
�إن املتم ّعن يف �أعمال الفنان� ،سيح�صل عل وجبة د�سمة من
الإ�شارات والتذكارات املرتبة واملر�سومة بت�أنٍ وم��زاج وخربة
بادية دون تكل ٍّف .وي�شري ذلك �إىل غنى املخزون الب�صري لدى
الفنان ومقدرته على الت�صميم والت�أليف الذي يحوز الر�ضي
وي�ستحق الثناء.
بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،يجيد الفنان تنويع املوتيف نف�سه
ومرات من دون الوقوع يف التكرار واال�ستن�ساخ ،وذلك عن
مرات ّ
طريق تطعيم وتغيري املوتيفات وتف�صيالتها ب�ألوان ووحدات
زخرفية وتنويع التوتات اللّونية من دون كلل ،وب��ذا ت�سري
الفني ب�سال�سةٍ جلهة ا�ستقطاب �أنظار جمهور
الأمور يف نتاجه
ّ
ً
إ�ضافة �إىل �أنني �أعتقد ،ب�أن مهمة هذا النوع من الفن
الفن .هذا �
ّ
وعالقته باملعا�صرة والأ�صالة �إ�شكال ّية جد ًا وال تخلو من مط ّبات
حد العالقة بني منطني خمتلفني من التفكري
فهي ت�شبه �إىل ّ
والقيم التذ ّوقية .ومما يجدر ذكره �أن عدد ًا كبري ًا من الفنانني
املحليني امل�سلمني والعرب ،يف �شتى �أقطار العروبة ،ينهجون نهج ًا
“الفن ال
إ�سالمي”،
م�شابه ًا يف �إنتاج ف ّن ًا ين�ضوي حتت م�س ّمى
ّ
ّ
م�سميات مغايرة خمتلفة ،ومثالنا على ذلك ما
و�إن جاء حتت
ٍ
تعج به �صاالت و�أ�سواق ومزادات وغالرييهات ومعار�ض الفن يف
ُّ
دبي ،ال�شارقة ،الإم��ارات،
دول العروبة مثل (دم�شق ،بريوتّ ,
ال�سعودية ،ع ّمان �إل���خ ،)..لكن يبقى هذا الفن يجد مهده يف
قرون الزمن البعيد اخلالية ،وهو بهذا القدر بعيد عن م�شاكل
الب�شري
الفن املعا�صر وعامل الإن�سان املعا�صر وم�شاكل املجتمع
ّ
يف الع�صر احلا�ضر.
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م�ضينا ب�صمت..
• عبد املعني زيتون
مل جتمعني معها هذه املرة جمرد م�صادفة،
بل كنا على (موعد غري عابر!)..
تركتها وقتئذٍ ت��روي ق�صتها ،و�أنفا�سها
تقطر ح�سرة ،وملا انتهت من حديثها مل تنتهِ
احل�سرة ،كان احل��دث ا�ستثنائي ًا ،لأنّ��ه ترك
�آثاره البالغة على ال�سنوات التالية...
وو�صفت يل �آخر ليلة ق�ضتها ب�أ�سلوب �أدبي
رائع ،ولغة �شفيفةٍ  ،ت�صلح لعمل فني مبدع..
��ت كلما اعتقدت �أن��ه��ا ف��رغ��ت ،ت��ب��د�أ من
وك��ن ُ
جديد ،حتى �أيقظت َّ
يف م�شاعر �شتى ،ثم ما
لبثت �أن �أخذتها �إىل �صدري ،و�ضممتها �إليه
ب�شدةٍ وحنو!..
َّ
ويف �آخر ف�صل من حكايتها «معه» ،كانت
ثمة ام���ر�أة �أخ���رى حت�ضر امل�شاهد كطرف
يتحكم بكل تفا�صيل حياتها ،وال ي�سعني �أن
�أتدخل يف مفرداتها ولغتها و�أ�سلوبها ،لأن
اللوحة التي ر�سمتها خالل احلديث �أبلغ من
أحد من �أية اخت�صارات!..
�أية �إ�ضافات و� ّ
حلظتئذٍ �شهقت بعمق قبل ا�سرت�سال دام
طوي ً
ال ،مل تكف بعده عن الكالم..
وقالت( :بيننا كانت ترقد ،وبيننا هذه
املر�أة تردد �أنفا�سها التي ترتفع ك�سور �أ�شواك
أمد يدي �إليه� ،أ�صابعي
عالٍ  ،ولطاملا �أحاول �أن � َّ
مفتوحة ،تت�سلل من حتت ال�سور ،ت�سيل دمائي،
على الأ�شواك ،وتلك املر�أة واقفة بيننا ،بينما
زفريها يحرقني ،عيناها �شاخ�صتان خميفتان
فيهما بريق جمهول� ،شعرها منفو�ش يتناثر
على ر�أ�سها ب�شكل عبثي ك�أنه يقذف نحوي
�أل�سنة نار ولهب ،عظام كاحلها ناتئة ،ورجالها
ميد خمالبه نحوي ،كلما مددت
تبدوان ك�سبع َّ
أرتد مذعورة،
ذراعي �إىل ذراعيه تخم�شني ،ف� ُّ
مك�سورة ال��ط��رف ،وع��ن��دم��ا �أح����اول ثانية،
توقدت عيناها ،وتب�سمت مع كل ان�سيالٍ لدمي.
على بعد قبلةٍ مني ،ها هو يتقلّب يف فرا�شه،
يكاد ي�ستيقظ ،ويكلمني ،لكنها باملر�صاد ،تلقي
على ب�صره غطاء �سميك ًا ،في�ستدير عني ،
ويوليني ظهره ،تبت�سم!
تبت�سم �شامتة ،تكرب ابت�سامتها ،ت�صبح
�ضحكة عالية يذهب �صداها بعيد ًا حماو ً
ال
ا�ستدعاء الغربان �إىل بيتنا!..
تقرتب مني ،تنه�ش كفي ،تنزع �أظفاري
وتلقيها بعيداً ،ومن عليائها ال�ضبابي تب�سط
�إىل خمدعنا ي��ده��ا ،وه��ي تقذفنا باجلمر،
ثم حتميه بردائها
يتطاير اجلمر ،بال طائلٍ َّ ،
الأ����س���ود ،ت��ط��رح��ه ع��ل��ى ج�����س��ده ،وترتكني
احرتق..

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

17

برقيات �إىل وطن �صابر
• غالب خاليلي

ث��م��ة ك��ي��� ٍ��س �صغري ت�ضع ف��ي��ه �أ���ش��ي��اءه��ا
ال�صغرية واملهمة ،تذهب به حتت ردائها نحو
�إبطها العميق..
فيه مفاتيح ت�صل�صل ،بينما تدير مفتاح ًا
كبري ًا يف يديها ،مفتاح نحا�سي ق��دمي تعلوه
طبقة من �صد�أ �أخ�ضر ،كانت تك�شف بدنه،
تقلبه ً
متد يدها �إىل قلبه ،تغلقه
مينة وي�سر ًةُّ ،
باملفتاح النحا�سي ،وهي تلعق طبق ال�صد�أ..
ي��دقُّ قلبه بالنب�ضات اجل��وف��اء ،ومت�ضي
النب�ضات �إىل �سائر بدنه ال��ذي مي�ضي هو
�صمت و�سكون ،ث َّ��م مت ُّ��د يدها �إىل
الآخ��ر يف
ٍ
حمامة يل ،كانت ترقب ما يجري با�ضطراب،
�أفزعت يدها احلمامة فرتكتني وطارت بعيد ًا
ً
خملفة بي�ضة داف��ئ��ة على جوانبها� ،سال
��دت يدها �إىل البي�ضة،
دم �أحمر �ساخن ،م ّ
وك�سرتها ،و�شرقت �صفارها وبيا�ضها ودمعها
دفعة واحدة..
�سال على جانبي فمها زبد البي�ض والدم،
و�ضعت �شيئ ًا ف�شيئ ًا على ر�أ�سه ،بينما نرثت
على ر�أ�سي حطام ق�شرة البي�ضة ،وقطع ك�ؤو�س
مك�سورة ،كانت ذات منزلة عندي..
حاولت جمعها ،و�أنا �أنفث يف قطع الفخار
�آالمي..
ي�شرب الفخار من دمي و�أنفا�سي ،يرتوي
ث َّ��م يلتئم من جديد� ،أجمع القطع وفتاتها
ً
ثانية ج��راح��ات احلطام،
املحطَّ م ،ت�ستوي
وعلى حروفها وحميطها بقايا دمي ي�سيل.
التفتت �إ َّ
يل من عليائها ،ر�أيتها وهي تلقي
منديلها الأ�سود على ك�ؤو�سي ،وكيف ي�ستحيل
املنديل �إىل نار.
ارتعدت والنار حتيط بالك�ؤو�س من كل
جانب ،وقلبي يكتوي..
الك�ؤو�س ت�صطلي وتربق..
ت���دور ح��ول نف�سها ،وح��ول��ن��ا ،وتت�شكل
ثناياها بالربيق..
ك�ؤو�س من ن��ور ..فيما هي كانت من بعيد
تتال�شى وتبتعد ،والك�ؤو�س تغرق يف مو�سيقى
عارمة..
على �صخبها ،ي�ستيقظ ،وي�س�أل بلهفة:
«هل منت طوي ً
ال»؟
قلت :بلى يا ع��زي��زي� ..،أط��ول مما كان
ينبغي)!!
مل �أ�ش�أ ،حني انتهت من بوحها� ،أن �أقول
�شيئ ًا..
فقط نه�ضت بها م��ن ف��وق ذل��ك املقعد،
وم�ضينا ب�صمت..

قامو�س حميط
�أكّ����دت ام����ر� ٌأة م��ت��ع ّ��ددة الأل�����وان ،من
املق�صب،
احلجاب املزرك�ش �إىل (البابوج)
ّ
�أنها (حتيط) علم ًا بكل ما يتناقله النا�س
واملحطّ ات الف�ضائية ،و�أن��ا (واث��ق ٌ��ة) من
ً
ريانة يف �شارع
ر�ؤية ملثّمني خطفوا �صب ّي ًة
وزج��وه��ا ب�سيارة ،يف
مزدحم ق��رب بيتهاّ ،
يتقدم
رابعة النهار� ،صيف  ،2011دون �أن
ّ
�أح��د لإنقاذها .كما �أنها ر�أت ب���أم عينيها
(اللتني �سي�أكلهما الدود) مفتّ�شني يف املطار
(ي�شلّحون) امر�أ ًة م�سافر ًة �أ�ساو َرها وحل َّيها.
ٌ
ر ّدتْ
كتاب اهلل ،احلفي
م�ستمعة :هذا
ُ
عليه ،مبا ر�أيت.
ولكن ال��راوي َ��ة �شحبتْ و�أب��تْ �أن ت�ضع
يديها على الكتاب �أمامها ،ومل تالحظ ما
ُكتب عليه بخط ال ُّث ُلث الكبري( :القامو�س
املحيط).

ونلت الدكتوراة الفخرية ب�سبب �إ�سهاماتي
ُ
االجتماعية الكثرية .ما الذي ينق�صني �إذن
يف الربيع الذي جاء يختال �ضاحك ًا؟
وم��ع �أن���ه ُع���رف بتمل ِّق ك��لّ م��ن دام��ت
مي�سك من ُ
ْ
قبل �سوى �أوراق
�سعادته ،ومل
ً
رمادية مهرتئة،
احل�سابات� ،أخ��رج ورق ً��ة
ّ
يخط عليها خرب�شاته “الأدبية”
وراح
الأوىل ،وعنونها بالقلم الأحمر“ :ربيع
ثائر”.

ّ
تنكر
اختالفهن املريع -على
اتفقنَ –رغم
ّ
م��وع��دٍ حل��ف��ل��ةٍ ت��ن��كّ��ري��ة راق�����ص��ة يف بلد
االغ�ت�راب ،للتخفيف من وط���أة الأح��داث
مير بها الوطن.
اجلِّ�سام التي ّ
�بن كما
ق���ال زوج �إح���داه���ن :ف��ل��ت��ذه َ
ملتقاكن كلّ مرة .ذلك
اعتدتن الذهاب �إىل
ّ
ّ
هو �أق�صى التنكّر.
�أخري ًا اتخذت الن�سوة قرار ًا �صعب ًا جد ًا
�أ�صدقاء �سارية
وال�ضباع يف �أال وهو الذهاب بال �أ�صباغ وال (مكياج).
ّ
اجتمعت الذئاب والثعالب
ْ
تعرف � ّأي امر�أة �أي ًا من �صاحباتها.
ومل
جزيرة غن ّية بالثمار وارفِة الظالل للمرة
اخلم�سني �أو رمبا �أكرث خالل �سنة ون�صف.
ثورة ناعمة
الوحو�ش ال�ضارية � ً
ُ
أقنعة ت�شبه
و�ضعت
ُط��ل��ب م��ن��ه �أن ي��ت��ح ّ��دث ع��ل��ى �شا�شةٍ
وجه طفلٍ ط ّيب يدعى (�سارية) ،وراحت
ناعم م�صطنع عن ف�ضائيةٍ ع��ن جتربته (ال��ث��وري��ة) ،فلم
ب�صوت خفي�ض
تتحدث
ٍ
ّ
ٍ
ً
رقة قلبها ،وعن م�ؤازرتها للطفل الربيء ي�ستطع �أن يقاوم الظهور علنا على النا�س يف
ّ
حمطّ ةٍ ي�شاهدها كثريون.
و�أ�صدقائه ،وعن �سبل دعمها لهم.
فكّر :ماذا يلب�س كي يبدو ب�صورة الئقة
�أُخ����ذت ال�����ص��ور ال��ت��ذك��اري��ة ال�لازم��ة
للتاريخ ،بعد �أن َقطَّ ر املجتمعون ع�صري �أمام النا�س؟
ومل ي�ستطع �أن يقاوم القمي�ص احلريري
الليمون يف عيونهم.
ال�سماوي ذا العالمة التجارية الفرن�سية
ُ
ّ
�سارية و�أ���ص��دق��ا�ؤه
ويف ال�صباح ك��ان
ذائ��ع��ة ال�����ص��ي��ت ،وال ال�����س�ترة املخملية
ي�سبحون بدمائهم.
املذهبة ،التي يلب�س مثلها يف العادة خمنّثو
ّ
ين�س ن�شطاء ال�شبكات العنكبوتية
ومل َ
الع�صر احلديث.
واجبهم ال�ضال ّ
املقد�س.
يل ّ
حم ّبة
تكويع
ق��ال��ت لزميالتها وق��د لب�ستْ عباءة
ولدته �أ ّمه يف احلافلة مِ�سخ ًا عند �أول
نحب بع�ضنا بع�ض ًا.
القدي�سات :علينا �أن
ّ
َّ
ف�شب
ك��وع م��ن �أك���واع ط��ري ٍ��ق
فرقتنا.
جبلي وع��رّ ،
ّ
الكر ُه هو �آفتنا التي ّ
ً
يتيمة يف �صراط
القدي�سة اجلديدة �إىل �أنيابها و�شاب دون �أن مي�شي مر ًة
مل تنتبهِ ّ
تتحدث ،م�ستقيم.
و�أظافرها احل��ا ّدة الطويلة وهي
ّ
ي�سب هذا وي�ؤذي ذاك ،ثم يقلب
وال انتبهت احلا�ضرات �إىل ال�سكّني املد ّماة
اليوم ّ
وي�ستمر يف
يف ال��ي��وم ال��ث��اين ظهر امل��ج��ن،
حتت الو�سادة.
ّ
التقلّب ما طاب له اللعب اخلبيث.
ا�شتدت العا�صفة و�ضاق اخلناق عليه،
ّ
خرب�شات “ثائر”
�أ�شعل �سيجاره ال��ك��وب ّ��ي ال��غ��ايل ج��د ًا ف��ك��ان �أ ّول ال�لاع��ن�ين ل��و���س��ائ��ل الإع�ل�ام
حت��رف الأق��اوي��ل وت��ز ّور
امتلكت ك��لّ ما اخلبيثة ،التي
وراح يفكّر :ه��ا �أن���ذا ق��د
ُ
ّ
امتالكه م��ن متاع الدنيا اجلميلة ،الت�صريحات.
ُ
ميكن
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�أخاف على تلك الوجوه ك�آبة

جراح غزة

• ناظم النحوي

َ
حم�ض مودتي
أوليه
و� ُّأي هوىً � ِ
و�أفديه عن باقي الغرام مبهجتي
لقد نازعتني عنهُ نف�سي مر ًة
ف�أدبتها م�ستهجن ًا فتولت
أوا�سر لهفتي
ثالث
ٍ
بنيات � ُ
عليهنَّ ٌ
في�ض من مالمح طلعتي
بنوة
و�أ�شهد يل فيهنَّ �أ�سمى ٍ
وي�شهدن عندي كل معنى الأبوة
علي و�أظلمت
�إذا �ضاقت الدنيا َّ
تعود ملر�آهن حو َ
يل بهجتي
بوعكة
تراهن حويل لو �أ�صبت
ٍ
َ
رحمن وهنب خلدمتي
مالئك
ٍ
فتلك �إىل جنب ال�سرير ُّ
تلف ما
تك�شف من ج�سمي اتقاء برودة
و�أخرى بحبات الدواء جتيئني
لو�صفة
على املوعد املر�سوم طبق ًا
ِ
وك�أ�س ع�صري الربتقال بكفها
أناة ولهفة
و ُت�شربنيه يف � ٍ
تل ّم ُظ من وقع ارت�شايف ل�سانها
ر�شفة �إثر ر�شفة
ك�أنا مع ًا يف
ٍ
ٌ
وثالثة طور ًا تقبل وجنتي
وطور ًا يداها فوق �شعري وجبهتي
ويا خجلتي �إما ر�أين على فمي
َ
تبغ والدخان ب ُلهثتي
لفافة ٍ
يحذرنني كالأمهات نوا�صح ًا
�إذا مل �أعد عن عادتي بقطيعة
ً
وطاعة
ف�أطفئها �سمع ًا لهن
التزام ورغبة
ني ،على غري
حل ٍ
ٍ
و�إن جئتهن الدار �أعنو حمم ًال
ب�أ�شياء �شتى رنحتني بمِ �شيتي
ولهفة
باهتمام
ت�سابقن نحوي
ٍ
ٍ
ٌّ
وكل �أرادت �أن ت�شيل حمولتي
ويطرب �سمعي قولهنَّ دواعي ًا:
�سلمت لنا طول الزمان بهمة
و�إن �سلب “التلفاز” منهن م�سلب ًا
من النوم يلحظن امتعا�ضي وك�شرتي
ُ
فتومئ كرباهن �سر ًا �إليهما
فينه�ض نحوي ثم يلثمن وجنتي
ويخلدن للنوم ال�سعيد غواف ًال
عن القادم املجهول يف كل خطوة
فلله هاتيك اجلفون �إذا غفت
�أو امتثلت للنوم َكره ًا ف�شدت

• ح�سن خطاب

لأجمل من كل الرتاتيل ٌ
قولة
يرددنها قبل الكرى كل ليلة
م�ساء �سعيد ًا كان نومك ناعم ًا
ً
عميم و�صحة
ري
لت�صبح على خ ٍ
ٍ
ر�أين ب�أين قد و�صلت �أقاربي
و�أرخ�صت نف�سي الوالدين و�إخوتي
وحم�ضت �أ�صحابي الوداد وجريتي
وكل بني الإن�سان يف كل بقعة
ف�أغنيني ِبر ًا ف�أ�سبغتهن ما
بنف�س ر�ضية
ملكت من الدنيا
ٍ
ف�أوالدنا منا مرائي نفو�سنا
فكيف بدونا �أظهرونا بدقة
منابت
فال املُ ُّر �إال من ُمرار
ٍ
وال ال�شهدُ �إال من كرمي خميلة
فليتك يا عمري تطول لعلني
�أراهنّ قد ودعن بيت العزوبة
�إىل حيث قد متعت فيهن ناظري
وحفيدة
حفيد زارين
بلقيا
ٍ
ٍ
قادم
فيا �أيها
ال�صهر الذي �أنت ٌ
ُ
تفكر ملي ًا �إن هممت خلطبة
ف�إن كنت �أه ًال للزواج فمرحب ًا
و�أه ًال بك ابن ًا يف مرابع �أ�سرتي
ٌ
و�إ َّ
م�سرة
ال ف ُعدْ والعو ُد منك
مطرح لأذية
ومالك عندي
ٌ
فمن كبدي كره ًا �س�أهديك فلذ ًة
ولوال امتالكي �صرب نف�سي جلن َِّت
ولو �أ�سمحتني �سن َُّة الكون مهرب ًا
ملا حلمت كفاك مل�س بنيتي
ف�إن فزت فيها بعد ل ٍأي فكن لها
عنف وق�سو ِة
�أخ ًا و�أب ًا من غري ٍ
رب! �إن ُح َّم الق�ضا فرجيتي
فيا ِّ
ن�سي بناتي رقتي وعذوبتي
ُت ّ
�أخاف على تلك الوجو ِه ك� ً
آبة
وحزن ًا على تلك العيون لفقدتي

�صلوا لأجل جراح غزة �سادتي

و�سيوف �أجدادي �ستهز�أ

فجراح غزة لن تنام

بالبنادق واملدافع والدروع

�صلوا لأجل �أرامل ثكلى
و�أطفال ق�ضوا حتت الركام

�أجتمدت �شيم العروبة

كنائ�س �شدت ج��راح
�صلوا لأج��ل
ٍ

بني طيات ال�صقيع!

املتعبني

�أم يا ترى ؟

���ص��ل��وا لأج���ل م�����س��اج��د مل��ت �شتات
ال�ضائعني
�صلوا لأ�شباح تئن بال دواءٍ �أو طعام
حتّام نلعق ذلنا

�ضاقت بها �أعرا�سنا
وقد ثمل التاريخ يف ك�أ�س النجيع
�شارون وىل ,ما انتهى عهد البغاة

واحلزن يعت�صر اخليام

����ش���ارون واحل��ل��م امل��ح��ط��م ذاب يف

ال �ضري قد زحف احلمام �إىل احلمام

�أع�صابنا

يا �أهل غزة �صابروا..فدمي لكم
وبقايا �أنفا�سي تبارك خطوكم
هبوا فقد غلب ال�سهاد على الرقاد
فغد ًا يطل الفجر من بني املدافن
م�شرق ًا تيه ًا
وينزاح عن الأر�ض اجلراد
�ساح ٌ
مورق..
ودم ال�شهيد بكل ٍ
يهب اخللود..

يهب احلياة
و�أنامل الأطفال �أم�ست قاذف ًا
ي�صلي الطغاة
خم الن�شيد
يكفي فقد ُت َ
وتعرى يف ال�صمت املهني
ما كان من زيف الوعيد

ويزغرد ال�صمت املكبل يف امل��دى..

وطوى الإع�صار جتار الكالم

رغم القيود

وتفتت �أ�شياعنا و�سط الزحام

�سنعود رغم القهر يا �أر���ض النبوة
واجلدود
فالن�سغ يجري يف حلاء الدهر

وجتمعوا..وتفرقوا..
ال �شيء جدَّ  ,وال جديد

من حتت الرماد

يف منتدى الأنخاب

ويدب يف عبق الرفاة

ُدقَّ ناقو�س اخلطر

وي�سيح يف �أر�ض البطولة والعناد
ب�����ش��راك غ���زة ل���ن ت��ل�ين ���س��واع��د
الأبطال

وتبدد الغيم ال�سراب..بال مطر
ب�ضع و�ستون..انطوت

ما زالت ت�شدُّ على الزناد

�شاخت بنا الأوهام..واغتبنا القدر

وبكل حقل ن�سوة هتفت

والغول والتنني مازالت

لتنت�صر الإرادة واملراد

حكايا الطفل يف �سن ال�صغر

�آ ٍه فما �أحلى الرجوع �إىل الوراء
ولي�س من �شيمي الرجوع

والعامل املحموم

لكن �أوجاعي تعربد ها هنا

ي�سخر من �أمانينا

بني ال�ضلوع

وقد ّ
حط الرحال على القمر..

�أ�صوات جديدة
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ٌ
"مزاج �سيء للموج"
متفرقات ..

قافية على �سور دم�شق
• عالء زريفة
دم�شق..
ريح معلقة فوق �سريرنا الأر�ضي
مدي لها �سلما من حلن اليمام
لتت�صارع �شهوتان يف حلمي
يقول ناي يرجتف من الربد
دم�شق..
فرا�ش هائم على الأر�صفة
اخلجولة
على �شهوات النوافذ املغلقة
�أ�ضيئي لها �أفق ًا
كي ال ت�س�أل عن وجهتها املقبلة
يقول �ضوء وليد
دم�شق
 .ري�ش فو�ضوي مبعرث على
الطرقات ذات الرائحة الداكنة
اجمعيه يف راحة راحتيك
ع�شا ليتدثر كج�سد برتقايل
تقول قربة و�ضعت بيو�ضها
حديث ًا
دم�شق ..ناي� ،ضوء ،وقربة
و�أنا و�أنت ك�أ�سا نبيذ يفتحان
املدى..
ع�صور ًا وف�ص ً
وال و�أغنيات
هنا..
�أُعد حاجيات ليلتنا مبفردي
�أٌعد بجر�أة ما ينق�صني من
الوجود ومنك
ذات ًا يف ذوات متعددة..لأحبك
�أكرث
وليليق حبنا ب�صفة الأبد
دم�شق� ..ضوء البيوت املعلقة
على الغيم
�سقوف القرميد تقدم ال�سكينة
للحمام والليل
ال فرق بني الدروب هنا ..ال وجع
وينام اليا�سمني م�سرتخي ًا
خلف ال�سياج �أو عليه
كل ما يف دم�شق يقودنا �إىل �سماء
واحدة ..وقيامة
هنا ..النرث تدوين بالزهر على
اجلدران
ال�شعر كتابة �أخرى
هنا ..عيناك مر�آتا �أم�سي
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•رانيا جمال الدين
حني �أم�سي ام�ضي على الطريق
معك
�أزرع بحرية على �سريرنا
حني على عامود من رخام
يعلو الوجود خطوة ..وال يعود
دم�شق..
ناي ال�شذا حتت ذلك ال�سقف
امل�ضاء بالبنف�سج
يحتل العبري كر�سي ًا..
ان�شغل لثانية بقراءة حركة
القدمني
يت�سربل اجلمر يف احلرير
ترجتف ال�ستارة
تختفي الدمعة يف لوحة
املوناليزا
ً
هنا ..تت�سع نف�سي �شيئا ما
هنا يبد�أ الأزل م�سريته الأوىل
ي�سافر الليلك �إىل موته
�أعرث فج�أة على بقيتي
�أغدو �أنا دون توج�س �أو خوف
فطري من هاوية
وههنا..
�ألف عام �أخرى ميتد عمري
نتوحد لنكون �أو لنك ِّون
نتماهى ثم ن�صري غرينا
لنولد من رحم النار فينا
طائر ًا يرف�ض الطبيعة املتحولة
للماء والطني
نحلق نحو معبدنا القدمي
حيث اجلنوب
ورمل املعنى الغام�ض
دم�شق..
هنا� ..أزهق �أرواحي جميع ًا
�أوقظ �أ�شباحي فرادى �أو لهاثا
�أعجن �أ�صابعي يف حلم ال�ضفرية
ثم �أغر�س �شجرة تفاح يف عنقك
لتتباهى اجلبال مبوا�سم الألوهة
املبكرة
دم�شق..
ناي� ،ضوء ،وقربة
وا�ستعارات تغفو مع كحل
النهايات
جتيز يل

• �إميان عبد الكرمي الرزوق
عد � ٌ
أ�شواق و�أ�شجانُ
هاجتْ على ال ُب ِ
َ
قلبي
امل�شغوف �أحزانُ
ومزّ قتْ
َ
�صاحب الدّ ار� ،إح�سان ًا ملُعت ِك ٍف
يا
َ
يف
عتبة الدّ ا ِر يبكي وهو ظم�آنُ
ِ
ُ
يطرقهُ
الباب يفنى وهو
قلب على
ٌ
ِ
وال ميلُّ فهلْ يف الدّ ا ِر �سكّانُ ؟!
ٌ
أر�صفة
الباب �
عليه �أمام
َح َنتْ
ِ
ِ
وهدهدتْهُ ح�ص ّي ٌ
ات وجدرانُ
ذكراك �إذ كن ُت ْم هُ َ
َ
ناك مع ًا
متر
ُّ
ٌ
ٌ
زيت ونا ٌر،
وزلزال وطوفانُ

 ..زيارة لغتي من الأعلى
ف�أعرف كيف متار�س ال�ضمة
واجبها اجلن�سي؟
وكيف تنهال هدايا املوج
ال�سماوي ؟
�أناجز �أ�ساطري ال�سماء يف
�سالالتي
�سيفها ،ف�أطفو
�أتنكر لنف�سي،
لأبي ولبداهة التكوين يف �ضجيج
البني الأبدي
�أخرتعك مني ،من تاليل نوري
ومن توايل الذكرى يف ال وعيي
حتى يتحدب الوداع
قباب ًا �أو ن�صو�ص ًا يف دفرت الرتاب
دم�شق..

�س�أحتال ُعلى الأ َّيام
�شاهقة
أحالم
ٍ
و�أراو ُغ اليقظة َب� ٍ
ال تدركها �إال نوبات اجلنون
ال�صبح
�س�أخونُ و�ص َّي َة
ِ
أطبع ُحرقتي على �شط�آنه احل َّرى
و� ُ
�س�أحتا�شى م�ساءاته
بال�صمت
امل�ؤ َّثثة َّ
و�س� ُ
أعبث قليال ًبالنُّجوم
َّ
لعل نظراته تخرجني
أزق الليل
من م� ِ
القادمة من
�س�أ�صغي للدُّ روب
ِ
عزلة ِالأ�شواق
ٌ
َ
نغمات َ
خلف �ضريح القلب
ثمة
ٌ
َ
ي�سخر من ج�سدي املعطوب
أمل
�
ة
ث َّم
ُ
مفرت�س يت� َّضو ُر �شوق ًا
وفم
ٌ
ث َّم َة من يطلُّ من
عتمة املا�ضي ...
ِ
وع�صفور يقف حماذاة الوهم
يرتب�ص بالفرح
��� ....س���أن�����ش��غ��ل ع��ن��ه مب�����س��اح��ات
تقا�سمتها
عطر ًا مع الغياب

ناي� ،ضوء وقربة

عليك قلبي

وغمازتان تتوجان الرحيل
بنجمة �أخرية على �سريرنا
يتدرج الع�شب على �ضلوعي
يغطيني
 ..يتنا�سل الربيع من الربيع
ف�ص ًال نهائي ًا بني �سحابتني
هنا� ..أتنا�سخ� -أتفر ُد
�أتقابل� -أتباعدُ
�أجاهر� -أتوارى
�أتبعرث� -أجمع
�أتنا�سج � -أت�شظى
�أت�سامق� -أ�ضمر
�أتعاىل� -أت�ساقط
ثم �أحيل كل �شخو�صي�..أولها
حني ت�ضعني كرا�سة البالغة
كن�سج �أخري يف كتاب احل�ضارة..

وماذا بعد ....؟
هل �أجتنب وحدة ملقاة على قارعة
العمر؟!
�أم �أحتاط من �أمل
يقف بكامل �أناقته
ويبادرين باحلريق!!.....
وحيد ًة..............,
على طاولة الكلمات املغلقة
�أرممِّ ُ وعد ًا باللقاء
�أراهن على �ضريح ق�صيدة
هو ذا قدي�س ال�صباح
ل�شوق م�ؤ ِّر ٍق يف الأحداق
ي�ستجيب
ٍ
ُ
�سوريالية
مواجهة
ي�ضعني يف
ٍ
ٍ
مع ظ ِّلي
�ألوانه متواطئة مع احلنني
يتدلىَّ وجهي منفرد ًا عند ح��دو ِد
عزلتي
 ...ي�صفعني نب�أ ال�صمت القادم
طوابق غروره
من
ِ
وحتا�صرين ُ
زرقة الكلمات

آهات مروج
متعب بريقُ ال�صباح من � ِ
ٌ
النبع
الواقفة ق�سر ًا يف الظل
على مفارق الأ�سماء
ِ
متعب
ٌ
من �س�ؤال اليتامى
�أين قرب �أبي ؟
من �صوت احل�صادين
يف مطاردة دود اخلل
رح املاء يف ف�ضة ال�سروة
َ
وج ِ
من �سعال الربتقال على كتف الإبريق
مفاتيح الرجوع
من فقدان الأبواب
َ
متعب بريقُ ال�صباح
ٌ
من جموح العا�صفة
َ
عليك قلبي
َ
ت�سلل احلزنُ كيف ؟
�أنا �أغلقتُ بوجهه �سماء احلبق

• ن�صرة �إبراهيم

اعتليت م�صطبة الوفاء،
و�صحتُ ب�أعلى دمي
عليك يا بالدي يو َم رقادك،
ال�سال ُم ِ
ويوم تعودين بل�سم ًا
ولل�شم�س م�ضجعا
عليك قلبي
الفر�سانُ ال لون لهم �سوى �أنهم :
ولدوا فر�سان ًا
كذلك من و�شوا للطغاة عن كرمة وطني
هم فقط برتبة و�شاة
عليك قلبي
قف � َ
أول ال�ضحى وا�س�ألْ
ْ
ُ
يحق لل�شجر العايل الندى
ماال يحق ل�سواه
كما يحق لبالدي مني
ماال يحق �إال للأنبياء.

ثورة حنني
بد ُعهُ
هم�س َك حلن ًا �أنتَ ُم ِ
وكانَ ُ
ُ
ر
ك
�س
ت
ل
أنفا�س و�أحلانُ
ِ
ِ
الر َ
وح � ٌ
َ
ّ
أعماق �أن�سجتي
زرعتَ ُح َّب َك يف � ِ
ْ
َ
َ
وعر�شتْ حول قلبي منك �أغ�صانُ
ّ
ً
ُ
�صاعقة
الو�صف
�شخَّ ْ�صتُ دائي فكان
داء ُع ٌ
�ضال ،وهي�سترييا ،و�إِدمانُ
ٌ
طر َك يف منديلِ ذاكرتي
�شم ِع َ
�أَ ُّ
راب ال ُع ْمر َر ْيحانُ
فيزدهي يف ُت ِ
ٌ
ُ
مبعرثة
يطول ليلي و�أنّاتي
َ
ُ
دت
رق
إن
�
و
فدمع العني يقظانُ
ُ

ٌ
القلب والأ�شواقُ
�صارخة
َ
�أُ�صبرِّ ُ

ويف دمي َل َه ٌب يغلي وبركانُ
بنف�س َك يا قلبي… ف ُي�س ِك ُتني
ِرفق ًا ِ
ٌ
ُ
معي من احلزنِ �أ�شكال و�ألوانُ
َ
عيناك جن ُ
رد ال حدو َد لها
ّات َو ٍ
ارج ْع فلي فيهما ٌ
بيت وعنوانُ
ٌ
وحمربة
ويل
�سرير و�أحالمٌ
ٌ
وفيهما َ
ٌ
يل
تاريخ و�أوطانُ
ه ّيا تعال ،فقد َ
طال
الغياب وقدْ
ُ
ٌ
إن
�
مملكة
ر
تنها
غاب ُ�سلطانُ
َ
ُ
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يف احللم

من تداعيات �أبي البقاء الرنديّ

• �أمين �إبراهيم معروف

-1عندما �أفاق من نومه ،تذ ّكر� :أنه ،لل ّتو،
كان يحلم .حاول يف البداية �أن ُيقنع نف�سه
�أنّ ب�إمكانه ا�سرتجاع ذلك احللم ،وحاول ما
ي�ستطيع فعله يف تلك ال ّلحظة كي يقب�ض ولو
على ِم َز ٍق من ذلك ّ
ال�شريط ا ّلذي م ّر يف نومه،
ولأ ّن��ه مل يكن ق��ادر ًا تن ّهد بحرقة ،وقال:
النّ�سيان ،هو ال ّتذكار الوحيد ا ّل��ذي يرتكه
لنا احللم .و�أردف :ماذا ميكن �أن يحدث يف
الواقع �أكرث من هذا النّ�سيانُ .ث ّم تذ ّكر فيما
يتح�س�س ّ
الطريق �إىل املكتبة قول
تذ ّكر وهو
ّ
�أحدهمّ :
(كل ن�سيان هو حماولة لل ّتذ ّكر.).
وت��ذ ّك��ر �أنّ ُ :ج ّ��ل ما ميكن �أن ُيعيننا عليه
ال��واق��ع �أو ُيقنعنا به ه��و :النّ�سيان كي ال
يتك ّرر احللم وي�صري على ّ
ريق كابو�س ًا.
الط ِ
وت��ذ ّك��ر� ،أي�ض ًا� ،أ ّن��ه ي�ؤمن بق ّوة احلدوثات
و�أنّ ّ
كل ما يحدث يف الواقع �إنمّ ا هو يحدث
من �أجل الق�صيدة ح ّتى لو كان هذا احلدوث
ي�أتي من �أوعية م ّت�صلة بالنّ�سيان.
-2ت��ن��اول م��ن مكتبته رواي���ة (اخل��ل��ود)
مليالن كونديرا ،وت�ساءل حلظتها عن هذا
ا ّل��ذي ا�سمه (اخللود) ،وق��الُ .. :ث ّ��م ،كيف
ميكن �أن يكون الأمر للإن�سان على هذا النّحو
ا ّل��ذي ا�سمه اخللود ولي�س بني يديه ح ّتى
القدرة على ت�أكيد الأح�لام .ت�ساءل ،وهو
وال�سبعني من
يقر�أ يف ّ
ال�صفحة اخلام�سة ّ
أقرتب �أك َ
أقرتب
رث من املوت � ُ
ال ّرواية( :ك ّلما � ُ
�أكرث من اخللودُ .).ث ّم �س�أل بينه وبني نف�سه:
وما عالقة (اخللود) باحللم ا ّل��ذي تركني
لل ّت ّو فري�سة ّ
لكل هذه الأفكار و�أن��ا �أح��اول
ا�سرتجاعه ،وال �أ�ستطيعُ .ث ّم قال :ربمّ ا ،يكونُ
أ�شكال املجاز .ربمّ ا.
اخللو ُد
كاحللم �شك ًال منْ � ِ
ِ
انتبه ،وهو مبهو ٌر بالفكر ِة �إىل �أنّ امل�س�ألةَ،
ُث َّم َ
ّهاية( :م�س� ُ
ألة انتباه).
ح��قّ�� ًا ،ه��ي يف الن ِ
َ
وقال� :إنّ ما نف ِّك ُر به يبقى ح ّي ًا .عندما نف ّك ُر
بالأ�شياءِ �إنمّ��ا ُنحييها .وق َ
��ال� :إنّ انتباهَ نا
�إىل �أف��ك��ا ٍر بعي ِنها هو ق�ض ّي ُة اهتمام �أكرث
من كونه �شيئ ًا �آخرُ .ث َّم تذ ّك َر� :أنّ حيا َتنا،
ٌ
قائمة
�أ�ص ًال ،يف ثنائ ّي ِة ال ّزمان واملكان كلَّها
جملة منَ الأف��ك��ار .وق َ
��ال :يف ثنائ ّي ِة
على
ٍ
واملكان يحيا الكائنُ دونَ هدىً على
مان
ِ
ال ّز ِ
َّ
هاب والإياب ب َ
واقع يت�أ ّبدُ
وحلم
حدّ يِّ الذ ِ
ٍ
ني ٍ
َ
يت�أ ّكدُ  .وق��ال :يف ال��واق�� ِع �أن��ت( :تعي�ش)،
احللم ف� َ
أنت( :حتيا) .فالإن�سانُ  ،يف
�أ ّم��ا يف
ِ
ّهاية ،ما هو �إ ّال جممو ُع �أحال ِمه ا ّلتي يحيا
الن ِ
بهاَ .
ببع�ض الأفكا ِر
بع�ضنا
وقال� :إنَّ اهتما َم ِ
ِ
ريها هو ق�ض ّي ُة انتبا ٍه ُي�ؤ ِّبدُ احليا َة
دونَ غ ِ
على ذلك النّح ِو منَ ال ّت�أبيد وال ُي�ؤ ّكدُ ها،
انتباه ِه واهتما ِم ِه ح ّتى
وك ٌّ��ل على م�ستوى
ِ
ولو كانتْ تلك االهتمامات �أو االنتباهات يف
ّهاية خاطئةُ .ث َّم َ
قال :ال�شيء ُي�شبهنا،
الن ِ
ّهاية� ،أك�ثر م��نْ �أفكا ِرنا ،وه��و يتذ ّك ُر
يف الن ِ

“ �إىل طه"..
ما قا َلهُ  ،م�� ّر ًة ،الكاتب الياباين (يا�سوناري
ً
عالقة روح ّي ًة مع
أقيم
كاواباتا)�( :إنيّ � ُ
الطيورّ .
ّ
تذهب وت�أتي
الطيو ُر وحدها ا ّلتي
ُ
�ير ه���دىً م��ث��ل��ن��ا .).منتبه ًا �إىل �أنَّ
على غ ِ
فكر َة (اخللو ِد) عند كاواباتا تكمنُ يف هذه
العالقة ا ُ
اخلا�ص ِة مع ّ
الطيور وا ّلتي
حللم ّي ِة
ِ
ّ
إن�سان على
هي كما يراها يا�سوناري مثل ال ِ
إياب التنتهيان.
غ ِ
هاب و� ٍ
ري هدىً يف حركتي َذ ٍ
-3���اب (اخل���ل���ود) ل��ك��ون��دي��را
و����ض��� َع ك���ت َ
وحة املعلَّ َق ِة
وراح يُحدّ ُق يف تلك ال ّل ِ
جانب ًاَ ،
زحمة
ن�سي ،لل َّت ِّو ،يف
على
ِ
ِ
لر�س ٍام َ
احلائط ّ
الو�ضوح
الأ���س��م��اءِ ا�س َمهُ  ،وق��د لف َتهُ ذل��ك
ُ
ال��ك��ام ُ��ل للمعنى ال��ك��ام ِ��ن يف ال�� ّل��وح ِ��ة كيف
ي�ستح�ضر الواق َع َقدْ َر ما هو ُي ُ
احللم
�شارك
َ
ُ
واقع ّي َتهُ َ ،
احللم
فقال :ماذا يعني �أنْ نبد�أ
َ
اخلال�ص حينما يكونُ
منَ
الو�ضوح
الو�ضوح
ُ
ِ
ِ
املتاح؟!ُ .ث َّم � َ
هو املعنى الوحيدُ
أطرق قلي ًال
ُ
وه��و ُي��ح ُ
َ
الغمو�ض ا ّل��ذي
��اول �أنْ يتذ ّك َر �أنّ
َ
َ
ُّ
واملتالحقة لذلك
املت�شابكة
ال�صو َر
يلف تلك ّ
ن�سي تفا�صي َلهُ
احللم ا ّلذي ر�آ ُه يف نو ِم ِه وقد َ
ِ
ً
كاملة ال ُيعينُهُ على �شيء .وتذ ّك َر ،حلظتها،
فيما تذ ّك َر� :أنَّ ِّ
ال�ش ْع َر يف �أق�صى غوايا ِت ِه
ويف �أق�سى ارتعا�شا ِت ِه ُي�شبهُ يف ماه ّي ِت ِه ذلك
ب�سهولة
مينح نف�سه
ٍ
َ
احللم املتم ِّن َع ا ّل��ذي ال ُ
الغمو�ض.
غارقة يف
طبيعة
لأ ّنه ي�صد ُر عنْ
ٍ
ٍ
ِ
�أو �أ ّن���ه� ،أحيان ًاُ ،ي�شبهُ (ك�لا َم ال��نّ��و ِم) كما
عبرّ َ عنه ّ
اعر (املُ�ؤ ِّمل بنْ �أَميل بن �أ�سيد
ال�ش ُ
املحاربي) يف قو ِل ِه:
ب�شخ�ص �أح ُّبهُ
( �أتاين الكرى لي ًال
ٍ
آفاق  ،وال ّل ُ
ْ
أ�ضاءت لهُ ال ُ
مظلم.
�
يل ُ
غا�ض ٍب
فكلَّ َمني يف النّو ِم غ َري ُم ِ
به َيقْظانَ ال يتك ّل ُم.).
وعهدي ِ
احللم يف غيا ِب ِهَ .
ُث َّم َ
قالُ � :
وقال:
آية
ِ
َ
ِّ
هناك ،يف اللاّ
مكت�شف من احللم.
ال�ش ْع ُر،
ِ
ٌ
ٌ
َ
ال�س ُ
كاذبة
بالغة
هلة
وقال �أي�ض ًا :الأحال ُم ّ
ال�ص ٌ
فحياة قا�سيةَ .
ٌ
وقال:
عبة
�أ ّما الأحال ُم ّ
بع�ضنا ي ّت ُ
ُ
هلة:
ال�س ِ
كئ يف حيا ِت ِه على �أحال ِم ِه ّ
���ي (ي��ع��ي�����ش)� .أ ّم����ا ا ّل��ذي��ن ي�� ّت��ك��ئ��ونَ على
ك ْ
َ
التفت
عبةَ ( :ي ْحيون)ُ .ث َّ��م
ال�ص ِ
�أحال ِم ِهم ّ
نف�س ِه وهو ُي ُ
ّ�سيان �أنْ يتذ ّك َر
حاول يف الن ِ
�إىل ِ
احللم ا ّل��ذي ر�آه َ
ليلة البارحة،
مالمح ذلك
َ
ِ
وق��ال :كيف يل �أنْ ُ�أت��رج َ��م ذل َ
َ
الغياب/
��ك
َ
احللم و�أُحي َلهُ �إىل �س�ؤال .كيف.!!.
َ

تولدُ من عرق الأ ّيا ِم
ال�صور ْه
ومن دفءٍ ّ
ووحيد ًا ت�صعدُ نحو النّو ِر
الهية  ..كالأ�سطور ْه
ك�أمطا ٍر
ٍ
املاء
�ستعود نب ّي ًا للزيتون ِ وطور ْ
تنفخ يف ّ
ُ
ال�شايْ
ُ
تنفخ يف ّ
وحتاول �أن َ
م�س
ال�ش ِ
�ستطفئها الآنْ ..
للكوكب
لت�ص َري دلي ًال
ْ
ُملك ًا للنايْ ..
تغ�ضب �إن هربتْ تفّاحهْ
ال
ْ
و�أنا � ُ
ْ
خلفك
أرك�ض
و� ّ
ال�ساحهْ
أعط ُر بالفرح ّ
......
ع ّل َ
املغيب ..
قت روحي يف
ِ
اللهيب
�شرب
طفل
�ضائع َ
ك�شم�س ٍ
ِ
ْ
ٍ
ان ْ
املاء
علي ْ
رث ّ
ان ْ
ت�سابيح الفراقْ
رث على وجهي
َ
ْ
البيوت
غابتْ حروفك يف
نامت طيوفك يف احلدا ْد
فاج�أتني بالربق �أخ�ض َر �سابح ًا
امللكي يف ِّ
كف الإلهْ
ب�شرودك ِّ
أمان اهللْ
ْ
من يا حبيبي يف � ِ
�أنا ال �أ�ضيفك للكال ِم
و� َ
أنت ملحمة الغرا ْم
�أنا �إن ترك ُتك هارب ًا
من ذا يعيدُ َ
يل احلما ْم
تاء �إىل ّ
ي�أتي ّ
تاء
ال�ش ُ
ال�ش ْ
البقاء
ت�أتي تفا�صيل
ْ
َ
ْ
للنبات
أ�ضيفك
�أنا ال �
للزيتون ّ
لل�شجر املُعا ْد
لل�شم�س ..
ِ
ُ
ت�ستنطق الأحجا َر
يا �شقوتي
ُ
لل�س ْ
هول
تنزف يف دموعي ّ
املاء ّ
الطهو ْر
ت�ستمرئ َ
ْ
الف�صول
و�أنا �أ�س ُري َك يف
َ
و�أنا
خ�صيمك يف العيونْ
ُّ
�سينف�ض الكال ْم ؟
�أ ّنى
���راك ال�� ّت�ين يف الغ�صن
ه��ل يف ع ِ
احلليبي الوالد ْه
ِّ
وت يا ولدَ ّ
ّ
ال�شهاد ْه؟!
ت
ال
أمان
�أم يف � ِ
ِ
نحوي ْ
تعال
�سمراء تفتقدُ
غيمة
مرتقرق ًا يف
ٍ
َ
ماء
ّ
ال�س ْ
ثلوج �أنت تعرفها
هذي
ٌ
وتعرف ما تخ ِّبئ من ثما ْر
ْ
اخليال
كم �أنت الحقت
م��ن يخلط الأ����ض���واء ميزجني
ب�أفراخي ال�سعيد ْه
ٌ
ع�شب ب�سيط � ..أغنيات للأمري ْه
ٌ
ّاحة
ما ي�شتهي
الفقراء من تف ٍ
ُ
كانت هناكْ
َ
ْ
أغنيات
�شواظ ال
كانت

يتيم
خ ّلف َتني جرح ًا ْ
امللعب ال ّناريّ فانتفخ
�أطلقتني يف
ِ
ني
احلن ْ
اجلرح
مفتوح على ليل حزينْ
ٌ
ُ
ُ
للقمح ت�صلبهُ
ني
املناجل  ..للأن ْ
هذا هو احلقل ا�ستفاقْ
عمياء مت�شي بيننا
ب�سنابل
ٍ
َ
حدف ) النّها ْر
مت�شي �إىل ( ِ
ك���م ���ص��اف��ح��تْ وج��ه��ي ق��ن��ادي ُ��ل
احلما ْم
����دفء ي�سري يف
�أن���ا م��ا مللتُ ال
َ
ني
لل�سن ْ
ٍ
عروق ّ
ُ
قد �أزه َر الليل املعربدُ يا حبيبي
..
ٌ
�أزهرتْ
ليمونة كانت هناكْ
ه���ل ك��ن��ت حت�����س��ب��ه��ا ال�����ش��م��و� َ��س
الالهيهْ ؟
م���اء
ه���ل ي�����ش��رب ال��ع�����ص��ف��و ُر َ
ال�ساقيهْ ؟
ّ
طال البعا ُد عن القوايف ّ
ال�شارد ْه
ل���ك وث��ب��ة ال��ل��ي��م��ون خ�ضرته
ّ
ال�شج ّيهْ
عجل جيوبك من ثمار
فاملأ على ٍ
املزهر ّيهْ
م��ا ك��ان �أح�لاه��ا  -عيونك حني
ال�صب ّيهْ
تنتظر ّ
كانت على ّ
اك ( حريانهْ )
ال�ش ّب ِ
ً
خائفة و (
كانتْ على الأ�شجار
زعالنهْ )
هذا هو احلطب ا�ستدا ْر
وتغ�ص ّ
يف النا ْر
يرتادين
ّ
ْ
ابتعدت ْ
هناك
�أغ�صانك
ً
املاء
خ ّلفتني جرحا بح�ضن ْ
�أ�سرتجع احليطان ُ � ..
أبحث عن
�صو ْر
ُ
ُ
و�أنا �أموت � ..أموت من قفري ومن
قهري
فهذا ّ
ال�شعر ال يكفي ..
“ وه���ذي ال����دّ ار ال تبقي على
أحد“
� ٍ
مطر  ..على
ثمر  ..على ٍ
على ٍ
ب�صل  ..على زهر احليا ْة
ٍ
يا فو َم تلك ّ
ْ
كريات
الذ
يف قلعتي �أفدي جيو�شي ال ّزاحفهْ
يف خلوتي �أبكي دُمايَ الهاربهْ
���ات ال��ل��ي��ل ق��د ت���أت��ي
م��ن زق���زق ِ
ُ
الرتاب
قناديل
ْ
َ
�سراب
لتحمل ما تبقى من
ت�أتي
ْ
�شم�س �ستحملها ّ
ال�شظ ّية نحو
ٌ
خراب
وبلدتنا
بلدتنا
ْ
املغيب
�أطفئ �شمو�سك يف
ْ
ما كنت �أج��ر�ؤ �أن �أراك ُم�سربالً

• فرا�س فائق دياب
الق�صب
بد ِم
ْ
و�إ ّ
يل باحلنّاءِ كي ت�أتي ن�ضري ًا
مثل �أعيا ِد البلدْ
م�شبك للور ِد �أم بالثلج
بخوامت �أم
ٍ
ٍ
يندثر اجل�سدْ ؟
�صرنا عد ْد
�صرنا بد ْد
يا طائر الفينيق ال ترتك غدي
ّداء
تعبت �أ�صابيع الن ْ
ً
ْ
�سو�سن
غيمة من
طارت دموعي
ٍ
للغياب
راحتْ تل ّو ُح
ْ
�أر�ض ت�ؤرخنا  ..زهو ْر
قد �ض ّمك ّ
ْ
البتول
الع�شاق والوطن
و�أن��ا تع ّلقني احلكاية يف ذيول
للدّ روب
ما كان فردو�س ًا دمي
للهروب
يكفي �صال ًة
ْ
يف �أيِّ مزمو ٍر � َ
أراك م�شع�شع ًا
يا حام ًال �سفر العناقْ
يف �أي �صنبور ُّ
املاء
تزف ْ
ي�شرب الع�صفور �أم يرثي
ه��ل
ُ
ماء
ّ
ال�س ْ
يا فا�صل الرتفيه يف لغة الغما ْم
ٌ
لغة حما ْم
يرتاح الكال ْم
وهناك
ُ
اخليل ت�سبقني � َ
ُ
إليك ع�ش ّي ًة
� ُّ
أن�سل وحدي من ُر ْ
باك
كريح جاحمهْ
يا هارب ًا نحوي ٍ
ْ
�صباك
ال �شيء �أحلى من
ال �شيء �أبهى من ْ
بهاك
بي�ضاء
نبتة
يف ٍ
َ
ز ّي َ
نت الدّ يا ْر
ُ
ْ
ما َ
اخليال
وهم
كنت
تعرف �أ ّنها ُ
الف�ضاء
�ضاق
ْ
البكاء
عطر ت�أ ّبدَ يف
ٌ
ْ
�ضاء
( طه ) حبيبي يف وداع املاءِ ْ
( طه ) ال�شذا :
خواء ..
�أنا مل �أكن �إال
ْ
��را���س��ي ال��وق��ت م�� ّزق��تُ
وع��ل��ى ك
ْ
ْ
انتظارك
�أ ّنى �أُ�ضيفك للغما ْم ؟
�س� ّ
الهواء
جل�س
أجل�س مثلما َ
أظل � ُ
ْ
يف �شرفة القرميدْ
يبكينا احلما ْم
...
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بالغة اخلطاب وعلم الن�ص

• ح�سان عطوان
لقد مهدت االجت��اه��ات الأ�سلوبية �إىل تقدمي اخلطاب يف
�إطارها املعريف اجلديد امل�ستند �إىل العلوم التجريبية وت�أثري هذه
العلوم البحتة يف الظواهر الأدبية ،يبحث كتاب عامل املعرفة
ال�صادر عن املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت
واملو�سوم بــ (بالغة اخلطاب وعلم الن�ص) ت�أليف د� .صالح
ف�ضل ،يف هذه االجتاهات حيث املنطلق اجلوهري الذي تت�أ�س�س
عليه بالغة اخلطاب اجلوهري ،وما �أ�سفرت عنه من تبلور علم
الن�ص يتجلى يف التمييز بني املحور التاريخي ،الذي ُيعنى بتطور
الظواهر ،و�صريورة �أو�ضاعها يف فرتات زمنية متعاقبة كما يهتم
مب�شكالت الن�ش�أة والتحول وعوامل النمو والتدهور واملحور الآين:
الو�صفي.
الذي يركز يف حتليله لظواهر على جملة عالقاتها و�أبياتها
املرتاكبة وانتظامها يف ن�سق ديناميكي قبل �أن يقوم بدمج املحورين
(التاريخي) و(الو�صفي) وحتليل الظواهر وظيفي ًا.
وهنا يتم التمييز احلا�سم بني العلم وتاريخه ،فتاريخ علوم

الطب والطبيعة واللغة والنف�س مث ًال ،يختلف بال�ضرورة عن
ال�صورة الأخرية التي انتهت �إليها هذه العلوم يف �أو�ضاعها املعا�صرة.
ي�سلط هذا الكتاب على حتوالت الأن�ساق املعرفية يف (اللغة)
و(علم النف�س) وعلم اجلمال وال�شعرية ،كما ي�ضيء االجتاهات
اجلديدة وبالغة الربهان وبالغة البنيوية العامة ثم يتطرق
�إىل الأ���ش��ك��ال البالغية وم��ف��ه��وم ال�شكل وحت��دي��د الأ���ش��ك��ال
ووظائفها الأ�سلوبية ،ثم يتلبث لدى علم الن�ص و�أبنيته ويحلل
الن�ص ال�سردي وبالغته و�أ�ساليبه و�أمناطه ويتوقف �أخري ًا لدى
�سيمولوجيا الن�ص ال�سردي.
ولقد لوحظ �أن ترابط ًا ما بني (علم النف�س) و(علم الن�ص)
حيث ي�شرح علم النف�س طبيعة العمليات اللغوية و�آليات انتاجها
وتلقيها الأمر الذي �أدى �إىل بحث املتغريات التي �أف�ضت �إىل ن�شوء
البالغة احلديدة وعلم الن�ص.
كما لوحظ �أن �إ�سهام ال�شعرية يف ت�شكيل بالغة اخلطاب
الأدبي يعد جوهري ًا ،حيث يت�أ�س�س مو�ضوع العالقة بني البالغة

كاتب �أعرفه:

الدكتور �سامي اجلندي

وفن ال�شعر على اعتبار �أن كليهما من فنون ال�صناعة ال�شعرية يف
جمال اللغة.
فالبالغة يف بعدها الأ�سلوبي املبا�شر تتمثل يف معرفة وحتديد
الإجراءات اللغوية املميزة للأدب.
�أما ال�شعرية فهي املعرفة امل�ستق�صية للمبادئ العامة لل�شعر.
وهنا يت�ساءل (تودوروف) هل اللغة املجازية هي ذاتها اللغة
ال�شعرية؟!
وما العالقة بينهما؟ لينتهي �إىل و�ضع اللغة املجازية مقابل
اللغة الأدبية �أو ال�شعرية.
على �أن من واجبي الإ�شارة �إىل �أن هذا الكتاب يتطرق �إىل
حتول املفاهيم �سواء يف البالغة اجلديدة� ،أو البنيوية �أو حتليل
اخلطاب وال�سيميولوجيا ،والكتابة عند درجة ال�صفر ،الأمر الذي
يتوجب منا القراءة امل�ستب�صرة املت�أنية التي حتتاج �إىل غري هذه
العجالة املبت�سرة.

ق�صيدتان

• عبد الكرمي دندي

َر َّب �ضارة نافعة حكمة ما �صدقت يوم ًا ح�سب علمي على م�سرية �إن�سان �أعرفه كما
�صدقت على الأديب د� .سامي اجلندي ،فحني تعرث يف عمله ال�سيا�سي ،وخ�سر الدور
الذي َّ
تنطع له منذ اليفاعة وال�شباب ،حيث تاه بني التيارات امل�ضطربة واالجتهادات
املتنافرة ،فنك�ص عن ذلك كلّه �إىل كهف ذاته التي ع�شقت الأدب يف مدر�سة والده ،وراح
فن الق�صة عطاء متميزاً،
ي�ستقري حما�ستها ملا �أراد �أن يكون له من ح�ضور ،ف�أبدع يف ّ
ي�ستمدُّ من البيئة االجتماعية واجلغرافيا �إطارها وير�سم مالمح �شخ�صياته مبهارة
لغوية وكذلك ي�سرد احلدث ويدير احلوار بني ال�شخ�صيات من �أفق ثقايف يثقل على
القارئ ولقد �أعطى كثري ًا �أذكر منه ما حفظت ذاكرتي:
1ـ ك�سرة خبز.
2ـ �أحداث يف املنفى.
3ـ �صديقي �إليا�س.
4ـ �سليمان.
وكان يرتجم بني الفينة والأخرى يف مرحلة العمل ال�سيا�سي بحذر �شديد وانتقائية
مر�سومة ،فربحت املكتبة العربية من ترجماته ما �أذكره:
1ــ �آراغون.
2ــ جمنون �إلزا.
3ــ بيت الأرواح.
4ــ مائة عام من العزلة.
5ــ �سقوط ال�سنديان.
وخالل ت�أمالته يف عمره الذي م�ضى ،والأدوار التي عا�شها على م�سرح احلياة ومن
موقف النقد الذاتي والت�أريخ للمرحلة د َّون كتابني (عرب ويهود) و(البعث) وهو الآن
عاكف على الرتجمة والت�أليف رغم َّ
ال�سن ووهن اجل�سد يف �صومعته
ال�شيب وحكمة ّ
التي ورثها عن �أبيه مب�سقط ر�أ�سه (�سلمية) وفيها يحاور ز ّواره حول الأدب وما �أبدع
فيه ،وكيف �ضيعت ال�سيا�سة �أيامه �سندى ،ون�صيحته يل ما تزال جتلجل يف الذاكرة
حتى تكون �شاعر ًا حق ًا عليك ب�إتقان لغة �أجنبية �أو �أكرث ،ومقالته يف جمهور ال�شباب
ما تزال هي الأخرى جتلجل �أجمل الق�صائد مل تكتب بعد و�أف�ضل الق�ص�ص مل تدَّ ون.
فيجب التحدّ ي للراهن و�ص ً
وال �إىل امل�ستقبل على هدى البعث العربي ور�سالته
اخلالدة ،وم�ساء كلّ يوم بعدما قاربت على ال�سبعني ونيف �سنة ،يرت ّي�ض على الطريق
العام مع �صديق ما يروح بذلك عن نف�سه كاللة الرتجمة �أو الت�أليف �ساعات نهاره ،فهو
يقرع الزمن بهذه الإبداعات كما يقول ،والإن�سان ال يغ�سل يديه من ماء النهر مرتني
يف الوقت نف�سه.

• ن�صوح فاخوري
خرجوا من الدنيا
تعب ال�شيوخ من ال�سرى ،فطوى ث��رى الهول
البنون
�أعياهم �شرف ال�صراع ،فط�أط�أ ال�شرف امل�صون
تعب ال�شيوخ ل�شد ما ق�صمت ظهورهم ال�سنون
•••
خرجوا من الدنيا ومازالوا بها يت�شبثون
•••
وعلى ال��رم��ال اخلر�س مي�ضي ال�ضائعون بال
عيون
�أعمى ،يجر وراءه �أعمى ،وهم يت�سولون
•••
نف�ض اجلراح على الرمال مقاتلون جمرحون
وت�سابق الفر�سان يقتحمون �أ�سوار اجلنون
زوديني مب�شعل اجلرح و�ضاء
ومدى لهيب جرحي اتقادا
بلغت ثورتي ذراها
وراحت ،يا فل�سطني
يف الذرى تتنادى
موعد ال ميوت
بل نحن يف الدرب زحوف
مت�ضي �شرى وجالدا
هي ذي �صيحة ال�سيوف
تدوي يف ن�شيد دام
ي�سيل جيادا
يتنادى الفر�سان من كل فج

مطلق من ظاللهم مرادا
كل جرح ين�ساح يف فرح النار
حنينا يقرب االمادا
واحلراب ال�سمراء ظم�أى
تغني� ،أب�شري وجهك امل�ضيع عادا!!
وال�صناديد لوحوا باملناديل
ف�سال ال�سهل العري�ض ورادا
بورك املارد الذي مات �ألف ًا
ثم �ألق الأكفان والأبرارا
م�شرقا من غياب الرتب ،والأعماق
ين�شق موعد ًا �إرعاد ًا
ينف�ض ال�صخر عن هياكله الغرب
ومي�ضي مثل ال�صباح امتدادا
�أنه املارد الذي �أطلق الطغيان
منه الفوالذ والأحقادا....
•••
� ّأي فل�سطني ،جرحك البطل الفذ
زها يف انت�صاره �أو كادا!!
ومناديلك املخ�ضبة احلمراء
جتري تخ�ضب الأبعادا
� ّأي فل�سطني� ،ألف لبيك،
ثم انعقد اجلرح
بالزناد انعقادا!!..
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تتمات

"ال�سنة التا�سعة والع�شرون"

ال�شعر ال�سوري يف مواجهة العدوان على �سورية /تتمة� /ص2

َ
خ�ضر�ض ُر اجلدَ ُب
نزف �أحمرهم ُي
من ِ
ق�صيدة تقليدي��ة باملبنى واملعنى على البحر
الب�سي��ط ،ح��اول ال�شاع��ر فيه��ا تقلي��د ال�شعراء
القدام��ى �أجاد بنظمها ومل ي���أتِ بجديد فح�سب
ب��روا ب��ه والأر���ض ترت��وي من
ال�شه��ادة ميث��اق ُّ
�أرجوان دمائهم..
ويطالعن��ا ال�شهي��د العقي��د �أم�ين �سرحي��ل
بق�صي��دة ثرث��رة نظمها قب��ل ا�ست�شه��اده عندما
كان حما�صر ًا مع رفاق ال�سالح يف الرقة.
�أ�شتاقُ �أهلي و�أوالدي و�أ ُّم ُه ُم
عينيك يا ُ
ُ
غزل
ومبلغ ال�شوقُ يف
ِ
�أما ُه �إن جاءت الأخبا ُر تندبني
ُ
ينهمل
ب�صمت وخلي الدمع
فابكي
ٍ
�سرحيل نظ َّمها يف �صد ِر مطلعِها
ُ
الرجل
رب �أيها
كف َك ْف
َ
دموع َك وا�ص ْ
�إن��ه عل��ى يقني م��ن ال�شه��ادة ينتظ��ر م�صريه

املحت��وم ،ويعج بحناياه ال�ش��وق لأ�سرته وخا�صة
ابنته ال�صغرية غزل و�أم��ه التي يناجيها ويطلب
منها �أن تلقى نب�أ ا�ست�شهاده بالدموع املنهمرة.
وك�أين بال�شاع��ر ه��و الذي يبك��ي على نف�سه،
وج��اءت الق�صيدة عمودية على البحر الب�سيط،
بقافيته��ا الالمي��ة اجلميل��ة لتذكرن��ا مبعلق��ة
الأع�شى:
ودع هريرة �إن الركب مرحتل
وهل تطيق وداع ًا �أيها الرجل
متي��زت بالعواط��ف ال�شجي��ة وان�سي��اب
العبارات �ضمن جر�س مو�سيقي جميل ،وا�ستخدم
ال�شاعر �أ�سلوب املبا�شرة بالنداء�« :أماه» ،والطلب
كاف و�أن ال�شهادة قاب
«فابك��ي» ،ف�لا وقت لدي��ه ٍ
قو�سني �أو �أدنى منه..
ومازال��ت الأث�لام تنهم��ر نزيف�� ًا ت��ارة ون��ار ًا
طور ًا متاهي ًا مع جراح الوطن املطعون بخا�صرته،

ومازال��ت ن��داءات ال�شع��راء تدع��و �إىل احل��ب
واخل�ير ،ومرك��ز �إبداعه��م ين�صب عل��ى الإن�سان
بلحظ��ة تاريخي��ة يقب�ض��ون فيه��ا عل��ى اجلم��ر
وعيونه��م معلقة ب�سماء الوطن ،ي�ستمطرون منها
اخلال�ص...
ت�س��ا�ؤل �أزيل ي�تردد عل��ى �أل�سن��ة ال�شع��راء،
وه��م ين�شدون للح��ب ،واخلري اجلم��ال ،و�شاعرنا
الي��وم يتلم���س اخلال���ص به��ذه الأقاني��م ليبعث
الوط��ن م��ن جدي��د ،عبارات��ه م�سرت�سل��ة حتم��ل
ب�ين طياتها مع��انٍ �سامية ،وم�شاع��ر دفاقة ،على
الرغ��م م��ن اله��دوء ال��ذي خي��م عل��ى العب��ارات
وجاءت ال�صور جديدة مبتكرة..
�إذا جتولنا يف �أنح��اء امل�شهد ال�شعري الراهن
تطالعن��ا �أ�صوات �شبابية� ،ص��ورت معامل احلرب،
فل َ
رن كيف تعاطى معها البع�ض:
تق��ول ال�شاع��رة ال�شاب��ة ب�سم��ة �شيخ��و

«�ساحموين»:
�أيتها الأر�ض �ساحميني
لأننا �سنُ�ص َل ُب على ج�سدك
و�س َتدقُّ �شواهدُ قبو ِرنا
ُ
حلمك
ري يف
ِ
م�سام َ
ه��ي الأنث��ى تط��ل م��ن ق�صيدته��ا بكلم��ة
«الأر���ض» ،ب��ل ه��ي الأم الت��ي تطل��ب ال�شاع��رة
فيه��ا ال�سم��اح بعدم��ا �آمله��ا �أن تطع��ن �شواه��د
القب��ور �صدرها كامل�سام�ير فتفجع كما تفجع الأم
ب�أبنائه��ا ،والأر���ض يف الق�صي��دة حي��ة م��ن حلم
ودم .ويج��در التنوي��ه �إىل �أن ال�شع��راء ال�شباب
عا�شوا بظ��ل الأمن والأم��ان ،فالوطن على عقود
طويل��ة مل ي�شه��د �شيئ ًا م��ن اخل��وف �أو احلرب �أو
املوت ،لذا نراهم م�صدومني �أمام هذه امل�شاهد..

بني الظاهر والباطن /تتمة� /ص4
ونح��ن نح�ترم �إن�سان ّيتن��ا ونح�ترم �إن�سان ّي��ة الآخري��ن وتاري��خ
الب�شر ّي��ة ٌ
�شاهد على انت�صاراتنا...
مثقل بهمومها وتاريخنا �أكرب
ٍ
والتّخطي��ط مل�ستقب��ل �أجيالن��ا �أن يعي�ش��وا �إخ��وة �سع��داء حم ّبني
مت�ساحمني ،ولك��ي يرحمونا يف م�ستقبل الغيب املكنون و�أن يقولوا
عنّ��ا � ّإن �أجدادن��ا كان��وا �أذكياء �أكفّ��اء يف م�سرية حياته��م ،وكانوا
جديرين بج�سد احلياة وروحها...
� ّإن الأب احلري�ص علىم�ستقبل �أوالده ال يو ّرث م�شاكله لهم وعلقم
احلي��اة ومرارته��ا بعد رحيله ...ب��ل يرتك لهم ب�صم��ات وا�ضحة
وح��ب الإن�س��ان لأخي��ه الإن�سان،
يف عفّ��ة النّف���س ونزاه��ة الي��د
ّ
ال�ص��ادر م��ن ق��رار النّف���س والثّق��ة به��ا ،وق��ول احل��قّ
والتّ�سام��ح ّ
والرذيلة...وتوريث �أبنائه �سعادة احلياة
والف�صل بني الف�ضيل��ة ّ
والرخاء...
يف العدل
ّ
واحلب واخلري ّ
ّ
تتح�ض��ر بقياداته��ا وقادته��ا املخل�ص�ين الأوفي��اء...
وال�شّ ع��وب
علين��ا �أن نعلّم �أبناءنا و�أحفادنا �سرية �أولئك العظماء يف تاريخنا
املعا�صر وال�سابق...

الدين يفت��ح القد�س يف معركةحطّ ني
فها ه��و القائد البارز �صالح ّ
امل�شه��ورة ّ
يف��ك �أ�س��ر ثالث��ة �آالف �أ�س�يراً ...رغم �أنه��م �شاركوا يف
الدم��اء ...هذا
�إذالل الأم��ة ومت��ادوا يف الذّ ب��ح والتنكيل و�سفك ّ
الت�سام��ح النبيل �أذه��ل مفكّري �أورب��ا و�أده���ش رجاالتها وجعلهم
يفكّ��رون ب�سلوكهم الأهوج ،و�أفعالهم الرعن��اء التي تلطّ خ جباهم
الرجل العظي��م� ...إنمّ ا كان باحث ًا
بو�صم��ة اخلزي والعار ..ه��ذا ّ
ع��ن العدل يف العائلة الب�شر ّي��ة ...ال ير�ضى لنف�سه ولأمته الذلّ
وحت��ى ي�أب��ى ال��ذلّ لأعدائ��ه ...ولذلك �س ّم��اه �أع��دا�ؤه باخل�صم
العادل...
ر�سخت
أزهقت
�
التي
أرواح
ل
ا
آالف
�
و
ج��رت
التي
ماء
الد
�سواق��ي
� ّإن
ّ
ّ
الأحق��اد يف �أنف���س �أمتنا ...ف�لا �سبيل �أمامنا �إ ّ
ال اتّخ��اذ التّ�سامح
ً
خدم��ة لأجيالن��ا
ال�س��وداء
عالج�� ًا لإطف��اء ن�يران الأحق��اد ّ
القادمة...
ً
� ّإن ح�ض��ارة اجل�س��د �أو ح�ض��ارة التّقن ّي��ة تزداد يوما بع��د يوم...
�أم��ا ح�ضارة الإن�س��ان وتتخ ّبط وتتقهقر يف �أغ��وار االنحطاط...

والدخالء والز ّوار الثّقالء ال يحلّون م�شاكلنا ..و�أزماتنا
والغرباء ّ
امل�ستع�صية ال�شّ ائكة..
نح��ن �أبناء هذه الأمة �أدرى بها...ونحن حكما�ؤها وعلينا �أن نغيرّ
�أنف�سن��ا ونبذره��ا ببذار الع��دل والت�سام��ح واملح ّب��ة ... ...لنبني
وطن ًا يرفرف عليه علم العدل والتّ�سامح واملح ّبة والإخاء...
ّ
ب�شاقة ل ّأن �أمتن��ا لي�ست عقيم��ة ...ل ّأن الأمة
تل��ك مه ّمة لي�س��ت
الرجال لي�ست
الت��ي �أجنبت من رحمه��ا �أولئك الأفذاذ و�صنادي��د ّ
عاجز ًة عن الإجناب!!...
مند ج�سور الثّقة بني بع�ضنا بع�ض ًا
والأمانة التاريخ ّية تقت�ضي �أن ّ
�لا �ش��ك ً
��وال وعم ً
ق ً
ال وم�ضمون�� ًا يف �سلوك عمل��ي ج��اد ...و�أن نقيم
�أعم��د ًة و�أوتاد ًا م��ن املح ّبة املتمثّلة بالتّ�ضحي��ة والعطاء لتوطيد
والرخاء يف ربوع وطننااحلبيب.
�أركان الأمن ّ
وال�سالم والعدل ّ

فقه الت�سامح يف فكر عبد احل�سني �شعبان /تتمة� /ص6
الق�ضاي��ا االجتماعي��ة يج��ب �أن تخ�ض��ع لقان��ون
الدولة الواحد.
وث ّم��ة دع��وات ب��د�أت تظه��ر تدع��و �إىل
اال�ستعا�ضة عن مادة الرتبي��ة الدينية مبادة ميكن
ت�سميته��ا – م��ادة الأخ�لاق – ت�ستم��د معطياته��ا
م��ن املب��ادئ الديني��ة ال�سمح��ة ،لن�ش��ر الت�سام��ح
وا�ستبداله��ا بالأخ�لاق .بيئة التعليم ه��ي الأ�سا�س
مل�ستقب��ل ال يف��رخ عنف�� ًا ورف�ض�� ًا للآخ��ر�...إن
م�صطلح��ات اجلماع��ات التكفريي��ة املتداولة اليوم
م��ن تكف�ير وجه��اد التكف�ير وحماكم �شرعي��ة.....
ه��ي م�صطلحات تعلمها الط�لاب يف املدار�س العادية
وع��ززت يف امل�ساجد(الت��ي ت�ش��رف عليه��ا الدول��ة)
يف فه��م �أح��ادي مت�صل��ب متع�ص��ب ال ميك��ن �أن يقبل
الت�سامح.
البيئ��ة التعليمي��ة احلالي��ة الت��ي ترتك��ز على
احلف��ظ والتلقني وفر���ض �آراء املعلم� :أح��د �أ�سباب
ظه��ور �أحادية التفكري....عندما يطلب من الطالب
حفظ ن�صو�ص مغلقة ال ميكن مناق�شتها �أو التعار�ض
معه��ا �أو حت��ى فهمها لأنه��ا ن�صو���ص مقد�سة�،إ�ضافة
�إىل ط��رق التدري���س املتوافق��ة م��ع ع��دد الط�لاب
الهائ��ل جتع��ل ج��دوى التعلي��م ناق�ص��ة ،وجتع��ل
املدر�سة مرتع�� ًا لتخريج �أن�صاف الأميني واملتع�صبني
و�أع��داء الت�سامح.....لذل��ك �أج��د �شي��وع الت�سامح

مل�ستقبلنا يبد�أ من الرتبية ومن املدر�سة.
وق��د تن��اول امل�ؤل��ف �شعب��ان خمتل��ف جوان��ب
الت�سامح(دولي�� ًا وعربي�� ًا وديني�� ًا و�سيا�سي ًا)فلم��اذا
�سماه فق��ه الت�سامح؟ ...بع�ض الكلم��ات ذات الرنني
الدين��ي اخلال���ص ت�ستخ��دم يف جم��ال واح��د ،م��ن
ذل��ك ا�ستخ��دام حت��رمي العن��ف يف �أكرث م��ن جمال
يف الكتاب؛والأ�سا���س جترمي العنف لأن ذلك �أقرب
مدني ًا وقانوني ًا لأهداف مدنية الدولة.
و�أعتق��د �أن م�ض��ادات الت�سام��ح كان��ت ت�ستح��ق
�لا م�ستق ً
ف�ص ً
�لا؛ لأن م��ن يتم�سك باملب��ادئ واحلقوق
قد يعتقد ب�أن الت�سام��ح تفريط باملبادئ واحلقوق.
و�أك�بر مثال ه��و ق�ضي��ة فل�سط�ين ال�سليب��ة ،ق�ضية
العرب املركزية ،وهي �أهم ما يتم�سك به الراف�ضون
للت�سامح.واحلقيقة �أن فكرة الت�سامح مطلوبة دوم ًا،
حت��ى يف الق�ضي��ة الفل�سطينية؛ لأن فك��رة الت�سامح
موجه��ة نح��و التعام��ل م��ع اليه��ود وقب��ول ديانتهم
ومعتقداته��م كم��ا ي�ؤمن��ون بها....ف���إن الر�س��ول
الكرمي قب��ل اليهود وحفظ له��م حقوقهم بو�صفهم
مكون�� ًا من مكونات املدينة املن��ورة ،واخلليفة الثاين
عم��ر قبل وج��ود الن�صارى يف القد���س دون �أن يعني
ذل��ك مهادنتهما للديانة اليهودية وامل�سيحية؛ و�إمنا
الق�ضي��ة حلف��ظ حق��وق الأف��راد باملعتق��د وحرية
العبادة....وهذا هو املوقف املدين اليوم؛ فالرف�ض

والعن��ف وع��دم الت�سام��ح موجه – و مطل��وب  -نحو
الكي��ان ال�صهي��وين ال��ذي اغت�ص��ب الأر���ض و�ش��رد
ال�شع��ب وهو �أمر ال ميك��ن الت�سامح معه ؛ و�إال اقرتن
الت�سامح بالتهاون.
�إن ق�ضايا ما ي�سمى بـ (الربيع العربي) ال يطالب
الكتاب بها(الطبعة الأوىل  )2005وهي خطرية يف
مدلوالته��ا وارتباطاته��ا بق�ضي��ة الدميقراطية:يف
م�ص��ر التي انتخب��ت جماع��ة االخ��وان دميقراطي ًا
ف�سيط��رت عل��ى جمل���س ال�شع��ب ث��م ا�ستل��م �أمينها
رئا�سة اجلمهورية؛ فت�شكلت يف جمل�س ال�شعب جلنة
جله��ا م��ن االخوان لتعدي��ل مناهج التعلي��م! وو�ضع
الإخ��وان قي��ود ًا عل��ى ال�سياحة! (وهو م��ورد م�صر
الأ�سا�س��ي) و�ش��اع م�صطل��ح �أخون��ة الدول��ة ...وهو
ي�ستدع��ي فهم �أبعاد اللعب��ة الدميقراطية و�شروط
جناحه��ا؛ لق��د �أ�شار عب��د احل�سني �شعب��ان �إىل ذلك
يف مقابل��ة معه(االنتخاب��ات ال تعني الدميقراطية
لأن الدميقراطي��ة منظومة متكاملة �أحد قواعدها
االنتخاب��ات امله��م هو:ف�ص��ل ال�سلط��ات وا�ستق�لال
الق�ض��اء و�سي��ادة القان��ون واملحا�سب��ة وال�شفافي��ة
و�إ�شاع��ة احلري��ات) وفع ً
�لا ب��دون �ش��روط جن��اح
الدميقراطي��ة ت�صبح الدميقراطي��ة احالل م�ستبد
حم��ل �آخ��ر .ال�شرعية ال ت�ستمد م��ن الدميقراطية
بح��د ذاتها دائم ًا،ب��ل من ال�شعب،وم��ن مبادئ العقد

االجتماعي.
�إن �أي رم��ز دين��ي للدول��ة ...يعن��ي ب���أن ه��ذه
الدول��ة لهذا الدي��ن دون �سواه،و تف�س��ر الرموز �ضد
الفئ��ات الأخ��رى ....لأن املطل��وب حيادية الدولة
جت��اه �أديان �أفرادها....وه��و �أ�سا�س مدنية الدولة
احلديثة.
�إن الف�ساد �أكرب �آليات توليد العنف والالت�سامح؛
لأن��ه ي���ؤدي �إىل الإح�سا���س بالظلم ال��ذي يقع على
املحروم�ين؛ بوج��ود فئ��ة �أو جماع��ة حت�ص��ل عل��ى
مكا�س��ب الدول��ة ،وت�ستفيد من الظل��م ،لتغتني على
�آالم ومعاناة جماعة �أخرى...
وبط��رح املفكر �شعب��ان منظوم��ة الدميقراطية
والت�سامح املجتمعي :ي�ؤ�صل �أ�س�س احلياة ال�سيا�سية
للدول��ة العربي��ة املعا�ص��رة ،القابل��ة لال�ستم��رار
والنم��و ..كنا نعتق��د �أن احت�لال فل�سطني هو حجر
ع�ثرة والع�صا يف عجلة التنمي��ة العربية ...فتبني
�أن ع��دم التواف��ق وال�صراع��ات العربي��ة  -العربية
هي �سبب تعطيل التنمية ..و�أ�ص ًال هي �سبب احتالل
فل�سط�ين ،وا�ستم��رار الكي��ان ال�صهي��وين مرتبع�� ًا
عل��ى ال�صراع��ات العربي��ة ....باقتت��ال (الأخ��وة
الأع��داء) يف العراق ويف �سوري��ة ويف لبنان....ويف
تعطيل قدرات العرب التنموية.
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ال�شعر العربي احلديث :من االتباع �إىل االبتداع
�ص��در للباح��ث املغرب��ي الدكت��ور علي العل��وي كتاب
جدي��د بعنوان “ال�شعر العربي احلديث :من االتباع �إىل
االبتداع” عن مطبوعات الهالل مبدينة وجدة املغربية،
وق��د �سع��ى يف ه��ذا الكت��اب �إىل التعري��ف باملدار���س
ال�شعرية التي ظهرت بداية من النه�ضة العربية ،و�ص ً
وال
�إىل مرحل��ة م��ا بعد احل��رب العاملي��ة الثانية ،م��ع �إبراز
اخل�صو�صي��ات الفنية واملعنوية للق�صي��دة العربية عند
كل مدر�سة �شعرية ،ومالمح التجديد والتقليد فيها.
وق��د تطرق الدكت��ور علي العل��وي يف مدخل الكتاب
�إىل احلدي��ث ع��ن النه�ضة من حيث كونه��ا حركة �إحياء
ال�تراث القدمي م��ن جهة ،والتط��ور احلا�ص��ل يف الفنون
والآداب والعل��وم ،وط��رق التعبري ،والدرا�س��ات ،وغريها،
وم��ا �صاحب ذل��ك من تغري يف �أ�س�س احلي��اة االجتماعية
واالقت�صادي��ة والديني��ة وال�سيا�سي��ة م��ن جه��ة ثانية،
وخ���ص كل ف�صل من ف�صول الكت��اب الثالثة باحلديث عن
مدر�س��ة معين��ة من املدار�س ال�شعرية ،مع مراعاة الت�سل�س��ل التاريخي الذي ي�ساعد على
�إب��راز مالم��ح التقليد والتجدي��د التي مي��زت كل مدر�سة �شعرية على ح��دة ،عن طريق
حتديد مظاهر االتباع واالبتداع يف ال�شعر العربي مقارنة بالق�صيدة العربية القدمية.

�صورة من الذاكرة

من حفل تكرمي الأديب والناقد الراحل نعيم اليايف ويبدو من اليمني :د .ماجدة حمود� -أ� .ضياء ق�صبجي
الراحل د .اليايف وزوجته -ويف ي�سار ال�صورة �أ.حممود علي ال�سعيد -د .عمر الدقاق

ندوة (الأدب العربي والآداب العاملية ...الرتجمة ج�سراً)
2ـ د .ثائر زين الدين( -ال�شعر و�شهوة احلياة)
برعاي��ة الأ�ست��اذ الدكتور ح�سني جمعة رئي���س احتاد الكتاب
3ـ �أ .جه��اد الأحمدي��ة( -الإ�ضاف��ة واحل��ذف ..ال�شع��ر
الع��رب تت�ش��رف جمعي��ات (الرتجم��ة) و(ال�شع��ر) و(الق�ص��ة
�أمنوذجا)ً
والرواية) بدعوتكم حل�ضور ندوة بعنوان :
4ـ �أ .ح�سام الدين خ�ضور( -الرتجمة ج�سر ثقايف معريف)
(الأدب العربي والآداب العاملية ...الرتجمة ج�سراً)
ا�سرتاحة ملدة  15دقيقة (حفل �شاي)
وذل��ك يف مت��ام ال�ساع��ة العا�ش��رة م��ن �صب��اح ي��وم الأح��د
اجلل�سة الثانية:
 2014/12/7يف قاعة املحا�ضرات يف مبنى االحتاد� -أتو�سرتاد
 13.00 - 11.45ب���إدارة �أ.د .حمم��د توفي��ق يون���س مق��رر
املزة.
جمعية ال�شعر
برنامج الندوة:
5ـ �أ.د .ر�ض��وان ق�ضماين (حال الرتجمة ما بني الغزو الثقايف
االفتتاح 10.00 :كلمة �أ.د .راتب �سكر مدير �إدارة اجلمعيات
والعوملة)
اجلل�سة الأوىل:
6ـ �أ .مالك �صقور (يف الرتجمة)
 11.30-10.15ب���إدارة �أ .ح�س�ين الرفاع��ي مق��رر جمعي��ة
7ـ د .ن��زار بري��ك هني��دي (ناف��ذة عل��ى �شع��ر بورخي���س
الق�صة والرواية
وترجمته)
1ـ �أ� .أمين احل�سن( -جورج �سامل ..ترجمات وم�ؤثرات)

تعزية

تعزية

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي

رئي���س احت��اد الكت��اب الع��رب و�أع�ض��اء املكت��ب

و�أ�سرة حترير “الأ�سبوع الأدبي” يتقدمون ب�أحر التعازي

التنفي��ذي و�أ�سرة حتري��ر “الأ�سبوع الأدب��ي” يتقدمون

من رئي�س ف��رع ال�سويداء:الدكتور فايز عز الدين بوفاة
حادث �أليم.
ابن �شقيقه �إثر
ٍ
راج�ين اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

ب�أحر التعازي من الزميل �شاهر ن�صر بوفاة والده.
راج�ين اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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
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و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

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

�إعــالن مناق�صــة
يعلن احتاد الكتاب العرب عن �إجراء مناق�صة
لبن��اء �صالة متعددة اال�ستعماالت مب�ساحة 75م
و�أبع��اد ( )5 × 15م�تر وذل��ك وف��ق املوا�صف��ات
التالية:
ـ �أعمدة بيتونية مع �شناج �أر�ضي من اال�سمنت
واحلديد امل�سلح.
ـ جدران من البل��وك واال�سمنت � +شناج ربط
علوي للجدران.
ـ ال�سق��ف �أعم��دة حديدية وترابي��ع � +ألوان
م��ن ال�ص��اج م��ع طبق��ة � 4س��م ب�سيطة م��ن الرمل
واال�سمنت.
ـ نوافذ علوية من الأملنيوم من واجهة ال�صالة
 +باب لل�صالة من الأملنيوم.
ـ �سقف م�ستعار مع �إنارة من الداخل.
ـ �أر�ض ال�صالة من ال�سرياميك.
ـ طينة ج��دران ال�صالة م��ن الداخل واخلارج
مع طالء ال�صالة من الداخل.
يت��م تنفيذ طبق��ة الع��زل يف ال�سق��ف بو�ضع
�شبك��ة من احلديد وطبقة م��ن اال�سمنت ب�سماكة
 8ـ � 10سم.
ميكن ملن يود اال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة
دي��وان رئا�س��ة االحت��اد �أتو�س�تراد امل��زة ـ مقابل
الق�ص��ر الع��ديل اجلدي��د وتق��دمي عر�ض��ه حتى
نهاي��ة الدوام الر�سمي من ي��وم االثنني الواقع يف
.15/12/2014
رئيـ�س احتـاد الكتـاب العـرب

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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وفد من احتاد الكتاب العرب يف زيارة ملحافظ القنيطرة
قام وفد من احتاد الكتاب العرب برئا�سة
الدكتور ح�سني جمعة رئي�س االحتاد بزيارة
ملحافظ القنيطرة ال�سيد �أحمد �شيخ عبد
القادر وذلك م�ساء الأربعاء ،2014/11/19
و�ضم الوفد الدكتور نزار بني املرجة ع�ضو
املكتب التنفيذي ،ورئ��ي�����س هيئة املكتب
ال��ف��رع��ي ل�لاحت��اد يف القنيطرة الدكتور
�أح��م��د علي حممد وع�ضوي هيئة مكتب
فرع القنيطرة الأ�ستاذ عز الدين �سطا�س
والأ���س��ت��اذ جمال دورم�����ش ،وج��رى البحث
خ�لال اللقاء ح��ول دور الكتاب واملثقفني
يف تعزيز ثقافة املقاومة وف�ضح انتهاكات
وجرائم املجموعات الإرهابية امل�سلحة التي
تعبث ب�أمن املحافظة وبقاع عديدة من �أر�ض
الوطن ،كما مت بحث عدد من الق�ضايا التي
تخ�ص فرع القنيطرة ومنها ت�أمني مقر للفرع
على �أر�ض املحافظة ،ووعد ال�سيد املحافظ
بتقدمي ك��ل م�ساعدة ممكنة لتعزيز دور
الكتاب يف القنيطرة وتوفري �شروط قيامهم
بواجبهم ون�شاطاتهم الثقافية والأدبية،
وب��دوره �أك��د الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
االحتاد �أن �سورية تتعر�ض لأخطر عدوان

يف تاريخها مب�شاركة دول عربية و�إقليمية
مت�آمرة حتر�ض على الفتنة وتعمل جاهدة
لتمزيق وحدة ال�شعب ال�سوري...
ويف نهاية اللقاء �أك��د ال�سيد حمافظ
القنيطرة �أن هوية اجلوالن العربي ال�سوري

كانت و�ستبقى عربية �سورية �إىل الأب��د،
و�أن االنت�صار على امل���ؤام��رة لي�س بعيد ًا
و�أن �ساعة التحرير لن تكون بعيدة بف�ضل
ت�ضحيات �شعبنا وجي�شنا البا�سل بقيادة
ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.

(�أعمال قمر كيالين الكاملة)
عن وزارة الثقافة
�أ�صدرت وزارة الثقافة -الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،الأعمال الأدبية الكاملة
للروائية ال�سورية الراحلة قمر كيالين وجاءت يف ثالثة �أجزاء :الأول ي�ضم املجموعات
ق�ص�صية والثاين والثالث ي�ضمان الروايات.
وكانت وزارة الثقافة ال�سورية قد وعدت خالل حفل ت�أبيني �أقيم يف العام 2011م ،مبنا�سبة
مرور �أربعني يوم ًا على وفاة قمر كيالين ،بطباعة الأعمال الكاملة للروائية الراحلة  ،حيث
رحلت قمر كيالين يف العام 2011م عن عمر ناهز  84عام ًا تاركة للأجيال �إرث ًا �أدبي ًا كبرياً.

“�ســــــوناتا” ..عذوبة تبعثـر الك�ستناء
جديد ال�شاعر �أو�س �أحمد �أ�سعد
�ضمن �إ�صدارات وزارة الثقافة -الهيئة العامة ال�سورية للكتاب� ،صدر ديوان �شعري
جديد لل�شاعر �أو�س �أحمد �أ�سعد بعنوان (“�سوناتا”  ...عذوبة تبعرث الك�ستناء).
يت�ضمن الديوان جمموعة من الق�صائد التي حملها ال�شاعر �أو�س �أحمد �أ�سعد ،وم�ضات
�إبداعية مفعمة بالتميز والفرادة  ،كما حتمل من روح كاتبها ورغبته يف التجديد واخلروج
عن امل�ألوف ال�شيء الكثري.
وجاء الديوان يف � 212صفحة ،بغالف مميز يحت�ضن لوحة للفنانة ر�ؤى �أحمد ح�سن،
راق لأحمد يزبك.
وت�صميم ٍ

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 :با�سم عبدو

املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى

رئي�س احتاد الكتاب العرب

هيئة التحرير:

علي املزعل  -توفيق �أحمد
عدنان كنفاين  -د .ممدوح �أبوالوي
مراد كا�سوحة � -سوزان �إبراهيم

• نزار بني املرجة

يوم وزارة الثقافة
االحتفالي��ة املتمي��زة الت��ي �شهدته��ا دار الأوب��را
احتف��اء (ولأول م��رة) بـ «ي��وم وزارة الثقافة»
بدم�ش��ق
ً
مبنا�سب��ة م��رور  /56/عام ًا على �إح��داث وزارة للثقافة
يف �سوري��ة ،وحت��ت عن��وان "الي��وم ال�س��وري للم�صاحل��ة
الوطنية" برعاي��ة ال�سيد الدكتور وائ��ل احللقي رئي�س
رمز ودالل��ة ،فف�ض ًال
جمل���س ال��وزراء ،حمل��ت �أكرث م��ن ٍ
ً
ع��ن رمزي��ة املكان والزم��ان ،كان هناك �أي�ض��ا �إ�شارة من
الأ�ست��اذ ع�ص��ام خلي��ل وزير الثقاف��ة ،ب���أن اختيار ذلك
العن��وان ترجم��ة ل��ـ( :رهانن��ا الأكي��د واحلا�س��م ،عل��ى
م�شروعنا الثقايف القادر على تر�سيخ وعي عام ،ي�ستجيب
حلاجاتنا املجتمعية ،راهن ًا وم�ستقب ًال ،ويح�شد ال�سوريني
جميع�� ًا ،يف اال�صطف��اف الوطني ال�صحي��ح ،والقادر على
ح�س��م املواجهة بانت�صار ال�سوري�ين جميعهم ،بجميعهم،
وجلميعه��م) ،وت�أكي��د ال�سي��د وزي��ر عل��ى حقيق��ة ك��ون
امل�ش��روع الثق��ايف ه��و( :رديف حي��وي جلي�شن��ا املقد�س،
لأن بطوالت��ه الأ�سطورية م�ؤ�س�سة عل��ى ثقافة الفداء،
ثقاف��ة الت�ضحي��ة ،ثقاف��ة اال�ست�شهاد يف �سبي��ل الوطن،
وم��ن يحم��ل ثقاف��ة اال�ست�شه��اد ،ميل��ك ثقاف��ة احلي��اة
اخلالدة)..
وبدورها جاءت الفعاليات املرافقة لتلك االحتفالية
م��ن مو�سيقى ورق�ص باليه ،وم�شهد م�سرحي يذكر برائد
امل�سرح العربي �أبو خلي��ل القباين ،وافتتاح ركن ال�سينما
يف داب��ر الأوبرا ،ومعر�ض الفن الت�شكيلي الغني بلوحات
مع�برة عن �إبداعات الفنان�ين ال�سوريني يف هذه املرحلة
ذات اخل�صو�صي��ة م��ن تاري��خ �سوري��ة ،وكذل��ك املعر���ض
املراف��ق لإ�ص��دارات الهيئة العام��ة ال�سوري��ة للكتاب يف
وزارة الثقاف��ة ،واللوح��ات املو�سيقية لفرق��ة �أورك�سرتا
معه��د �صلحي ال��وادي( ..تفا�صيل يف م��كان �آخر من هذا
الع��دد) ،لت�ؤك��د �أن دور احلي��اة الثقافي��ة يف �سوري��ة مل
تتوقف..
وه��ذه الفعالي��ات الت��ي مل تقت�ص��ر عل��ى العا�صم��ة
دم�ش��ق ،بل رافقتها احتف��االت وفعاليات موازية �أقامتها
مديري��ات الثقاف��ة يف حل��ب و�إدل��ب وحم���ص وحم��اة
والالذقية وطرطو�س ودرع��ا وال�سويداء ودير الزور،..
حراك ثقايف جديد ،وتعرب عن �إرادة
ت�شري مبجملها �إىل
ٍ
حقيقي��ة �صادقة لبناء ثقافة وطني��ة جديدة ،ت�ستلهم
الع�بر مما حدث ويحدث من ا�ستهداف لهويتنا وانتمائنا
مل يع��د خافي ًا على �أحد  ،وحم��اوالت �شر�سة القتالعنا
م��ن جذورنا وتقوي�ض الإرث واملنج��ز احل�ضاري ال�سوري
ع�بر التاري��خ ،يف حقب��ة حق��د غ��ادرة للفك��ر التكفريي
الإرهابي البعيد كل البعد عن مبادئ الأديان ال�سماوية
ال�سمح��ة ،والبعي��د كل البعد عن منظوم��ة قيم و�أخالق
جمتمعن��ا العرب��ي ال�س��وري ع�بر كل مراح��ل التاري��خ
ل�سورية الوطن والإن�سان.
�إن االحتفاء وللمرة الأوىل بيوم وزارة الثقافة ،هو
م�ؤ�ش��ر وداللة �إىل ما تعنيه (الثقاف��ة) بو�صفها �سالح ًا
حا�سم�� ًا يف مواجهة خمطط��ات فكرية هدام��ة معادية،
طرح��ت نف�سه��ا من��ذ البدايات عل��ى �أنها ه��ي احلل وهي
امل�ستقب��ل ،ويف واق��ع الأم��ر �أنها م�ؤام��رات فكرية نكراء
معنى� ،إذ كيف لنا اال�ست�سالم
بكل ما حتم��ل الكلمة ــ من ً
والت�سليم بانت�ش��ار م�شاريع الأفكار الإرهابية التكفريية
امل�سلحة على �أنها البديل مل�شروعنا القومي العربي؟
لق��د كان االحتف��ال بي��وم وزارة الثقاف��ة منا�سب��ة
واكبته��ا متني��ات �صادق��ة لأدب��اء ومثقف��ي الوط��ن
بانطالق��ة موفق��ة لقط��ار الثقاف��ة م��ن جدي��د ،حام ً
�لا
الأم��ل ببن��اء م�ستقب��ل �سورية املتج��ددة ب��كل الإ�صرار
والعزمية والتفا�ؤل..
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