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"الت�شبيه" بني احلقيقة واملجاز
• عبد الكرمي حممد ح�سني
البد من مقدمات كلية جتعل الفكرة وا�ضحة قيا�س ًا بفهم
�صاحبها ،ثم بيان العلة يف ذلك الفهم ،ب�آية ما يدل على
�ضعف الر�أي ،وقد ال نقدم ر�أي ًا جديد ًا يخرج بالت�شبيه من
حيز املجاز لكن ما نقدمه ي�ؤتي الر�أي القدمي قوة مل تكن
له من قبل .جعلت هذا الكالم مدخ ًال للك�شف عن حقيقة
الت�شبيه ،وبد�أت بالقريب ،وهو الإمام يحيى بن حمزة
العلوي(749-هـ) وعاد بي �إىل البعيد �ضياء الدين بن
الأثري(637-هـ) فلهما ر�أيان متدافعان ،فقد قال الإمام
بعودة الت�شبيه �إىل احلقيقة ،وقال ابن الأثري بعودته �إىل
املجاز ،فما ال�صواب يف امل�س�ألة؟
ر�أي الإمام يحيى بن حمزة العلوي(749-هـ):
لفهم ر�أي هذا الإمام ال بد من الإ�شارة �إىل �أن ر�أيه من كتابه
(الإيجاز لأ�سرار كتاب الطراز يف علوم حقائق الإعجاز)
والقول فيه نا�سخ لقوله يف كتابه الطراز لت�أخر الإيجاز بعد
الطراز ون�ضج الإمام يف هذا الإيجاز قيا�س ًا بالطراز فال تقع
احلجة بر�أيه القدمي على ر�أيه اجلديد الذي جاء بقوله
على الت�شبيه:
((وحكي عن ابن الأثري �أنه عدَّ ُه يف املجاز ،واملختار ،وما
عليه الأكرث من كونه غري معدود فيه ،ويدل على ذلك �أن
حقيقة املجاز غري حا�صلة فيه؛ لأن املجاز ما �أفاد معنى
غري ما و�ضع له كما م َّر تقريره ،والت�شبيه لي�س هذه حاله،
وبيانه قوله تعاىل{ :وتكون اجلبال كالعهن املنفو�ش}1
كل واحدة من هذه الألفاظ مو�ضوع على ما هو له ،فمن �أين
يدخل املجاز؟ لأن اجلبال حقيقة فيما دلت عليه ،والعهن
دل على ما و�ضع له ،والكاف دالة على ما و�ضعت له يف
الأ�صل ،فبطل �أن يكون جمازاً2)).
فالإمام بنى حجته على �أمرين� :أحدهما ر�أي �أكرث العلماء
الذين قر�أ كتبهم يوم �ألف الطراز ،ورمبا بعد �أن قام
بالإيجاز �أ�ضاف كتب ًا �أخرى ،قالوا :الت�شبيه حقيقة ال
جماز فيها.
والأمر الآخر تعريف املجاز لديه(ما �أفاد معنى غري ما
و�ضع له) وبناء على ذلك فالت�شبيه ال يحيل �إىل معنى لي�س
لألفاظه ،واحتج بقوله تعاىل{ :وتكون اجلبال كالعهن
املنفو�ش}ووجد الألفاظ يف الت�شبيه قد ا�ستعملت مبعناها
الأ�صلي( اجلبال ،والعهن ،وكاف الت�شبيه) وهو بهذا يدفع
ر�أي ابن الأثري ،ويرميه �أر�ض ًا بر�أيه ،وتبدو احلجة حمكمة
من جهتي االحتجاج ب�أكرث العلماء �أنه حقيقة ال جماز
وبالآية القر�آنية.
�أما كرثة العلماء القائلني بالر�أي وقلتهم يف م�س�ألة العلم
فحجة داح�ضة ال تقدم �شيئ ًا من احلق وال ت�ؤخره ،وال
عربة بالكرثة والقلة يف العلم �إمنا العربة بالربهان والدليل
وقوة االحتجاج.
و�أما تعريف املجاز (لأن املجاز ما �أفاد معنى غري ما و�ضع
له..والت�شبيه لي�س هذه حاله ،وبيانه قوله تعاىل:
� - 1سورة القارعة5 :
{وتكون اجلبال كالعهن املنفو�ش}كل واحدة من هذه
الألفاظ مو�ضوع على ما هو له ،فمن �أين يدخل املجاز؟)  - 2الإيجاز لأ�سرار كتاب الطراز يف علوم حقائق الإعجاز ،للإمام
واحلق �أن الفقيه �صاحب جدل فهو يعلم �أنه يتخري �آية امل�ؤيد باهلل يحيى بن حمزة العلوي(749-هـ) حتقيق :د.بن عي�سى
باطاهر ،بريوت-دار املدار الإ�سالمي ،ط2007 ، 1م316/2 :
من مت�شابه القر�آن ال تت�صل بال�صفات الإلهية لكنها تت�صل
بحال اجلبال عندما تقرع القارعة ،ولتو�ضيح مرادي �أن  - 3املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،ل�ضياء الدين بن الأثري،
الآية ميكن حمل معناها اعتقاد ًا �أن اجلبال تتحول �إىل قدمه وعلق عليه :د� .أحمد احلويف ،ود.بدوي طبانة ،القاهرة –دار
نه�ضة م�صر ،د.ت51 /3 :
�صوف منفو�ش ،وهذا وجه جائز فال يعجز اهلل ذلك ،وهو
خارج من باب اجلدل ملن ينفي املجاز يف القر�آن ،وال�شيخ لي�س
من مذهبه ذلك ،وال ميتنع �أن تكون اجلبال كالعهن املنفو�ش
على جهة الت�شبيه للداللة على �ضعفها �أمام �أمر اهلل ال �أنها
ت�صبح �صوف ًا بال�ضرورة فهي مطاوعة لأمر اهلل بتحولها من
ال�صالبة �إىل اللني.
وبقي قويل� :إن ال�شيخ ينظر يف ا�ستخدام اللفظ املفرد(كل
واحدة من هذه الألفاظ مو�ضوع على ما هو له) لكل عن�صر
من عنا�صر الت�شبيه ،وال ينظر يف العالقة الرتكيبية
لأن املجاز يف املفرد يعد مر�س ًال ،واملجاز يف املركب عقلي ًا،
والألفاظ يف الآية م�ستخدمة مبعناها الأ�صلي لكن املجاز
يظهر من ح�صيلة �إ�سناد (اخلرب=اجلار واملجرور كالعهن
املنفو�ش) �إىل املبتد�أ (اجلبال)
فحجة ال�شيخ �ضعيفة يف منطق العدل ،فماذا قال ابن الأثري
ن�ص ًا؟
ر�أي �ضياء الدين بن الأثري(637-هـ):
�أما ابن الأثري ف�أديب خمت�ص و�أما الإمام فعامل ب�أ�صول
الفقه اعتمد عدد ًا قليال من الكتب البالغية يف ت�أليفه،
فهو �ضيف ي�شارك يف اخت�صا�ص غريه ،وهذا ال يحرمه متعة
الفهم واالحتجاج والنقد لكن ذلك -بحدود ما يعلم من
اخت�صا�ص غريه -وابن الأثري من م�صادره ،ور�أي ابن الأثري
يف قوله(( :و�أما الت�شبيه فلي�س كذلك ،وال غريه من �أق�سام
املجاز؛ لأنه ال يجوز حمله �إال على جانب املجاز خا�صة ،ولو
حمل على جانب احلقيقة ال�ستحال املعنى� ،أال ترى �أنا �إذا
قلنا“ :زيد �أ�سد” ،ال ي�صح �إال على املجاز خا�صة ،وذلك �أنَّا
�شبهنا زيد ًا بالأ�سد يف �شجاعته ،ولو حملناه على جانب
احلقيقة ال�ستحال املعنى؛ لأنزيد ًا لي�س باحليوان ذا الأربع
َّ
والذنب والوبر والأنياب واملخالب3)).
فهو ينبعث من العالقة بني اخلرب(�أ�سد) واملبتد�أ(زيد) يف
قولنا :زيد �أ�سد ،ف�إ�سناد �صفة الأ�سد �إىل زيد من باب املجاز
ال من باب احلقيقة ،وال �شك يف �أن لفظ زيد مفرد دال على
�إن�سان حمدد حقيقة ،و�أن لفظ (الأ�سد) ما خرج يف الداللة
عما و�ضع له من الو�سم على ملك الغابة ،و�أن الكاف املقدرة
للت�شبيه ،واملجاز يف العالقة ال يف الألفاظ نف�سها.
وقولهم (لفظ ) دال على املفرد واملركب ،وحمله على
الإفراد وحده دون الرتكيب �ضرب من التع�سف بامل�صطلح
�إذا مل يكن �ضرب ًا من املراوغة اجلدلية لإف�ساد ر�أي اخل�صم
و�إقامة ر�أي جديد.
مما تقدم يتبني �أن الت�شبيه �ضرب من املجاز و�أن املجاز �أبو
علم البيان ف�إليه ت�أوي اال�ستعارة والت�شبيه من غري خالف
يوجبه العقل ..فهل هناك م�شكلة يف تعريف الت�شبيه؟ ذلك
ما �سنعر�ض له يف مقالة �أخرى �إن �شاء اهلل.
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«الواليات املتحدة ت�ستمر يف حماوالت ت�سويق نف�سها كبلد حر،
لكنها على �أر�ض الواقع ال ترتدد يف غزو وتدمري بلدان �أخرى ا�ستناد ًا
�إىل ادعاءات ومزاعم كاذبة بغ�ض النظر عما تخلفه حمالتها
التو�سعة من قتل وت�شريد ملاليني الأبرياء»..
ــ بول كريغ روبرت�س ــ
(كاتب وباحث �أمريكي)
«�سيا�سة ال�سخاء املايل والدعم بال�سالح ملن يقتل �سوري ًا �أو عراقي ًا
�أو عربي ًا ما تزال تتبناها دول كثرية بع�ضها �أوروبي و�آخر عربي
وتقودها �إدارة �أوباما ويرى اجلميع كيف تنتقل �إ�سرائيل بني قتل
الفل�سطينيني بطائراتها و�أ�سلحتها وبني اخرتاق ال�سيادة ال�سورية
لقتل ال�سوريني وتقدمي الدعم الدعم الع�سكري املبا�شر للمجموعات
امل�سلحة التي ت�صلها �أموال بع�ض دول النفط العربية وبع�ض الدول
الأوروبية لتحقيق �أهداف معادية مل�صالح جميع العرب وامل�سلمني يف
املنطقة وتتوزع يف هذا امل�شهد غري امل�سبوق �أدوار بع�ض الدول العربية
فرنى �إحداها تقف مع �أنقرة �ضد �سورية وتقف �ضد �أنقرة حني يكون
هدف �أنقرة م�صر و�أخرى تقف �ضد �سورية وم�صر مع ًا فهل �ست�صحح
�أوروبا �سيا�ستها يف قمة االحتاد الأوروبي بعد �أيام؟»..
ــ حت�سني احللبي ــ
(كاتب فل�سطيني)
«الن�ساء اللواتي يلتحقن بتنظيم ــ داع�ش ــ الإرهابي يف �سورية
والعراق �أو غريه من التنظيمات الإرهابية املوجودة يف املنطقة
على غرار بوكو حرام يعتربون مبثابة وكيالت لأيديولوجية تلك
التنظيمات كالرجال متام ًا»..
ــ �سا�شا هافلي�سيك ــ
(كاتبة بريطانية)
«نظريات امل�ؤامرة ت�شري دوم ًا �إىل �أن احلروب يف الع�صور احلديثة
تدور ب�شكل �أ�سا�سي حول الرثوة النفطية لت�أتي درا�سة حديثة وت�ؤكد
�أن هذا العامل بات يلعب دور ًا يف ال�صراعات �أكرب مما كان متوقع ًا وال
�سيما التدخل الغربي الع�سكري ال�ضخم بقيادة �أمريكية وم�شاركة
بريطانية يف ليبيا واحلملة الأمريكية على العراق»..
ــ توم بادوين ــ
(كاتب بريطاين)
«ليعلم اجلمع ممن �ضمت جمال�س الأمم وكل امللل والنحل �أن
قوم ًا كتب بلغتهم ابن ر�شد وابن خلدون واجلاحظ واملتنبي وفنت
بها «بال�شري» و«لوري ما�سينون» و«جاك بريك» ..ال ينقر�ضون ملجرد
�أن فينا طابور ًا من اجلهلة والظالميني ينفذون ـ �إتقان ما يرتئيه
احلاقدون والطماعون.»..
ــ حكيم مرزوقي ــ
(كاتب تون�سي)
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املجتمع العربي
يف العني املت�صهينة

تنادي �أمريكيا بالإ�سالم املعتدل ،وتدعم الإ�سالم
املتطرف ،ويف الإ�سالم ال يوجد اعتدال وال تطرف ،لأن
الإ�سالم هو الإ�سالم ،دين الرحمة والعدالة واملعاملة
احل�سنة دين امل�ساواة ونبذ التطرف ،ورف�ض اال�ستغالل،
الذي �أدى �إىل �أحداث دامية وتدمريية يف املنطقة وعلى
م�ستوى العامل.
ركوب موجة التطرف الديني من قبل التحالف
االمربيايل ال�صهيوين بد�أت بالوطن العربي منذ نك�سة
حزيران عام  ،1967حيث بداية تراجع امل�شروع
القومي العربي وبروز امل�شروع الديني اليهودي ،الذي
ادعته �إ�سرائيل بعد انت�صارها يف هذه احلرب ،وجعلت
منه انت�صار ًا لكل يهود العامل ،انت�صار دعمته امل�سيحية
املت�صهينة بعد �أن وجدت فيه ما يحقق نبوءاتها الدينية
التلمودية املتع�صبة مرتجمة على �أر�ض الواقع .هذا
االدعاء اليهودي باالنت�صار واجهته ردة فعل دينية
�إ�سالمية ،راف�ضة له ،كيف ال والإ�سالم هو الأوىل� ،ألي�س
هو الذي يحمل الر�سالة الإلهية الأخرية؟ وامل�سلمون هم
امل�ؤمتنون عليها؟ حالة من ال�شعور املفعم باحلما�س �سادت
الوطن العربي ،ركب موجتها الإ�سالم ال�سيا�سي املنتج
امربياليا و�صهيونيا ،م�ستغال العواطف الدينية املرافقة
لها يف مواجهة الفكر القومي العربي ،الذي اعتربه فكر ًا
مهزوم ًا بعد هذه احلرب.
من هذا املنطلق حمل منظرو الإ�سالم ال�سيا�سي الراية يف
مواجهة امل�شروع ال�صهيوين ادعاء ًا ،لي�أخذ ال�صراع العربي
ال�صهيوين بعد ًا ديني ًا ،ومع االختالف يف املواجهة بني ما
هو ديني ،وبني ما هو قومي ،جند املرجعيات املختلفة،
فهي من وجهة نظر دينية خالية من احل�سابات الدولية
والإقليمية ،حتى ومن احل�سابات املتعلقة مبوازيني
القوى الع�سكرية ،لأن املرجعية غيبية ،بينما هي من
وجهة النظر القومية واقعية ،ت�أخذ يف هذه احل�سابات
وتتبناها لأن مرجعيتها علمانية .وملا كان امل�شروع
الديني قد �أ�صبح هو املهيمن عربيا بعد نكبة حزيران،
وتراجع الفكر القومي العربي ،فقد �أ�صبحت املنطقة �أمام
م�شروعني دينيني مت�صادمني من حيث الظاهر متناغمني
يف اخلفاء هما امل�شروع الديني ال�صهيوين ،وم�شروع
الإ�سالم ال�سيا�سي ،لتبقى الإرادة الإلهية مبهمة فيهما،
لأن الن�صر م�شيئتها ،وهي املحرر من قيود احل�سابات
الدنيوية.
هنا يجب التمييز يف احل�سابات وعلى م�ستوى الواقع بني
املقاربة الإلهية اليهودية وعالقاتها بامل�شروع ال�صهيوين،
وبني املقاربة الإلهية الإ�سالمية وعالقتها مب�شروع
الإ�سالم ال�سيا�سي على امل�ستوى العربي ،لنجد �أن املقاربة
اليهودية مبادرة �إىل حتقيق م�شروعها الدنيوي يف حني �أن
املقاربة الإ�سالمية ال�سيا�سية اتكالية وتابعة ،وم�ستغلة
للدين يف حتقيق م�شروعها الدنيوي « وما الن�صر �إال من
عند اهلل» �آل عمران الآية  « ،126واهلل ي�ؤيد بن�صره من
ي�شاء» �آل عمران الآية .13
انطالق ًا من هذه املقاربة جند �صاحب امل�شروع اليهودي
املعزز بامل�سيحية املت�صهينة ،يحدد ما يريد ،ويعطي
لنف�سه واجب العمل ،لتحقيق الإرادة الإلهية معترب ًا
التقاع�س عن العمل خيانة ،بينما جند �صاحب امل�شروع
الديني الإ�سالمي اتكايل مرتبط بح�سابات �سيا�سية �أكرث
مما هو مرتبط بح�سابات دينية ،وعلى �سبيل املثال ال
احل�صر ما قام به احل�سن الثاين ملك املغرب وقتها ،عندما
�أ�صبح رئي�س ًا للجنة حترير القد�س ،والتي لقب على �أثرها
ب�أمري امل�ؤمنني ،وكانت مهمته الإ�سرتاتيجية حتريرية .ما

قام به �أنه ا�ستقبل �شمعون برييز الرئي�س احلايل للكيان
ال�صهيوين يف املغرب العربي ،ليتحول هذا اال�ستقبال
فيما بعد �إىل �أن يكون امللك و�سيط ًا بني الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني .ومثال �آخر ما فعله ح�سن التهامي عندما
كان �أمين ًا عام ًا ملنظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي التي انعقدت يف
الهور عام  ،1974مع البطريرك الأرثوذوك�سي اليا�س
الرابع ،الذي ح�ضر من دم�شق مدعو ًا لهذا امل�ؤمتر .ما فعله
�أن �إليا�س الرابع طالب ب�إلقاء كلمة يف امل�ؤمتر ،لكن ح�سن
التهامي مل ي�ستجب �إىل طلبه ،حمتج ًا بكرثة الراغبني
باحلديث من امل�ؤيدين للق�ضية الفل�سطينية املتواجدين
يف امل�ؤمتر ،الأمر الذي يتعار�ض مع توقيت امل�ؤمتر ،لكن
البطريرك اليا�س الرابع رد على ح�سن التهامي قائ ًال:
�أنا ل�ست م�ؤيد ًا للم�سلمني يف ق�ضية فل�سطني ،لأن هذه
الق�ضية هي ق�ضيتي ،ف�أنا عربي وهذه القمة الإ�سالمية
هي قمة م�ؤيدة يل ،ول�ست �أنا امل�ؤيد لها ،وحدث بعد انتهاء
مهمة ح�سن التهامي من �أمانة �سر امل�ؤمتر �أن �صار مبعوث ًا
لل�سادات �إىل �إ�سرائيل ،وممن مهدوا لزيارته لها ،ومن ثم
�أ�صبح مرافق ًا له يف هذه الزيارة ،ومتابع ًا لنتائجها حتى
�أخر حياته.
�إن املقاربة بني موقف البطريرك اليا�س الرابع وموقف
ح�سن التهامي ت�ؤكد حقيقة جوهرية ،وهي �أن امل�شروع
القومي العربي هو امل�شروع املعني بتحرير فل�سطني ،و�إن
امل�شروع الديني هو م�شروع م�ساند لهذا امل�شروع ،ولي�س
بدي ًال عنه ،كما ت�ؤكد �أن القد�س لي�ست ق�ضية �إ�سالمية
فقط ،بل هي ق�ضية كل عربي ،م�سلم ًا كان �أم م�سيحي ًا،
مبعنى �أنه ال يجوز �إق�صاء دور العرب من غري امل�سلمني يف
حترير القد�س لأن هذا الإق�صاء خاطئ بكل ما حتمله
الكلمة من معنى ،كونه �إنكار لعروبة القد�س ولقومية
حتريرها.
يف هذه املرحلة يعاين العرب اخلراب والدمار من خالل
تبعية الإ�سالم ال�سيا�سي للم�شروع االمربيايل ال�صهيوين
الرجعي ،وحتت �شعار ما ي�سمى بالربيع العربي ،وم�سميات
اجلهاد املتعددة ،البعيدة كل البعد عن جوهر الإ�سالم
وحقيقته ،والتي ت�شوه الإ�سالم ،وت�شوه العرب ،وت�شوه
اجلهاد ،نظر ًا الرتباطها بفتاوى الإ�سالم ال�سيا�سي
امل�ضللة ،والتي حت�ض على ممار�سة العنف والإرهاب ،يقول
الر�سول العربي الكرمي (�ص) بعد عودته من �إحدى
املواجهات الع�سكرية مع امل�شركني« :عدنا من اجلهاد
الأ�صغر �إىل اجلهاد الأكرب) جهاد يفهم منه �أن قتال
العدو هو جهاد �أ�صغر �إذا قي�س باجلهاد الأكرب املتمثل
باجلهاد النف�سي ،واالجتماعي ،ف�أين جهاد الر�سول (�ص)
من جهاد ه�ؤالء؟.
يف عام  1978طلب من امل�ست�شرق ال�صهيوين «برنارد لوي�س»
وهو يهودي بريطاين حا�صل على اجلن�سية الأمريكية،
وبتكليف من قبل وزارة الدفاع الأمريكي �إعداد درا�سة
حول العامل الإ�سالمي حتت �شعار مواجهة ال�شيوعية،
�شملت �إيران وباك�ستان ،وتركيا بالإ�ضافة �إىل الوطن
العربي ،ولقد و�ضع املذكور هذه الدرا�سة وهي تت�ضمن على
امل�ستوى العربي خمطط ًا لإقامة دويالت دينية واثنية ،
كردية و�أمازيغية� ،إ�سالمية وم�سيحية� ،سنية و�شيعية...
تقع جميع ًا يف �إطار الإ�سرتاتيجية الأمريكية ال�صهيونية
بحيث ال تبقى �إ�سرائيل الدولة الدينية الوحيدة يف
املنطقة ،بل دول دينية متعددة تدخل يف �صراعات فيما
بينها حول احلدود واملوارد ،والرثوات ،ومبا يحقق الأمن
اال�سرتاتيجي للكيان ال�صهيوين .ولقد تبنت �إ�سرائيل
البقية �.........................................ص22
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كـــــــــــــــــــــــــلمة
كـــــــــــــــــــــــــلمة
• ح�سني جمعة

ال�شهادة �شرف ال�شرفاء
وق�سمة الأوفياء
حتت �شعار “�شهدا�ؤنا م�شاعل نور على طريق الن�صر” كان
الحتاد الكتاب العرب �شرف امل�شاركة باالحتفاء بال�شهداء
واجلرحى من �أبطال جي�شنا العربي ال�سوري والدفاع الوطني...
�شاركنا يف نيل هذا ال�شرف جمموعة (وطن� .شرف� .إخال�ص
من �أ�صدقاء الدفاع الوطني) وجمموعة (�سيدات �سورية اخلري)
وذلك يوم ال�سبت (2015 /1 /31م) ...نعم �إنه ل�شرف عظيم
�أن نحتفي بكوكبة م�ضيئة من �شهدائنا وجرحانا؛ ممن زنروا
الأر�ض العربية بالكرامة والعزة ...وعطروها بزكي دمهم
الطهور الذي ال يعدله �إال طهر ترابها؛ وعنفوان �سيادتها....
ندعي �أننا و�صلنا �إىل جزء
و�إذ نقف يف حمراب بطوالتهم ال َّ
ي�سري من غريتهم الوطنية واخللقية على منظومة القيم التي
�آمنوا بها؛ وهم الذين خرجوا للدفاع عن �شرف �أبناء الوطن
والأمة ...ولكن هذا الفعل الذي نراه نريده �أن يعرب عن الوفاء
لأهل الوفاء؛ و�إال �ضاع الوفاء واالحرتام...
ف�إليكم �أيها الأبطال امليامني املجد والعزة يف الدنيا؛ واخللود
يف جنان النعيم يف الآخرة؛ �أنتم من �أ�سقطتم امل�شروع الظالمي
التكفريي الذي �سوقته دوائر الهيمنة (ال�صهيونية /الأمريكية/
الغربية) ودعمته بكل ما لديها من نفوذ وقوة ومال و�سالح
و�إعالم ...لقد خدعتنا هذه الدوائر بكذبة (داع�ش) الكربى
ومثلها �أكذوبة (جبهة الن�صرة) و(اجلي�ش احلر) و(اجلبهة
الإ�سالمية) وغري ذلك من ال�صنائع التي ا�صطنعتها تلك الدوائر
و�سخ َّرت حلفاءها و�أتباعها يف املنطقة لإ�سقاط الدولة ال�سورية
و�إ�ضعاف قدرات جي�شنا البطل؛ فما كان لهم جميع ًا �إال اخليبة،
و�ستكون الهزمية املحققة لهم ولكل من �أراد بهذا الوطن الغايل
ال�شر واخلراب ...لقد ر ّوجت تلك التنظيمات الإرهابية لثقافة
قطع الر�ؤو�س؛ وحزّ الرقاب؛ و�أكل الأكباد لإرعابنا و�إرهابنا
فكان �أولئك الأبطال لها باملر�صاد؛ ثبتم يف �ساحة البطولة
والفداء فثبت الوطن وبقي �سيد ًا كرمي ًا ...فلكم التحية يا �أبطال
الوطن �أنتم يا من �أ�سقطتم م�شروع ال�شرق الأو�سط اجلديد �أو
الكبري بكربياء ت�ضحياتكم؛ و�صرختكم يف وجه اخلونة والعمالء
وقلتم ب�أعلى �صوتكم :ال مكان لكم �أيها القتلة واملرتزقة
واخلونة يف �أر�ضنا؛ ولن ميتد ال�سرطان التكفريي الإرهابي �إىل
ج�سدها املعطر باحلرية والكرامة� ...أنتم من �أ�سقطتم العبث
الأردوغاين احلامل بعودة العثمانية الإمرباطورية �إىل املنطقة،
وقلتم للدنيا :لن نعود �إىل التخلف والفقر واجلهل من جديد...
�أم�سكتم بقنديل احلرية واحلفاظ على وحدة �شعبكم و�أر�ضكم
فكنتم الأوفياء النبالء...
وكانت �شهادتكم �شرف ال�شرفاء وق�سمة الأوفياء فكل التحية
والإكبار لكم واملجد لوطننا.
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تعددية الأحزاب يف الكيان ال�صهيوين
�أم ديكتاتورية االغت�صاب؟!
• رمزي متيم
ن�ش�أت الأحزاب «الإ�سرائيلية» يف �أوربا ال�شرقية
وبولونيا ورو�سيا «القي�صرية» على وجه التحديد
«وذلك قبل قيام الكيان ال�صهيوين �إذ ًا فلهذه الأحزاب
متفردة متم ّيزة من غريها من الأحزاب لأنها
ن�ش�أة
ّ
ن�ش�أت يف بيئات وجمتمعات غريبة عن املجتمع العربي
يف فل�سطني ،وبحجة �إحياء ما�ضي اليهود املزعوم يف
العودة �إىل �أر�ض امليعاد فقد انطلقت طالئع الرواد من
امل�ستوطنني اليهود يف عام 1897م من �أوربا �إىل فل�سطني
�ضمن خطة ا�ستعمارية مر�سومة بغية ا�ستمالك �أر�ضها
وا�ستعمارها.
وكان ميالد تلك الأحزاب بت�شجيع من احلركة
ال�صهيونية العاملية ومنظمتها بق�صد حمل اليهود يف
�أنحاء العامل على ت�أييد الدعوة ال�صهيونية وو�ضع
خمططاتها مو�ضع التنفيذ ،وعلى �أمل �أن ت�شكل هذه
الأحزاب نواة املجتمع ال�صهيوين املقبل ،ولتعمل على
ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات ال�صهيونية وامل�ستوطنات يف فل�سطني
لتغدو مبنزلة املجتمع الإ�سرائيلي امل�صغّر الذي �سوف
يحتل الأر�ض الفل�سطينية ويطرد �أ�صحابها ال�شرعيني
منها ويقيم مكانهم امل�ستوطنات «اليهودية» متهيد ًا
لقيام الكيان ال�صهيوين عام 1948م .
ولهذه الأحزاب ن�شاطات وا�سعة يف جماالت
االقت�صاد واخلدمة االجتماعية وال�ضمان ال�صحي
والثقافة وغريها  ،وهي تختلف يف ذلك عن غريها من
الأحزاب ال�سيا�سية حتى الأوربية منها.
ورغم ما يتبادر «لأول وهلة» للقارئ من تعددية
هذه الأحزاب واختالفها وتن ّوع �أيديولوجياتها� ،أ�ضف
�إىل ذلك تلك ال�صراعات الظاهرة فيما بينها لكنها
يف احلقيقة التعدو كونها �صراعات �شكلية �سرعان
ما تتال�شى �أمام عقيدة �صهيونية را�سخة تتفق عليها
الأحزاب الإ�سرائيلية جميعها وهي �شرعنة احتالل
الأر�ض الفل�سطينية و�إن�شاء املزيد من امل�ستوطنات،
وطرد ال�سكان الأ�صليني لإن�شاء الدولة اليهودية.
وتقوم هذه الأحزاب على املركزية لأنّ ال�سلطات
فيها تنح�صر ب�أيدي فئة قليلة من الزّ عماء ويقرتب
عملها من عمل امل�ؤ�س�سات اخلريية والرتو�ستات
االقت�صادية.
وبالرغم من اخلالفات الظاهرة بني الأحزاب
الدينية ال�سلفية التي تتم�سك بحرفية التوراة وتدعو
�إىل دولة ثيوقراطية وبني �أحزاب الي�سار العلمانية
والتقدمية �إال �أن ذلك كلّه ُين�سى على عتبهُ احلكومة
االئتالفية.
�إنّ الأحزاب املتعددة واملتلونة واملتباينة
�أيديولوجي ًا تر�سم ب�شكل وا�ضح طبيعة املجتمع
ال�صهيوين املت�شرذم القائم على التلونات
الأنرثوبولوجية والثقافات املختلفة ولقد لعبت دور ًا
بارز ًا ورئي�سي ًا يف ت�شجيع الهجرة واال�ستيطان ولي�س
من قبيل املغامرة �أن نعدها �صاحبة اليد الطوىل يف
�إظهار الكيان ال�صهيوين للوجود.
�إنّ تعددية هذه الأحزاب وما قد يرى من انق�سام
ظاهر بينها حول امل�سائل الداخلية تعود �إىل طبيعة
تركيب املجتمع «اال�سرائيلي»العجيب وطبيعة
القادمني �إليه من املهاجرين اليهود� ،إنها ن�سخة �أ�صلية
عن التناق�ضات القائمة يف املجتمع «الإ�سرائيلي» .
�إنّ التناف�س والتطاحن هو تناف�س وتطاحن على
اقت�سام املغامن والأ�سالب  ،وهو من قبيل املزايدة
ال�سيا�سية بني الأحزاب ،وما نراه من تعدد الأحزاب
واملنظمات واجلماعات واحلركات لي�س تعدد ًا لوجهات
نظر �سيا�سية متباينة يف م�سائل �أيديولوجية �أ�سا�سية
ل�شرائح اجتماعية متجان�سة ،وال هو مظهر من مظاهر
الدميقراطية ال�صحيحة؛ و�إمنا هو تعدد فر�ضته
طبيعة تكوين املجتمع ال�صهيوين من جهة ،وتعدد
يف و�سائل هذه الأحزاب لتحقيق �أهداف ال�صهيونية
واحلفاظ على م�صاحلها من جهة ثانية.

�إنّ تعريف «بنجامني كون�ستان» احلزب على �أنّه:
«جماعة من النا�س تعتنق مذهب ًا �سيا�سي ًا واحداً»
يجعلنا نعترب �أنّ الأحزاب اال�سرائيلية جمتمعة
ت�ؤلف حزب ًا واحد ًا تقريب ًا ،لأنّ الغالبية العظمى من
هذه الأحزاب تعتنق ال�صهيونية كمذهب �سيا�سي،
وت�شرتك كلها يف هذا االعتقاد ،وتزول بذلك �أ�سطورة
تعددية الأحزاب يف «�إ�سرائيل» كواجهة للدميقراطية
؛ وتتفق كل هذه الأحزاب �ضمني ًا حول �أهم امل�سائل
امل�صريية والق�ضايا التي تدعم امل�صالح ال�صهيونية ؛
و�إن تعددت يف الظاهر واختلفت حول بع�ض الو�سائل .
وتنعك�س �سيا�سة هذه الأحزاب من خالل ما تقوم
به «�إ�سرائيل» من �أعمال عدوانية تو�سعية �ضد العرب
منذ ت�أ�سي�س الكيان ال�صهيوين عام 1948م  ،وبعد
توقيع اتفاقات الهدنة مع الدول العربية املجاورة عام
 1949م وا�صلت «ا�سرائيل» ممار�سة �سيا�سة عدوانية
ب�شن هجمات ع�سكرية عرب خطوط الهدنة  ،وبغزو
�أرا�ضي الدول العربية املجاورة ب�صورة متكررة  ،وب�سبب
هذه الهجمات فقد وجه جمل�س الأمن لوم ًا �أو �إدانة
خم�س مرات لإ�سرائيل بينما وجهت الأمم املتحدة
لوم ًا �أو �إدانة �ست مرات لها  .وقد طردت «ا�سرائيل «
معظم ال�سكان العرب من �أرا�ضيهم يف فل�سطني و�ضايقت
مراقبي الأمم املتحدة على امتداد خطوط الهدنة
،واحتلت ع�سكري ًا وفت�شت ب�صورة غري �شرعية املقر
العام ملوظفي الأمم املتحدة  ،وقاطعت جلان الهدنة
امل�شرتكة بق�صد �شلها عن العمل والتخل�ص من رقابة
الأمم املتحدة وهي تفر�ض �ضد العرب املوجودين يف
وطنهم نظام متييز عن�صري و�أن �أكرث من  90يف املئة
منهم يعي�شون يف مناطق حمظورة وتنفذ بحقهم �أحكام
ع�سكرية تقيد تنقلهم و�أنّ �أطفالهم حمرومون من فر�ص
التعليم املتكافئة ومن الإمكانات املنا�سبة للعمل ومن
حق الأجر املتكافئ مع العمل و�أنّ «�إ�سرائيل» اعتدت
عام 1967م على ثالث دول عربية �أع�ضاء يف املنظ ّمة
الدولية «�سورية وم�صر والأردن» واحتلت جزء ًا من
�أرا�ضيها بالقوة و �أقدمت على غزو الأرا�ضي اللبنانية
واحتلت عا�صمتها بريوت وق�صفت ودمرت وقتلت
و�شردت املواطنني اللبنايني و الفل�سطينيني و�أ�ضافت
�إىل جمازر ال�صهيونية القدمية يف دير يا�سني وكفر
قا�سم وقبية ومدر�سة بحر البقر وغريها �أب�شع جمزرة
عرفها التاريخ احلديث هي جمزرة �صربا و�شاتيال
وال يزال �سجلها مفتوح ًا لت�سجيل جرائم جديدة
وجمازر جديدة ول�سنا هنا ب�صدد ذكر كل ما اقرتفته
ال�صهيونية من �أعمال وح�شية وجمازر همجية يندى
لها جبني الإن�سانية وما ُذك َِر غي�ض من في�ض �سجالتها
الدموية الفا�شية بحق ال�شعب العربي  ،ومن يعد �إىل
التاريخ يجد �ضالته املن�شودة عرب �صفحات ال�صهيونية
ال�سوداء وتاريخها املخ�ضب بدماء الأبرياء ....
يتلقى الكيان ال�صهيوين الدعم الكامل من حكومة
الواليات املتحدة الأمريكية ويف املجاالت كافة وتقيم
معها معاهدات ع�سكرية وحتالفات وتتخذ منها قاعدة
وتر�سانة حربية لتحقيق �أطماعها الإمربيالية من
جهة و�أطماع ال�صهيونية من جهة ثانية �ضاربة عر�ض
احلائط بكل الأعراف الدّ ولية والقيم الإن�سانية
وحقوق الإن�سان مدعية �أنها داعية �سالم متنا�سية حق
ال�شعوب يف تقرير م�صريها والدفاع عن �أرا�ضيها وحقّ
ال�شعب العربي الفل�سطيني يف �إن�شاء دولته امل�ستقلة
على ترابه الوطني وب�أن منظمة التحرير الفل�سطينية
هي املمثل ال�شرعي الوحيد لهذا ال�شعب .
من خالل ما تقدم ف�إنّ تعددية الأحزاب
ال�صهيونية تخفي خلفها نظرة دينية متطرفة ت�سيطر
على الأحزاب والكتل واجلماعات ال�سيا�سية امل�ؤثرة
يف «الكيان ال�صهيوين» � .إذ ًا فهل نحن �أمام تعددية
الأحزاب �أم ديكتاتورية االغت�صاب يف هذا الكيان
املغت�صب ؟!!!.

ق�ضايا و�آراء

تداخل الأزمنة

يف الق�صة الق�صرية

• با�سم عبدو

�إن الق�صة التي تتداخل فيها الأزمنة ،رغم زمن احلكاية الق�صري املح�سوب
بال�ساعات ورمبا بالأيام ،هو زمن مراوغ غري وا�ضح متام ًا ويختلف عن املكان
(البيت) مث ًال ،فله م�ساحة وا�ضحة حمددة .و�شكل خارجي وت�صميم هند�سي
مق�سم بجدران وموقع جغرايف حمدد .والق�صة الق�صرية ن�ص
وف�ضاء داخلي ّ
�سردي له ركائز بنائية وقواعد فنية �أهمها الزمان واملكان وال�شخ�صية،
يعطيها تداخل الأزمنة روح ًا �إبداعية ناب�ضة ومتحركة ،ويخل�صها من اجلمود
والتقريرية واملبا�شرة التي تقتل الن�ص .والقا�ص املبدع كالفنان املاهر الذي
ميتلك جتربة ،قادر �أن ي�ستقدم جزء ًا من احلدث من الزمن املا�ضي ،وميد
خيوطه �إىل احلا�ضر وي�صنع من الن�ص ح�صرية مت�شابكة اخليوط ،و�أن ي�ست�شرف
امل�ستقبل من خالل �إ�شارات �ضوئية �إنارية تفتح نوافذ ا�ستك�شافية على امل�ستقبل،
وذلك با�ستخدام �ضمائر عدة (الغائب وامل�سترت واملتكلم).
�أرى �أن الأمكنة تتجاور والأزمنة تتداخل .وجتاور الأمكنة ال يعني اندماجها،
بل ا�ستقالليتها و�إيجاد فوا�صل وفراغات بينها ،و�أ�شكال من العالقات بني �سكانها
�أو �شخو�ص الق�صة الذين يعملون فيها ويتفاعلون وينتجون �أعما ًال م�شرتكة� .أما
وتتحرك ذاكرة ال�شخ�صية ومتد يدها وترفع
الأزمنة فتتداخل مع بع�ضها بع�ض،
ّ
ثم تفتح باب خزَّانها �أو م�ستودع الأحداث التي تراكمت خالل
مزالج احلا�ضرَّ ،
�سنني ،فيتدفق ق�سم من هذا املخزون �إىل احلا�ضر ال�ستكمال الن�ص (الق�صة)،
و�إحداث هذه التوافقات االندماجية وقيام ال�سارد /ال�شخ�صية /الفاعلة
ب�إروائها وتخ�صيبها ونقلها �إىل القارئ � ..أي القيام بعملية ا�سرتجاعية (من
املا�ضي �إىل احلا�ضر) و (ا�ستك�شافية من احلا�ضر �إىل امل�ستقبل) .فاال�سرتجاع
هو امل�ؤ�س�س للما�ضي ال�سردي� .أما اال�ستباق فهو العملية التنب�ؤية وما يتوقعه
ال�سارد قبل حدوثه.
يرى الناقد عبد امللك مرتا�ض� :أن الزمن هو تلك املادة املعنوية املجردة التي
يت�شكل منها �إطار كل حياة ،وخرب كل فعل ،وكل حركة ،وهي لي�ست جمرد �إطار،
بل هي جزء ال يتجز�أ من كل املوجودات ،وكل وجود حركتها ،ومظاهر �سلوكها،
لذلك وجد مفهوم الزمن يف كل الفل�سفات تقريب ًا.
�إذا كان الزمان واملكان ي�صالن �إىل حدود التماهي واالندماج ،بحيث ال ميكن
الف�صل بينهما ،كذلك يتماهى الزمن املا�ضي واحلا�ضر ورمبا امل�ستقبل يف تداخل
�سردي مت�شابك ،وتظهر الق�صة املرتكزة يف بنائها على قواعد بنائية �صحيحة
بو�ضوح وتقنية عالية اجلودة يف دراما مت�صاعدة وحبكة لولبية مرتبطة
بحلقات ودوائر متما�سكة .والزمن يف هذه احلالة يهدم اجلدار احلديدي �أو
الإ�سمنتي بني التخييل �أو احللم والواقع املعي�ش ،من �أجل الو�صول �إىل نهاية
مفاجئة للمتلقي كي ت�ؤدي الغر�ض و�إجناز الهدف بنجاح و�إظهار حلظة تنوير
مفتوحة على احتماالت عدة ،ومقا�صد تك�شف داللتها ب�صور جديدة (مر َّمزة)،
يعط القا�ص امل�ضمون �أهمية لها �أثناء كتابة الق�صة وبعد الكتابة .وهنا
ومل ِ
يكون املتلقي احلاذق الذي يقر�أ بعني الناقد دون مواربة ،م�شارك ًا فاع ًال وم�ؤثر ًا
م�ضاف ًا يف �سرد احلدث يف حلظات االجناز النهائية.
وحتمل املقارنة الفائدة (للقا�ص واملتلقي) بني الزمن الأفقي يف الق�صة
التقليدية ،الذي يوازي �أو ي�ش ّبه باخلط امل�ستقيم ،حيث يبد�أ من النقطة (�أ)
ويقطع عدة مراحل زمنية �أو حمطات قائمة على اخلط نف�سه دون تعرجات �أو
تكويعات ،وي�صل �إىل النقطة (م) مث ًال ،وبني الق�صة احلديثة (اجلديدة) التي
تتداخل فيها الأزمنة الثالثة (املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل) ،التي يكون الزمن
فيها بحالة ا�ستح�ضار وا�ستذكار وا�سرتجاع ،ويبتعد عن العملية الروتينية
�أو (البريوقراطية) التي ت�صيب الن�ص باجلفاف وعدم اجلاذبية َ ،ك َمن يقوم
ببناء جدار ويرتكه عاري ًا ومك�شوف ًا للرياح والأمطار في�صاب باالهرتاء مع
الزمن ،وبالتايل ي�صبح �شكله بحاجة �إىل الرتميم �أو الهدم و�إعادة بنائه من
التمرد على الق�صة التقليدية خا�صة يف زمن ثورة االت�صاالت
جديد .و�أن
ّ
واملعلوماتية وال�سرعة ،ويف فهم الزمن يجعل الن�ص ن�ص ًا غري مغلق ،بل ن�ص ًا له
نهايات مفتوحة غري مبا�شرة وحمددة و غري جامدة ،ونهاية متحررة من القيود
وال�سكون ،ومتخل�صة من �سلطة امل�ضمون املفرو�ضة ق�سر ًا على ال�شكل الفني.
فاحلدث الذي يبني القا�ص عليه ق�صته ،هو النواة التي تكت�سي بالتنازعات
والتجاذبات والرتاكمات واملت�ضادات واملفارقات يف الق�صة احلديثة ،والذي
تتنازعه �أزمنة متداخلة خمتلفة يف �أهدافها ومقا�صدها ومراميها.
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ثقافة املحبة املجتمعية يف الوطن العربي� ..إىل �أين؟
• عز الدين دياب
تلزمنا درا�سة املحبة املجتمعية يف الوطن العربي �أن نفتح
الأبواب باجتاه الأنرثوبولوجيا الثقافية،ومنهجها الثقايف
التحليلي لتكون لنا عونا يف مقاربة ثقافة املحبة املجتمعية،ويف
مقدمتها قيم الثقافة وما تختزنه من تنوع وم�صاحبات يف الوحدة،
واالنق�سام،وال�صراع،لأن القيم يف جبلتها ومكوناتها حمالة لل�صراع
القيمي.
وما �أدراك ماال�صراع القيمي الذي يقود �سلوك الإن�سان
ويوجهه مينة وي�سرة،ويحدد عالقاته مع تلك القيم القائمة
على املحبة�،أوتلك التي حت�سب يف �أعلى م�ستوياتها على ثقايف
الكراهية والبغ�ضاء.وثمة �إلزام �آخر لدرا�سة املحبة املجتمعية
 ،واملتمثل يف االقرتاب من الوظائف التي متار�سها عنا�صر
داخل ال�شخ�صية االجتماعية العربية،حيث �إن
املحبة
هذه العنا�صر تتحول �إىل حمددات بنائية -ن�سبة �إىل البناء
االجتماعي -كونها يف التحليل الأخري ظاهرة جمتمعية
بامتياز ،لها ح�ضورها وتواجدها يف احلياة اليومية للمجتمع
العربي.وهذا م�ضمونه من وجهة نظر الأنرثوبولوجيا الثقافية
�أن ثقافة املحبة املجتمعية تو�صف بالثنائية البنائية ،فهي
حا�ضرة يف كل من البناء االجتماعي والثقايف يف وقت واحد.
وينوه الكالم ال�سابق �أن لثقافة املحبة املجتمعية م�ستويات من
التعينات البنائية التي جت�سدها ،على �شكل ظواهر بنائية يتعامل
معها املنهج االنرثوبولوجي الثقايف على �أنها م�ستويات من ال�سلوك
االجتماعي ،ميار�سه �أبناء املجتمع يف حياتهم اليومية..ويف
غدوهم ورواحهم،وجتمعهم وتفرقهم.واملعروف للأنرثوبولوجيا�أن
�أي ظاهرة بنائية تطرح نف�سها للدر�س والتحليل،يعني �أن هناك
دواع رئي�سة جتعلها على هذا النحو متهيدا لتف�سريها و و�ضع
املعاين لها على �ضوء التناق�ض القائم بينها ،وبني ظواهر بنائية
�أخرى مالكة ل�شرعيتها املجتمعية� ،أو �أن ما يت�أتى عنها من
عالقات ،و�سلوك اجتماعي يتناق�ض مع �أمن املجتمع و�سالمته ،بل
قل ثقافة املحبة املجتمعية .مبعنى �أن ظاهرة املحبة املجتمعية
يف ظل التناق�ض القائم بينها ,وبني ما يجري من انق�سام  ،وغ�ش
جمتمعي و�صراعات البد من �أخذها على �ضوء ما تثريه من �إ�شكال
داخل البناء االجتماعي العربي.
واملالحظ �أن ثقافة املحبة يف الوطن العربي �أخذت ت�شهر
تعيناتها يف البناء االجتماعي العربي املحلي والوطني والعربي
بو�صفها ظواهر تعلن �أن مكوناتها تت�آكل تدريجيا،الأمر الذي
ي�ضيق م�ساحتها داخل البناء االجتماعي العربي،على اختالف
م�ستوياته .
والإ�شهار يعلن عن نف�سه ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر،يف
احلروب اجلارية يف �أكرث من قطر عربي  ،وما يجاريها وي�ساندها
من ثقافة كراهية تتكاثر عنا�صرها وحمر�ضاتها جنبا �إىل جنب
مع الغنب االجتماعي القائم /احلا�ضر يف احلياة العربية،ومكوناتها
االجتماعية.
�أال يقول لك احليف الذي تالقيه ،بل تعي�شه بع�ض الفئات
االجتماعية �أن احل�سابات اخلاطئة وال�ضيقة لكرثة من الفئات
احلاكمة يف الوطن العربي جتعلها تت�أثر وتنقاد باملنافع واخلريات,
وفر�ص املنا�صب الكبرية ،والدة لثقافة الكراهية ،وحماربة لثقافة
املحبة املجتمعية .
ومن يدلنا على �أن مفهوم املواطنة بو�صفه من املبادئ
الكبرية يف ثقافة احلوار ي�أخذ حقه وحجمه،ووزنه يف ت�أ�سي�س
العالقات االجتماعية القائمة على �أ�سا�س روح املواطنة التي
ت�ؤ�صل م�ضمونها و�شخ�صيتها جمموعة من املحددات الثقافية/
االجتماعية،و�أبرزها:العي�ش امل�شرتك،وال�شراكة ا حلقيقية
يف خريات وثروات الوطن العربي،واحلقوق والواجبات،والعدل
االجتماعي بكل �أبعاده وم�ضامينه ،الذي ي�ساهم م�ساهمة فعالة
يف �إنتاج ثقافة املواطنة على خري وجه ،ويف مقدمتها �أن الوطن
العربي جلميع �أبنائه ،بغ�ض النظر عن طبقته،وجهته،وحزبه،وع
قيدته.
ومن ي�ستثني من حمددات الثقافة امل�ساواة يف فر�ص العمل
على اختالف مواقعها يف م�ؤ�س�سات الدولة ،ومن يف معيتها من دوائر

حكومية قائمة �أ�صال على الكفاءة ،والقدرة،والإبداع،والعطاء..
الخ ،وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب بعيدا عن
الوالء،واملح�سوبية،والقربى على اختالف م�ضمون ع�صبياتها .
وتعلن احلرية االجتماعية ،وال�سيا�سية،والفكرية �أنها
كوكبة ثقافية مدارها ثقافة املحبة املجتمعية ،وكل حماولة
للتقليل من �ش�أنها،وت�ساندها الوظيفي مع ثقافة املحبة املجتمعية
يلغي هذه الثقافة ودورها،ويفتح الأبواب �أمام ثقافة الكراهية.
والقول عن احلرية ي�ستدعي بقوة الر�أي والر�أي ا لآخر،
وجتلياته يف احلياة اليومية ،وي�ؤ�س�س لدميقراطية التقبل
الإ�ضافات التي ي�صنعها �شطار ال�سيا�سة مثل :الدميقراطية
الر�شيدة،والدميقراطية املركزية،والدميقراطية امل�س�ؤولة..الخ..
ويف �أجواء احلرية وكنفها يتعاظم التودد ,والتعاون،
والتكافل االجتماعي ،وحق التعبري ،والتناف�س امل�سكون بامل�صلحة
العامة،واحلوار االجتماعي على اختالف م�ضامينه،ومواقعه
البنائية ،وثقافة احلوار وقيمها الكربى احلا�ضنة الدائمة
للحرية.
وعن �س�ؤال تطرحه الدرا�سة لي�شارك منهجها يف قيادة
التحليل الثقايف لثقافة املحبة :ملاذا يف هذه احلقبة من حياة
الأمة العربية وقد هاجمتها التحديات التي تهدد وجودها من
كل جانب ،تطرح ثقافة املحبة املجتمعية نف�سها مو�ضوعا للدر�س
والتحليل والتف�سري ،هل لأنها ريانة مبحدداتها البنائية،ومتار�س
وظائفها داخل احلياة العربية على �أح�سن وجه ،بعيدا عن
التحديات والعوائق،والتمرت�س وراء خلفية من الظواهر يقول
عنها الواقع العربي �إنها ظواهر معتلة وغري �سليمة بكل املقايي�س
الثقافية احل�ضارية التي ترتبع على عر�ش الألفية الثالثة
بامتياز؟
وي�شعرك ال�س�ؤال ال�سابق �أنه مل يغط احلقائق البنائية
لثقافة املحبة يف الوطن العربي ،وما متلكه من �إيجابيات و�سلبيات
يف الو�ضع العربي الراهن�.أوقل �إنه مل ي�ستوعب كل جوانب
ومظاهر ،ومعطيات ثقافة املحبة املجتمعية يف الوطن العربية
،فيعلن عن نف�سه ب�س�ؤال �آخر عن الأ�سباب املبا�شرة ،وغري املبا�شرة
النح�سار هذه الثقافة �أمام ثقا فة الكراهية املتعينة يف احلروب
وال�صراعات والأزمات اجلارية على ال�ساحة العربية؟ ثم هل هذه
الأ�سباب داخلية �أم خارجية؟
�إذ ًا ،ماالعمل لإن�ضاج ثقافة املحبة املجتمعية بو�صفها املخارج
املهمة للخروج من الأزمات واحلروب اجلارية يف طول الوطن
العربي وعر�ضه ؟ وما الطريق لإخ�صاب و�إكثار العنا�صر البنائية
لثقافة املحبة املجتمعية  ،مدعومة وم�ؤ�س�سة ب�شروطها ،و�شرعيتها
االجتماعية  ،ومالكة القدرة عل مواجهة ثقافة الكراهية التي
تتج�سد يف الغنب والغ�ش الذي دخل الأن�ساق البنائية العربية .زد
على ذلك اخلوف الذي ي�ساكن �سلوكنا اليومي حتى راح الباطن
يف �شخ�صيتنا االجتماعية العربية يفوق الظاهر وي�سيطر عليه .
والإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة يف حكم �أن يختم التحليل
الثقايف لثقافة املحبة املجتمعية نف�سه بالنتائج املتوخاة وهو يعد
العدة املنهجية �أن ي�ضع املعاين ال�سليمة على الظواهر مو�ضوع
الدرا�سة بو�صفها �أحد م�سوغاتها �أن يقول :النهاية هي البداية
يف ثقافة املحبة املجتمعية ،وهي تراجع نف�سها من وقت لآخر يف
�إطار خارطة ثقافة احلوار احلمالة للقيم الكربى� .أي م�ستقبل
ينتظرها،و�إىل �أين مت�ضي يف ظل ال�صراع اجلاري يف الوطن العربي
،وهي ترى يف الوقت نف�سه ثقافة املحبة املجتمعية يف الأمم
املتقدمة تتعاظم لت�صبح مظلة لكل �أبنا املجتمع؟
وت�س�أل الدرا�سة نف�سها،وهي تهم للتعامل مع ثقافة املحبة
املجتمعية يف الوطن العربي من موقع �أن النهاية هي البداية
هل بهذا الإجراء املنهجي الثقايف تكون قد قلبتها ر�أ�س ًا على
عقب،وجعلتها تقف على ر�أ�سها؟
تعريف الثقافة :
يف م�شوار ثقافة املحبة املجتمعية �إىل �أين مي�ضي التحليل
الثقايف يف و�ضع املعاين ال�سليمة التي يتداولها املجتمع يف حياته
اليومية بداية من �أ�صولها وجذورها اللغوية:

احلب:حب الإن�سان وال�شيء
ورد يف املعجز الوجيز عن
َ
حبا�:صار حمبوبا.ويقال حببت �إيل.ويقال �أي�ضا حب به:ما �أحبه
والتعجب(حب) فالنا حبا:ما �إليه(( )...حتابوا):
�إيل.يف املدح
َ
�أحب بع�ضهم بع�ضا.ويف احلديث :تهادوا حتابوا(.حتبب)�إليه:
تودد و�أظهر احلب.
(احلب) :الود .ويقال يف الرتحيب:حبا وكرامة.و(-يف
علم النف�س) ميل �إىل الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء العزيزة ،املحب,و:-
املحبوب(ج) �أحباب -املعجم الوجيز-جممع اللغة العربية-طبعة
خا�صة بوزارة الرتبية والتعليم�-1992-ص130
�إذا ،القول يف احلب �إنه كلمة قدمية قدم احلياة،تبد�أ باحلب
بني الآباء والأبناء ،وحب احلياة،واجلمال ،والفن�،إىل كل ما تهواه
وحتبه النف�س الب�شرية.
والأ�سرة طوال تاريخها وعهدها احل�ضن احلنون والدافئ
للحب ،ومنه انطلق يحبو ويرتعرع،وتتو�سع دوائره بتو�سع معارف
الإن�سان �إىل �أن �أ�صبح خ�صي�صة �إن�سانية .
واملعروف �أن حمددات احلب الثقافية واالجتماعية يف �أول
عهد الإن�سانية كانت حبي�سة قربى الدم والن�سب،وما ي�ؤازرهما من
عواطف و�سلوك اجتماعي �أ�سه املنا�صرة.
لكن وعي الإن�سان وحت�ضره بد�أ ي�صنع للمحبة املجتمعية
الظروف وال�شروط التي تكرب من دوائرها،فمرت بالع�شرية
والقبيلة،والقرية،واملدينة حتى �أ�صبحت �أحد �أهم معامل
ال�شخ�صية االجتماعية  .وتخربنا املحبة املجتمعية خالل
م�سريتها �إنها وليدة العاطفة اجليا�شة بني الأفراد واجلماعات
وبني الأجيال ،والأوطان والأمة الواحدة .
و�سندها يف رحلتها هذه االحرتام املتبادل بني النا�س بغ�ض
النظر عن �أ�صولهم الطبقية  ،والإثنية ،والدينية  .املحبة
املجتمعية .يف هذه احلالة تعلي من قيم التكاتف والت�آلف،والوحدة
االجتماعية  ،وحتد من الغ�ش االجتماعي  ،الذي ي�شكل نقي�ض
املحبة املجتمعية.
والعودة �إىل الرتاث تغني الباحث يف ق�ضايا ثقافة املحبة
املجتمعية بكرثة عنا�صرها ..فهي موجودة يف الأغاين واحلكايات
ال�شعبية،وال�شعر .ولي�س مبالغة القول �إن احلب فر�ض نف�سه
كظاهرة �إن�سانية ،و�أ�صبح القا�سم امل�شرتك بني ال�شعوب،وتوج
نف�سه عر�سا يف ثقافة ال�سالم،فغنت له ال�شعوب يف ثقافة املحبة
املجتمعية.
ح�سبنا �أن نتجاوز مفهوم احلب عند الفال�سفة لأنه يقودنا
�إىل �إ�شكاليات التت�سع لها الدرا�سة،ويكفي �أن نعرفه ب�أنه ظاهرة
�إن�سانية ،و�شامة ح�سن على خد الأمم .وهو يف املحبة املجتمعية
وحدة التالقي بني الكائنات احلية ،وعلى ر�أ�سها الإن�سان.
واملحبة املجتمعية ،وهي تكون ثقافتها وت�صنع قامتها
االجتماعية تتجاوز احلب الفردي،والعائلي،والديني،واملذهبي
 ،وتبا�شر بتج�سيد نف�سها يف امل�شاعر والأحا�سي�س اجلمعية،ويف
وحدة االنتماء للمواطنة بو�صفها خطوة �إىل الأمام يف عامل ودنيا
الإن�سانية .وثقافة املحبة املجتمعية يف ذروتها الإن�سانية تطرح
نف�سها من قبل هذه الدرا�سة مو�ضوعا للأنرثوبولوجيا الثقافية
لتقول قولها يف ثقافة املحبة املجتمعية يف الوطن العربي،
كما تراه وتالحظه يف �سلوك النا�س  ،وكما تعرب عنه يف املواقف
االجتماعية اليومية.
واحلق �أن املدخل االنرثوبولوجي �إىل ثقافة املحبة املجتمعية
يبد�أ من فر�ضية بنائية جوهرية �أطلقها ابن خلدون عندما قال
:الإن�سان �أبن عوائده،وخل�صها االنرثوبولوجي الأمريكي :فران�س
بوا�س بقوله�:إن الثقافة ت�شكلنا .وهذا م�ضمونه �أن الثقافة حتدد
�شخ�صيتنا العربية االجتماعية،وتقرر معاملها الرئي�سة،و�شاهدنا
على ذلك هتاف الأنرثوبولوجيا  :قل ما ثقافتك �أقول لك من �أنت
 .واحلق �أي�ضا �أن بيان الأنرثوبولوجيا يعفينا من الدخول يف دائرة
اختالف علماء الأنرثوبولوجيا حول تعريف الثقافة التقليدي
التي احتوته الكتب الأنرثوبوجلية،وخا�صة تعريف تايلور.
البقية �.........................................ص23
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ق�ضايا و�آراء

حقائق تاريخية تبدد �أوهام التبعية الفكرية
• بديعة ا َ
حل َ�سني اجلزائري
يف جمتمعاتنا العربية يخطئ من يف�سر الكل
باجلزء ،وينظر �إىل الفارغ من الك�أ�س ويتجاهل
امللآن ،ومن يفت�ش با�ستمرار عن كب�ش فداء� ،أو
�شماعة ي�ضع عليها كل الأخطاء ،بطريقة جلد
الذات يف �أكرث الأحيان ،ومنهم من ي�شيع يف
ب�ضع كلمات ويقول (�أن العرب والفل�سطينيني
باعوا �أرا�ضيهم لليهود) وهو ال�سبب ،ومنهم من
يلوي ذراع احلقائق و يحاول ك�سرها .وهذا خط�أ
وجهل ،خططت له اليهودية امل�سيحية ،وجهل
بالتوراة اليهودية و تلمودها و�إ�صحاحاتها ،وك�أن
أرا�ض �أو بيارة
الق�ضية هي م�شكلة نزاع على � ٍ
بيعت لليهود .وجهلوا �أن فل�سطني هي قطر عربي
وجزء من البالد العربية املقد�سة ،وكانت ت�سمى
يف �أزمان موغلة يف القدم ،كما يذكر امل�ؤرخون
(بالد كنعان) فهي لي�ست بيارة برتقال� ،أو ب�ضع
فدادين ا�شرتاها يهودي حينما عجز املزارع
الفل�سطيني عن دفع بقية ديونه .يف احلقيقة
فل�سطني هي �أربع �أقاليم هي مئات الآالف من
الكيلومرتات ،جبال �شاخمة� ،أنهار و�أودية،
ومدن عامرة ب�أروع الأبنية احلجرية الأثرية
واحلديثة ،فل�سطني هي حائط الرباق ،ولي�س
حائط املبكى ،هي قبة ال�صخرة وثاين احلرمني
ال�شريفني ،هي القد�س و�ضواحيها وب�ساتينها ،هي
�سهول �أريحة ،و�أزهارها النادرة ،و�أ�شجار اخلروب
فيها ،والزيتون ،و�شجرة الزقوم النادرة ،و�أ�شجار
احلم�ضيات ب�أنواعها ،و�أريجها الفواح ،و�صفها
امل�ؤرخون يف متون كتبهم ،ومنهم ما قر�أته يف
مذكرات الرحالة لوران دارفيو ،التي حققتها
الدكتورة ليلى ال�صباغ ،هذا الرحالة الفرن�سي
الذي بد�أ رحلته �إليها عام 1664م ،من مدينة
�صيدا ،حيث كان يعمل يف التجارة ،فو�صف يف
مذكراته زرقة �أمواج البحر الأبي�ض املتو�سط،
التي حملت مركبه من ميناء �صور �إىل ميناء
عكا يف فل�سطني ،ومما لفت نظره ،و�سجله يف
مذكراته عن هذه املدينة الآثار القدمية،
والأبراج العالية ،وبقايا احل�صون ،وينابيع
املياه عذبة ،و�سهول خ�ضراء على مد الب�صر
تناثرت حولها القرى النظيفة ،و�سطوح القرميد
الأحمر ،ومزارع الزيتون ،ثم يتحدث عن مدينة
غزة ،وبحرها اجلميل الأزرق بلون ال�سماء،
والأبنية الأثرية ،ويذكر �أن واليها كان ح�سني
با�شا ،الذي كان حمبوب ًا من ال�سكان ،ورحب به
كباحث فرن�سي ،وزار قرية قريبة منها قالوا له
�أن فيها �ضريح ليافث بن نوح عليه ال�سالم .ثم
و�صف مدينة حيفا و�أنهارها املتدفقة ،وطبيعتها
اخلالبة ،ودورها احلجرية ،وانتقل �إىل الرملة
وبحرية التم�ساح ،التي قالوا له �أن ت�سميتها
قدمية لنهر الزرقا ،وو�صف هذه املدينة ب�أنها
من املدن التجارية التي كان لها وزنها التجاري يف
فل�سطني ،ومل ين�سى و�صف �صفد املدينة املقد�سة
عند اليهود.
ففل�سطني يف نظر امل�ؤرخني ،والرحالة الفرن�سي
لوران دارفيو ،هي من ر�أ�س الناقورة حتى عكا،
وحيفا ،الطنطورة ،القي�صرية ،يافا ،ب�سهولها
اخل�ضراء و�أ�شجارها املثمرة ،و�أريحا وطبيعتها
اخلالبة ،وع�سقالن و�آثارها املده�شة ،ومزارع

وب�ساتني الزيتون الوا�سعة .فل�سطني جبال،
ووديان ،وبحريات ،ومياه معدنية ،وحقول
خ�ضراء ،و�سهول ريانه ،و�أ�شجار عطرية ،و�أزهار
فواحة .فل�سطني هي �سل�سلة جبال الكرمل،
وحيفا يف ال�شمال الغربي بني وديان الليمون،
وجبال نابل�س ،مدينة نابل�س تلك املدينة
العريقة ،اجلميلة ،ال�ساحرة ،ويف اجلنوب
ال�شرقي طربيا ،ومناطق احلولة ،ثم خ�ص�ص
�صفحات من مذكراته لو�صف جبال القد�س،
وامل�سجد الأق�صى ،وقبة ال�صخرة ،والقرى
املحيطة بها يف �ضواحيها ،واملزارع املثمرة ،وبيت
حلم املباركة� ،إذ ًا فل�سطني هي القد�س ونابل�س،
وحيفا ،ويافا ،و�صفد ،وغزة ،واخلليل ،و�سواحلها
و�سهولها ،وخان يون�س ،ورفح ،و�أريحا ،وبئر ال�سبع،
وال�صفورية ،وركز الباحث دارفيو على اخلليل
وما حولها ،وطربيا ،و�سهول �أريحا والكرمل،
و�ضواحي البحر امليت وجنني ،واخت�صر ذلك
بقوله �إنها البالد املقد�سة .فل�سطني لي�ست قطعة
�أر�ض من ب�ضعة فدادين� ،أو بيارة حم�ضيات يف
�ضواحي مدينة �صفد ا�سمها خيام وليد ،ا�شرتاها
يهودي ،فل�سطني ال تختزل يف ب�ضع فدادين،
ومن اخلط�أ الكبري االعتقاد بهذا القول اخلاطئ
كما �أ�سلفت .ومن الأمور الهامة التي حتدث
عنها الرحالة الفرن�سي يف مذكراته ال�شهرية
هي ق�صة جلوئه �إىل الأمري (حممد طربيه)
يف جبل الكرمل ،و�س�أتوقف عند هذه الق�صة
لأهميتها ،لأنها دليل على وحدة الأمة العربية،
ذكر �أن هذا اللجوء كان حينما احتلت فرن�سا
مدينة جيجل اجلزائرية ،يف متوز من ذلك العام
فحدث يف فل�سطني حيث كان يقيم ا�ستياء كبري،
ما لبث �أن انت�شر يف امل�شرق العربي كله خرب هذا
االحتالل ملدينة جيجل ،ف�أ�ضرب العمال العرب،
وقاطعوا ال�سفن الفرن�سية الرا�سية يف املوانئ
العربية ،ولي�س فقط مقاطعتها بل مهاجمتها
بهجمات خطرية موجعة ،باحلجارة ،وال�سباب،
والتهديد يف موانئ �صيدا يف البنان ،ويف فل�سطني،
واملوانئ ال�سورية ،وحتى امل�صرية ،التي كان فيها
العمال �أ�شدهم غ�ضب ًا ،وح�صلت خ�سائر كبرية
لل�سفن الفرن�سية اقت�صادية و�أمنية ،خ�سائر
يف كل الوطن العربي والعامل الإ�سالمي ،مما
ا�ضطر احلكومة الفرن�سية لإنهاء ذلك االحتالل
ب�سرعة لهذه الأ�سباب ،وب�سبب املقاومة العنيفة
لل�سلطة احلاكمة يف مدينة جيجل ،ودفاع
اجلزائريني عن مدينتهم ،فقاموا ب�إغراق ال�سفن
الفرن�سية يف ميناء جيجل ،وكبدوها خ�سائر
مادية ومعنوية ،واحلقيقة كان هدف فرن�سا
من هذا االحتالل� ،إقامة قاعدة بحرية دائمة
لت�أمني �سالمة �سفنها التجارية ،ولكنها ف�شلت
بذلك االحتالل الق�صري الأمد ،و كانت له �آثاره
ال�سيئة على التجار الفرن�سيني يف جميع �أنحاء
الوطن العربي ،مما ا�ضطر الدولة الفرن�سية
�إىل تقدمي الن�صح للتجار الفرن�سيني ،واملواطنني
بالعودة �إىل فرن�سا ،حر�ص ًا على حياتهم.
هذه الن�صيحة مل ي�ستطع هذا الرحالة العمل
بها كما َذ َكر ،لأنه وجد �أن عودته �ست�سبب
له خ�سائر جتارية فن�صحه �أحد الأ�صدقاء

باللجوء �إىل �أحد الأمراء وهو الأمري (طربيه)،
من قبيلة حارثة القحطانية ،فالتج�أ �إليه ،وكان
قوي النف�س ،ومما �أده�شه كفار�س اخليول يف هذه
املزرعة التي كانت كالطيور يف �سرعة انطالقها،
وذكر �أن هناك �أمري �آخر من �آل ر�ضوان ،ولكن
طربيه كان �أقوى منه ،وظل يف حمايته حتى
هدوء احلالة ،وان�سحاب فرن�سا من جيجل ،و
حتدث يف �إ�سهاب عن الرتابط القوي بني امل�شرق
العربي ومغربه ،وهذا مما �أده�شه .ثم عن
اليهود يف فل�سطني ،وهنا �أي�ض ًا نقطة هامة يجب
الوقوف عندها ،وهي �أعدادهم القليلة .وحتدث
عن �آثار �سور قدمي يف منطقة طربيا ،قيل له
�أن امر�أة يهودية كانت ثرية جداً ،و�صلت �إىل
فل�سطني فا�ست�أجرت هذه القطعة من الأر�ض
لإقامة �أمكنة لعدد من اليهود كانوا معها ،ولكن
كما قيل له �أن رجال ال�سلطة العثمانية طردوها
من املكان ،ومنعوها من البناء ،فلم يبق �سوى هذا
ال�سور و ب�ضع �أ�شجار ال�صنوبر.
ومما ذكره �أي�ض ًا يف هذا املجال �أنه وجد وثائق
يرجع تاريخها �إىل ع�صر �سليمان القانوين
اخلليفة العثماين ،يف هذه الوثائق طلب من
جوزيف نا�سي اليهودي من ال�سلطة العثمانية
رخ�صة بتعهد ا�ستثمار املياه احلارة يف طربيا ملدة
ع�شر �سنوات مقابل ثمن كبري ك�ضرائب ،ومل يجد
وثيقة �أخرى ب�أن هذا الطلب قبل ،ويرجح �أنه
رف�ض لأنه مل يجد �أي وثيقة تدل على �أنه قبل،
ثم �أ�شار يف ال�صفحة  79من ترجمة الدكتورة
ليلى �صباغ ملذكراته هذه� ،أن وجود اليهود يف
فل�سطني كان قلي ًال جد ًا يف مدينة عكا وكانوا
يعملون ك�سما�سرة غري موثوقني .ويف القد�س
وجد عدد قليل جد ًا من املتدينني اليهود ،قيل له
�أنهم ا�ستطاعوا تقدمي ر�شوة مغرية �إىل الوايل
العثماين ،كي ي�سمح لهم يف التعبد يف �صحن
الأق�صى من بعيد ،وقيل له �أن هذا الطلب رف�ض
فا�ضطر �أحد �أفراد ه�ؤالء للتنكر بزي تركي و
اكت�شف �أمره فوراً ،وفر�ضت عليه �ضرائب مما
ا�ضطره �إىل الهرب من مدينة القد�س.
ومما ذكره �أي�ض ًا �أنه اكت�شف يف قرية �صغرية يف
�ضواحي القد�س كهف ًا قيل له �أنه مدفن يهودي،
ُد ِف َع مبالغ كبرية للدفن فيه �إىل جانب قرية
�صغرية ا�سمها (اجلحيم) ،وعلق الرحالة دارفيو
متهكم ًا على هذه الأمور ،بقوله �أن ه�ؤالء القلة
من اليهود كتجار كانوا يقد�سون ب�شكل غريب
مدينة �صفد �أكرث من مدينة القد�س ،وال�سبب
�أنهم يعتقدون �أن م�سيحهم �سيظهر يف �صفد ،ف�إذا
ماتوا و دفنوا فيها كان ذلك من دواعي راحتهم
و�سعادتهم ،وعلق متهكم ًا بقوله ،ما �أغرب هذه
اخلرافات فهم الذين �صلبوا امل�سيح ب�أيديهم ،هل
ينتظرونه كي يعاقبهم �أو ينتقم منهم؟؟ وب�أي
وجه �سيقابلونه وهم الذي �صلبوه؟؟
هذه املعلومات التي قدمها الرحالة دارفيو
يف هذه املذكرات العفوية ،تثبت �أن امل�شروع
ال�صهيوين قدمي جد ًا يف �أذهان يهود العامل،
وهو �إقامة وطن يهودي على �أر�ض فل�سطني،
�إن ق�ضية فل�سطني قدمية ،قدم ال�صهيونية
العاملية ،واليهودية امل�سيحية كما يذكر امل�ؤرخون

والبحاثة ،الذين �أكدوا �أن ال�صهيوين �أوليفر
كرومويل الربيطاين ا�ستطاع عام 1635م ،يف
لندن �إلغاء حترمي �إقامة اليهود يف بريطانيا
الذي كان قد �أ�صدره امللك �إدوارد� ،ألغاه يف م�ؤمتر
هوايت هول ،و ربط يف هذا امل�ؤمتر بني م�صالح
بريطانيا العظمى وم�صالح ال�صهيونية يف العامل.
و�أي�ض ًا ،ذكر يف جملة كاتوليك جازيت يف عددها
�شباط 1936م ،طلب ال�صهاينة يف هذا امل�ؤمتر
و�ضع �صحف العامل كلها يف خدمة خمططات
ال�صهيونية �أو ًال ،وثاني ًا التب�شري بوا�سطة الإعالم
والن�شرات اخلا�صة ،و�إقناع ال�شباب باحتقار
امل�شاعر الوطنية عندهم ،وحتويلها �إىل �أممية،
وازدراء وحدة العائلة ،واعتبار الدين هراء
و وهم ،و م�ضيعة للوقت ،و�أي�ض ًا ق�ضية �سبقها
الع�صر ،وجعل العامل كله ب�أيدينا.
و �أقول هنا مع الأ�سف �أن البع�ض من مثقفينا
واملفكرين من �أن�صار احلداثة و حملة الدكتوراه
من ال�سوربون يف وطننا العربي ،ينا�صرون
ويدافعون عن هذه التعاليم ،وي�ؤمنون بها مع
الأ�سف ،ويبتعدون عن ال�شريعة الإ�سالمية
ال�سمحاء التي نزل بها القر�آن على �آخر الأنبياء،
ويرمونها وراء ظهورهم ،يتفاخرون من غري
�أن يدروا �أنهم يتكلمون بل�سان ال�صهاينة ،ومع
الأ�سف هم م�سلمون يف الهوية.
ه�ؤالء هم احلا�ضنة ،وهم يظنون �أنهم يفعلون
خري ًا ومع الأ�سف ،فمن القادة الفل�سطينيني
جند من يدافع عن اليهود ،وال�سماح لهم بحرية
العبادة على حائط املبكى ،وقد ن�سي �أو جتاهل
�أن هذا احلائط هو حائط الرباق املقد�س عند
امل�سلمني ،ولي�س حائط ًا للبكاء.
وال�صحيح �أنه حائط الرباق ولي�س املبكى كما
ذكر امل�ؤرخون� ،أنه عام 1929م وجه الأمري
�سعيد اجلزائري مذكرة �إىل جلنة الرباق
الدولية �شرح فيها حقيقة حائط الرباق
ال�شريف ،وتاريخ امل�سجد الأق�صى ،وقدم وثائق
وخمطوطات وحجج علمية( ،ذكر هذا اخلرب يف
�صحيفة اجلامعة العربية يف عددها  414عام
1930م) �إثر م�ؤمتر عقده ال�صهاينة يف زيوريخ
يف �سوي�سرا ،ذكروا فيه ادعاءات كاذبة خرافية،
فجاءت هذه املذكرة من الأمري �سعيد جواب ًا على
ادعاءاتهم ،ف�أر�سلت ع�صبة الأمم على �إثر هذه
املذكرة جلنة �سميت جلنة (�شو) للتحقيق يف
هذا الأمر ،فاجتمعت هذه اللجنة بالأمري �سعيد
اجلزائري يف القد�س ،بدعوة من رئي�س املجل�س
الإ�سالمي الأعلى للدفاع عن حائط الرباق ،وحي
املغاربة يف القد�س ال�شريف ،لأن الأمري �سعيد كان
يف طليعة من يهمه هذا الأمر (الأمري �سعيد كان
�أول من رفع العلم العربي على �سرايا احلكومة
قبل دخول الأمري في�صل �إىل دم�شق ،وهو من �ألف
وزارة برئا�سته بتكليف من الأمري في�صل ،وعرفت
هذه الوزارة بحكومة ال�سبعة �أيام.
فاجتمع الأمري �سعيد ب�أع�ضاء جلنة �شو ،وقدم
لهم الوثائق ،وقدم رئي�س املجل�س الأعلى ثالث
كتب عن تاريخ القد�س العربي الإ�سالمي،
وم�ساجدها ،وكنائ�سها ،ثم اجتمع الأمري
�سعيد وكاظم با�شا و�أحمد زكي با�شا بالزعيم

نقد �أدبي
ال�صهيوين كالفر�سكن ،الذي �أظهر قناعة تامة
مبا قدموه ،قائ ًال� :أنه �سي�سعى �إىل �إلغاء فكرة
�إن�شاء وطن قومي لليهود ،والعمل على امل�صاحلة
و بني امل�سلمني واليهود وامل�سيحيني يف فل�سطني
ب�سالم وعي�ش م�شرتك.
والآن بعد اثنني و�ستني عام ًا على �سرقة هذا
الوطن (فل�سطني) والرتاجع امل�ش�ؤوم عن كل
الوعود ،وفربكة هذا الكيان ال�صهيوين وزرعه
يف فل�سطني بالقوة ،ما هو احلل؟؟
احلل ال�شامل و املمكن هل يكون ب�سلطة
فل�سطينية ي�سمونها دولة �أو حمافظة �أو �سلطة
منزوعة ال�سالح� ،أي منزوعة احلرية والكرامة،
�سلطة على ق�سم �صغري من �أر�ض الوطن امل�سروق
�أي املحتل بالقوة ،وهل احلل �سيكون بدولة
ثانية �إىل جانب هذا الكيان املفربك ،دولة �أو
�سلطة جتند ال�شباب الفل�سطيني للحفاظ على
�أمن ذلك الكيان املفربك؟ �أي الدولة اليهودية،
هل احلل بتجنيد ال�شباب الفل�سطيني يف
رام اهلل حتت ا�سم الأمن الوقائي؟ الذي من
مهماته احلفاظ على �أمن «�إ�سرائيل» و �سكان
م�ستعمراتها ،ف�إذا قب�ض مقاوم فل�سطيني على
جندي �صهيوين معتدي ،هذا الأمن الوقائي
من واجبه ت�سليمه لل�سلطات الإ�سرائيلية �سامل ًا
معافى ،و �إذا ف�شلت هذه ال�سلطة ورجال �أمنها
فالويل لها ،فمن املمكن حما�صرتها كما حدث
للزعيم الفل�سطيني عرفات على الرغم من
�أنه وقع على اتفاقيات واعرتف يف �أو�سلو بهذا
الكيان ،اعرتاف ًا كان هذا الكيان بحاجة له على
الأقل دولي ًا ،من غري �أن يعرتف هذا الكيان بدولة
فل�سطينية .ومن امل�ؤكد الآن �أن �أهم ما ي�شغل هذا
الكيان ،هو خطر املقاومة ،والعمل على �إيقافها.
وهنا يوجد الكثري ممن يعتقد �أن املفاو�ضات
هي احلل� ،صحيح �أن املفاو�ضات ممكن �أن تكون
ح ًال ،ولكن ب�شرط �أن ت�سندها مقاومة حقيقية
توجع املعتدين ،لقد حدثت مفاو�ضات بني
فرن�سا واجلزائر فيما م�ضى ،ولكن كانت تدعمها
املقاومة وجي�ش التحرير اجلزائري ،و هزم
امل�شروع الفرن�سي باحتالل اجلزائر ،و�ضمها �إىل
فرن�سا ،ف�شل ف�ش ًال ذريع ًا حتى بعد مئة وثالثني
عام ًا بف�ضل املقاومة التي مل تتوقف بعد خروج
الأمري عبد القادر مهاجر ًا منها ،الأمري عبد
القادر احلاكم وقائد املقاومة ،الذي ح ّول بعد
ت�سع �سنوات جي�شه النظامي �إىل جي�ش مقاوم،
جي�ش ا�ستنزاف لقوات العدو ،مما �أجرب اجلرنال
بيجو على اللجوء �إىل �سلطان املغرب ،و�إجباره
على فتح جبهة فعالة ع�سكرية �أمام الأمري
ورجال مقاومته ،جبهة من �أخوة له بالدين
واجلوار ،وحما�صرته اقت�صادي ًا وع�سكري ًا يف
خمطط مدرو�س ،مما ا�ضطر الأمري بعد انت�صاره
يف معركة كانت الأخرية �ضد قوات ال�سلطان،
معركة م�ؤ�سفة قاتل فيها الأخ �أخاه! على
�ضفاف نهر ملوية ،مما ا�ضطر الأمري �إىل وقف
تلك املهازل ،واتخاذ قرار اخلروج من اجلزائر
�أو االن�سحاب باملفهوم الع�سكري من قيادة
املقاومة ،والهجرة باملفهوم ال�شرعي ،لأنه كان
�شخ�صه املطلوب قتله �أو �أ�سره يف معاهدة طنجة
بني بيجو وال�سلطان عام 1844م ،والدليل �أن
هذا املجاهد الكبري عبد القادر بن حمي الدين
مل يوقف املقاومة والدليل ا�ستمرارها بعد
خروجه من اجلزائر ،والغدر به واختطافه يف
عر�ض البحر ،و�أخذه بالقوة �إىل مدينة طولون
يف فرن�سا ،و�إلغاء االتفاق و�إبالغه ب�إلغائها

من جهة فرن�سا يف قلعة المالك ،ثم �أخذه �إىل
ال�سجن يف ق�صر �أمبواز بعد رف�ضه ال�شديد للنفي
الذي قدمته له فرن�سا بدي ًال عن الهجرة �إىل
عكا .وكان كما يذكر امل�ؤرخون حتى الأجانب
منهم� ،أن الأمري كان يف منفاه على ات�صال دائم
بهذه املقاومات يف اجلزائر يف مراحل عديدة
من حياته يف الغربة ،يوجه ويخطط ،ولدي
وثائق تثبت ذلك� .أما املقاومة ،مقاومة ال�شر،
واال�ستعباد فلي�ست بال�سالح فقط ،و�إمنا بالقوة
كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة الأنفال
الآية  (:60و�أعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة من
رباط اخليل* ترهبون به عدو اهلل وعدوكم*
ليحق احلق ويبطل الباطل و لو كره املجرمون)
املجرمون الذين يعتدون على الآمنني،
ويخرجونهم من بيوتهم و �أوطانهم ،وي�شردونهم
ظلم ًا وعدوان ًا كما كان يفعل امل�شركون يف مكة
�ضد امل�ؤمنني ،وكما تفعل الدول الغربية وت�ضم
بالد ًا �آمنه �إىل م�ستعمراتها ،فال�سالم ال يتحقق
حتم ًا �إال باملقاومة والقوة ،القوة التي ميكن
احل�صول عليها بالت�ضامن وال�صرب ،وال�صمود،
والت�صدي للأعداء ،والثبات يف وجه الفو�ضة،
و�أحيان ًا البد من ا�ستعمال القوة الع�سكرية
لإجبار كل �صهيوين جاء �إىل فل�سطني بالعودة
�إىل البالد التي جاء منها ،الرو�سي يعود �إىل
رو�سيا ،والأملاين �إىل �أملانيا ،والفرن�سي �إىل
فرن�سا .و�أملانيا التي يدعون �أن املحرقة حدثت
فيها (الهولو كو�ست) التي يتاجر بها يهود
العامل ،ويتلقون التعوي�ضات عنها من �أملانيا �أبد
الدهر ،احلل والتعوي�ض �أن يقتطع من �أرا�ضي
�أملانيا الوا�سعة� ،أرا�ضي غري م�سكونة تو�ضع فيها
الدولة اليهودية من غري �سرقة فل�سطني وتهجري
�أهلها ،هذا هو العدل يف املفهوم الإن�ساين ،وتعود
فل�سطني �إىل بالد يعي�ش فيها امل�سلم العربي
وامل�سيحي العربي �،أما املفاو�ضات �أو حوار
الطر�شان ،وال�شد على �أيدي الل�صو�ص والقتلة
واملجرمني ،واالبت�سام يف وجوههم ،واجللو�س
معهم على موائد الطعام ،لتناول اخلبز وامللح،
فهذه ال ت�سمى مفاو�ضات ،و�إمنا اتفاقيات بني
�أ�صدقاء على كيفية دوام املفاو�ضات �إىل ما �شاء
اهلل ،و�ضرب املقاومة التي يفرت�ض �أن تكون �سند ًا
ل�صاحب احلق ،وت�صبح الق�ضية ،ق�ضية فل�سطني
الوطن امل�سروق ،وك�أنه خالف بني دولة و زعيم
من البدو فيها يجري حوارات �أو اتفاقيات على
املياه واملراعي كما كان يحدث يف غابر الأزمان
يف بالدنا .والذين �صوتوا يف االنتخابات يف
فل�سطني قبل �سنوات مل ي�صوتوا ومل يعطوا
�أ�صواتهم حلزب �أو فئة ،و�إمنا �صوتوا للمقاومة،
�صوتوا لأ�شخا�ص �شجعان غري يائ�سني ،ي�ؤمنون
بالق�ضية ،ال �إىل �شخ�صيات ت�ؤمن مببادئ حزب
همه الو�صول �إىل ال�سلطة ،واحلكم وال�سيطرة،
ق�ضيته لي�ست ق�ضية حترير �أر�ضه املحتلة ،ومل
ت�صوت اجلماهري الفل�سطينية فيما م�ضى حلزب
ال يفهم معنى الكرامة..
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قراءة يف رواية "ال�سبيّة"
للروائي �إبراهيم اخلويل
• جعدان جعدان
خ�ضر،
رفرف
احلياة جميلة . . .ولكن �أجملها على الإطالق �سكينة النف�س املتكئة على
ٍ
ٍ
الرخاء واالطمئنان والأمن
وعبقري ح�سان واملو�شّ حة بنمارق م�صفوفة،
وزرابي مبثوثة من ّ
ّ
�سند�س
ريا�ض من
وال�سالم وال�سعادة  . .ويف
خ�ضر يف رياحني من املحبة الف ّواحة بنكهةِ
ٍ
ٍ
ٍ
ال�صفاء والنّقاء  . .على بيد ٍر من موا�سم �سنابل احل�صاد. . .
الرواية . . .هي ملحمة ال�شّ قاء والعذاب . . .هي رحلة املوت �إىل مقابر الأحزان . .
توابيت ناعية  !!! . . .هي رواية كلّ �سوري اكتوى بجحيم النوازل
 .و�سراديب الآالم يف
ٍ
املاحقة ،والأزمات امل�ستع�صية  . . .يف الوطن اجلريح النّازف دم ًا قاني ًا  . . .هي رواية ف�صول
دراماتيكية تراجيدية للروائي �إبراهيم اخلويل � . . .أجاد يف �صياغتها بحبكةٍ فن ّيةٍ رائعة
...
عزاء و�سلوى  . . .امر�أة
و�إليك عزيزي القارئ ملخّ �ص الرواية لت�صطلي بلهيب نارها
ً
م�صاب  . . .وهو راقدٌ يف امل�شفى  . . .ويف
متزوجة ولها طفلتان  . . .ي�أتيها النّب�أ ب� ّأن زوجها
ٌ
الطريق واجتياز احلواجز ذات اخلرائط املوبوءة بالتمزق واالنهيار  . . .تقع طعم ًا �سائغ ًا
وفري�سة طازج ًا يف الأفخاخ اللعينة املن�صوبة هنا وهناك . . .فوقعتِ الواقعةَ ،
ً
وق َر َعت
القارعة  !!! . . .فوقعت يف فخّ الباليا وجحور ال�شّ قاء ودهاليز القهر والإذالل . . .و�شاء
�صادق �أمني  . . .يف رحلة املوت والفناء  . . .وا�ستطاعت ب�صربها
القدر �أن تلتقي بخليلٍ
ٍ
وحتديها مع �صديق دربها الإفالت من قب�ضة الع�صاة املارقني  . . .وملا بلغت �إىل �شاطئ
ّ
احلرية واالنعتاق مع �صديقها املخل�ص . . .اكتوت بنار الو�سوا�س اخلنّا�س  . . .طلّقها زوجها
حتت وط�أة �أوهام عادات ذميمة ودميمة  . . .فالتج�أت �إىل رفيق رحلتها لتكون زوج ًا له . .
ً
مقتحمة عقبات الأعراف االجتماعية البليدة  . . .و�أقاما مركز ًا علمي ًا ملعاجلة
 .و ُزفّت له
�ضحايا الأزمة التي �ضربت �أطنابها عر�ض البالد وطولها . . .
اختار الكاتب ال�شخ�صية املحورية الأ�سا�سية يف الرواية هي ( ال�سبية ) التي كتبت
متمردة  . . .وبقية ال�شخ�صيات هي
وروح ثائرة هائجة
دم قانٍ
ملحمة ال�شقاء مبداد من ٍ
ٍ
ّ
ثانوية مرادفة لت�شقَّ الرواية �سبيلها عرب العوي�ص والوعر . . .نحو البناء واالكتمال
والكمال. . .
والرواية هي بنت الواقع والأحداث الأليمة التي �أجنبت اخللّ والعلقم  . . .يف طحالب
أ�شد عذاب ًا وعقاب ًا.
الي�أ�س القاتل
والت�شرد املقيت� . . .إنها تقود القارئ من ويلٍ �إىل ويلّ � . . .
ّ
ً
وح�شية يندى لها جبني الوحو�ش املفرت�سة. . .
� . .إنها ملحمة الآالم . . .تريك �أ�ساليب ًا
مرعب مفز ٍع �سحيق� . . .إىل ظلمات فوق ظلمات يف التوابيت
رب
ّ
ٍ
فت�شد القارئ �إليها من ه ّوة ق ٍ
الناعية الباكية النائحة. . .
ً
وف�صاحة منذ الن�ش�أة الأوىل. .
موهوب �أ�سلوب ًا وبيان ًا
الروائي الأ�ستاذ �إبراهيم اخلويل
ٌ
مفر منها. . .
 .فهو
ٌ
فار�س باقتدار  . . .ال ي�شقُّ له غبار . . .يقحمك يف غيهب �أزمات ال ّ
يف الرواية الأزمات تت�شابك وتتعقّد . . .والأحداث تبلغ الذّ روة . . .ي�أتيك بعن�صر
الت�شويق نحو انق�شاع الغيوم . . .وتزاحم الأ�ضداد . . .وتتل ّهف القلوب نحو ما وراء
درامي غري م�سبوق �سلف ًا . . .فتنفرج الأزمة . . .وتذهب الغ ُّمة. . .
الأحداث يف ت�صعيدٍ
ٍّ
ديناميكي �صاعد. . .
وعرب �صراع
مره�ص ال تنتهي �أحداثه يف �سجالٍ
ٍ
ّ
مبدع يف �سرد الأحداث . . .وله �أ�سلو ُبه املميز يف
الكاتب غري مقلّد يف �أ�سلوبه� . . .إنهُ
ٌ
الروعة والإبداع  . . .وذلك يف قوله / :ف�سمعت ت�سابيح املاء والأع�شاب وطيور الليل وذرات
الرتاب./. . .
ويدخل يف �أغوار النف�س الإن�سانية عرب فن ّية حماكاة الذات �أو املونولوج الداخلي
بفل�سفته الروائية الرائعة:
 /ر�أت نف�سها وهي عرو�س بكامل �أناقتها وزينتها وفتنتها ترتدي ف�ستانها الأبي�ض
َّ
ليزف وحيد ًا �إىل عري�سها ذاك القادم �إليها متّ�شح ًا
اجلميل وبيدها وردة حمراء جميلة
بغاللة رقيقة من �أحالم ./. . .
وي�ستعمل الكاتب الأ�سلوب املحكي الذي ينا�سب احلدث �أو املوقف /:ميكن راحت عليه
نومة  . . .لأنو طوال الليل �سهران� . . .أكيد يا خوي ./
جريح مل يندمل بعد . . .ال�سبية �سوف ترتّلها الأيام
وطن
لواقع
ال�سبية هي مر�آة
ٍ
ِ
ٍ
رومان�سي كئيب . . .
طق�س
ال�سنون يف
ٍ
وتلحنها ّ
ٍّ
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�أعالم

املنا�ضلة "جوليا طعمة دم�شقية"
بني الأدب و ال�صحافة
• ب�شار منافيخي
يف خ�ضم �أحداث نهاية القرن التا�سع ع�شر ومطلع
القرن الع�شرين �أجنب لبنان �أجيا ً
ال من الأعالم
حلقوا يف ميادين الفكر والثقافة والأدب ودعوا
�إىل �إحياء لغة العرب وتاريخهم و�أجمادهم
و�إىل مقارعة اال�ستعمار ،والق�ضاء على اجلهل
والتخلف ،وم�ساندة ق�ضية حترر املر�أة لتنال حقها
يف العلم والعمل وت�ساند الرجل يف بناء الوطن،
وكانت «جوليا طعمة دم�شقية» ( 1882ــ )1954
من ه�ؤالء الأعالم� ،إذ �ساهمت يف حركة النه�ضة
الن�سائية ،واحلركة الأدبية ،يف بالد ال�شام،
من خالل ت�أ�سي�س و�إدارة العديد من املدار�س،
واجلمعيات الن�سائية ،وال�صحف واملجالت ،التي
ُعنيت بق�ضايا املر�أة واملجتمع ،وكان �صالونها
الأدبي الذي �أ�س�سته يف منزلها نربا�س ًا لتحقيق
�أمانيها يف ن�شر الثقافة والعلم للجميع.
من هي جوليا طعمة دم�شقية:
هي جوليا بنت «جرج�س بن يو�سف طعمة» من
�أهايل بلدة (املختارة) �إحدى بلدات جبل ال�شوف
بلبنان �أب�صرت النور عام 1882وتلقت تعليمها
الأويل يف مدر�سة الروم الكاثوليك يف البلدة ،ويف
عام  1892انتقلت �إىل مدينة �صيدا ،وانت�سبت
�إىل املدر�سة الأمريكية للبنات ،املعروفة مبدر�سة
الفنون ،وكان من بني �أ�ساتذتها املرحوم الأ�ستاذ
«فار�س اخلوري» ( 1873ــ  )1962جد الأديبة
كوليت اخلوري والذي �أ�صبح فيما بعد رئي�س ًا
لوزراء �سورية ويف عام  1896انتقلت جوليا �إىل
مدر�سة ال�شويفات ونالت منها �شهادة التعليم ،وكان
عمرها حوايل  18عام ًا.
يف مهنة التعليم:
نظر ًا لتفوق جوليا طعمة يف درا�ستها و�إتقانها
اللغة الإنكليزيةُ ،عينت عام  1898معلمة يف
�إحدى املدار�س الإنكليزية يف بلدة (�شفا عمرو)
بفل�سطني وبعد مزاولتها التعليم ملدة عامني يف هذه
املدر�سة توفيت والدتها فريدة نا�صيف فا�ضطرت
للعودة �إىل بريوت من �أجل رعاية �أ�سرتها ،وعادت
للتعليم �إىل بريوت من �أجل رعاية �أ�سرتها ،ثم
عادت للتعليم يف مدر�سة الفرند�س مبنطقة
برمانا �إحدى �ضواحي بريوت ،ويف عام 1910
تعر�ضت جوليا لركلة قا�سية من ح�صان �ألقاها
�أر�ض ًا ف�أ�صيبت بر�ضو�ض يف ج�سمها ،و�إ�صابة بالغة
يف ظهرها ،بقيت ت�ؤملها طوال حياتها ،ويف نف�س
العام عر�ضت عليها جمعية املقا�صد اخلريية
مهمة �إدارة مدر�سة جمعية املقا�صد الإ�سالمية،
فا�ستقبلت العر�ض بامتنان ،و�أقبلت على العمل
ب�صدر رحب ونف�س حمبة خلري كل من تت�صل به
من ومعلمات وتلميذات و�أع�ضاء اجلمعية ،فقوبلت
من اجلميع بالتقدير واالحرتام ،و�أثناء عملها يف
�إدارة املدر�سة تعرف عليها ال�شاب بدر دم�شقية
(؟ ــ  )1952وهو يف �أع�ضاء اجلمعية وقد �أ�صبح
فيما بعد رئي�س ًا لبلدية بريوت ،وعر�ض عليها
الزواج ومت ذلك عام  ،1913و�أجنبت منه �سلوى
عام  1914وندمي ( 1919ــ  )2009الذي �أ�صبح
�سفري ًا للبنان يف لندن وقد �ساندها زوجها يف عملها
و�أن�شطتها يف �شتى امليادين ودعمها مادي ًا ومعنوي ًا.
ــ يف احلركة الن�سائية:
لعبت جوليا طعمة دم�شقية دور ًا بارز ًا يف دعم
ق�ضية املر�أة العربية طوال حياتها و�ساهمت
عام  1917بت�أ�سي�س جمعية ن�سائية �أطلقت عليها
ا�سم (جامعة ال�سيدات) والتي �ضمت �سيدات من
خمتلف الطوائف حيث يجتمعن يف منزلها مرة
كل �شهر ،ون�شطت جوليا يف العمل على توعيتهن

بالق�ضايا الوطنية ومناق�شة مو�ضوع حترير
املر�أة والرفع يف �ش�أنها ،وكانت جوليا حري�صة
على اال�ستفادة من تراث احل�ضارة العربية
وتعزيز اللغة العربية ،و�إعالء �ش�أنها ،ثم اختيار
اجليد من منجزات احل�ضارة الغربية وحثت على
�ضرورة تعلم اللغات الأجنبية و�أكدت كذلك على
مبادئ الإخاء وامل�ساواة والعمل االجتماعي وعدم
التفرقة الدينية والطبقية و�أو�ضحت جوليا �أن
املر�أة ال ت�ستطيع �أن ت�شارك يف بناء الوطن �إال �إذا
كانت متعلمة واعية وتتمتع بنف�س احلقوق التي
يتمتع بها الرجل.
من جانب �آخر قامت جوليا بتمثيل املر�أة العربية
يف امل�ؤمترات الن�سائية العربية والدولية ،وخا�صة
يف امل�ؤمتر الذي انعقد مبدينة ا�ستنبول عام
 ،1935وقد برزت جوليا خطيبة متميزة يف املنابر
وت�صف تلميذتها و�صديقتها املرحومة عنربة
�سالم اخلالدي ( 1897ــ  )1986يف مذكراتها
ت�أثري خطب جوليا يف اجلمهور قائلة:
وكانت ال�سيدة «جوليا» من �أبرع خطيبات ع�صرها،
و�أذكر �أننا كنا نقر�أ ما تقدمه من اخلطب يف
املنتديات ونحن �أ�شد ما نكون �إعجاب ًا بها ،كانت
حت�س بقوة و�إميان ب�أن لديها ر�سالة ،و�أن عليها
واجب ًا ،و�أنها ملزمة ب�أداء هذه الر�سالة ويف �أداء
هذا الواجب ،وقد عرف عنها �أنها كانت �أول من
رقي منرب ًا عام ًا من الن�ساء يف جيلها» .ي�ضاف �إىل
هذا �أنها �أ�س�ست جمعية تهذيب الفتاة واالحتاد
الن�سائي.
جوليا وال�صحافة:
ر�أت جوليا طعمة �أن ال�صحافة خري و�سيط
للح�ضور الفكري ،و�إي�صال الر�أي للغري وقد �شجعها
على الكتابة والن�شر يف ال�صحف واملجالت جرجي
نقوال باز ( 1882ــ  )1959الذي عرف بلقب ن�صري
املر�أة وم�ؤ�س�س �أول جملة ن�سائية يف العا�صمة
بريوت وهي جملة احل�سناء والتي �صدرت عام
 ،1909وكانت بدايات جوليا ال�صحفية يف جملة
املقتطف حيث ن�شرت مقالة حتت عنوان (ال�سماء
العال) ثم تابعت الن�شر يف العديد من املجالت مثل
جملة لبنان واحل�سناء والفتاة والفجر.
ويف �شهر ني�سان � 1921أ�صدرت جوليا طعمة
دم�شقية جملة �شهرية ن�سائية �سمتها جملة «املر�أة
اجلديدة» وكانت ل�سان حال جمعيتها «جامعة
ال�سيدات» وجعلت غاية املجلة بث روح الرتبية
اال�ستقاللية وحت�سني احلياة العائلية وترفيه
املر�أة �أدبي ًا وعلمي ًا واجتماعي ًا ،وكانت جوليا
تكتب افتتاحية املجلة بعنوان «�إىل ابنة بالدي»
واحتوت املجلة على مقاالت �أدبية وتربوية
وعامل املر�أة وال�شعر وال�صحة و�أخبار اجلمعيات
الن�سائية و�أخبار علمية ومقاالت تاريخية وقد
�ساهم عدد من الكتاب وال�شعراء العرب يف الكتابة
يف هذه املجلة نذكر منهم:
�أحمد �شاكر الكرمي ( 1894ــ  )1927والأديب
واملفكر �أمني الريحاين ( 1876ــ  )1940وال�شاعر
الكبري �أحمد �شوقي ( 1868ــ  )1932والأديب
ميخائيل نعيمة ( 1889ــ  )1988وال�شاعر
العراقي معروف الر�صايف ( 1875ــ )1945
والكاتب امل�ؤرخ عي�سى ا�سكندر املعلوف (1869
ــ  )1956والأديبة مي زيادة ( 1886ــ )1941
وماري عجمي ( 1888ــ  )1965وزعيمة احلركة
الن�سائية امل�صرية هدى �شعراوي ( 1879ــ )1947
وال�شاعر حافظ �إبراهيم ( 1871ــ  )1932وبدوي
اجلبل ( 1903ــ  )1981وجميل �صدقي الزهاوي

( 1863ــ  )1936وال�صحفي �سليم �سركي�س
( 1867ــ  )1926وجرب �ضومط ( 1859ــ )1930
و�سعيد تقي الدين ( 1904ــ  )1960وال�شاعر
خليل مطران ( 1872ــ  )1945وغريهم.
وقد توقفت املجلة عن ال�صدور يف �أواخر عام
 1926بعد �أن فازت مبكانة فكرية مرموقة يف
عاملنا العربي.
وكانت جوليا قد �أ�صدرت يف مطلع كانون الثاين
عام  1925جملة (�سمري ال�صفار) وهي خم�ص�صة
للأطفال عاجلت فيها �ش�ؤون الطفل الرتبوية ثم
�أ�صدرت عام  1926جملة الندمي ولكن كلتاهما
مل تعمرا طوي ً
ال ك�سابقتها ،فخ�سرت ال�صحافة
الن�سائية العربية �أهم املجالت التي كانت تدعم
ق�ضية املر�أة العربية.
�صالونها الأدبي:
ومن املجال�س وال�صالونات الأدبية يف لبنان يف فرتة
ما بني احلربني العاملتني كان �صالون جوليا طعمة
دم�شقية الذي يعد من حيث القدم ثاين �صالون
�أدبي ت�أ�س�س يف العا�صمة اللبنانية بريوت وذلك
عام  1915بعد ال�صالون التي �أ�س�سته ال�سيدة
ياقوت بركات زوجة د .يعقوب �صروف ( 1852ــ
 )1927من �أ�صحاب جملة املقتطف وذلك خالل
ال�سنوات  1908ــ  ،1912وكان �صالون جوليا يقع
يف منطقة ر�أ�س بريوت ــ �شارع بل�س ــ جتاه اجلامعة
الأمريكية ،وقد حتدث الدكتور جورج كال�س يف
كتابه احلركة الفكرية الن�سوية يف ع�صر النه�ضة
عن بدايات هذا ال�صالون قائ ً
ال:
بعد ت�أ�سي�سها جلمعية جامعة ال�سيدات �سنة
 1917التي �ضمنت نخبة من �سيدات املجتمع
البريوين الالتي كن يلتقني يف منزلها يف ال�ش�ؤون
الن�سائية العامة ،والتداعي من �أجل يقظة
اجتماعية �أوعى ،و�إ�سهام ن�سوي �أفعل وقد حتولت
االجتماعات املتكررة من جل�سات تبحث يف �أعمال
جامعة ال�سيدات �إىل حلقات �أدبية وفكرية
تبحث فيها م�سائل الفكر و�ش�ؤون الأدب والو�ضع
االجتماعي وال�سيا�سي التي خلّفته احلرب العاملية
الأوىل مما جعل من منزل جوليا طعمة دم�شقية
�صالون ًا �أدبي ًا انتظم ب�شكل دوري �سنة .»1919
وقد ازدهر هذا ال�صالون بعد ت�أ�سي�س جوليا
ملجلتها املر�أة اجلديدة عام  1921و�أ�صبحت هذه
املجلة بالإ�ضافة ما تن�شره يف جمالت (الن�شرة
الأ�سبوعية ولبنان والفجر و�صوت املر�أة) منرب ًا
لهذا ال�صالون الأدبي ،وتعرف قراء تلك املجالت
على املداوالت واملطارحات وال�سجاالت الأدبية
والفكرية واالجتماعية التي كانت حمور احلوار
يف ذلك ال�صالون.
�أما عن �أ�شهر رواد هذا ال�صالون بالإ�ضافة �إىل
�أع�ضاء جمعيتي (تهذيب الفتاة واالحتاد
الن�سائي) هنالك عدد كبري من الأدباء والكتاب
وال�شعراء وال�صحفيني من لبنان والبالد العربية،
وكان قد حتدث عنهم املرحوم ندمي بدر دم�شقية
( 1919ــ  )2009جنل �صاحبة ال�صالون (جوليا
طعمة) والذي كان �سفري ًا لبالده يف لندن وذلك
يف كتابه (حمطات يف حياتي الدبلوما�سية حيث
ذكر:
«�أما منزلنا فقد عرف كمنتدى لأهل العلم والأدب
وال �سيما الأدب التي كانت تهواه والداتي وكان يف
رواد بيتنا الذين �أذكرهم �آل زيدان �أ�صحاب دار
الهالل يف م�صر ،وفار�س ويعقوب وف�ؤاد �صروف
�أ�صحاب دار املقطم وال�شعراء �أحمد �شوقي
وخليل مطران وجميل �صدقي الزهاوي وخليل

مردم بك ،كذلك �أمني الريحاين وال�شيخ الك�ستني
قا�ضي الق�ضاة وكان �أديب ًا و�شاعر ًا واملطران �إيليا
ال�صليبي وفار�س اخلوري الذي كان �أ�ستاذ والدتي
يف �صيدا ،و�أحمد �سامح اخلالدي ،ونقوال واليا�س
فيا�ض ،وجربان تويني ،ومي زيادة ،وماري يني،
وابتهاج قدورة ،و�سلمى �صايغ وعنربة �سالم
اخلالدي� ،إ�ضافة �إىل رجاالت ال�سيا�سة من لبنان
و�سوريا والعراق وفل�سطني ،وكان من �أقرب الزوار
لعائلتنا معظم �أ�ساتذة اجلامعة الأمريكية �أمثال:
جرب �ضومط و�أني�س املقد�سي والدكاترة �أوليفر
ونيكويل ودو دج و�سميث وال�شاعر �إبراهيم
طوقان» وغريهم.
ويف ف�صل ال�صيف كانت العائلة تنتقل �إىل منزلها
ال�صيفي يف نبع ال�صفا قرب بلدة دير القمر بحبل
ال�شوف وكان هذا املنزل منتدى م�صغر عن �صالون
جوليا يف بريوت وكانت تعقد فيه عدد من املجال�س
الأدبية والفنية ويرتاده عدد من كبار الأدباء
وال�شعراء والفنانني من لبنان والبالد العربية.
وكان من �أ�شهر ال�شعراء والفنانني الذين زاروا
هذا املنتدى هو �أمري ال�شعراء العرب �أحمد �شوقي
( 1868ــ  )1932وكان يرافقه املطرب ال�شاب
حممد عبد الوهاب ( 1902ــ  )1991ويحدثنا عن
هذا اللقاء ندمي دم�شقية يف كتابه الآنف الذكر
قائ ً
ال:
«خالل الأحاديث العامة قال �شوقي� :آن �أن
ت�سمعوا ق�صيدتي يف (زحلة) التي حلنها ويغنيها
هذا ال�شاب وا�سمه حممد عبد الوهاب ومل نكن
يومها �سمعنا يف لبنان بعبد الوهاب �إذ كان يف
بداية حياته الفنية ،وبد�أ يغني ق�صيدة «يا
جارة الوادي» .وتقدير ًا جلهود وخدمات جوليا
طعمة يف حقل الن�شاط االجتماعي والن�سائي
كرمها الرئي�س اللبناين ب�شارة اخلوري (1890
ــ  )1964بو�سام الأرز املذهب ،وقد �أو�صت ابنتها
�سلوى �أن تقدم هذا الو�سام �إىل �أول امر�أة لبنانية
تدخل املجل�س النيابي اللبناين ولكن هذا الأمر
مل يح�صل يف حياتها حيث توفيت عام  1954وقد
حتققت هذه الأمنية بعد وفاتها حيث ح�صلت
عليه النائبة (مرينا الب�ستاين) عام  1963ولقد
�أدت الراحلة جوليا طعمة ر�سالتها الثقافية
والفكرية واالجتماعية و�أثبتت للجميع ب�أن
الفكر والثقافة والأدب لي�س حكر ًا على الرجال
فح�سب بل �إن للمر�أة دور ًا فاع ً
ال يف النه�ضة وبناء
املجتمع فا�ستحقت حتية الوطن وتقدير الأجيال.
ـ املراجع:
ـ مي�شال جحا :جوليا طعمة دم�شقية بريوت .2003
ـ عي�سى فتوح� :أديبات عربيات /جـ /1دم�شق .1994
ـ عنربة �سالم اخلالدي :جولة بني الذكريات بني لبنان
وفل�سطني  /بريوت ـ .1978
ـ د .جورج كال�س :احلركة الفكرية الن�سوية يف ع�صر
النه�ضة بريوت .1996
ـ د .جورج كال�س :تاريخ ال�صحافة الن�سوية ون�ش�أتها
وتطورها بريوت .1996/
ـ ندمي دم�شقية :حمطات يف حياتي الدبلوما�سية /
بريوت 1995

ق�ضايا و�آراء

التعارف �سبيل االن�سجام
بني “الأنا” و “الآخر”
• عبد النبي ا�صطيف
ِّ
واملنظر الأدب��ي والنقدي للنزعة احلوارية
ي�ش�ير ميخائي��ل باختني ،عامل اللغة،
� ،dialogismإىل �أن معرف��ة امل��رء لنف�س��ه معرفة كاملة �شاملة غري ممكنة �إن
اعتمد على نف�سه وحدها يف �إنتاج هذه املعرفة ،فهو يف حاجة ما�سة �إىل “الآخر”
ح��ي وملمو�س
ال�ستكم��ال وعي��ه به��ذه النف���س؛ ويدل��ل باخت�ين على ذل��ك مبثال ّ
وقري��ب املتن��اول ه��و �أن امل��رء ال يرى وجه��ه ،وال ر�أ�س��ه وال ظهره ،م��ا مل ي�ستعن
بعدد من املرايا ،ومعنى هذا �أن “الآخر” وحده من ي�ستطيع �أن يحيط علم ًا مبا ال
ي�ستطيع املرء �إدراكه حتى عن نف�سه :ر�أ�سه وظهره.
وباملقاب��ل ف���إن املرء قادر عل��ى �أن يحيط علم ًا مبا ال ي�ستطي��ع الآخر معرفته عن
نف�سه ،ومعنى هذا �أي�ض ًا �أن ك ً
ال من “الأنا” و”الآخر” بحاجة �إىل نظريه الإن�ساين
�إذا ما رغب يف ا�ستكمال معرفته بنف�سه.
وال�س���ؤال ال��ذي يتب��ادر �إىل الذه��ن هو :م��ا الذي ميك��ن �أن يفعله كل م��ن “الأنا”
و”الآخ��ر” به��ذه املعرفة التي اكت�سبها عن الآخر؟ الواق��ع �أنه خميرّ بني �أمرين:
فهو �إما �أن يحتكر هذه املعرفة ويحتفظ بها لنف�سه ،ويفيد منها يف وقت الحق� ،إذا
ما واجه “الآخر” يف �أي ظرف من الظروف ،بو�صفها نقطة �ضعف ،ميكن ا�ستغاللها
يف ابت��زاز “الآخر” واحتوائ��ه وال�ضغط عليه ورمبا تدجينه ،خا�صة و�أن �صاحب
العالق��ة يجهله��ا ،يف ح�ين يعرفه��ا “الآخر” ح��ق املعرف��ة؛ و�إم��ا �أن ي�ستثمر هذه
التقرب من “الآخ��ر” و�إن�شاء روابط الود والتع��اون والتفاهم بغر�ض
املعرف��ة يف
ّ
حتقيق منافع م�شرتكة ،وم�صالح متبادلة ،والعمل على توظيف �أمثل لهذه املعرفة
يف االرتق��اء بحال كل من طريف العالق��ة ،خا�صة و�أن “املعرفة” ينبغي �أن تو�ضع
يف خدمة الإن�سان يف املقام الأول.
وباخت�ين ال��ذي ي�ؤم��ن ب��ـ “الآخ��ر” ودوره الإيجابي يف حي��اة “الأن��ا” يقرتح �أن
تتح��ول معرفتن��ا مل��ا يجهله “الآخ��ر” يف نف�س��ه ،ومعرفته مل��ا جنهله م��ن �أنف�سنا،
�إىل هداي��ا نتبادله��ا ،على مب��د�أ “تهادوا حتا ّبوا” ،وبذلك تغ��دو معرفتنا :كل منا
ال �سه ً
بالآخر/النظ�ير �أداة نتو�س��ل بها �إىل “الآخ��ر” ،و�سبي ً
�لا �إىل قلبه ،ومرقى
ن�سم��و به��ا �إىل روحه� .إن��ه التعارف ال��ذي حتدث عنه الق��ر�آن الك��رمي( :يا �أيها
النا���س �إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى ،وجعلناكم �شعوب ًا وقبائل لتعارفوا� ،إن �أكرمكم
عند اهلل �أتقاكم)
وبعب��ارة �أخ��رى �إن املرء خميرّ بني �أن ي�أخذ نف�سه بنزع��ة “الأثرة” وحب الذات
وتف�ضيلها عن كل ما عداها� ،أو �أن يتبنى نزعة “الإيثار” التي تف�سح جما ً
ال وا�سع ًا
للآخر ،وتعود يف نهاية املطاف على “الأنا” باخلري الكثري ،وبخا�صة عندما يتبناها
“الآخر” بدوره يف تعامله مع “الأنا” .واحلقيقة �أن مبد�أ �إ�شاعة القدوة احل�سنة
يقدم
يف العالق��ات الإن�ساني��ة �أمر مهم جد ًا يف االرتقاء بهذه العالقات ،لي�س لأنه ّ
“املث��ال :ال��ذي تتطل��ع �إليه النف�س الإن�سانية ال� ِسو َّية ،ب��ل لأنه ُيع ِّول �ضمن ًا على
مب��د�أ العدوى ،فكما �أن ال�شر ُيعدي ،فكذلك اخل�ير ،وانت�شار اخلري بالعدوى �أ�سهل،
والقناعة به �أي�سر.
وتبني �أحد هذين اخليارين“ :الأثرة” �أو “الإيثار” ُي�شيع ثقافة ميكن �أن تنت�شر
ثم ف�إنها �إما �أن تهوي
على نحو وا�سع يف �أي جمتمع �إن�ساين ،حتى تغلب عليه ،ومن ََّ
ب��ه �إىل درك��ة عميق��ة من الأناني��ة �إذا ما اختار الأث��رة� ،أو ت�سمو ب��ه �إىل منزلة
تقدي�س اخلري العام الذي ي�شمل املجتمع ب�أ�سره� ،إذا ما الذ بالإيثار.
وق��د يرى البع�ض يف هذا احلديث عن “الأنا” و”الآخر” لغواً ،ال حاجة ملجتمعنا
ب��ه ،غري �أن الواقع يدلّل على �أن هذا املجتمع بات اليوم بحاجة ما�سة �إىل تب�صري
�أف��راده بحقيقة ما يدور يف نفو�سهم وما يحكمه��ا من نزعات وميول ،حتى يتبينوا
“اخلي��ط الأبي���ض” من “اخليط الأ�سود” من “الفجر” الذي نتطلع جميع ًا �إليه،
لعل��ه يحمل م�ستقب ً
�لا نتجاوز به حا�ضرن��ا البائ�س ،ون�ستعيد ب��ه ما�ضينا امل�شرق،
ويك��ون بذل��ك بعث�� ًا حقيقي�� ًا لق��درات الأم��ة حت��ى تع��اود �أداء ر�سالته��ا ،وتعاود
�إ�سهامها يف احل�ضارة الإن�سانية.

"ال�سنة الثالثون"
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يف ذكرى رحيل �ألبري كامو ..ماذا نقول ؟!
• رم�ضان �إبراهيم
رمب��ا لو مل يت��م العثور عل��ى بطاقة القط��ار يف جيبه
لقلن��ا ل��و �أن��ه مل ي�ساف��ر يف تل��ك ال�سي��ارة الرعناء ..
ولكن واحلال على ما كان عليه ف�إنّ قدره كان �أن يذوي
ومي��وت ج�س��د ًا ليخ�س��ره الع��امل �أديب�� ًا عظيم�� ًا  .كان
�شك من �أه��م روافد الأدب ..
�ألب�ير كامو وب��دون �أدنى ٍ
وال�شج��رة الت��ي وقفت له باملر�صاد ع��ام  1960والتي
�شه��دتْ عل��ى �آخر �شهقة و�آخر نف�س ل��ه مل تكن تدري
ذن��ب اقرتف��تْ � ..ألب�ير كام��و احلائز عل��ى جائزة
� ّأي ٍ
نوبل يف الع��ام � 1957سيبقى ع�ص ّي ًا على ال�صفحات �أن
ت�ستوع��ب �إبداع��ه يف ظلّ الواقع امل�تردي الذي عا�ش
به .
تق��ول جرمني ب��ري يف كتابها “ �ألب�ير كامو “ ترجمة
الأ�ست��اذ ج�برا �إبراهي��م ج�برا  :عندم��ا �س�أل��ه �أحد
ال�صحفي�ين ع ّم��ا يتمن��اه � ،أجاب مبا قال��ه نيت�شه ذات
ي��وم “ �إذا ما ا�شتد زخم الق��وى املحيية ال�شافية  ،كان
للنكبات نف�سها وهج كال�شم�س فتولّد ما حتتاج �إليه من
تعزي��ة  .كل ما �أرجو هو �أن تت��اح يل هذه القوة وهذا
الزخم مرة �أخرى بني احلني واحلني على الأقل “ .
مل يك��ن كام��و يق��ود �سيارت��ه بنف�سه ب��ل كان �صديقه
مي�شي��ل غاليمار هو من يقوده��ا ب�سرعة مذهلة ورمبا
حد حلياته
لظن البع�ض �أنه �أقدم على و�ضع ّ
لوال ذلك ّ
طاملا �أنه يعترب حي��اة الإن�سان م�أ�ساة وعذاب ال طائل
من��ه  ،وطاملا �أن ال�شعور بالقلق وال�ضجر ال يفارق ذلك
الإن�س��ان  .ولكن املتت ّبع والقارئ لأعم��ال هذا املندوي
( ن�سب��ة �إىل قري��ة من��دوي الت��ي ولد فيه��ا كامو عام
 ) 1913ي��رى عك���س ذل��ك فف��ي كتابات��ه ومقاالته (
املتم��رد ) �شيئ�� ًا من الإمي��ان �إذ �أنه
�صخ��رة �سيزي��ف ،
ّ
ّ
ي��رى �أن االنتحار لي�س ح�لا مل�شاكل الف��رد بل العي�ش
والتح��دي للظ��روف ال�صعب��ة الت��ي تعرت���ض طريقه
ّ
ه��و ما يجب �أن يتّ�ص��ف به هذا الإن�س��ان املفطوم على
العذاب وامل�آ�سي !..
ت�أث��ر كام��و ب�سال�س��ل اجلب��ال وباله�ض��اب العالي��ة
املهج��ورة ث��م بال�صح��راء الك�برى امت��داد ًا باجت��اه
ال�شم��ال “ كم��ا ت�ؤك��د جرم�ين “ و� ً
ص��وال �إىل الت�لال
ال�صخري��ة ال�شاهق��ة واخللج��ان العميق��ة و�شط���آن
ال�ساحل اجلزائري امل�شرف��ة على �ألق البحر املتو�سط
والتطلّ��ع �إىل �أوروب��ا حي��ث ط��ار كام��و فيم��ا بعد �إىل
فرن�س��ا التي كان �شديد التعلق به��ا كما ت�شهد كتاباته
الت��ي مل يكن ليتخلّى فيه��ا عن مواطني��ه و�أبناء بلده
“ اجلزائر “.
لق��د �أم�ض��ى كام��و “ كمعظ��م �أدب��اء الي��وم “ ف�ترة يف
العم��ل ال�صحف��ي فكان��ت مقاالت��ه و�آرا�ؤه �أجوبة على
الأ�سئل��ة املربك��ة واملح�ّيررّ ة يف تل��ك الف�ترة لكنه��ا مل
ت�ش��كل النظري��ة ال�سيا�سي��ة اخلا�ص��ة ب��ه �إذ �أنه كان
يرى �أن على الكاتب �أن يراقب العامل دون �أن يكف عن
لع��ب دوره يف جمريات �أحداثه  ،ولك��ن الدور املطالب
ب��ه الكات��ب ه��و كل م��ا م��ن �ش�أن��ه �أن يرفع م��ن �سوية
الب�ش��ر وي�ؤمن لهم العدال��ة الإن�سانية التي يلقونها يف
ه��ذه الدني��ا  .فالأدب يف نظر كامو ما ه��و �إ ّ
ال “ ن�شاط
جوه��ري  ،بل من �أ�ش��د ن�شاطات الإن�س��ان �أ�صالة  ،فهو
يع�ّب�رّ ويدافع عن تطلّ��ع الإن�سان للحر ّي��ة واالن�سجام
 ،واجلم��ال  ،وه��ي ت�ؤل��ف �سع��ادة الب�ش��ر الن�سب ّية “ .
لق��د �أت��ت الكاتب��ة يف ال�صفح��ة  255م��ن كتابها على
اال�ست�شه��اد مب��ا كتبه كام��و عن دور الفن��ان يف الدفاع
عن تل��ك ال�سعادة  ”:كلنا نحم��ل يف دخيلتنا �سجوننا
 ،جرائمن��ا  ،نزعتن��ا �إىل اله��دم � .إطالقها على العامل
لي���س م��ن واجبنا � .إمنا من واجبن��ا �أن نكافحها “ هذه
النزع��ة الإن�سانية وه��ذا ال�شعور العمي��ق بامل�س�ؤولية

نوحد بني
ال��ذي كان كامو يتحلّى بها ويطال��ب بها كي ّ
مل ينك��ر علينا هذه الأر���ض التي من
�أنف�سن��ا وب�ين عا ٍ
حقنا �أن نحيا عليها !..
كان �أول م��ا ن�ش��ره كامو كت��اب “ الوج��ه والقفا “ عام
 1937وكت��اب “ �أعرا�س “ ع��ام  1938وكالهما مدين
ب�أ�صالت��ه الظاه��رة لرغبت��ه اجلاحم��ة يف ت�صوي��ر
ال�صف��ات الف��ذّ ة الت��ي ر�آه��ا يف وطن��ه وب�ين �أهل��ه �إذ
�أن فرن�س��ا واللغ��ة الفرن�سي��ة ق��د �أ�ضاف��تْ مل��ا �أعطته
اجلزائر ل��ه النف�س اجلدي��د والأل��ق والو�ضوح لذلك
فق��د بق��ي كام��و بفك��ره وتعب�يره مغرو���س اجل��ذور
يف ترب��ة اجلزائ��ر �إذ �أهداه��ا الكث�ير م��ن �صفحات��ه
الرائع��ة يف الكت��اب ال��ذي ن�ش��ره ع��ام  1954بعنوان
ال�صي��ف  ..ذلك الكتاب ال��ذي يلتزم فيه الكاتب �شيئ ًا
م��ن ال�صوف ّي��ة والت�أم�لات الفل�سف ّية وال�ص��ور الأدب ّية
و�أحيان�� ًا ال�شاعر ّي��ة  ..يق��ول يف رحلت��ه �إىل �أمري��كا
اجلنوب ّي��ة  “ :يف منت�صف الليل  ،وحدي على ال�شاطئ
مرة �أخرى  ،وبعده��ا �س�أذهب � .أما البحر
 .باالنتظ��ار ّ
ف�ساك��نٌ  ،جنوم��ه ك�أ�ض��واء البواخ��ر الكث�يرة التي يف
ه��ذه ال�ساع��ة ،يف الدني��ا قاطب��ة  ،تن�ير مي��اه املوانئ
املظلمة  ..الف�ضاء وال�صمت جاثمان كوقر واحد على
قلب��ي  .حب فجائي � ،أو فعل حا�سم � ،أو خاطر ي�شع يف
النف�س يُحِ لّ باملرء يف حلظات مع ّينة  ،هذا القلق الذي
ال يطاق ت�صحبه فتنة ال تقاوم  ..ذلك هو �أن نحيا ثم
نرك�ض �إىل حتفنا “
لق��د عا�ش كامو حي��اة الفقر واملعان��اة  ،فوالده الذي
ُقتل يف معركة “ املارن “ خلّف �أرملة وولدين �صغريين
 .كان عمر �ألبري عندها �سنة واحدة  ..كانت تلك الأم
الت��ي تعاين م��ن البكم وعدم النطق ب�سب��ب �إهمال لها
�أثن��اء مر�ضه��ا هي كل حاج��ة �ألبري للح��ب �أ�ضف �إىل
جدت��ه املري�ضة ب�سرط��ان الكب��د وع ّمه
ذل��ك وج��ود ّ
امل�شل��ول  .كل ه��ذه البيئ��ة البائ�س��ة وال�س��وداء كانت
تفر���ض على ع��امل الكاتب �س��واد ًا ا�ستط��اع بب�صريته
النا�صع��ة واملتّق��دة �أن يحوله �إىل �إب��دا ٍع حقيقي خلّد
بحروف من نور .
ا�سمه فيما بعد على �صفحات التاريخ
ٍ
تقول جرمني بري يف كتابها عن كامو :
“ مل ين���س كامو الفقر ال��ذي عرفه يف طفولته  ،ذلك
الع��امل املغل��ق  ،ال�صام��ت ال��ذي مل يطل��ب �شيئ�� ًا ،ومل
يتوقع �شيئ ًا ،فكانت له عزّ ته اخلا�صة �أنا�سه يتح ّملون
و�إن مل ي�ست�سلم��وا وهم ب�صمتهم ورمبا دون وعي منهم
يحتق��رون التعميم��ات الرثث��ارة والتعزي��ات ال�سهل��ة
الت��ي يلذّ للطبق��ة الو�سطى الأ�سعد حظّ �� ًا �أن ت�ستغرق
فيها “ .
لق��د اتهم بع�ض النق��اد كامو ب�أنه كمفك��ر ال يخلو من
تناق���ض ،وب�أنه ت�صدى مل�شكالت مل يكن م�ؤه ً
ال لها وقد
ا�شت��د اجلدل ح��ول كتابه –
ج��رى هذا االته��ام ايام
ّ
املتم��رد – وتخطي اجلدل من الكتاب �إىل �صاحبه زاد
ّ
الط�ين بلّ��ة� .إ َّ
ال �أنَّ كامو مل يدَّ خر و�سع ًا يف القول ب�أنه
مل يب��غ �أن يقيم �أو يدح�ض نظام�� ًا فكري ًا وما مقاالته
�إال ت�أمالت مبا�شرة لق�ضايا كانت ت�ؤ ّرقه وهذه الق�ضايا
كانت �سمة الع�صر الذي �أ�سهم هو فيه.
وجاء على غالف الكتاب:
( �إنّ م��دى كتابات كامو �أعظم مما ق��د يدركه البع�ض
 ،فث ّم��ة كتب �أربعة على الأقل مما كتب وهي  ،الغريب
املتم��رد  ،ال�سقوط  .و�ص��ف كل منها ب�أنه
 ،الطاع��ون ،
ّ
�أهم كتابات جيل بكامله ) !..
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بيــن دانتــي واملعــري
• ن�صر الدين البحرة
يب��دو �أن م�س�أل��ة االحت��كاك الثق��ايف بالع��رب ال��ذي لع��ب دوره يف نه�ض��ة �أوروب��ا
احلديثة� ،سيظل مو�ضوع ًا للبحث واملناق�شة واجلدل� ..سنوات طويلة وكثرية.
و�أتذك��ر الآن ذل��ك البح��ث املمت��ع واجلميل الذي ن�ش��ره الدكتور لوي���س عو�ض يف
(الأه��رام) القاهري��ة م�سل�س ًال ع��ام  ،1964ثم �أعاد طبع حلق��ات البحث متكاملة
يف كتاب واحد ،ن�شرته دار الهالل يف العام التايل بعنوان (على هام�ش الغفران).
كان يف الواق��ع بحث�� ًا منوذجي�� ًا يف الأدب املق��ارن ،قب��ل �أن يك��ون درا�س��ة تاريخية
�إنرتوبولوجي��ة ح��ول ت�صور اليوم الآخر ،ل��دى ال�شعوب القدمي��ة ،ويف احل�ضارات
الغاب��رة ...م��ن فرعوني��ة ويوناني��ة ...و� ً
ص��وال �إىل �أب��ي الع�لاء املع��ري ،ال�شاعر
الفيل�سوف والفيل�سوف ال�شاعر ،كما يطيب لبع�ض النقاد �أن يدعوه.
قنبلة امل�ست�شرق بالثيو�س:
كان منطل��ق البح��ث هو (تلك القنبل��ة الهائلة) الت��ي �ألقاها امل�ست�ش��رق الإ�سباين
العظي��م �آ�س�ين بالثيو���س ،وه��و يلق��ي خط��اب ا�ستقبال��ه يف الأكادميي��ة امللكي��ة
الإ�سباني��ة يف جل�س��ة  26كان��ون الث��اين  ،1919عندم��ا �أعل��ن �أن (دانت��ي) يف
(الكوميدي��ا الإلهي��ة) قد ت�أثر بالإ�سالم ت�أثر ًا عميق�� ًا وا�سع املدى يتغلغل حتى يف
تفا�صيل ت�صويره للجحيم واجلنة� ،إذ تبني له �أن ثمة م�شابهات وثيقة بني ما ورد
يف بع���ض الكت��ب الإ�سالمية ع��ن معراج الر�س��ول الكرمي وما يف (ر�سال��ة الغفران)
للمعري وبع�ض كتب حميي الدين بن عربي وما ورد يف (الكوميديا الإلهية).
الطليان يخالفون بدوي:
ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي يف كتابه (دور العرب يف تكوين الفكر الأوروبي)
�إن يف ه��ذه امل�شابه��ات من الدق��ة والتف�صيل ما يجعل من امل�ؤك��د �أن الت�شابه هنا مل
أثر مبا�ش��ر بالت�صورات الإ�سالمية
يك��ن �أمر ًا عر�ضي�� ًا وتوارد خواطر ،بل كان ِمن ت� ٍ
للآخرة.
وكم��ا يو�ض��ح الدكتور بدوي يف كتابه املذك��ور ف�إن هذا الر�أي قوب��ل بهجوم �شديد
م��ن خمتلف الباحثني وخا�ص��ة الإيطاليني الذين عز عليه��م �أن يفجعوا يف عملهم
الأكرب ومناط فخارهم.
وهك��ذا ظه��رت مق��االت وكت��ب كثرية �ض��د هذا ال��ر�أي ،ولك��ن بالثيو���س رد عليهم
جميع�� ًا يف كتابه الذي ظهر عام  1943يف مدريد بعن��وان (الأخرويات الإ�سالمية
يف الكوميديا الإلهية).
من بدوي �إىل عو�ض وغايل:
وي��ورد الدكتور بدوي خم�سة م�شابه توقف عنده��ا امل�ست�شرق الإ�سباين بالثيو�س
لي�ؤكد وجهة نظره� ...إال �أنه بعد ذلك ينتهي �إىل نتيجة تكاد تن�سف متام ًا الفكرة
الأ�سا�سي��ة ..وه��و ال�شيء الذي فعله ب��دوره الدكتور عو�ض بع��د �أكرث من ع�شرين
�سن��ة وردده الباح��ث ال�س��وري الراح��ل اليا���س غ��ايل ..ولك��ن انطالق ًا م��ن نقطة
�أخ��رى ...فه��و� ،أي اليا���س غ��ايل ،يت�ساءل :ه��ل ي�ستطي��ع �أحد ،حتى م��ن �أع�ضاء
جمامعن��ا اللغوي��ة �أن يقر�أ ر�سالة الغف��ران ويفهمها ب�سهول��ة �إن مل تكن م�شروحة
كطبع��ة كام��ل كي�لاين� ..أو بن��ت ال�شاط��ئ ،حتى يت�سن��ى لدانت��ي �أن يق��ر�أ ر�سالة
الغف��ران ويفهمه��ا ويقتب�س منها ،وهو الأجنبي الذي مل ي�ؤث��ر عنه �أنه كان يعرف
العربي��ة ،ومل يثب��ت حتى اليوم �أن ر�سالة الغفران ترجم��ت �إىل لغة �أجنبية قبل
وفاة دانتي.
دانتي مل ي�سمع ب�أبي ال�صالء:
وقب��ل ذل��ك كان الأ�ستاذ غايل قد قال م�ؤكد ًا (�إن دانتي م��ا �سمع ب�أبي العالء ،و�إن
�سم��ع ب��ه ف�إن��ه مل يعره اهتمام�� ًا لأنه مل يحت��ج �إليه ،م��ع �أن �شخ�صي��ة �أبي العالء
حمبب��ة ج��داً� ..إنه مل ي�سم��ع ر�سالة الغفران وال عرفها ،وق��د كانت عندنا من�سية
حتى عهد دانتي).
�أما م�س�ألة الت�شابه بني (الكوميديا الإلهية) و(املعراج) الذي يقال �إن البن عربي
ي��د ًا طوىل يف كتابته وكتاب (الفتوحات املكية) املقرتن با�سم ال�شيخ حميي الدين
ف���إن الدكتور بدوي يرف�ضها �أي�ض�� ًا م�ست�شهد ًا بالنقاد الذي��ن �أخذوا على بالثيو�س
حديث��ه ع��ن ت�أث��ر دانتي باب��ن عرب��ي يف الوقت ال��ذي مل يعرف في��ه �أن كتب ابن
عربي قد ترجمت �إىل �أية لغة �أجنبية يف ع�صر دانتي.
ويقول �إن هذا �أي�ض ًا ر�أي امل�ست�شرق نللينو (اللهم �إال �إذا كان دانتي قد عرف م�ؤلفات
اب��ن عرب��ي بوا�سطة �صديق له يع��رف العربية ،لكن افرتا�ض وج��ود هذا ال�صديق
�أمر م�ستبعد تاريخي ًا).

امل�ؤرخ الباحث �أكرم ح�سن العلبي
( 1940ـ 2013م)

• �أحمد �سعيد هوا�ش

يف �شه��ر كان��ون الأول من عام 2013م رح��ل عن دنيانا  8ـ احلمامات.
امل���ؤرخ الباح��ث �أكرم ح�س��ن العلبي ال��ذي �أحب دم�شق
وكتب وحق��ق عنها عدة كتب بالإ�ضافة مل�ؤلفات �أخرى ب ـ كت��اب يومي��ات �شامية م��ن  111هـ حت��ى 1153هـ ـ
قيمة تزيد على الع�شرين ،تت�سم باملو�ضوعية والبحث 1699م حتى 1740م ـ ت�أليف حممد بن كنان ال�صاحلي
اجل��اد ،فلنل��ق نظ��رة �سريع��ة على حي��اة امل���ؤرخ �أكرم املتوفى 1153هـ.
ح�س��ن العلبي ال��ذي �أطلق عليه بع���ض الباحثني م�ؤرخ يومي��ات �شامي��ة ،وه��و التاري��خ امل�سم��ى ب��ـ احل��وادث
اليومية يف تاريخ �أحدى ع�شر و�ألف ومئة.
دم�شق.
وه��و م��ن مواليد مدين��ة دم�ش��ق .در�س فيه��ا حتى نال ت�أليف :حممد بن كنانا ل�صاحلي املتوفى 1153هـ.
الثانوية ،ثم التحق بجامعة دم�شق ،كلية الآداب ق�سم �صفحات نادرة من تاريخ دم�شق يف الع�صر العثماين بني
1111هـ و1153هـ
التاريخ وتخرج منها يف العام 1964م.
عم��ل مدر�س�� ًا يف ثانوية احل�سك��ة ودم�شق حت��ى العام حتقيق �أكرم ح�سن العلبي
الفهار�س واملالحق:
1979م.
وكان ق��د ذهب �إىل م�صر ما ب�ين عامي  1968ـ 1970م  1ـ حمطات احلج ال�شامي.
ببعث��ة درا�سي��ة ح��از فيه��ا عل��ى �شه��ادة املاج�ستري يف  2ـ و�صف لقافلة احلج 1109هـ.
 3ـ ق�صي��دة الهل��ول التاريخي��ة م��ن ح��وادث دم�ش��ق
التاريخ.
عم��ل ما ب�ين عام��ي  1979ـ 1985م موجه�� ًا تربوي ًا يف 1152هـ.
 4ـ فهر�س �إعالم.
منطقتي عرعر وحائل بال�سعودية.
تف��رغ للبحث ب�ص��ورة نهائية منذ الع��ام 1986م حيث  5ـ فهر�س الأماكن.
�أجن��ز امل�ؤلف��ات التالي��ة ح�س��ب الت�سل�س��ل الزمن��ي 6 ،ـ فهر�س ال�صفحات.
بالإ�ضافة لإ�صدارات �أخرى ت�أليف ًا وحتقيق ًا وترجمة 7 :ـ فهر�س الكلمات العامية ال�شامية.
ـ دم�ش��ق ب�ين ع�ص��ر املمالي��ك والعثماني�ين ،ر�سال��ة  8ـ فهر�س الكلمات الرتكية والفار�سية.
 9ـ فهر�س مو�ضوعات الكتاب.
ماج�ستري.
 10ـ م��ن بداي��ات ال�سن��ة م��ن 1111ه��ـ ـ حت��ى �سن��ة
ـ يوميات �شامية ـ حتقيق.
1153هـ.
ـ تيمورلنك وحكايته مع دم�شق.
ـ املغتالون من ملوك العرب ـ �سل�سلة يف خم�سة �أجزاء.
جـ ـ كتاب دم�شق بني ع�صر املماليك والعثمانيني
ـ تاريخ الب�صروي ـ حتقيق.
 906ـ 922هـ 1500 ،ـ 1520م
ـ احل�ضرة الأن�سية يف الرحلة القد�سية ـ حتقيق.
درا�سة تاريخية واجتماعية وثقافية واقت�صادية
ـ دم�شق ال�شام ـ حتقيق.
ت�أليف �أكرم ح�سن العلبي
ـ الآثار التاريخية يف دم�شق ـ ترجمة.
و�أج��د م��ن الفائ��دة �أن يطل��ع الق��ارئ الك��رمي عل��ى الطبع��ة الأوىل  1982ـ 1400ه��ـ ـ ال�شرك��ة املتح��دة
حمتوي��ات بع���ض م�ؤلفات ه��ذا امل�ؤرخ واملرب��ي الباحث للطباعة والن�شر ،دم�شق.
وفي��ه :مقدمة ،ذكر فيها امل�ص��ادر التي اعتدها مع نقد
الذي عرف بن�شاطه حتى �آخر يوم من حياته.
لها.
�أ ـ خط��ط دم�ش��ق ـ درا�س��ة تاريخي��ة �شامل��ة على مدى الف�ص��ل الأول :التق�سيم الإداري لنيابة بالد ال�شام يف
نهاية عهد املماليك.
�ألف عام من �سنة 400هـ حتى 1400هـ.
 1ـ نيابة حلب 2 .ـ نيابة حماة 3 .ـ نيابة طرابل�س 4 .ـ
ل��دور الق��ر�آن واحلدي��ث واملدار���س والبيمار�ستان��ات
نيابة �صفه 5 .ـ نيابة الكرك 6 .ـ نيابة دم�شق.
واجلوام��ع الك�برى واخلوان��ق والرب��ط والزواي��ا
ً 1ـ مناطق دم�شق 2 :ـ دم�شق عا�صمة النيابة.
والأ�سواق واحلانات واحلمامات والدروب.
�أو ًال :تطوي��ر مدين��ة دم�ش��ق .ثاني�� ًا� :س��ور املدين��ة
وقد جاء الكتاب بـ � 600صفحة من القطع املتو�سط.
و�أبوابها.
تاريخ 1410هـ ـ 1989م ـ دار الطامح ـ للطباعة والن�شر
ثالث�� ًا :املب��اين احلكومي��ة الرئي�س��ة .رابع�� ًا :مع��امل
والتوزيع ـ دم�شق.
دم�شق اململوكية.
دم�شق
�سحر
فيها
وكان
غفلت
التي
دم�شق
الإهداء� :إىل
خام�س ًا� :أحياء دم�شق الكربى.
وكربيا�ؤها و�صربها وت�ضحياتها� ،إىل �أمي الغالية التي
الف�ص��ل الث��اين� :أو ًال :الأو�ضاع االجتماعي��ة .ثاني ًا:
رحل��ت مع انته��اء ال�صفحات الأخرية من ه��ذا الكتاب،
البيت الدم�شقي.
�إىل دم�شق �أمنا الكربى �أهدي كتابي هذا.
ثالث ًا :احلياة االجتماعية .رابع ًا :احلاج ال�شامي.
�أكرم.
الف�صل الثالث :احلياة العلمية:
وي�شمل:
املو�ضوعات
فهر�س
�أو ًال :العلم��اء والإنتاج العلمي .ثاني ًا :الأوقاف م�صدر
 1ـ دور القر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف.
متوي��ل احلرك��ة العلمية .ثالث�� ًا� :أماك��ن التدري�س� :أ ـ
 2ـ مدار�س ال�شافعية.
اجلامع الأموي .ب ـ املدار�س ودور العلم الأخرى.
 3ـ مدار�س احلنفية.
رابع ًا :املدر�سون وط��رق التدري�س .خام�س ًا :الإجازات
 4ـ مدار�س احلنابلة واملالكية والعثمانية.
وال�شه��ادات العلمية� .ساد�س ًا :م�ص�ير احلركة العلمية
 6ـ امل�ساجد اجلامعة.
يف �أوائل احلكم العثماين.
 6ـ اخلوانق والربط والزوايا.
البقية �.........................................ص23
 7ـ احلارات والأ�سواق واخلانات.
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يف �إطار مهرجان م�سرح الطفل:
م�سرحية (حذاء الطنبوري) يف ح ّلةٍ جديدة
• الأ�سبوع الأدبي
يف تظاهرة ثقافية الفتة ،قامت وزارة الثقافة وبرعاية
الأ�ستاذ ع�صام خليل وزير الثقافة ،بالتعاون مع مديرية امل�سارح
واملو�سيقا ،وم�سرح الطفل والعرائ�س ،ب�إقامة (مهرجان م�سرح
الطفل) يف حمافظات (دم�شق ــ حلب ــ ال�سويداء ــ طرطو�س ــ
حماة ــ �إدلب ــ حم�ص ــ احل�سكة ــ القام�شلي) وذلك يف الفرتة ما
بني (5102/1/81م).
حيث مت تقدمي العديد من امل�سرحيات والعرو�ض ،ورافق هذا
املهرجان املتميز ،العديد من الأن�شطة املوازية ،وهي( :فرقة
ك�شافة للرتحيب بال�ضيوف ،معر�ض للدمى ،معر�ض للأفي�شات
اخلا�صة بامل�سرحيات ال�سابقة ،ثم معر�ض للر�سومات اخلا�صة
بالأطفال (مركز �أدهم �إ�سماعيل) ،وور�شة عمل (الأطفال
ير�سمون) ،التي قدم فيها الأطفال مناذج من ر�سوماتهم املميزة،
ليقوم بعد ذلك ممثل قدير ويروي م�سرحية للأطفال� ،أو دورة
لتعليم ت�صنيع الدمى).
ويعترب هذا املهرجان من الأن�شطة الثقافية املميزة ،التي
افتقدها الأطفال ال�سوريون نتيجة الظروف اال�ستثنائية
الراهنة ،وكذلك حال الطق�س والعا�صفة الثلجية التي حالت
دون تقدمي العديد من االمتحانات ،وجاءت هذه امل�سرحيات
والأن�شطة لت�ؤدي دورها الإيجابي امل�أمول يف حياة هذا الطفل،
الذي وجد يف فقرات هذا املهرجان املتعة والفائدة احلقيقية.
وكان من �أبرز العرو�ض التي عر�ضت يف دم�شق (م�سرحية حذاء
الطنبوري ــ على (م�سرح احلمراء) ،و(مملكة احلكمة) على
م�سرح القباين( ،املغامرون يف الأمازون) ،و(�سكان البحر) يف
م�سرح العرائ�س ،و(الفار�س جود) يف املركز الثقايف بالعدوي،
و(�شاريل ورفاقه يف ال�سريك) يف املركز الثقايف يف كفر �سو�سة،
و(الوايل و�صياد البحر) يف املركز الثقايف باملزة ،و(زيزون
وزيونة) يف املركز الثقايف بامليدان).
وتنوعت امل�سرحيات املقدمة يف باقي املحافظات ،حيث متيزت
كل حمافظة بتقدمي العرو�ض اخلا�صة بها.
حيث عر�ضت م�سرحية (لعبة املو�سيقى) يف حلب ،وعر�ضت
م�سرحية (ال�سنونو ال�سعيد) يف ال�سويداء ،وم�سرحية (جندوب
الطيب) يف حماة ،وم�سرحية (حكاية الذئب املغرور ــ �سندباد)
يف الالذقية ،وم�سرحية (امللك فانو�س يبحث عن ملبو�س ــ �سحر
البيان) يف �إدلب ،وم�سرحية (الأمرية النائمة) يف حم�ص،
وم�سرحية (حدث يف الغابة ــ الك�سول) يف احل�سكة ،وم�سرحية
(مملكة الفرح) يف القام�شلي ،ومتيزت طرطو�س بتقدمي �أربع
م�سرحيات هي (رجل الثلج)( ،حورية البحر)( ،فرح) ،و(زهرة
املحبة)..
ويف م�سرحية (حذاء الطنبوري) التي عر�ضت على م�سرح
احلمراء بدم�شق ،كان جمهور الأطفال ومن رافقهم من الأهل،
ميلأ ال�صالة ،ومل يبق مكان حتى للوقوف..
وبد�أت املو�سيقى ال�صادحة ليظهر اال�سكايف (م�سمار) وهو يغني
وميتدح مهنته ،و�أهميتها ،وي�ؤكد على �أهمية العمل يف حياة
الإن�سان ،ثم يخرج �ساعي الربيد على دراجته ،يجول وي�صول يف
امل�سرح ،وهو يحمل كي�س نقود كبري ،ويتجه �إىل حمل اال�سكايف
م�سمار لي�س�أل عن بيت الطنبوري ،فيدله م�سمار ،ويخرج الطنبوري
بحذائه امل�ضحك ،وي�ستلم الهدية ،ومعه قطته و�صديقة عمره
مرجانة ،التي كانت ت�شاركه طعامه و�شرابه وم�سكنه ،فيقرر
الطنبوري �أن يرمي حذاءه القدمي املرقع �سبب التعا�سة والب�ؤ�س،

يف مكان ما ،بعد �أن �أ�صبح ثري ًا ،ف�إذا به ي�صيب (بخلون) وي�شجه،
ويقرر بخلون �أن ي�شكو الطنبوري �إىل القا�ضي (عدلون ــ ن�سبة
�إىل العدل) .عند ذلك يدفع له الطنبوري تعوي�ض ًا ،وهو ٌ
مبلغ من
املال ،يجد فيه بخلون ما ين�سيه �أمله ،فرتاه ي�ضع كي�س النقود
على جرحه ،لي�شفى ،وهو �سعيدٌ به ،وقد ن�سي �أمله ،ويغادر ،عند
ذلك يقرر الطنبوري �أن يتخل�ص من حذائه مرة �أخرى ،فريميه
يف مكان �آخر ،ف�إذا به ي�صيب دجاجة بخلون ويقتلها على الفور،
فيندفع بخلون ليطالبه بتعوي�ض للمرة الثانية� ،إ َّ
ال �سي�شكوه �إىل
القا�ضي ،ويدفع ويدفع ،حتى يقرر الطنبوري �أن يرمي حذاءه
يف املاء ،ف�إذا باحلذاء ي�شق �شبكة �أحد ال�صيادين ،والذي ي�أتي
به ويطالبه بتعوي�ض لأنه �صياد فقري ،مل يذهب �إىل البحر
لي�صطاد قوته وقوت عياله فيكون ن�صيبه حذاء الطنبوري يف
�شبكته ،ميزقها �إرب ًا ،وعند ذلك ي�صاب الطنبوري بحزن �شديد ملا
حلَّ به ،ويدفع له التعوي�ض املنا�سب الذي ين�سيه �أمله وحزنه..
وعند ذلك يقرر الطنبوري �أن يهدي حذاءه ل�صانع الأحذية
م�سمار ،وي�صاب بعدها بحالة اكتئاب وحزن و�أمل ،ومير�ض
الطنبوري ،فيتنكر �صديقه م�سمار (اال�سكايف) بثياب طبيب،
ويزوره ،ويفاجئ الطنبوري ب�أنه يعرف كل �شيء عنه فهو قد
رزق مبال دون تعب ،وهو قد ترك عمله يف الفخار ،وقد كان
�صانع فخار ممتاز ،فاملال مل يجلب له ال�سعادة ،لذلك ين�صحه
لكي يكون �سعيداً� ،أن يبحث عن �أي �إن�سان �سعيد ،وي�شرتي منه
حذاءه ،ويلب�سه ،فتعود ال�سعادة تخيم على حياته .فاملال ال
يجلب املال �إال �إذا عملنا ،واجتهدنا ،فيبد�أ الطنبوري بالبحث يف
�أحياء املدينة عن رجل �سعيد ،وبامل�صادفة ،يح�ضر �إىل املدينة
حذاء
تاجر فخار فقري ويلتقي مب�سمار ،وي�س�أله �إن كان يبيعه
ً
بن�صف الثمن ،فيقرر م�سمار �أن يهديه حذاء الطنبوري ،دون
مقابل ،فهذا احلذاء قدمي ومرقع وال ي�ستحق �أي ثمن ،يقبل
�صانع الفخار الهدية بكل �سعادة ،ويقدم مل�سمار �صانع الأحذية
�صحن ًا كبري ًا من الفخار هدية �أي�ض ًا..
ويعود �إىل جولته يف املدينة ،فيلتقي الطنبوري ،الذي ي�س�أله ،عن
ا�سمه ،فيكت�شف �أن ا�سمه (�سعيد) ،وزوجته (�سعيدة) ،وجدته

(�سعيدة) ،وجده (�أ�سعد) ،وابنه (�سعدان) ..ويق�صد القرد،
في�س�أله الطنبوري :هل �أنت �سعيد؟!( ..فيجيب �صانع الفخار
بـ نعم لأنني �أبيع الفخار ب�سعر قليل ،و�أربح القليل ،و�صادق يف
تعاملي مع الزبائن ،ال �أغ�ش ،ال �أكذب ،يحبني النا�س) .فيتذكر
الطنبوري حياته املا�ضية ،التي تكتنفها ال�سعادة ،على الرغم من
فقره ،فلقد كان فقرياً ،و�صادق ًا يف تعامله مع الزبائن ،وخمل�ص ًا
لعمله ،ون�شيط ًا ،فيقرر الطنبوري �أن ي�شرتي حذاءه ،وحني
يعرف �صاحب الفخار� ،أن هذا احلذاء �سيجعل الطنبوري يرب�أ من
مر�ضه ،يقرر �أن يهديه �إياه من دون مقابل ،لأنه �سيكون ال�سبب
يف �شفائه وبراءته من حزنه وهمه ،ف�إذا به يح�ضر حذاء
الطنبوري ،الذي يتلقاه بفرح هذه املرة ،ويرمي حذاءه اجلديد
ويرتديه ،ويرف�ض هذه املرة التخلي عنه ،فهذا احلذاء القدمي
�سبب �سعادته) ..الر�سالة الرتبوية يف هذه امل�سرحية� ،أنه يجب
علينا �أن نحافظ على القدمي من تراثنا ،ال نرميه ،ال نهمله ،لأنه
�سبب �سعادتنا ،وال�سري يف ركب احل�ضارة ،بعد �أن نختار ما يتنا�سب
مع حياتنا الراهنة ،دون �أن ن�سيء �إىل تراثنا..
قدمت ال�شخ�صيات امل�سرحية ب�أ�سلوب رائع� ،أبدع املمثلون يف
تقدمي ال�شخ�صيات ،وتقريبها �إىل الأطفال ،وقد اعتمد امل�ؤلف
اللغة العربية الف�صحى يف �صياغة احلوار وال�سيناريو ،وكان
الت�شويق ي�سود اجلو العام للم�سرحية ،حتى �إن اجلمهور تفاعل
مع املمثلني ،وكان يدلهم على بيت الطنبوري ،ويحاول �أن يخل�صهم
من املقالب التي تدور بينهم ،فرتى الأطفال ي�صرخون �إىل اليمني
بيت الطنبوري ..فيتجه املمثل �إىل الي�سار ..ي�صرخ اجلمهور..
ال ال �إىل اليمني� ..أو �أن ي�س�أل املمثل الأطفال ،فيجيبون ب�صوت
واحد .حيث ا�ستطاع املمثلون �أن يجعلوا اجلمهور من الأطفال
والكبار يتفاعل معهم ،ي�ضحك عندما ي�ضحكون ،ويبكي عندما
يبكون..
ولكن كان امل�سرح يحتاج �إىل �إ�ضاءة �أكرث ،وال بد �أن �أزمة
الكهرباء ،قد طالت هذا امل�سرح �أي�ض ًا ..انتهى العر�ض امل�سرحي،
فاندفع الأطفال �إىل معانقة املمثلني والتقاط ال�صور التذكارية
معهم..
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فعاليات

احتفال مركزي يف ذكرى ت�أ�سي�س احتاد الكتاب العرب
وذكرى �صدور �صحيفة (الأ�سبوع الأدبي) وتكرمي متقاعدي 2007و2008

مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة والأربعني لت�أ�سي�س
احتاد الكتاب العرب والذكرى التا�سعة
والع�شرين ل�صدور �صحيفة ((الأ�سبوع
الأدبي)) واالحتفال بتكرمي متقاعدي عامي
 7002و ،8002وبح�ضور الرفيق د .خلف
املفتاح ع�ضو القيادة القطرية رئي�س مكتب
الإعداد والثقافة والإعالم القطري ،والأ�ستاذ
املحامي ع�صام خليل وزير الثقافة والرفيق
�أحمد احل�سن والرفيق �صالح الهرما�سي ع�ضوي
القيادة القومية والرفيق �أحمد الأحمد ع�ضو
القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية
وال�سيد حامد ح�سن معاون وزير اخلارجية
واللواء جابر �سلمان مدير �ش�ؤون ال�شهداء
وعدد من ممثلي ف�صائل املقاومة الفل�سطينية
وجمهور كبري من الأدباء واملثقفني واملهتمني،
�أقام احتاد الكتاب العرب احتفا ً
ال مركزي ًا
كرم فيه كوكبة من الزمالء املتقاعدين وهم:
ّ
(ل�ؤي ف�ؤاد الأ�سعد -خريي الذهبي -ريا�ض
خليل -حممد فرحان بلبل -نا�صر اخلوري-
�سمري الطحان -فوزي اجلودة -حممد ر�ضوان
الداية -حممد وليد احلافظ -حممد �أبو
معتوق -جناح ر�ضا حممد� -صالح علماين -عبد

الرحمن غنيم -عبد الوهاب حقي -م�صطفى
عبا�س خ�ضر -ممدوح عزام -عبد احلفيظ
ال�سطلي) وذلك �صباح الأربعاء .5102/2/4
افتتح احلفل بالوقوف دقيقة �صمت �إجال ً
ال
لأرواح �شهداء �سورية والأمة العربية،
والن�شيد الوطني للجمهورية العربية
ال�سورية ،ثم رحب د .نزار بني املرجة ع�ضو
املكتب التنفيذي رئي�س حترير الأ�سبوع الأدبي
بال�سادة احل�ضور وباملحتفى بهم  ،م�شري ًا �إىل
املر�سوم التاريخي الهام الذي �أ�صدره القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد ب�إحداث �صندوق تقاعد
لأع�ضاء احتاد الكتاب العرب وهي مبادرة
غري م�سبوقة على م�ستوى احتادات الكتاب يف
الوطن العربي ويف العامل ،وهذا ال يعني �أبد ًا
�أن الكاتب يتقاعد بل ي�أتي هذا املر�سوم تكرمي ًا
مل�سرية الكتاب وعطاءاتهم.
ويف كلمة ترحيبية عرب ال�سيد الدكتور ح�سني
جمعة رئي�س احتاد الكتاب العرب عن �سعادته
يف مثل هذا اليوم الذي يكرم فيه االحتاد
كوكبة من مبدعيه ،فاحتاد الكتاب العرب
يهدف �إىل تعميق الثقافة الوطنية وثقافة
االنتماء وثقافة املقاومة ،متخذ ًا من خطاب

ق�سم ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد موجه ًا له
له يف �أدائه ويف مواجهة امل�شروع التكفريي
الظالمي الذي �سيواجه و�س ُيهزم بال�صمود
وال�صرب ،وقد �أثبت ال�شعب ال�سوري �أنه �شعب
ح�ضاري �صامد ،وهو �شعب جدير باحلياة،
م�ؤكد ًا �أن �سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد و�ضع
هذا الوطن ب�أيدي ال�شرفاء من �أبنائه ،و�إذا
كانت ال�شهادة �شرف ال�شرفاء وق�سمة الأوفياء
�سيبقى �أع�ضاء احتاد الكتاب العرب حرا�س ًا
للثقافة الوطنية القومية العروبية املقاومة.
ويف مداخلة له بهذه املنا�سبة عرب الرفيق د.
خلف املفتاح ع�ضو القيادة القطرية رئي�س
مكتب الإعداد والثقافة والإعالم القطري عن
�سعادته الغامرة بامل�شاركة يف هذا االحتفال
الذي ينظمه احتاد الكتاب العرب ،والذي
�أ�صبح تقليد ًا را�سخ ًا يف حياتنا الثقافية ويف
�سلوكنا الوطني ،فالقائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد
و�سيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد ر�سخا جمموعة
من املنظومات الأخالقية والوطنية كتكرمي
الكتاب والأدباء و�أ�صحاب الكلمة والفنانني،
وعلى ر�أ�س قائمة املكرمني ي�أتي ال�شهداء
الذين �أ�صبح تكرميهم جزء ًا من القامو�س

الأخالقي لل�شعب العربي ال�سوري.
كما �أ�شار �إىل �أننا نواجه اليوم م�شروع ًا ظالمي ًا
تكفريي ًا له �أدواته وخطابه و�صداه يف �أو�ساط
معينة ،نواجهه مب�شروع قومي تنويري يعك�س
حقيقة وطبيعة هذا ال�شعب وهذه الأمة،
واملعركة اليوم لي�ست فقط يف �ساحات املواجهة
الع�سكرية مع الإرهابيني الظالميني و�إمنا
لها �سياق �آخر هو ال�سياق الفكري والثقايف
والوطني ،وهذا ما ي�ؤكد عليه ال�سيد الرئي�س
ب�شار الأ�سد دائم ًا.
و�ألقى كلمة املكتب التنفيذي الأ�ستاذ با�سم
عبدو الذي �أ�شار �إىل �أن هذا التكرمي الذي
يتم �سنوي ًا لي�س تكرمي ًا �شكلي ًا �أو روتيني ًا بل
يبني حقيقة العالقة الع�ضوية بني االحتاد
و�أع�ضائه ،والتقاعد حق م�شروع للكتاب
الأع�ضاء ح�سب قانون �إن�شاء �صندوق التقاعد.
كما �أ�شار �إىل ثبات احتاد الكتاب العرب على
موقفه الوطني خالل الأزمة وما حملته من
خراب وم� ٍآ�س وفقدان لل؛بة ،فبقي على نهجه
يف تعزيز الثقافة والوحدة الوطنية ،وبقي
يعمل ب�صدق لت�أمني حقوق �أع�ضائه والوقوف
�إىل جانبهم وم�ساعدتهم ح�سب الإمكانات

فعاليات

املتوفرة لديه .كما نوه �إىل �أن الأزمة علمتنا
الكثري ،فرغم الأحزان و�ألوف ال�شهداء ودماء
الأبرياء فقد فتحت الباب �أمام ثقافة كنا
نتغنى بها ومل منار�سها هي ثقافة احلوار.
و�ألقى �أ .الأرقم الزعبي كلمة جمل�س �إدارة
�صندوق التقاعد م�شري ًا �إىل �أن الكاتب م�س�ؤول
عن احلفاظ على ذاكرة الأمة و�إنتاج �أدب فعال
يخرج من الكتابة باملطلق �إىل الكتابة للواقع،
كما ا�ستعر�ض �أهم الإجنازات التي حققها
�صندوق تقاعد احتاد الكتاب العرب من تقدمي
رواتب للمتقاعدين �أو ورثتهم ،ورغم �أن احتاد
الكتاب العرب لي�س �شركة جتارية �أو م�ؤ�س�سة
خريية �أو ربحية ورغم �أنه ال يتقا�ضى �أي عون
�إال �أنه ا�ستطاع تقدمي جمموعة من اخلدمات
لأع�ضائه مثل ال�ضمان ال�صحي وعون الوفاة،
مقدم ًا �شكره للمكتب التنفيذي الذي يبذل
ق�صارى جهده يف دعم �صندوق التقاعد ليتمكن
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الطيبة ،راجي ًا حتقيق التوا�صل امل�ستمر بني اال�ستفادة من خربة املتقاعدين وجتربتهم
من اال�ستمرار بعمله.
كما �ألقى كلمة املكرمني املتقاعدين د .حممد االحتاد وبني �أع�ضائه من املتقاعدين فالتقاعد الطويلة املثمرة.
ر�ضوان الداية ،متوجه ًا با�سمه وبا�سم الزمالء يف احتاد الكتاب العرب ي�أخذ �صفة التكرمي
ثم قام الرفيق الدكتور خلف املفتاح ع�ضو
املكرمني بال�شكر واالمتنان لهذه اللفتة الكرمية ولي�س �صفة التحييد ،حيث يجب حتقيق
القيادة القطرية والأ�ستاذ ع�صام خليل
وزير الثقافة والدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب بتقدمي دروع تكرمي
و�شهادات تقدير لل�سادة متقاعدي عامي 7002
و 8002كما قدمت لهم وزارة الثقافة مبلغ ًا
مالي ًا تقدير ًا لعطاءاتهم ،كما تقدمي �شهادة
تكرمي للأديب �صبحي اجلابي من جمل�س
�إدارة �صندوق التقاعد و�شهادة تكرمي لرئي�س
حترير �صحيفة ((الأ�سبوع الأدبي)) الدكتور
نزار بني املرجة مبنا�سبة دخول ال�صحيفة
عامها الثالثني..

�إطالق �صفحة
خا�صة باحتاد
الكتاب العرب
على �شبكة
التوا�صل
االجتماعي
(الفي�سبوك)

مبنا�سبة االحتفال بذكرى ت�أ�سي�س احتاد الكتاب العرب وذكرى �إ�صدار �صحيفة ((الأ�سبوع الأدبي)) �أطلق االحتاد �صفحته الر�سمية على موقع
التوا�صل االجتماعي (في�سبوك) ،حيث ت�ضم �آخر �أخبار ون�شاطات و�إ�صدارات االحتاد ،وذلك يف �سبيل حتقيق التوا�صل الأمثل بني االحتاد
و�أع�ضائه ومتابعيه واملهتمني ب�ش�ؤون الأدب والفكر والثقافة..
وبهذه املنا�سبة يرجو احتاد الكتاب العرب من ال�سادة املتابعني لل�صفحة اجلديدة موافاته مبالحظاتهم واقرتاحاتهم التي �ستكون مو�ضع
االهتمام والرتحيب دائم ًا..
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فعاليات

�شهدا�ؤنا م�شاعل نور على طريق الن�صر

احتفاليــــة تكرميية مميزة ل�شهداء وم�صابي
اجلي�ش العربي ال�سوري والدفاع الوطني

�شهد املركز الثقايف العربي يف
كفر�سو�سة ظهر ال�سبت 5102/1/13
احتفالية تكرميية ل�شهداء وم�صابي
اجلي�ش العربي ال�سوري والدفاع
الوطني حتت عنوان ((�شهدا�ؤنا
م�شاعل نور على طريق الن�صر))،
بتنظيم وتعاون بني فرع دم�شق الحتاد

الكتاب العرب وجمموعة (وطن-
�شرف� -إخال�ص �أ�صدقاء الدفاع
الوطني) وجمموعة (�سيدات �سورية
اخلري).
ا�ستهلت فعاليات احلفل بالن�شيد
الوطني للجمهورية العربية ال�سورية
قدمته فرقة كورال �أ�شبال الدفاع

الوطني ،وبالوقوف دقيقة �صمت على
�أرواح �شهداء الوطن.
وقد عرب الدكتور ح�سني جمعة رئي�س
احتاد الكتاب العرب خالل الإعداد
لفعاليات احلفل عن اعتزازه وفخره
بجرحى و�شهداء الوطن الذين �أ�سقطوا
امل�شروع الظالمي التكفريي الذي

�سوقته دوائر الهيمنة (ال�صهيونية/
الأمريكية /الغربية) ودعمته بكل
ما لديها من نفوذ وقوة ومال و�سالح
و�إعالم بعد �أن خدعتنا هذه الدوائر
بكذبة (داع�ش) الكربى ومثلها
�أكذوبة (جبهة الن�صرة) و(اجلي�ش
احلر) و(اجلبهة الإ�سالمية) وغري

ذلك من ال�صنائع التي ا�صطنعتها تلك
الدوائر و�سخ َّرت حلفاءها و�أتباعها
يف املنطقة لإ�سقاط الدولة ال�سورية
و�إ�ضعاف قدرات جي�شنا البطل؛ فما
كان لهم جميع ًا �إال اخليبة ،و�ستكون
الهزمية املحققة لهم ولكل من �أراد
بهذا الوطن الغايل ال�شر واخلراب،
فقد ر ّوجت تلك التنظيمات الإرهابية
لثقافة قطع الر�ؤو�س؛ وحزّ الرقاب؛
و�أكل الأكباد لإرعابنا و�إرهابنا فكان
�أبطال الوطن لها باملر�صاد؛ ثبتوا يف
�ساحة البطولة والفداء فثبت الوطن
وبقي �سيد ًا كرمي ًا ...وكانت �شهادتهم
�شرف ال�شرفاء وق�سمة الأوفياء.
ويف كلمة احتاد الكتاب العرب �أ�شار
الدكتور نزار بني املرجة رئي�س حترير
�صحيفة (الأ�سبوع الأدبي) �إىل �أننا
عندما نكرم ال�شهيد فنحن نكرم وطن ًا
بكامله هو �سورية وندافع عن �إرث
كبري من ال�شعور بالكرامة واالنتماء

فعاليات

لتاريخ عربي جميد عريق ..وعندما
ٍ
�شهداء
ُنكّرم اجلرحى فنحن نكرم
ً
حقيقيني� ،شاء القدر لهم �أن يبقوا
�أحياء بيننا لريووا لنا ق�ص�ص مالحم
البطولة التي ّ�سطروها �إىل جانب
�إخوتهم ال�شهداء يف ميادين و�ساحات
املواجهة والقتال �ضد امل�شروع
الظالمي التكفريي الإجرامي ،الهادف
�إىل قتل الإن�سان وتقوي�ض كل البنى
القائمة يف هذا الوطن ..من من�ش� ٍآت
ومدار�س وم�صانع ومرافق ..و� ً
صوال
�إىل �إ�سقاط الدولة ال�سورية،..
و�إ�سقاط الدور ال�سيا�سي الذي متثله
�سورية يف املنطقة والعامل ،وعندما
نلتقي يف هذه االحتفالية فهذا يعني
م�صداقيتنا يف حمل الر�سالة ،وهذا
يعني جت�سيدنا لإرادة ال ُتقهر لدى
مواطنينا وم�ؤ�س�ساتنا وجمعياتنا
الأهلية لبل�سمة جراح الوطن
وا�ستعادة عافيته وتعزيز قدرته
على موا�صلة ال�صمود يف املعركة
التي نخو�ضها ،وهذا يعني ترجمة
وتكري�س ًا لإرادة �أبناء هذا الوطن
يف �أن تبقى �سورية رمز ًا للعنفوان
والكربياء والكرامة الوطنية
والقومية.
ويف كلمته �أ�شار اللواء جابر �سلمان
مدير �ش�ؤون ال�شهداء يف اجلي�ش
والقوات امل�سلحة �إىل �أن م�شاركة
احتاد الكتاب العرب اليوم يف هذه
الفعالية التي جتمع بني الر�سمي
واملجتمعي هي بادرة طيبة فقد
عودنا االحتاد على االنخراط بني
�صفوف مكونات املجتمع ،ف�أتت هذه
االحتفالية ل�شهداء وم�صابي اجلي�ش
العربي ال�سوري والدفاع الوطني
لت�ؤكد �أن �أبطال الوطن يف قلوب كل
�أبناء الوطن على اختالف فئاتهم،
و�ستبقى ت�ضحياتهم حمط تقدير
واعتزاز اجلميع فهي التي �سرت�سم
�إ�شراقة الغد الآتي عندما يتكلل
الوطن قريب ًا بغار االنت�صار..
كما �أ�شار ال�سيد �سامر زيدان ممثل
الأمانة العامة للدفاع الوطني �إىل
�أن رجال الدفاع الوطني هم �أبطال
حملوا الوطن يف قلوبهم ،فهذه الأر�ض
ال يحميها وال يحافظ على كرامتها
�إال �أبنا�ؤها ال�شرفاء ممن ثبتوا يف
حمل راية البطولة والإباء.
ويف كلمة املكرمني �أكد ال�شهيد احلي
فادي فواز على �أنه ما من �شيء يعلو
على حب الوطن ،م�ؤكد ًا �أن �إ�صابته
لن متنعه من اال�ستمرار يف الدفاع
عن الوطن وحماربة الإرهاب حتى
الن�صر..
وقدم كل من ال�شاعر �أيهم احلوري
وال�شاعرة نربا�س امل�سلط ،جمموعة
من ق�صائد الوفاء واالعتزاز بالوطن،

عربت �أبياتها عن مدى متا�سك ال�شعب
ال�سوري واعتزازه ب�أبطاله الذين
مل يبخلوا حتى بدمهم يف �سبيل
�شموخ �سورية �أيقونة حبهم الأوىل
والأخرية.
وعن دور فرع دم�شق الحتاد الكتاب
العرب� ،أو�ضح الأ�ستاذ �صبحي �سعيد
�أمني �سر الفرع �أن هذه الفعالية من
�أهم الن�شاطات التي ينظمها احتاد
الكتاب العرب ،راجي ًا عودة ال�سالم
والأمن ل�سورية لتقوم بدورها
احل�ضاري والإن�ساين والثقايف
والإبداعي.
كما عربت ال�سيدة �سو�سن جرير
رئي�سة جمموعة (وطن�-شرف-
�إخال�ص) عن �سعادتها بالتعاون مع
احتاد الكتاب العرب يف التح�ضري
لهذه الفعالية  ،م�ؤكدة �أنه مها
قدمنا له�ؤالء البطال نبقى مق�صرين
فهم �ضحوا بدمائهم الطاهرة يف
�سبيل الوطن احلبيب �سورية ،ولوال
ت�ضحياتهم ملا تعززت �آمالنا بتحقيق
الن�صر ،م�ضيفة �أن هذا احلفل يعرب
عن ت�ضافر مكونات ال�شعب ال�سوري
العظيم ،فالدفاع الوطني واحتاد
الكتاب العرب ي�شكالن يف تكاملهما
حالة جميلة جت�سد تعا�ضد ال�شعب
العربي ال�سوري وت�آخيه وتوحده يف
�سبيل ن�صرة ورفعة وكرامة الوطن
والدفاع عنه.
واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع
و�شهادات التكرمي على كل من
اجلرحى الأبطال :ق�صي ال�سعيدي-
فادي فواز -يو�سف اخللف� -شادي
الأطر�ش وعلى عائالت ال�شهداء
الأبطال :حممود �أبو حمدة� -أمين
ال�سعيدي -وائل يو�سف �أحمد -علي
�سليم� -صالح طه� -سامي ر�ضوان -بهاء
الدين يو�سف �سيجر� ،إ�ضافة �إىل درع
لتكرمي ال�سيدة �سو�سن جرير و�شهادة
تقدير للإعالمية �صفاء �أحمد التي
قدمت فعاليات االحتفالية.
كما قدمت الأمانة العامة للدفاع
الوطني �شهادات تقدير للدكتور
ح�سني جمعة رئي�س احتاد الكتاب
العرب ولهيئة مكتب فرع دم�شق
الحتاد الكتاب العرب املكونة من �أ.
فلك ح�صرية و�أ� .صبحي �سعيد و�أ.
حممد حوراين.
فعالية مميزة ،تركت �أثر ًا طيب ًا على
احل�ضور الكثيف واال�ستثنائي الذي
�أجمع على �أن مثل هذا التكرمي يعزز
اللحمة الوطنية ،حيث عانقت فيه
الكلمة جراح الأبطال ،وطبعت قبلة
اعتزاز على جبني �أم ال�شهيد ،و�أخذت
بيد طفله �إىل بر الأمان ،حيث يت�سع
الوطن جلميع �أبنائه..
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�أمام عظمتهم ننحني
• حممد حديفي
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ُكتب الكثري عن بطوالت
اجلي�ش العربي ال�سوري ،وقام كثريون �أي�ض ًا بتوثيق
العديد من مواقف اال�ستب�سال وال�شرف التي خا�ضها
هذا اجلي�ش البا�سل ،وقامت العديد من الف�ضائيات وعن
طريق مرا�سلني حربيني بنقل ال�صورة حية من قلب
امليدان ل ُيكتب تاريخ مرحلةٍ يحق لكل عربي �شريف
�أن يفتخر بها ويعتز ويتخذها مث ً
ال يحتذى و�سري ًة
ت�ؤرخ لل�صمود واال�ستب�سال والت�ضحية بالنف�س دفاع ًا
مرات ومرات
عن تراب هذا الوطن الذي ولطاملا ُروي
ٍ
بدماء ال�شهداء الذين وبف�ضل بطوالتهم و�صمودهم
وعزمهم وت�صميهم ا�ستحقت �سورية وبجدارة ا�سمها
النا�صع «قلب العروبة الناب�ض»...
كل ذلك ح�صل ويح�صل اليوم وقد يح�صل يف الغد
املرتقب ،وهذا مفخرة لكل �سوري �شريف..
�إال �أن الذي ر�أيته ب�أم العني و�سمعته عن كثب كان
خمتلف ًا وقد جتاوز حدود الت�صور واخليال ..الأمر
الذي �سيظل حمفور ًا يف ذاكرتي ما حييت..
يوم ال�سبت الواقع يف الواحد والثالثني من �شهر كانون
الثاين املن�صرم ،ويف ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ذلك
اليوم �أقام احتاد الكتاب العرب وبالتعاون مع جمموعة
ــ وطن �شرف �إخال�ص ــ �أ�صدقاء الدفاع الوطني ــ
ً
احتفالية بعنوان /
وجمموعة �سيدات ــ �سورية اخلري ــ
�شهدا�ؤنا م�شاعل نو ٍر على طريق الن�صر /وقد �ألقيت يف
هذه االحتفالية العديد من الكلمات املتميزة وق�صائد
�شعرية متجد ال�شهادة وال�شهداء ،وت�ضيء الكثري من
جوانب تعترب مفخر ًة لكل من انتمى لهذا الوطن وجتذر
برتابه ورفع رايته عالي ًا و�صرب وحتمل وقا�س ومازال
يوا�صل ال�صمود والبذل والعطاء ول�سان حاله يقول:
ي�ستطيع املواطن ال�سوري �أن يتحمل �شظف العي�ش
وق�سوته وي�ستطيع �أن يتحمل الربد واجلوع ويبيت
على الطوى �أيام ًا و�أيام ًا ،ولكنه ال ير�ضى وال ب�أي �شكل
من الأ�شكال �أن يعي�ش ذلي ً
ال ودون كرامة حيث الأر�ض
ت�ستلب و�أعداء اهلل والإن�سانية ي�ستبيحون وبا�سم
الدين كل �شيء مقد�س والدين منهم براء..
منذ اللحظة الأوىل التي �أطلت بها الأزمة بر�أ�سها الب�شع
�أدرك املواطن ال�سوري ب�أنه م�ستهدف يف �أر�ضه وكرامته
ولقمة عي�شه ووجوده و�أدرك �أي�ض ًا ب�أن وطنه وبكل
ما حتمل كلمة الوطن من معنى هو امل�ستهدف بقيمه
ومبادئه ومواقفه الراف�ضة لكل معاين االنحناء ،وكل
معاين الذل واال�ست�سالم فكانت وقفة هذا اجلي�ش
املحت�ضن من �شعب ت�أبى قيمه ومباد�ؤه التفريط ولو
تراب واحدة من تراب هذا الوطن..
بذرة
ٍ
جو كان الوطن فيه هو
ويف غمرة هذه االحتفالية ويف ٍ
ال�سيد و�صل «ال�شهيد احلي» �إىل املكان مت�شبث ًا بكر�سي
متحرك وحمم ً
وال وكر�سيه على �سواعد زمالئه رفاق
ال�سالح ،فا�شتعلت ال�صالة بالت�صفيق والهتاف حتية
لهذا البطل الذي كان قبل مدة ق�صرية مقات ً
ال يذود
عن تراب الوطن وحيا�ضه...

�شاب يف الع�شرينات من عمره �أقعده الر�صا�ص الغادر
ٌ
ك�شاب بقدمني
و�أعجزه عن �أن يعي�ش حياته الطبيعية
ٍ
�سليمتني..
يائ�س
�شاب
ٍ
ت�صورت للوهلة الأوىل ب�أنني �س�أكون �أمام ٍ
متذمر منك�سر الإرادة ،وكيف ال وقد فقد القدرة
متهدم
ٍ
ٍ
على احلركة و�أ�صبح بحاجةٍ كلية ملن يقدم له كل
�ضرورات احلياة ومتطلباتها وحاجياتها اليومية...
�إال �أن الذي ر�أيته و�سمعته كان خمتلف ًا متام ًا ور�أيتني
يف تلك اللحظة و�أنا ال�سليم املعافى �أحوج ما �أكون
لأن �أطيل الت�أمل يف هذا ال�شاب كي �أ�ستمد من ثباته
و�صموده القدرة على حتمل ق�سوة هذه الأيام التي
نعي�ش ونكابد من �أجل �أن نوا�صل الت�شبث بقدا�سة
الوطن وطهر ترابه ونقاء هوائه الذي تناخت كل
قوى ال�شر لإف�ساده وحتى م�صادرته �إن ا�ستطاعت...
ووجدتني �أمام عينني طافحتني بالأمل والرجولة
ن�سر اختار العي�ش يف
والقوة و�أ�شبه ما تكونان بعيني ٍ
�أعايل القمم ،وابت�سامةٍ واعدة بال�صبح ال تكاد تفارق
ثغره ،و�إمياءات من يديه وهما تردان التحايا الكثرية
التي كانت توجه �إليه من �أركان ال�صالة الأمر الذي
يوحي ب�أن يف �أعماق هذا ال�شاب ما هو كفيل ب�إعطاء
ال�صورة احلية وال�صادقة عن جي�ش الوطن حماة
الديار الذين ولوال �صمودهم وا�ستب�سالهم وت�ضحياتهم
ل�ضاع الوطن ..هذا الوطن الذي مل يبق جمرم �أو قاتل
�أو قاطع طريق يف �أركان املعمورة �إال ودخله قات ً
ال
و�سافك ًا لدماء الأبرياء ،والغاية وا�ضحة وجلية ،وهي
�إركاع هذا الوطن وا�ستعباده ومن ثم تق�سيمه والق�ضاء
عليه ككيان م�ستقلٍ مقاوم...
اقرتبت من /فادي /وهو ا�سم ال�شهيد احلي ،و�ضعت
يدي على كتفه ور َّب ُت عليه فنظر �إيل بتلك االبت�سامة
امل�شرقة واملوحية التي لن �أن�ساها ما حييت ،...ع َّرفته
بنف�سي وقلت له� ..ألديك مانع يف �أن �آخذ �صور ًة معك
فاتخذ و�ضعية املتفائل باحلياة ونظرنا مع ًا باجتاه
عد�سة الت�صوير ول�سان حايل يقول� ..ستكون هذه
عز وفخا ٍر يل وو�سام ًا �أحمله ما حييت.
ال�صورة م�صدر ٍ
قلت لفادي ..ما الذي حتلم به الآن؟ قال :لدي حلم
واحد يف �أن مين اهلل علي بال�شفاء لأعود �إىل رفاقي
املقاتلني يف �ساحات املعركة فقد ا�شتقت لهم وا�شتقت
لبندقيتي!!!
حني انتهت االحتفالية وغادرت ال�صالة ظلت �صورة
فادي مرت�سمة يف �أعمق �أعماقي ول�سان حايل يقول..
�إن وطن ًا �أجنب مثل هذا البطل ورفاقه ال�صامدين ال بد
و�أن يكون بخري وال بد من �أن ينت�صر و�إن غد ًا لناظره
قريب..
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فعاليات

“امل�شروع القومي العربي و�آفاقه امل�ستقبلية” يف ندوة فكرية على مدرّج “دار البعث”:

�إعادة احليوية والفاعلية للفكر القومي العروبي
ركيزة �أ�سا�سية ملواجهة امل�شاريع ال�صهيو�أطل�سية

�أقامت اللجنة ال�شعبية العربية ال�سورية لدعم
ال�شعب الفل�سطيني ومقاومة امل�شروع ال�صهيوين،
بالتعاون مع منظمة احتاد �شبيبة الثورة
وف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،على مد ّرج دار
البعث �صباح اخلمي�س 5102/1/92م ،ندوة
فكرية �سيا�سية بعنوان “امل�شروع القومي العربي
و�آفاقه امل�ستقبلية” ،وت�ضمنت حمورين :الأول
هو “الق�ضية الفل�سطينية وامل�شروع القومي
العربي” ،تناوله املهند�س كمال ح�صان ع�ضو
قيادة منظمة ال�صاعقة� ،أ ّما املحور الثاين فهو
“دور ال�شباب يف ا�ستنها�ض امل�شروع القومي
�شحود
العربي” ،وكان من ن�صيب الأ�ستاذ اليا�س ّ
نائب رئي�س منظمة احتاد �شبيبة الثورة ،و�أدار
�أعمال الندوة املدير العام لدار البعث الدكتور
عبد اللطيف عمران.
وحتدّ ث املهند�س كمال ح�صان عن �أن امل�شروع
القومي العربي بد�أ بالت�شكّل منذ نهايات القرن
التا�سع ع�شر ،ون�ش�أ يف ظل �أو�ضاع �صعبة �أملت
بالأ ّمة العربية وم�ؤامرات وخمططات ُد ّبرت
لها ،يف �أعقاب ما �سمي اخلالفة العثمانية،
التي �أ�ضعفت العرب و�أنهكت قواهم و�سلبت
قدراتهم ،م�شري ًا �إىل �أن مهمة امل�شروع القومي
العربي يف تلك املرحلة كانت مزدوجة و�شاقة،
توزّعت بني العمل على �إجناز ال�صحوة العربية
الكربى �أو ًال ،حتى ي�صبح العرب قادرين على
الت�صدي لأعدائهم و�إف�شال م�ؤامراتهم وا�ستعادة
ر�سالتهم احل�ضارية يف العامل ،وثاني ًا مواجهة
امل�شروع ال�صهيوين الغربي وخططه العدوانية
اال�ستيطانية املتم ّثلة بالكيان ال�صهيوين،
و�أ�ضاف :من الطبيعي �أن يواجه امل�شروع القومي
العربي الكثري من الأخطار والتحديات ،التي
�شرعت بالن�شوء والرتاكم منذ نهايات الع�صر

العبا�سي ،و� ً
صوال �إىل �سيطرة العثمانيني على
الوطن العربي ،وحماوالتهم امل�ستميتة لترتيك
الأمة بكاملها ،فكر ًا ولغة وتاريخ ًا وتراث ًا ،ومن
مما �ساهم يف
ثم مرحلة معاهدة �سايك�س بيكو ،و ّ
ّ
تك ّون امل�شروع القومي العربي املناه�ض يف الفرتة
الأخرية من حكم العثمانيني ،ت�أ�سي�س العديد من
اجلمعيات ال�سيا�سية العربية ،التي نادت بحقوق
العرب ،وطالبت ب�إن�صافهم وا�ستقاللهم �أي�ض ًا،
وبع�ضها كان له برامج قومية عربية جدية،
�أ ّدت �إىل بلورة وانطالق امل�شروع القومي العربي،
الذي نتج عنه بحلول �أربعينيات القرن املا�ضي
قيام حزب البعث العربي اال�شرتاكي ،الذي
و�شجع على قيام حركات وتيارات قومية
م ّهد
ّ
عربية هامة يف بقية �أقطار الوطن العربي.
و�أكد املهند�س كمال ح�صان �أن الكثري من هذه
الأحزاب ت�أ ّثرت ب�شكل مبا�شر بحزب البعث
و�أهدافه ،و�أن بع�ضها اتخذ �أهداف ًا و�شعارات تكاد
تتطابق مع ما يتبناه احلزب ويعر�ضه ،م�شري ًا �إىل
�أن �أهداف حزب االحتاد اال�شرتاكي العربي ،الذي
�أ�س�سه الرئي�س جمال عبد النا�صر ،كانت الوحدة
واحلرية والعدالة االجتماعية ،و�شدد على
�أهمية �إجراء مراجعة جادة ومع ّمقة لتجديد
الفكر القومي العربي ،يف الأ�ساليب والو�سائل
والأدوات مبا يتنا�سب مع املتغريات احلالية،
مطالب ًا النخب الفكرية والثقافية باحلفاظ
على الهوية العربية ك�أولوية حم�سومة.
وتطرق �إىل العالقة بني امل�شروع القومي العربي
ّ
والق�ضية الفل�سطينية ،مب ّين ًا �أنها قائمة على �أن
الق�ضية الفل�سطينية هي قومية �أو ًال ،ووا�صل:
فل�سطني لي�ست هي كل ما ي�سعى �إليه الكيان
ال�صهيوين الغا�صب ،لكنه يعمل باجتاه ال�سيطرة
على جميع الدول العربية ،ب�أ�ساليب متعددة،

وهنا يح�ضرين ديفيد بن غوريون ،الذي �أ�شار
�إىل �سعي امل�شروع ال�صهيوين �إىل تفتيت دول
ً
خا�صة �سورية والعراق
املنطقة العربية-
وم�صر -لدويالت �صغرية �ضعيفة ،لعلمه �أن بذرة
العروبة موجودة يف هذه الدول ،و�أ�ضاف :ما
تتعر�ض له �سورية من حرب �إرهابية كونية هي
نتيجة ملواقفها الوطنية والقومية ودعمها لقوى
املقاومة العربية ودفاعها عن احلقوق العربية
امل�شروعة وت�صديها للم�شاريع اال�ستعمارية التي
ت�ستهدف املنطقة.
�شحود �أن العروبة
من جانبه �أو�ضح الأ�ستاذ اليا�س ّ
جمرد قومية جلماعة من الب�شر ي�شرتكون
لي�ست ّ
باللغة والتاريخ والأر�ض وامل�صائر وامل�صالح،
و�إمنا هي دعوة تنطوي على م�شروع للنهو�ض
بالأ ّمة العربية وجتاوز ما يعيقها من جتزئة
وا�ستبداد وف�ساد وتخلف وفقر وجهل ،مب ّين ًا �أن
هذا امل�شروع يطمح �إىل حتويل الرابطة القومية
التي جتمع �أبناء الأ ّمة �إىل كيان �سيا�سي ثقايف
اقت�صادي ناه�ض جامع ،ور�أى �أن ركيزة امل�شروع
القومي العربي وحجر الزاوية لبنائه يكمن يف
الإميان بالهوية العربية واللغة العربية احلامل
الأ�سا�سي لهذه الهوية ،ور�أى �أي�ض ًا �أن من الهام
للغاية التم�سك بهذا امل�شروع ،باعتباره الهدف
املن�شود الذي يجب �أن ن�سعى جميع ًا �إىل حتقيقه،
كونه يو ّفر للأ ّمة العربية كل م�ستلزمات
ال�صمود واملنعة والقوة ،وي�ضمن لها موقعها
احل�ضاري والإن�ساين بني الأمم ،و ُيف�شل جميع
املخططات التي ُتد ّبر لها ،موا�ص ًال� :إن امل�شروع
النه�ضوي العربي لن ي�صبح م�شروع ًا م�ستقبلي ًا،
� اّإل �إذا توفرت له جمموعة من ال�شروط� ،أهمها
االنتقال بالعالقة بني تيارات الأ ّمة وم�شاربها
عال من احلوار
الفكرية وال�سيا�سية �إىل م�ستوىً ٍ

والتوا�صل والتفاعل والتكامل ،والقيام مبراجعة
عميقة جريئة ،خا�صة ب�أ�سباب تعثرّ امل�شروع يف
املراحل ال�سابقة ،من �أجل ا�ستخال�ص الدرو�س
وال ِعرب ،وتوفري ظروف وعوامل جناحه م�ستقب ًال،
ً
إ�ضافة �إىل ذلك البحث ملي ًا يف ما �أ�صاب العالقة
و�
بني الإ�سالم والعروبة من مفاهيم متوترة
ملتب�سة ،فلقد � ّصورت العديد من اجلهات العالقة
بني بع�ض اجلماعات الإ�سالمية واحلركات
والأنظمة القومية ب�أنها �صدام بني الإ�سالم
املمح�ص يف الأمور يرى �أنها كانت
والعروبةّ ،
لكن ّ
جمرد �صراعات �سيا�سية للح�صول على ال�سلطة
ّ
واملنا�صب ،كما يلزم امل�شروع النه�ضوي العربي
تو�ضيح العالقة التكاملية بني الدوائر الوطنية
والقومية ،وربط امل�شروع القومي العربي العام
على م�ستوى الأ ّمة بر�ؤى وبرامج تف�صيلية على
امل�ستوى القطري ،وتكامل املبادرات واجلهود،
والت�أكيد على عمق العالقة بني امل�شروع القومي
والعلم والتكنولوجيا واملعرفة ،بغية تطوير
اخلطاب القومي و�أدواته وو�سائله ،مبا ين�سجم
مع روح الع�صر والثورة املعلوماتية ،وهناك
مفارقة ن�شعر بوجودها جميع ًا ،تتم ّثل بالفارق
ال�ضخم بني الت�ضحيات الهائلة التي تبذلها
�أمتنا يف ن�ضالها و�صراعها مع �أعدائها ،وبني
النتائج املحدودة التي مت التو�صل �إليها ،وهذا
الأمر مر ّده �ضعف �إدارة موارد الأ ّمة وطاقاتها
الب�شرية وت�ضحياتها اجل�سيمة ،وتر ّدي امل�س�ألة
�سواء �أكان ذلك على
التنظيمية يف �أو�ضاعنا،
ٌ
م�ستوى الإدارات الر�سمية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
واحلزبية� ،أم ال�شعبية والأهلية.
و�شدد املدير العام لدار البعث د .عبد اللطيف
عمران على �أن امل�شاريع القومية ملختلف
الأمم ،يف املا�ضي واحلا�ضر ،مل ت�ستطع ال�صمود

ق�ضايا و�آراء
ومواجهة م�ؤامرات وخمططات الدول املعادية
�إال عندما تو ّفرت لها عوامل و�أ�سباب القوة
واملنعة ،الفت ًا االنتباه �إىل العملية الع�سكرية
املوجعة التي قام بها حزب اهلل �ضد جي�ش
العدو ال�صهيوين ،يف �شبعا م�ؤخراً ،والدالالت
واملعاين ال�سيا�سية الكبرية التي تت�ضمنها،
و�أن ما نفذته املقاومة الوطنية اللبنانية
ي�ساهم ب�شكل كبري يف دعم امل�شروع القومي
العربي واالرتقاء به وتوفري �أ�سباب قوته.
كما تناول د .عمران الدور الهام الذي يقع
على عاتق ال�شباب والأجيال العربية يف �إعادة
احليوية والفاعلية والتجدد للم�شروع القومي
العربي والنهو�ض به جمدداً ،م�ؤكد ًا �أن مهمتهم
لن تكون ي�سرية ،و�ستعرت�ض طريقهم التحديات
والأخطار الكثرية املتجددة وم�ؤامرات دول
الغرب ،التي لن ي�سعدها وجود م�شروع عربي
كبري مناه�ض لها و ُيف�شل خمططاتها ،ولفت
�إىل القلق الذي بات ي�ؤ ّرق ال�شارع العربي حول
م�صري امل�شروع القومي العربي ،بعد انت�شار
موجات التطرف والإرهاب والتكفري ،املدعومة
من التحالف ال�صهيو�أطل�سي الرجعي العربي،
والذي يعمل بفوائ�ض البرتودوالر على العبث
مب�ستقبل الأجيال القادمة من خالل حماولة
متزيق االنتماء الوطني والعروبي ،وتزوير
العالقة بني العروبة والإ�سالم ،وت�شويه
�صورة الإ�سالم احلقيقي ،واملقاومة الوطنية،
وزج ال�شباب يف خدمة امل�شاريع اال�ستعمارية
وال�صهيونية ،وعلى ر�أ�سها م�شروع ال�شرق
الأو�سط اجلديد والفو�ضى اخللاّ قة.
املحا�ضرين من تقدمي
وبعد انتهاء
َ
ورقتي عملهما ،مت �إف�ساح املجال للح�ضور
لعر�ض مداخالتهم ،و�أجمع املتحدثون
على �ضرورة العمل على تعزيز مفهوم
االنتماء للأمة العربية ،و�إعادة ت�شكيل
الوعي القومي عند ال�شباب ،من خالل
تعميق العالقة بني امل�شروع القومي والعلم
والتكنولوجيا ،وت�سليحهم ب�أفكار املقاومة،
ورف�ض التبعية وحب الوطن والدفاع عنه.
و�أ�شار رئي�س احتاد الكتّاب العرب د .ح�سني
جمعة يف مداخلته �إىل �أنه ال �أحد ي�ستطيع
الق�ضاء على امل�شروع القومي العربي وتدمريه،
لكن ينبغي على ال�شباب والأجيال العربية
العمل على توفري كل ما من �ش�أنه الإ�سهام
يف النهو�ض به وتعزيز االنتماء العربي.
و�أكد د� .صابر فلحوط �ضرورة الوعي وعي
�أهمية القومي العربي ،و�أنه الركيزة الأ�سا�سية
لتوحيد جهود وطاقات العمل العربي باجتاه
االرتقاء بالأ ّمة العربية والدفاع عنها يف
وجه املخاطر وامل�ؤامرات التي تهددها.
ور�أى رئي�س مكتب الإعداد يف فرع ريف دم�شق
الحتاد �شبيبة الثورة �أن هناك الكثري من
ال�شباب العرب ابتعدوا عن امل�شروع القومي
العربي ،ومل يعد ي�شد اهتمامهم ،مو�ضح ًا
�ضرورة البحث عن احللول الالزمة ملعاجلة
هذا الأمر ،والأ�سباب التي �أف�ضت �إليه.
ح�ضر الندوة رئي�س اللجنة ال�شعبية العربية
ال�سورية لدعم ال�شعب الفل�سطيني ومقاومة
امل�شروع ال�صهيوين الدكتور حممد م�صطفى
مريو وعدد من �أع�ضاء اللجنة ،وممثلون عن
ف�صائل املقاومة الفل�سطينية ،و�شخ�صيات
�سيا�سية واجتماعية و�إعالمية وح�شد من
�أع�ضاء احتاد �شبيبة الثورة.
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الإعالم العربي ..ومتطلبات تلبية حاجات ّ
املتلقي؟
•حممد علي حب�ش

يف بداية هذا املقال �أطرح جملة فر�ضيات تتعلق مبدى قدرة �إعالمنا العربي
امل�س�ؤول مبختلف و�سائله مقروء ًا �أو م�سموع ًا �أو مرئي ًا على تلبية حاجات
املتلقي العربي ،وقدرته على املناف�سة مع الإعالم غري امل�س�ؤول ،الإعالم
امل�ضلل والدعائي الذي ال يخدم يف ما يطرحه ق�ضايا الأمة العربية ..وكيف
ينظر املثقفون والنخبة �إىل هذا الإعالم؟ �أي الإعالم غري امل�س�ؤول ،وما مدى
متابعتهم له؟ وما هي انتقاداتهم له؟ وهل ثمة تفكري قبل قبول الإدالء
بحديث لهذه الو�سيلة �أو تلك؟ وملاذا يقبل البع�ض الإدالء بحديث لو�سيلة
ما على الرغم من وجود قناعات ب�أن هذه الو�سيلة تندرج �ضمن الإعالم
الناطق بالعربية ،وهل يكفي القول �إن القبول هو �ضرورة للدفاع عن وجهة
نظر معينة ،مقابل ما يطرح من قبل �آخرين؟ �أم �أن هناك �أ�سباب ًا �أخرى وراء
القبول؟
يرى البع�ض �أن �أ�سباب �إعرا�ض مثقفني وكتاب وحمللني عن بع�ض الو�سائل
الإعالمية امل�س�ؤولة يعود �إىل تقل�ص م�ساحة احلرية فيها ،مما يحدو بهم
التوجه �إىل و�سائل �أخرى يرون �أنها توفر لهم م�ساحة �أو�سع و�أ�شمل من
احلرية ...لطاملا اعتقدوا �أنها غري خا�ضعة لأية �سلطة �سيا�سية �أو �سلطة
دولة ،ومنهم من وجد �أن بع�ض و�سائل الإعالم ال تلبي حاجات املتلقي
الع�صري! ومنهم من يرى �أن الو�سائل الأخرى لها جمهورها الوا�سع ..لذلك
يتوجهون �إليها لإي�صال وجهات نظرهم �إىل �أكرب �شريحة من املتلقّني على
امتداد م�ساحة الوطن العربي وبلدان االغرتاب.
وهناك من يعزو �سبب الإعرا�ض �أو االمتناع عن امل�شاركة يف و�سيلة ما �إىل
تلك الذهنية التي ت�صوغ منهج هذه الو�سيلة ،و�إىل قلة روادها و�إنها �صوت
للم�ؤ�س�سات ..وغري حرة ..وتت�أرجح بني ع�صر انتهى وع�صر تعجز �أن
تطاله ...الخ� ،إ�ضافة �إىل فقرها يف املعلومات واملرا�سلني ،وقلة اخلربة لدى
كوادرها العاملة ،مما �أدى �إىل عدم مواكبتها للع�صر الذي نعي�ش فيه ..ومنهم
من يرى يف املكاف�أة املالية ال�ضحلة التي يتقا�ضاها لقاء ن�شر مادة �صحفية
�أو لقاء مقابلة تلفزيونية �أو �إذاعية �سبب ًا للعزوف� ،إذا ما قي�ست مبا تدفعه
الو�سائل الأخرى! و�إىل ما هنالك من �أ�سباب.
تتلخ�ص مطالب هذا البع�ض بتو�سيع هام�ش احلرية وتعديل القوانني التي
حتكم الإعالم يف هذه الدولة �أو تلك ،مثل قانون املطبوعات وحت�سني �أو�ضاع
ال�صحفيني االقت�صادية واالجتماعية وتكرمي املميزين وتغيري نهج عمل هذه
الو�سائل ال�ستعادة روادها ،و�إعادة النظر يف املكاف�أة املادية ،وعدم �شطب �أي
�شيء من الن�صو�ص املر�سلة للن�شر �أو اجتزاء ما قاله �أو �صرح به� ،إ�ضافة �إىل
ت�أهيل الكوادر جيد ًا.
فكيف ميكن للإعالم العربي امل�س�ؤول تلبية احتياجات املتلقي؟ وكيف له �أن
ميتلك القدرة على املناف�سة ،مع الإعالم غري امل�س�ؤول؟ وهل ميكنه اجتذاب
مثقفني وكتاب وحمللني ،وما هي ال�سبل لذلك؟ هل الإ�شكالية فع ًال تتعلق
بتو�سيع هام�ش احلرية ،وباملادة ،وال�سطحية يف التعامل مع الأحداث؟
هل النهو�ض بالإعالم العربي امل�س�ؤول يقت�ضي العمل على �إيجاد حل لهذه
الإ�شكاليات؟ �أم �أن هناك ق�ضايا �أخرى يجب �إيال�ؤها الأهمية التي ت�ستحق؟
هناك العديد من الق�ضايا الهامة والرئي�سة التي ت�سهم �إىل حدّ كبري يف
نهو�ض هذا الإعالم �إذا ما ّ
مت الأخذ بها� ..سعي ًا لإيجاد �آليات عمل تنه�ض به
لرتتقي به �إىل م�ستوى �أف�ضل.
 ميثاق �شرف �إعالمي لأخالق املهنة:
ال ّ
�شك �أن تعزيز حرية الكتابة والقول ال تعني الإ�ساءة �إىل حقّ الآخرين
من النا�س يف حريتهم وحقهم وحياتهم وكرامتهم وقيمهم والتجني عليها...
لأن احلرية ال تتجز�أ ،وهي لي�ست من حق �أ�صحاب مهنة حمددة ،بل هي
من حق اجلميع ،هي ملك لكل فرد من �أفراد املجتمع مبختلف تكويناتهم،
وال�صحفي �أو الإعالمي احلر يحقّق ذاته حني يعي جيد ًا �أنه يخاطب متلقي ًا
حر ًا ،يحرتم عقله وحقوقه الأ�سا�سية وي�سعى لأن ال تنتهك.
من هنا تربز �أهمية الدعوة مل�شروع �إيجاد ميثاق �شرف �إعالمي لأخالق
املهنة يكون �أهم بنوده االلتزام ب�أخالقيات املهنة ،مهنة التعامل مع الكلمة
امل�س�ؤولة التي ت�شكّل البنية الأ�سا�سية للمجتمع ،وتفعيلها لإ�شاعة ج ٍّو من
حرية التعبري ،على �أن يحقّق هذا االلتزام االرتقاء بالذوق العام والتعاطي
مع الكلمة كونها ر�سالة �أخالقية ،توجه املجتمع وتهذب ممار�سته ،وترتقي
مبثل وقيم �أخالقية
به نحو الأف�ضل ب�صورة تكون املمار�سة حمكومة ُ
يحتكم �إليها املجتمع ،فالإعالم له ر�سالة يجب �أن ي�ؤديها ،بالتعبري عن هموم
وم�شكالت اجلمهور ،والدفاع عن الوطن واملواطن.
لكن �إيجاد ميثاق �شرف لأخالق املهنة مرهون بخلق بيئة منا�سبة تعطي
جما ًال �أو�سع للدميقراطية وتو�سع هام�ش احلرية ،باعتبار �أن الإعالم احلر،
والكلمة ال�صادقة هي امل�ؤ�شر الأول للدميقراطية واملدماك الأول يف بناء
احلريات العامة ،فمقولة «�أعطني مناخ ًا منا�سب ًا �أعطيك �إبداع ًا مت�ألق ًا»
تعطي م�ؤ�شر ًا على �أن الإنتاج الفكري املبدع يت�ألق يف ج ٍّو من ال�شفافية
والدميقراطية.
ت�أهيل وبناء الكوادر:

الأمر الهام �أي�ض ًا والذي يتعلق مبدى قدرة الإعالم العربي امل�س�ؤول على
تلبية حاجات اجلمهور ،وعلى املناف�سة واالنت�شار عربي ًا ،ن�ستطيع القول �إنه
قادر على ذلك �شريطة:
بناء كادر ب�شري من الإعالميني املتميزين� ،أ�صحاب الكفاءة العالية ،من
خالل �إخ�ضاعهم لدورات ت�أهيلية وتدريبية لتنمية قدراتهم الإبداعية
و�صقلها وترقية �أدائهم املهني مبا ي�ستجيب لتطورات املهنة املت�سارعة،
ومواكبتهم للم�ستجدات التي حتفل بها هذه املهنة ذات ال�صلة مبا ي�شهده
ع�صرنا احلا�ضر من تطور كبري يف النواحي التقانية.
ويجب �أن تقرتن هذه العملية بالتخ�ص�صية التي تك�سب الإعالمي عالقات
متميزة يف جمال اخت�صا�صه وتزيد خربته وت�ساعده على �أداء متميز..
فالتخ�ص�ص املنهجي والعلمي يف العمل الإعالمي يجب �أن ينطلق من قواعد
مهنية و�أخالقية �أي�ض ًاّ ،
لعل �أهمها و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب،
ا�ستناد ًا للتميز والكفاءة اللتني ت�ضمنا قوة العمل الإعالمي� ،إ�ضافة �إىل
ح�س ا�ستنباطي
ال�صدقية التي ت�شكّل املهنية عمادها الأ�سا�سيّ ،
ثم امتالك ٍّ
للمعلومات وقدرة على ا�ستثمارها والتعمق يف التناول بعيد ًا عن ال�سطحية.
تهيئة وبناء مراكز وبنوك معلومات:
�أن تعمل و�سائل الإعالم على بناء مراكز وبنوك معلومات �صحفية �أو
�إعالمية ..لأن توفر مركز معلومات يف الو�سيلة الإعالمية ي�شكّل البنية
التحتية الأ�سا�سية لعملها ،والع�صب احل�سا�س يف ديناميتها ،لطاملا �أنه
�سيتيح نظام ًا دقيق ًا للتزويد ومتابعة م�صادر املعلومات ب�أنواعها ،والإحاطة
اجلارية ،بتقدمي معلومات موجزة �أو تف�صيلية حول مو�ضوع معني يتم
جتميعها وت�صنيفها من م�صادر عديدة ،اعتماد ًا على منظومة متكاملة للر�صد
الإعالمي والتوثيق ال�صحفي ،وعلى فريق عمل من الباحثني والفنيني
والإداريني ،وتقنيات حديثة من �أجهزة ومعدات وبرجميات ،ويتم العمل
على حتديث امللفات فيه ب�صورة يومية دورية مبا ي�ضمن �شمولية التغطية
ودقة التنفيذ.
�أق�سام لقيا�س الر�أي العام العربي:
�أن ت� ّؤ�س�س و�سائل الإعالم لإحداث ق�سم مهمته قيا�س الر�أي العام العربي..
لكي ت�صبح �أداة فعالة بيد اجلمهور يف الرقابة على �أداء ال�سيا�سات ،وتعديلها
واملطالبة بتحملها امل�س�ؤوليات ،ف�إحداث مركز لقيا�س الر�أي العام يعمل على
حتريك النه�ضة ال�شاملة يف حياة املواطنني ميكنه �أن يقدم خدمة عامة
للجمهور ،خا�صة عندما ي�صبح البحث عن احلقيقة املدعمة باملعلومات
واحلقائق هاج�س ًا ومطلب ًا �أ�سا�سي ًا لدى اجلمهور ،وي�سهم يف حتقيق عملية
تفاعلية متبادلة وت�أثري وت�أثر بني الر�أي العام والو�سيلة الإعالمية ،وله
دور يف ترتيب �أولويات االهتمام بالق�ضايا املحلية والقومية والعاملية ،وتبنّي
الأفكار امل�ستحدثة وتعديل االجتاهات ،وتكوين ر�أي عام وتغيريه وترتيب
�أولويات اهتمامه ،فكيف ميكن احل�صول على معلومات وبيانات تتعلق
بالتناول الإعالمي ملو�ضوع من املو�ضوعات دون درا�سة للر�أي العام تتيح
�سرعة يف اتخاذ خطوات �إيجابية نحو مزيد من التفعيل للأدوار الوظيفية
لالت�صال اجلماهريي.
فعلى الو�سيلة الإعالمية �أن تعي �أن مقولة“ :كل ما يهم الكاتب وال�صحفي
العربي هو ر�أي النخبة والأنظمة ال ر�أي النا�س” قد انتهت اليوم ..وال مكان
لها �إذا ما �أرادت الو�سيلة الإعالمية عالقة �صحيحة بينها وبني اجلمهور...
العالقات العامة ..واالهتمام ببناء مواقع على الإنرتنيت:
�أن تهتم و�سائل الإعالم مب�س�ألة على جانب كبري من الأهمية وهي «العالقات
العامة» ..لأن العالقات ال�شخ�صية ال ميكن �أن تعدّ معيار ًا لتقدير حجم
النجاح يف العمل الإعالمي� ،إذ �إن بناء عالقات عامة �إيجابية عنوانها النقاء
واملهنية والتوا�صل بني الإعالميني وم�صادر الأخبار واملعلومات ،ي�سهم يف
توفري معلومات يطلبونها ملو�ضوعاتهم وي�ضمن الدقة املبتغاة وجتنبهم �إطالق
التحليالت القائمة على االجتهاد ال�شخ�صي واال�ستنتاجات اخلاطئة ،ولعل
بناء عالقات مع مراكز �إ�سرتاتيجية عربية وعاملية ي�سهم �إىل حدّ كبري يف
رفد هذه الو�سيلة �أو تلك بخدمات �إعالمية مميزة �سواء من حيث الن�صو�ص
�أو جلهة الكاتب� ،أو جلهة امل�صدر الذي يتم التعامل معه ،وم�ؤكد �أن بناء
عالقات مع هذه املراكز اخلدمية وتعددها مبا يخدم ق�ضايا العرب يخلق
فر�ص ًا للمناف�سة احلقيقية مع و�سائل �إعالم �أخرى �إىل جانب ما ّ
مت ذكره
�أعاله.
�أخري ًا ولي�س �آخر ًا ال بدّ لو�سائل الإعالم العربية امل�س�ؤولة من االهتمام
مبواقعها الإلكرتونية ..ولعل افتقاد هذه املواقع ملميزات هامة هي من �صميم
مميزات الن�شر الإلكرتوين ،وتوفري خدمات تفاعلية مثل �إجراء ا�ستطالعات
ر�أي وا�ستخدام تقانات الو�سائط املتعددة «املالتي ميديا» ،ولغة �أجنبية
واحدة على الأقل �سيحرمها من التوا�صل مع �شريحة وا�سعة من القراء لي�س
عربي ًا فح�سب بل ودولي ًا ،ويحرمها من �أن تكون قادرة على التناف�س الذي
ي�شكّل حافز ًا للتطور والتقدم والتم ّيز ،لت�ستطيع ترك ب�صمة وا�ضحة يف
عامل االت�صال.
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ارفعوا �سيوفكم عن ج�سدي
• عبدو �سليمان اخلالد

• �سمري حماد
دعوين اغ�سل ايديكم من دم
الوطن
متى �ستتوقف �أجرا�سك عن
ال�ضجيج ......
�أيتها احلرب .......؟؟
متى �ستتوقف حناجر
عن التّهديد وال�صراخ ؟؟؟
دعيني �أ�ستبدل �أ�سفار جحيمك ,
احلب وال�سالم .....
ب�أغاين ّ
َ
تراتيل املوت ,
دعيني �أ�ستبدل
وهدي َر الطائرات بالعناق والقبل
....
دعوين �أغ�سل �أيديكم  ,من دم
الوطن ...
كي ا�ستطيع ان انام ....مع
حرويف ,
التي قاتلتْ طويال �ضدّ هذي
احلرب ......
دعوين �أُهدي و َلدَ ّي ً ,
باقة من
الدفء ,
وحبيبتي ً
باقة من الأقحوان ,
بدل  ,ك ّمامة يختنقون بها .....
دعوين �أتنزّ ه يف غابات ال�صنوبر
وال�سنديان .....
َ
بدل غابات القتلى ...
حيث ُتعا ُد حكاية التكوين ....
وق�ص ُة اخللق .......
ّ
ب�أيامها ال�سبعة...............
ما الذي �سوف تنجبه احلياة ,
بعد هذا الطوفان املُريع من املوت
والدمار ؟؟؟
ما الذي �سوف تنجبه هذي
ال�شرارة التي �أ�شعلت العامل ...؟؟
ارفعوا �سيوفكم عن ج�سدي ..
�أنا ابن الأر�ض وملحها ....
دعوين مع الكائنات ب�سالم .....
ٌ
زهرة بيدي اليمنى .....
وحمامة ُ�سالم بيدي الي�سرى
.............
اتركوين ب�سالم .......
لدي � ُّأي �سالح �أر ّد به عليك ,
لي�س ّ
�أيها القاتل  ...........يا قاتلي
.....
امل�ضرجة
الكلمات
هذه
�سوى
ّ
بالدمع .....
والغ�ضب.....والأمل .....
كلمات ....حتمل �أحالمي بال
خوف � ,أو تردد .....

فار�س
ٌ
ما
عبث ًا كبا
• عز الدين �سطا�س

�شعر

كلمات ....
رمبا �ستكون قادرة ....
على �إ�ضاءة �شمعة للطفولة
الذابلة ....
يا ل�شهوة ال�سلطة  ,و�شهوة من
ي�سعى �إليها .....
على ب�ساط من الدم والدمع
.......
توقفوا �أيها املتحاربون ....
خرجت من معاجمكم ........
ومل تعد ...
فللحرية �أك ُ
رث من اختبار ....
دون و�صولكم اليها............
ولن ت�صلوا ...
حدّ ثونا عن الطفولة واحلرية ,
�إذن ......
لقد ن�سيتم �أنكم ت�سحقونهما
بنعال قنابلكم ....
حدّ ثونا عن ال�سالم والأمان ....
عن خوفكم على الر�أي العام ...
والآخر املختلف .....
العزاء ...
من �سيقبل مني
َ
َ
عندما اقف  ,فوق نع�شك ....؟؟
َ
�سواك ؟؟؟
وهل �أعزي
من �أوا�سي حني �أخطو على درب
املقربة ...
مرة ومرة ومرة ....؟؟؟
من ميلأ هذا الفرا َغ  ,بعد رحيل
النوار�س ؟؟؟
يتوالد ُ
املوت بال تر ّدد ...حتت
َ
�سمائك.....
�أين �سنجد م�ساحة للنوم ...
حني يدهمنا النعا�س  ...؟؟؟؟
ُد ّمركل �شي با�سمك ...ايتها
احلرية الثكلى ....
َيقتلون بربودة ال�صقيع .....
...ملء
َيكرهون احلياة
َ
ر�ؤو�سهم.....
ونحن ال منلك �أكرث ...
من �أغنية وقيثارة
......................
وب�ضع دموع لن ميهلنا القدر
كثريا ,
لي�سلبها منّا ..
ك�آخر ما منلكه من انتماء .......

ٌ
م�شاعل
الريا�ض
درب
ِ
ُ
ال بالرياءِ ت�سرمدا
�إنَّ احليا َة ملَنْ �سقى
� َ
الرفات وع ّمدا
أر�ض
ِ
ٌ
ُ
قناعة
�صدق الوالءِ
ّ
ال بالنفاق توطدا
�إنَّ اخل�شو َع ملن بنى
ال�شموخ «�أجاودا»
طو َد
ِ
ٌ
فري�ضة
عر�س الكفاح
ُ

مقامات �سورية

عـــــال جـبـيـ ُن َ
رفــــــيــع
ـك ،واملَـقـــــام
ٍ
ُ
بهــي الكــــــربيـــــاء مـنـيــــع
ٍ
عـــــالُّ ،
ُ
وهــــامـــــات َّ
الــ�شــ�آم حتــفُّــه
يـــ�ســمـو،
	�أبـــــد ًا ،وال َلــــ ْغ ٌ
ــــرجـــيـــع
ــط ،وال َت ْ
بـــفـ�ضـــيـلـــة
يـــــا مـــوطـنــ ًا؛ ال يـــدَّ عي
ٍ
	� اَّإل بـــــنــاهــــا احلـــــقُّ والــ َّتـــ�شـــريــــع
ٌ
ر�ســـــائل
لك مـن جـلـيـل املَك ُْرمــات
يف اخلـــــافقني ،كما ُّ
الطيوب ،تـ�ضوع
�ســبــحــان من خـــلاَّ ك للحــ�سـنى يـد ًا
ــب عــــطـــائــها يــنبوع
و�ســ ْي ُ
ُعـلــيــاَ ،
ٌ
خـاطئ
تــعــفـو ،وال يـعـنـيـك من هـو
والـعــفـ ُو عــنـد الأقـــــدريـــن �ســـريع
ٌ
هــــالـــة
�أبـــــد ًا عــــلـيـك مـن الأ�صـالــة
مـــ�ســهــا ِبـــــدَ ٌع وال تـــطــبــــيـــع
مــــا َّ
ٌ
�صحــــائـــف
يــــا ُغــ َّرة الــ َّتــاريخ؛ عـــنـــك
تــــزهـــو مبـــــا َ�شــ َّرفــــ َتهــــا ،وتــــذيــــع
َ�ش َر ُف املــالحـم لـــم َت ُـر ْع َ
جــراحـــه
ـــك
ُ
وعلى مـــــ�شـــــارفـــهـــا دمٌ و ُدمـــــوع
�سـقـط الــغـرور على �سخــــاء عـروقــهــا
ثم انــثـنى ،وجــــبــــيـــــنــــه مــ�صــفــوع
َّ
�صـــاخب
خمـــا�ض
مــرمــــاك �أبـــعــدُ مـن
ٍ
ٍ
ْ
مـــــا ُجــــزْ َتـــه � اَّإل و�أنـــــت �ضـــلـــيــــع
متــ�ضي على ُ�س نَــن الـــيـقـني ُمــــدَ َّجــجـ ًا
مــــــا ه َّمــــك الـــ َّتـــهــديـــد والــترَّ ويــــع
الــ�صــرب اجلمــــيــــل ،مـــــلأْتــــه
وردا�ؤك َّ
ٌ
بــاطــل مــ�صروع
عــزمــــ ًا ،ودونـــــك
وحتيد عــنـك الـــتُّــ َّرهــــات كــ�ســيــحــة
ووريـــــدهــــا يف نحــــرهــــا جمـــــدوع
ُّ
كــل الأبـــــاة �إلــــيـــك يـــرجــــع ِكــبرْ ُ هـم
والـــ ِكبرْ فــــيــــك ِجـــ ِبـــلَّـــــة وولـــــوع
مـــــا كــنـــت يـــومــــ ًا ُ�سخْ ــــر ًة ملـــ�ســـافح
	�أو نــــال مــــنــــك ُمــــ�ســــاوم وخـــلـــيـــع
ُ
تـــقــول :ال	
بـــاد عــلــيــك احلـزم ،حـــني
ٍ
وعــلـــيــــك مــن كــرب الــــ�شـــ�آم دروع
جــائـر
ولـو الــدُّ نى خـ�ضـعـت لـ�سطـوة
ٍ
لأبــيــتَ �أنــت ،ومــا حـنـاك خـ�ضـوع
ه ْي َ
ـهـات مـنـك ُّ
الـذ ُّل  . .مهما �أطـبـقـت
غــــا�صــــب و�صـــنــيــع
ِفـ َتـنٌ  ،وعــربـــد
ٌ
ودائـــــع
يـــــا مــوطـني؛ يل يف عـــالك
ٌ
	ال �أ�شـــــتـــري بجـــــاللـــهـــا ،و�أبــيـــع
يـــا تـربـة ُّ
الـ�شـهـداء؛ هـل عـلم الــورى
	�أنَّ َّ
ْــرك املَــــ ْو�ســوع؟
الــ�شـهــاد َة ِ�ســف ُ
عهد ًا َ
نذرت له الدّ ما
الوفاء ملن دعا
�إنَّ
َ
ري وما كبا.
حر ال�ضم ِ
ّ
الن�صر وعدُ حمائمي
ُ
�إنَّ اخللو َد ملنْ ق�ضى
الرجولة �سيدا.
ع�شت
ِ
هلل د ّر َك �إ ْذ �أرى
ِ
َ
فيك الديا ُر ُز ُم ّردا
البقاء ملن عال
�إنَّ
َ

وج�سرا
يو َم الن�ضال ّ
�إنَّ الفخا َر ملنْ روى
�أر�ض اجلدو ِد �أماجدا.
ال�صباح ملنْ �سرى
�إنَّ
َ
ُ
ن�شدا.
يو َم
الن�شيد ف�أ ِ
ِ
ركب منْ �أمل م�شى
يا َ
�إنَّ الودا َد ملنْ هدى
الكفاحمجالدا.
قو َم
ُ
الكفاح �أعزتي
ربع
ُ
ِ

اهلل �أبـــــدع يف �سمـــــــائــــك �أجنــــمـــــ ًا
	ال يــــهـــــتــدي � اَّإل بـــهـــا املخـــــدوع
�شـهــداء ،يف فـلـك َّ
الـطـهــارة �أ�شـرقــوا
والــــعــــهــد يف �أرواحــــهــم مـــزروع
هـــــذا رٌّ
الــتاب َيــ�شي بـــ�س ِّر غـــالئـــــه
ٌ
�شــقـــــائــق وجنـــيـــع
وتـــبـــوح عـــنـــه
ال ِهــنْـــتَ  ،ال هـــانتْ جــراحــك� ،إ َّنهـا
ٌ
�شـفــاعــة و�شــفـيــع
لـــك يف اخلـــلـــود
لــواعج!
الـروح مــنــك
ٌ
وطـــني؛ لــكم يف ُّ
تـ�سري ،ومهــدُ ك يف الـقــلـوب و�سيع
َ
آتـــيـــك مــــفــــتـــونَ الـــوفــاء مبــوعــدي
�
ُ
	�أعـــنــو لـــديــك ،و�أنحـــنــي ،و�أطــيـــع
�أ َّنى �أ َمــمــتُ � ،أراك وجهـــــ ًا مــــ�شـــرقــ ًا
ُ
و�سماحـــــة الأبــــرار مــــنــــك تــ�شــيـــع
يـــــا غــــبـــطــتي بـــا ِالنـــــتـماء! وال �أرى
	� اَّإلك يف ُحــــ ُلـــــمـــي لـــــه تــوقــــيــــع
�إن لـم يـكن يف الـكـون يل ٌ
بـيت ،فلي
أبي ،ر�أ�ســــــه مــــــرفــــــوع
وطــــنٌ � ٌّ
ُتــلــقـى عــلــيــك مــن الــبــدور قـــالئـدٌ
الــ�شــمــو�س تــ�أ ُّل ٌ
ومن ُّ
ـــق و�ســـطـوع
عـــامـر
ــب اجلـنـاب ،على املحــ َّبــة
خـ�ص ُ
ٌ
ْ
وعلى مــــــداك من الـــ َّرخـــاء ربـــيـــع
�أبـــد ًا تــعانق مــن يــــروح ،ويــغــتــدي
أزاهــــر و�شــــمـــــوع
وعلى يــــديــــك �
ٌ
لــكــل الأوفـــيـــــاء ُم َ
ِّ
ــ�شــ َّر ٌع
وطــــــنٌ ،
	ال ُمــبـــ َعــدٌ عـــنـــك ،وال ممـــــنــــــوع
حـــب ،و�إ َّنــمــا
مـــا كــنــتُ وحــدي من ُي ُّ
مـــــثـــلي بـــــ�آالف الألــــوف جمـــوع
ُّ
أبــــــنـــــاء بحـــ�ضـرة وارث
والـــكـــــل �
ٌ
ُّ
والـكــــل من وطـــن الأ�صــول فـروع
عـــ َّوذت روحي بـــا�سمــك املــو�شـوم يف
قــلــبي ،ومــــــال�ســواك فــيــه ربـــوع
ٌ
خـــــارق
وحـي
ُّ
واحلـــــب لــــلأوطـــان ٌ
فـــوق َّ
الـ�ضــمــــائــر حـــرزه مـــودوع
حــــب من الآفـــــاق �أو�ســـــع فـــطــر ًة
ٌّ
ــر فـــيـــــه مهـــــابــــة وخــ�شـوع
ِّ
والـ�س ُّ
يــــا مـوطـني؛ يـــا �صرح ِّ
جنــــابـــة
كـــــل
ٍ
مـــــا فــيــك عن َنـ ْي ِـل املُــراد رجــوع
واملجـــــد جمـــــدُ ك ،طـــــا ِرفـــ ًا و ُمـتـلَّـد ًا
أغـــر ،على العــلى مــطبــوع
	�أنــــت ال ُّ
بـــــد�أ املـــدى بــــك رائــــد ًا ،فـ�سـبـقـتــه
والـــغــــافـــلـــون عــــلى املـــفــارق ِبيعوا
ـــــــة
وبــقيـتَ عــنــوانــــ ًا
لـــ�صــحــوة �أ َّم ٍ
ْ
	ال يــ�سـتـقــيـم بـــــغــيـرك املــــ�شــروع
�إنَّ الورو َد ملنْ فدى
زه َر ال�شهيد فجدّ دا.
حبيب ف�إننا
نمَ ْ يا
ُ
فار�س عبث ًا كبا
ما ٌ
الدعاء ملنَ طوى
�إنَّ
َ
ال�صحاف قالئدا
جو َد
ِ
ٌ
بيارق
الريا�ض
درب
ِ
ُ
ت�سمو مبا هتفتْ لها
أرواح منْ ع�شقوا الرثى
� ُ
َ
تبارك بالندى!
ُقد�س ًا

ق�صة

والقلم..
•�سو�سن رجب
تنبعث بعد رجوعه من �آخر �سفر ،من
�آخر غياب� ،أربعني عام ًا من ال َّت َي َهانِ ،
م�صادفة،
تنتف�ض مغ�ش ّي ًة على حدِّ
ٍ
على عتبة حلظة جتمد فيها الزمن
وحا�ضر
ما�ض
مكثف ًا م�شاهد من
ٍ
ٍ
وم�ستقبل عندما ّ
حط َم َل َك نحلهِ على
خميلة يا�سمينها وحقن يف مي�سمها
م�س
بع�ض ًا من غذائه امللكي� ،أ�صابها ٌّ
من جنون �صويف� ،أزاحتْ كلَّ الكتب
التي يتوجب عليها قراءتها ،بعرثتْ
ركام الأوراق املك َّومة هنا وهناك يف
�صومعتها ،وتف َّرغتْ له وحده.
ا�ستح�ضرتْ تاريخه املخزّ ن يف
�صناديق ذاكرتها منذ �أجيالٍ تتالت،
عاتبته.
ـ “�أيعقل �أن تكون �أنت هو؟!.
غت لك ..تعلَّمت طرق التفنن يف
تف َّر ُ
ح ِّبك� ..أمعنت يف نرث �شظايا ال�شهب
الف�ضية يف طيات لياليك احلالكات..
(تعرب�شت) على جذوع نخالتك
ال�سامقات� ..أبحث عن مدينتي
غ�صت ..بد� ُأت
املفقودة � ..أبحرت..
ُ
من حتت ال�صفر معك وال رجوع �إ َّ
ال
�إليك ..وال ر� َسو لقواربي �إ َّ
ال على
�صخورك العتيدة”.
ين�ساب الزمن ب�أيامه ..بتفا�صيله..
مبنمنماته ..وهي تهيم �ساهمة تغلّلها
هيواله ُ ..تغ ّيبها عن امل�شهد الأر�ضي..
ي�سكنها ن�سيم خريفي معتَّق..يفور
وجد �صويف متجاوز ًا تخومها
هالة
ٍ
وي�شدها �إىل الأعلى
اجلغرافية..
ُّ
ً
خفيفة على عك�س قانون اجلاذبية.
تُ�شْ ِر ُع �أجنحة روحها ..حتلِّق �إليه
على هدى بو�صلة قلبه لتتهادى
هط ً
وال يا�سميني ًا و(تعبعب) يف
زاوية رطبة ..مهجورةٍ على بوابة
ً
م�ضيعة كلَّ �أر�صدة اللغة
�شريانه..
التي حفظتها عن ظهر قلب و�أودعتها
يف خزائنها ال�سر َّية �إىل حني رجوعه.
وجدتْ نف�سها تن�صاع طوع ًا لطريقة
واحدة حتت �ألق اللقاء ..تتعانق معه
ب�سلطة ال�صمت ..واعد ًا �إياها ب�إبرام
معاهدة االحتاد معها على ن�صاعة
البيا�ض.
فتحت قو�س ًا يف ر�أ�س ال�صفحة..
وقعت ..وكتبت ..يف البدء كنت �أنتْ
ومازلت.
ب�صم لها يف ذيل ال�صفحة ..وكتب..
يف البدء كنت �أنتِ وما زلتِ  ..ومع ًا
ً
جملة واحد ًة ..يف البدء كان
خطا
هو وما زال � ..أغلقا القو�س وتابعا
امل�سري ..
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ليلة خمر
كان يجب �أن �أعد كل ما يلزم  ..اليوم �ستزورين نغم
لي�س ب�صفتي الطبية كما تزعم هي و�إمنا تريد �أن
متنحني خربة �أكرث  ..فهي تدّ عي �أن كل ما تعلمته
بكلية الطب ال ي�ساوي جتربة واحدة يف احلياة ..
�أ�ضحك رغم اقتناعي مبا تقوله نغم .......
لي�س هذا وح�سب بل يجب �أن �أح�ضر العرق البلدي
و�أ�شوي قطعتني من اللحم  ..وال متانع ببع�ض مما
�أجود يه ..
ال�سهر مع نغم �أمتع �شيء �أقوم به بعد يوم عمل
م�ضني  ..ت�ساعدين �أمي ب�إعداد الع�شاء ثم تذهب
لتنام لأن دخان نغم يزعجها جد ًا ....
تدخل نغم �إىل بيتي  ..حترك ال�سكون الذي
ي�سيطر على كل �شيء ,تقلب كتبي الطبية ثم
تبتعد عنها �ساخرة ,ومطلقة النوادر التي تتحدث
عن املجانني الذين عاجلوا �أطباءهم ,ف�أ�ضحك من
كل قلبي .
تبدل مالب�سها وتبد�أ ب�صف الأطباق والك�ؤو�س على
الطاولة الزرقاء ..
نغم ت�شبه بيتي  ..تخفي عا�صفة من التمرد
والرف�ض والقبول والرغبات ......
حتذرين من متثيل دور الطبيبة النف�سية التي
تبيع املواعظ والدراية بكل �شيء ..تفهمني �أنها
تعرف كل ما يحيط مب�شاكلها وما قدومها �إيل �سوى
الرغبة يف زيادة خربتي ..
كنت �أتوقع �أن ت�صدّ ع ر�أ�سي با�سطوانتها امل�شروخة
 ..فهي ما اختارت مهنتها لتطعم الأفواه اجلائعة
ولي�س هرب ًا من زوجة الأب � ..أو زوج الأم كما يظهر
يف الأفالم امل�صرية التافهة على حد قولها .......
بل هي دخلت هذا امل�ضمار لأنها تع�شقه وتع�شق
كل حركة تقوم بها  .وال يغريها ت�صفيق اجلمهور
فهو جاهل مبا تقدمه له وال يهمه �سوى ما يك�شفه
الثوب من بيا�ض وانحناءات ......
هذه املقدمة كانت ت�شرحها نغم يف كل زيارة ثم
تبد�أ باحلديث عن فل�سفة الرق�ص وعالقة الأفعى
باخلابية .......
فهما على حد تعبريها ي�شكالن �أ�سطورة (و�أظن ب�أن
هذه الأ�سطورة من اخرتاع خيالها اخل�صب الذي
يذهلني).........
تقول الأ�سطورة ب�أن امر�أة بارعة اجلمال �أحدثت
فتنة يف مملكة قدمية فقد ا�شتهاها امللك و رجال
اململكة وهي ا�شتهت الراعي وكانت تت�سلل �إليه بعد
انت�صاف الليل كي ت�سمع نايه وهو يذرف الأحلان,
وترق�ص له حتى ي�شيخ الليل  ..وملا �سمع امللك
بق�صة الع�شق تلك ح�شد جنده �إىل �أطراف املراعي
لكن الراعي بحكمته طلب من املر�أة �أن تختبئ يف
خابية املاء  ..وحينما مت تفتي�ش اخلابية وجدوا
�أفعى بي�ضاء تتكوم داخل اجلرة الفخارية ,ومل
يتمكنوا من �إخراجها حتى عزف الراعي على
�شبابته فخرجت تتمايل حتت �أ�شعة ال�شم�س
ف�أبهر بيا�ضها اجلند و�أ�صيبوا كلهم بالعمى حتى
امللك ابي�ضت عيناه ومل يطمئن قلبه .....
ثم ت�شرح �صديقتي املثقفة مدلول اخلابية
والأفعى والناي يف الأ�سطورة ..
اليوم نغم �صامتة  ..ف�شلتُ يف �شدها �إىل �أي حديث
 ..كانت تفرغ ك�أ�س العرق يف جوفها بطريقة
م�سرحية وك�أنها تنتظر كما يبدو حدث ًا ما وتعود
لت�سكب لنف�سها املزيد من اخلمر .......
تركتها وحاولت االن�شغال عنها ب�أي �شيء
وللمعلومة فقط �أن نغم تقتل نف�سها لو ان�شغل عنها
حمدثها .......
كنت �أراقبها بطرف عيني كلما قلبت �صفحة من
كتاب كان بيدي ..

�أ�صابعها ترجتف وهي حتيط بالك�أ�س  ..و�سيكارتها
تنطفئ لوحدها وقد انحنى رمادها فتوزع ما بني
املنف�ضة والطاولة ......
خرجت من الغرفة,ودخلت �أكرث من مرة ويف كل
مرة �أحاول �أن �أبد�أ بكلمة �أو �إ�شارة في�صدين �صمتُ
نغم القاتل واملحري .......
كانت ال�ساعة قد دخلت على الثالثة �صباح ًا .....
نظرت نغم يف وجهي ثم و�ضعت كفيها على وجهها
و�أجه�شت بالبكاء .....
نغم تبكي ؟؟؟؟؟؟
هي التي حتتقر دموع املر�أة وت�صفها مبرق الدجاج
املالح ......
كم مرة و�صفت الرجل الذي ت�ضعفه دموع املر�أة
بالرجل الغبي �أو الكاذب ......
نغم ما الق�صة ؟ قلت و�أ�صابعي تزحف لت�ضم ر�أ�سها
.
قالت من بني الدموع كالم ًا كثري ًا  ..ارتفع �صوتها
ثم انخف�ض � ..شتمت ثم تراجعت � ..صمتت
وعادت للعويل .....
نغم عا�شقة ؟!!
هذا ما فهمته من كالمها الفو�ضوي ......
فج�أة هبت �إىل التلفزيون وفت�شت على حمطة
معينة وبد�أت بالرق�ص ..
رغم �صوت املو�سيقا كنت �أ�سمع ن�شيجها  ..كانت
حركة ج�سدها تتلوى مثل �أفعى الأ�سطورة ..
يهتز �صدرها ..يتمايل خ�صرها مثل �أمواج تغرق
مدن ًا وقرى  ..يتك�سر ردفيها ميين ًا� ,شما ًال على
�إيقاع حنون ,تتناوب �ساقاها على فتح فرجات من
عبري  ..مييل م�شط قدمها للأ�سفل كوجه بجعة
بي�ضاء يغط�س يف املاء ,نغم حتكي ق�صتها عرب هذا
الرق�ص الزوربي  ..تدق الأر�ض بكعبيها كفر�س
�أ�صيل  .......ت�صفق بيديها  ..ت�سدلهما بو�ضعية
خيبة  ..ترفعهما بو�ضعية دعاء ..ثم ت�سدلهما ..
وترفعهما ..و ت�صفق .
نغم تتداوى بالرق�ص مثلما يتداوى املري�ض
بامل�سكنات  ..كانت حركة كتفيها تعزف حلن ًا ال
ميت للحن الذي تراق�صه  ..من �أ�شعل هذا الفتيل
يا نغم ؟؟
�أي رجل نال جمد حتريك هذه البحرية التي
حتولت �إىل بحر هائج من الرق�ص ؟
هد�أت املو�سيقا فتهالكتْ على الكر�سي  ..و�ضعت
�إ�صبعها على �شفتيها و�أمرتني بال�صمت � ..سكبت
يف جوفها ما تبقى بك�أ�سها من �شراب حارق ,وبد�أت
حتكي تغريبتها على حد و�صفها ..
نعم �أنا عا�شقة يا دكتورة .
حاولت �أن �أقول لها هذا �أجمل �شيء تفعلينه لكنها
مل ت�سمح يل ب�أي تعقيب بحركة من يدها و�أكملت :
“ �أم�ضيت عمري �أ�سخر من هذا ال�شعور الذي يبد�أ
دائما ب�سيل من امل�شاعر والأحا�سي�س واللهفة
واالنتظار  ..كم ن�صحت �صديقاتي بعدم جدوى
هذه الق�ص�ص املكررة البدايات والنهايات  ..ماذا
يفيد �شرحي ف�أنت تعرفني كل �شيء .......
لكنني حق ًا �أنا عا�شقة � ...أحذرك من هذه
النظرات والتعابري احلمقاء التي ترت�سم على
وجهك ..
كنت فرا�شة بلهاء تع�شق حمرقتها  ..دخلت
مدر�سة لتعليم رق�ص الباليه  ..كنت �أقف على
ر�ؤو�س �أ�صابعي � ..أدور فيدور العامل معي  ..لكن
م�شروعي ف�شل لأن لغة امل�ستنقعات كانت �أهم من
لغة خطواتي احلاملة  ..ماذا �أفعل والرق�ص يغلي يف
دمي ؟؟ ماذا �أفعل و�أنا �أرف�ض تك�سري الأحالم ؟ �أنت
تعرفني تاريخي ولكن يجب �أن �أ�ضعك �ضمن لوحة
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• فاديا عي�سى قراجه
كاملة  ..كان الرق�ص ال�شرقي هو هديف الثاين ..
قر�أت ال�سرية الذاتية لأكرث من �ألف راق�صة وعلى
عدة م�ستويات ف�سرية راق�صة من الدرجة الأوىل
ال تختلف عن �سرية راق�صة من الدرجة العا�شرة ..
كل واحدة كتبت عن حياتها بطريقة حمقاء دون
�أن تعطي �أي منهن �سطر ًا واحد ًا عن الرق�ص كلغة
بديلة  ..تعلمت كل ما يخ�ص هذه الأداة ال�ساحرة
 ..در�ست علم احلركة وال�سكون  ..اكت�شفت نقاط
ال�ضوء والظلمة يف املنحنيات والإلتواءات ..
فككت عظامي وحلمي قطعة .قطعة و�أعطيت كل
ذي حق حقه ..
قابلت الكثري من الرجال الذين تقدموا �إيل
برغبات ال تختلف عن بع�ضها �إال بطريقة الطلب
......
حتى قابلت نظراته اخل�ضراء  ..نظراته مل تفعل
فعل التعرية كما يفعل كل الرجال  ..نظراته
ك�ستني بالينابيع والأ�شجار و�سنابل القمح  ..ال
تنده�شي فهذا حق ًا ما �شعرت به � ..شيء ي�شبه
الدفء  ..ي�شبه الأح�ضان  ......ي�شبه الفرح ..
حدثني عن تاريخ الرق�ص عند ال�شعوب � ..أ�سمعني
�أ�صوات �أقدام الأفارقة الذين حررهم رق�صهم
املجنون حول نار جمنونة ,من نري العن�صرية
� .......سمعت �صراخ الغجر ودوي طبولهم,
وه�سي�س نارهم يف ليايل الرتحال الأبدية  .فتح
�أمامي �أبواب التكايا والدراوي�ش � ..سافرت عرب
�أرديتهم البي�ضاء وذبت معهم يف حلول وقد �أعتقني
من كثافتي �صوته احلنون الذي كان ين�ساب مطلق ًا
الغناء الذي يتحدث عن احلب و�أُلفة الأَُالف ..
�إياك �أن ت�س�أليني �أين التقيته فهذه تفا�صيل
مقيتة ال تعنيني  ..كنا حول طاولة خ�ضراء ..
حروفنا خ�ضراء � ..ضحكاتنا وهم�سنا �أخ�ضر ..
والعامل كان خابية خ�ضراء نرتبع يف قاعها “ .
هتفت كامل�أخوذة  :مدد يا نغم  ...مدد .
�صمتنا مع ًا  ..قالت بتمتمة خافتة  :حينما تع�شق
امر�أة مثلي رج ًال مثله هذا يعني �أنه هو رجل
حياتي  ..رجل بيتي  ..هو الرجل الذي �س�أ�ستولد
منه �أوالدي .........
كنت �أراقب توترها � ..سيكارتها ال ينطفئ رمادها
 ..عبثت يداها بالك�أ�س  ..بدت نظراتها �صافية
وعميقة �أكرث من �أي وقت  ..قالت �شيئ ًا ال ميكن �أن
يخطر على بال �سواها :
ملاذا مل تتزوجي يا دكتورة ؟؟ هل تبحثني مثلي
عن رجل يكون هو اخلابية التي تودعينها �صندوق
ج�سدك الأ�سود ؟
�ضحكت كثري ًا  .لكنني ظننت ب�أنني �س�أجيب بنف�س
طريقتها و�سيكون �س�ؤالها من �أ�سهل الأ�سئلة ....
توقفت كثري ًا و�أنا �أبحث عن �صيغة تقنع امر�أة
مثلها عن �سبب عزويف عن الزواج ......كنت �أريد
�أن �أحتدث لها عن حبيبي الذي �سافر منذ ع�شرين
عام ًا وترك ندبة بل و�شم ًا فوق روحي  .....ل�شد
ما �أذهلني �أنني مل �أجد ما �أقوله ل�صديقتي ..
ف�شلت يف �إي�صال �أي تف�صيل يخ�ص ق�صتي ,فف�ضلت
ال�صمت ....وقفت �أمامي ثم بد�أت بالدوران
حويل .....كانت نظراتها تثقب ر�أ�سي ..
ابتعدت  ..ثم اقرتبت  .هم�ست بلحن معروف يف
�أذين ثم دارت مثل فرا�شة ....ثم بقفزة واحدة
�أ�صبحت فوق �سريري ,قالت وهي تد�س ج�سدها
حتت الغطاء  :تعلمي �أن تثقي بنف�سك .
ا�ستيقظت على �صوتها العايل خمتلط ًا مع �صوت
املو�سيقا وهمهمة �أمي  ..ان�ضممت بعد تردد �إليهما
واحت�سيت ما تبقى من قهوة .
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�أ�صوات جديدة

ُ
حكاية
عا�صم

جميل هذا امل�ساء
• روال عبد احلميد
للقمر هذا امل�ساء تنهيدة
لل�شرفة ترنيمة غريبة
للهواء يلطم النافذة
حزن ي�سيل على الزجاج
لتلك الغيمة املعلقة على وجنتي
خرير �أ�صفر
لطفلي الذي مل ينم طوال الليل
�س�ؤال
....
�أنا احل�سناء اجلميلة
مللت �سريري
وقد انت�صف الليل
وعوت الذئاب
وا�شتقت للعزف على الأغ�صان
وقيثارتي ن�سيتها يف اجلزيرة
فهل حتملني النوار�س �إىل ال�ضفة البعيدة
.......
باردٌ هذا امل�ساء
وو�سادتي يغمرها الثلج
واحلوريات �أوقدن النار على ال�شاطئ

• عمر احلمود
قن���ص يف تالع اجلزي��رة وبراريها ،
ع��ادوا من رحلة ٍ
ك ّوم��وا فيها فحول القط��ا والأرانب  ،وجدوا كبريهم
كتل��ة جمر الهب��ة  ،فلم يج��ر�ؤوا عل��ى �س�ؤاله حلدّ ة
طباع��ه عن��د الغ�ض��ب  ،ا�ستطلع��وا الوج��وه حول��ه
ّ
املتوق��دة  ،مل يج��دوا فيها مكروه�� ًاّ ،
نظفوا
بعيونه��م
بواريده��م  ،وز ّيتوه��ا  ،و�صربوا حت��ى ا�ستدعاهم يف
��د بالعج��اج  ،وق��د بلغ م��ن الغ�ضب
م�س��اءٍ
م�صف��ر مل ّب ٍ
ٍ
ً
والت�صمي��م م��داه  ،وبعي��دا ع��ن العيون اختل��ى بهم ،
بكلمات تقطر حق��د ًا  ،جعلتهم ي�ضطربون
وحدّ ثه��م
ٍ
ذهل القرى !.
ل�سماعها  ،ويت�أهّ بون ٍ
لفعل ُي ِ
كرماح
كحراب م�شه��رة  ،ر�شيقني
وانطلق��وا وا�ضحني
ٍ
ٍ
ٌ
رج��ل ق�صد املحكمة
م�صقول��ة  ،كمنوا للطريدة وهو
ليقر ب�شهادت��ه  ،فر�آهم يف مواجهته غا�ضبني مل ّثمني
ّ
 ،وق��د �سدوا علي��ه املعابر وال��دروب ،مل ت�أن�س عيناه
بخ��وف وريب��ة ،التف��ت �إىل
لر�ؤيته��م  ،نظ��ر �إليه��م
ٍ
اليم�ين فوجدهم جماعة بكامل ت�سليحها وهو وحيدٌ
�أع��زل يف �ش��ار ٍع �أقفر من �أهل��ه  ،والتف��ت �إىل الي�سار
فوجده��م � ،أراد اجل��ري ن�سم��ة م��ع الري��ح العاب��رة
�أو التحلي��ق ط�ير ًا م��ع ال�سنون��و املهاج��رة � ،أوقفت��ه
بواريدهم املتحفزة لالنق�ضا�ض عليه  ،ولفحت �سموم
�أنفا�سهم وجهه !.
لدحره��م يحت��اج �إىل �سي��ف عن�ترة وحكم��ة زه�ير
ول�س��ان النابغ��ة  ،فانكم���ش يف مكان��ه �شج��رة هرمة
ياب�س��ة  ،حتا�صره��ا ف�ؤو�س العا�صفة م��ن ّ
كل جانب ،
بلع ريقه مرة تلو املرة قبل �أن ي�س�أل  :من �أنتم ؟!.
= نح��ن الذ ّباح��ون  ،فاثبتْ والتلتف��ت مينة وي�سرة
مثل كلب الو ّرادات .

فهل �ألب�س عباءتي و�أذهب �إليهن
لي�سرحن �شعري و�آتي بقب�س؟
هل م�سموح �أن �أغادر هذا ال�سرير
هل م�سموح �أن �أفتح قلبي
و�أدع الع�صافري منه تطري
......
مر �شاي هذا امل�ساء
ٌّ
وطفلي الذي اعتاد �أن مي�سك ذيل ثوبي
�أتعبني
وحلمي الذي يطرق �شرياين
يرعدين
فهل بعد الرعد مطر ؟
هل يجرف املطر الثلج؟
هل من دفء ...ووتر ?
.......
كئيب هذا امل�ساء
ٌ
لومي�ض هذا الطريق عرب النافذة
ٌ
ح�شرجةوبكاء
لدقات ال�ساعة
وعواء
�صدى طبول �سحرة ُ

لكتابي عنوانان :ليل ونهار
للعنوان ق�صتان :جذع ياب�س وغ�صن �أخ�ضر
وبني دفتيها �أطفال يهزجون بالكلمات
فهل م�سموح �أن �أ�شعل لهم �شمعة
هل م�سموح �أن �ألعب معهم
هل م�سموح الغناء هذا امل�ساء
.....
يح�شرج هذا امل�ساء
وغطائي جليد يتك�سر
يئن هذا امل�ساء
وحينما �أتلم�س نب�ضه يتب�سم
ويف ثنايا اجلليد برعم يتفتح
و�أ�سمع عزف النا�سك املتعبد يف احلقول
و�صهيل فر�س يهز
�أبواب بيتي ويعدين باحلرير
جميل هذا امل�ساء
فخالخيل النهار ....بعده تعزف
فهل م�سموح �أن ننام؟
جميل هذا امل�ساء
روال عبد احلميد

اختيار
عرفهم من �أ�صواتهم .
كان��وا يقتفون �أثره خطوة وراء خطوة  ،ودفعوا �إليه
�أحد �أن�صارهم يف هيئة نا�صح  :دعك من ال�شهادة .
= لي�ش ؟.
ـ الجم��ل والناقة ل��ك يف الق�ضية  ،وال�شهادة تورطك
يف م�شاكل كثرية لن تخرج منها �سامل ًا .
يهتم  ،ف�أ�ضمروا له
و�صلت��ه ر�سالتهم املخت�ص��رة  ،ومل ّ
عقاب ًا !.
لهم وجهه ،وق ّلت اخليارات �أمامه .
ا ْد ّ
�سريكلونه ب�أقدامه��م  ،وتغيرّ قب�ضاتهم مالمح وجهه
 ،ويق ّي��دون يديه بكوفيته  ،وي�ضعون عقاله يف عنقه
��ب من�س��ي ،
 ،ويجرونّ��ه �إىل
ٍ
مغ��ارة موح�ش��ة �أو ِ�ش ْع ٍ
ويقتلون��ه كم��ا ي�شته��ون  ،وق��د مي�ش��ون يف جنازت��ه ،
وي�ضعون على قربه وردة .
بنظ��رات عدائي��ة  ،وقال��وا بن�برة املن�ص��ور
قذف��وه
ٍ
ويق�ين الق��ادر  :جت��اوزت حدودك  ،طف��وت حلظة ،
فظننت �أنك الأعلى  ،ولكن �ستتال�شى كالزبد .
ّ
جف حلقه  ،واكت�س��ت امل�سافة الق�صرية بينه وبينهم
بل��ونٍ قرم��زي  ،فه��و وحيدٌ �أم��ام ثلة رج��ال م�سلحة
مغ��رورة تظ��نّ �أنّ انت�صاره��ا علي��ه يرفعه��ا �إىل مقام
الق��ادة العظ��ام يف �أيام عزّ هم  ،وق��ال مبرارة املهزوم
وح�سرة العاجز  :مل �أفهم ماتريدون .
اق�ترب �أحده��م من��ه  ،كان بوجه �سف��اح ورقبة ثور
 ،و�ض��ع ف ّوه��ة الب��ارودة بني عينيه  ،ودف��ع الآخرون
الطلق��ات �إىل بي��وت الن��ار  :اخ ْ
�تر �أح��د الأمري��ن ،
تختفي �أو جنعلك خرب ًا بعد عني  ،فهمت الآن ؟.
مر و�أن��ا ل�ست
= و�ضعت��م �أمام��ي خياري��ن � ،أحالهم��ا ّ

عدو ًا لكم .
ـ نحن يف معركة ومن لي�س معنا فهو عدونا .
ق��ال �سر ًا � ( :أبي�ض �أو �أ�سود  ،والحمل للون الرمادي
) ٌ
علي اليوم .
قول انطبق ّ
ظنن��تُ �أنّ زمن الق�ساة من ( احلن�شل والزكرت ) ولىّ
بج�لاء فرن�سا ،و�أنّ �شرائع الغاب اندثرت  ،مل �أح�سن
ُ
حما�ص��ر ومغل��وب وعل��ى املغلوب
�شع��رت �أين
الظ��نّ ،
ٌ
ا�ستعداد
طاع��ة الغال��ب �إن �أم��ر  ،والغال��ب هنا عل��ى
ٍ
لنـزع حنجرتي �إن �أغ�ضبته بكلمة �أو حركة � ،س�أق ّبل
الي��د الت��ي ال�أ�ستطيع ك�سره��ا  ،وادع عليه��ا بالك�سر ،
�س�أهادنْ �أو �أ�ساوم  ،ف�أنا �أحاور قوم ًا حروف لغتهم من
بارود وكلماتها من ر�صا�ص ومدادها من دم !.
�س�أكتم ما�أعرف � ،إن فتحت فمي فتحت قربي .
علي .
اللعنة على الغفلة والدرب الذي حذفهم ّ
ف�صل��وا  ،و�أنا
وق��ال عالني��ة � :أن��ا �أبكم �أ�ص��م �أعمى ّ ،
�ألب�س .
حينه��ا خفّت حدة غ�ضبهم  ،ووافق��ه �أولهم و�سبابته
عل��ى الزناد � :أن��ت فقري من الفم �إىل اليد  ،والدراهم
كاملراهم ُتو�ضع على اجلرح يرب�أ .
هيء جواز ال�سفر  ،و�ست�صلك
و�أكمل الثاين مو�ضح ًا ْ :
النفقات وفوقها حبة م�سك � ،ستجد عم ًال مربحاً
هناك .
وق��ال الثال��ث � :سن ّي��ات وت��زول الغي��وم  ،وترجع �أو
تطيب لك الإقامة هناك .
بل��دة بعي��دة قب��ل قت��ل ي�سبق��ه تركي��ع
ورح��ل �إىل
ٍ
وجتويع .

• �سو�سن علي �سليمان
عندم��ا نكرب...ن��زداد وعي ًا ..ن��زداد معرفة
..نزداد ط ً
��وال وما ًال و�صحب��ة ولكننا ننق�ص
فرح�� ًا وحمب��ة .....عندم��ا كان عا�ص��م
�صغ�يرا كان غ�ير ذل��ك كان �شع��ره �أ�شق��ر...
�أ�صب��ح بني ..ثم �أبي���ض!! عندما كان عا�صم
�صغ�يرا كان يح��ب الفرا�ش��ات ويرك���ض يف
الطرق��ات ويلع��ب بالرتاب ..ولكن��ه الآن...
يك��ره الفرا�ش��ات ويركب ال�سي��ارات وينزعج
م��ن بقايا ال�تراب يف مدخل البناي��ة ،عندما
كان عا�ص��م �صغ�يرا �أح��ب وردة كان كل ي��وم
ي�سقيه��ا ويراقبها ولكرثة م��ا راقبها ا�ستحت
الوردة و�س�ألته  :م��اذا تنتظر هنا يومها قال
�أحبب��ت لونك الأ�صفر ...من��ذ يومني عا�صم
الكب�ير ر�أى وردة وعندم��ا ح��دق به��ا �س�ألت��ه
مال��ك تنظ��ر �إيل؟؟  ,فق��ال له��ا ي�ستف��زين
لون��ك الأ�صف��ر وفرع��ك الأخ�ض��ر و�سما�ؤك
الزرق��اء؟؟ عا�ص��م ال�صغ�ير �أح��ب اليمام��ة
التي كانت تقف على �شريط الكهرباء ومتنى
ل��و يك��ون ميام��ة ٌ تق��ف عل��ى حاف��ة اخلطر
واملغام��رة وتعي���ش احلرية ويفت��ح جناحيه
لل�سم��اء كان غيمة متط��ر و�شم�سا ت�شرق كان
يجل���س عل��ى الأر�ض ويبك��ي راف�ض�� ًا الذهاب
�إىل املدر�س��ة ويخ��اف الأ�ستاذ ذل��ك الوح�ش
الثق��ايف الكب�ير ال��ذي مي�س��ك ع�ص��اه ملوح ًا
مه��دد ًا  .عا�ص��م الكب�ير �أ�صبح �أ�ست��اذ ًا وطاملا
ل��وح بع�ص��اه خميف��ا طالب��ه يك��ره الب��كاء
..يك��ره ال�ضحك..يك��ره اللع��ب ..ويك��ره
نف�س��ه  .عندما كان �صغ�ير ًا كان يغني �سمعت
الع�صافري حلنه فغارت و�أ�صبحت ت�شدو �أجمل
مم��ا كانت عليه ولكنه بق��ي يغني بفرح �أكرث
منها  .يومها قال ال��دوري مار�أيكم �أن ي�سابق
البلبل ولك��ن البلبل عندما �سمع عا�صم يغني
خج��ل من نف�سه وقال تعلمت من عا�صم كيف
�أغن��ي للمحب��ة والف��رح �أغنيت��ه علمتني �أن
�أغن��ي لأ�سمع نف�سي ال ل��ن ي�سمعني الآخرون
ف�أن��ا �أ�ستحق �أن �أح�س باجلمال عا�صم الكبري
ي�سم��ع الأغاين ولكن��ه مل يجرب �أن يغني مل
يع��د يح���س ب�صوت البلب��ل الذي من��ذ �سمعه
�صغ�ير ًا ،وهو يغن��ي �أغاين احل��ب عندما كان
عا�صم �صغري ًا �سرق من قو�س قزح علبة �ألوان
ر�سم بها ظال للمحبة وابت�سامات جميلة على
وج��وه �شبهها لأهل��ه عندم��ا كان �صغري ًا بكى
النفجار البالون وغرق زورقه يف النهر ولأنه
ف�ش��ل يف �صنع الطيارة الورقي��ة رغم �إتباعه
للخطوات املطلوبة .عا�صم الكبري الآن يبكي
ولكن لي�س النفجار البالون �إنه يبكي لأنه مل
يعد عا�ص��م ال�صغري الذي �أحبت��ه الفرا�شات
وزورق حياته غرق ولكن لي�س يف نهر القرية
�إمنا يف نهر العمر .

من الذاكرة

"ال�سنة الثالثون"
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مئوية "بريم التون�سي" ووفاة "عبد املجيد بن جدّ و"

• حممد �أبو خ�ضور

• العربي الزوابي
احتفل��ت تون�س م�ؤخ��ر ًا بذكرى مائوي��ة ال�شاعر
والزجال وال�صحفي حممود بريم التون�سي الأ�صل
وم�ص��ري املولد وق��د ا�شتعل برنام��ج االحتفاالت
مبائوي��ة حمم��ود ب�يرم عل��ى تظاه��رة ثقافي��ة
ا�شتملت على ندوة نظمت باملنا�سبة بدار الثقافة
املغاربي��ة ابن خلدون حتت �إ�شراف وزارة الثقافة
واللجنة الثقافية الوطنية ودار الكتب الوطنية
ومب�شاركة ثلة من الباحثني والدار�سني من تون�س
وم�صر وبح�ضور جنل الأديب الراحل.
وق��د حوت الندوة على حما�ضرات من خالل �أربع
جل�س��ات علمي��ة تناولت مناق��ب وحي��اة الأديب
حمم��ود ب�يرم التون�س��ي متح��ورت ح��ول املح��اور
التالي��ة :ب�يرم كم��ا عرفت��ه للأ�ست��اذ �إبراهي��م
�شب��وح ـ دور بريم التون�سي يف النهو�ض بال�صحافة
الهزلية بتون�س للأ�ستاذ حمادي ال�ساحلي.
ق�ص�ص بريم يف املرحل��ة التون�سية للأ�ستاذ فوزي
الزم��ريل دالالت الإ�ضح��اك يف مذك��رات املنف��ى
للأ�ستاذ حمم��د البحري بريم الق�ص�ص��ي للأ�ستاذ
عب��د العلي��م القب��اين م��ن م�ص��ر ب�يرم الق�ص�صي
للأ�ست��اذ عب��د العلي��م القب��اين م��ن م�ص��ر ب�يرم
وامل�س��رح ال�شع��ري م��ن خالل ليل��ة من �أل��ف ليلة
للدكت��ور ي�س��ري الع��زب م��ن م�صر ب�يرم التون�سي
وال�تراث للدكتور جمعة �شيخ��ة ـ بريم واملو�سيقى
للأ�ست��اذ حمم��ود قط��اط ـ الزج��ل والنق��د
االجتماع��ي بتون�س قبل ب�يرم للدكتور حفناوي
عمائري��ة ـ بريم واال�سكندري��ة للأ�ستاذ م�صطفى
عيد اهلل من م�صر وكانت جل املحا�ضرات متبوعة
بنقا�شات عامة وقد �ألقيت خالل الندوات ق�صائد
�شعري��ة عن بريم التون�سي للأ�ستاذين عبد العليم
القباين من م�صر ود .نور الدين �صمود من تون�س.
كما مت عر�ض �شريط وثائقي حتت عنوان (عيون
ال�شع��ر) للمخ��رج احلبي��ب امل�ست�يري .ويتلخ���ص
ال�شري��ط ح��ول مراح��ل حي��اة الفن��ان امل�شاك�س
والطري��ف حمم��ود ب�يرم التون�س��ي ،وه��ي ف�ترة
�إقام��ة بتون���س يف الثالثينات الت��ي جاءها منفي ًا
من م�صر ب�سبب ن�شاطه الوطني ومواقفه الناقدة
للملوكي��ة كم��ا يق��دم ال�شري��ط من خ�لال وثائق
ن��ادرة �إي�ضاح��ات ح��ول ه��ذه الف�ترة و�إ�سهامات
ب�يرم الفنية والأدبية خا�صة يف املجال ال�صحفي
�إىل جان��ب �شهادات بع�ض ال�شخ�صي��ات التون�سية
الت��ي عرفت ب�يرم وعملت �إىل جانب��ه يف امليادين
الأدبية والفنية يف تلك الفرتة.
وانتظ��م ببه��و دار الثقافة املغاربي��ة ابن خلدون
معر���ض توثيقي يح��وي على خمطوط��ات وثائق
نادرة و�صور لبريم التون�سي وال�شخ�صيات الأدبية
التي عا�صرته.
وكم��ا قدم عر�ض م�سرح��ي بعنوان (حلواين باب
ال�سويق��ة) م��ن ت�ألي��ف �سم�ير العي��ادي و�إخ��راج
الب�ش�ير الدري�س��ي ويتعر���ض مو�ض��وع امل�سرحي��ة
للحقب��ة الزمني��ة الت��ي تعاقب��ت خ�لال ف�ترة
الثالثين��ات الت��ي ق�ضاه��ا ب�يرم التون�س��ي يف
تون�س ولقاءات��ه الأدبية برج��ال الأدب والفكر
وال�صحاف��ة التون�سي�ين وخا�ص��ة منه��م جماع��ة
(حت��ت ال�سور) وذل��ك ب�إحدى الإحي��اء ال�شعبية
بباب ال�سويقة.

(بحر الرجز) مرة ثانية

ويف نطاق االحتفال بذك��رى مرور مائة عام على
مي�لاده �أ�ص��درت دار الكتب الوطني��ة كتب يحمل
عنوان ببلوغرافيا لأعمال حممود بريم التون�سي
وم��ا كت��ب عن��ه جمعه��ا وبوبه��ا وكت��ب ن�صو�صه��ا
ح�سني املزوغي وجمال حمادة.
ويح��وي الكت��اب عل��ى ترجم��ة خمت�ص��رة حلياة
حممود ب�يرم التون�سي والباب الث��اين كل ما كتب
عنه.
وذيل �آخر الكتاب بثالث��ة ك�شافات ،الأول خا�ص
بامل�ؤلفني ،والثاين للعناوين والثالث بال�صحف.
كم��ا �أ�صدرت �أي�ض ًا دار الكت��ب الوطنية باملنا�سبة
نف�سها ن�شرة خا�صة تت�ضمن �إعادة ن�شر جمموعة
�أع��داد (جري��دة ال�شب��اب) ع�شرون ع��دد ًا الذي
�أ�صدره��ا حمم��ود ب�يرم التون�س��ي خ�لال منف��اه
بتون�س من �سنة � 1932إىل �سنة .1937
حممود بريم التون�سي من خالل ترجمة حلياته.
ولد حممود بريم يف � 23آذار  1893بالإ�سكندرية.
تاب��ع درا�ست��ه الأ�سا�سي��ة ب�أح��د م�ساج��د
الإ�سكندرية.
ا�شتغل بالتجارة يف �صغره.
ول��ع بالكت��ب فطال��ع الكث�ير م��ن روائ��ع ال�تراث
العربي والإن�ساين.
�أ�ص��در ن�شرت��ه الأوىل (امل�سل��ة) وه��و يف �س��ن
ال�شباب.
وبع��د �صدور ثالثة ع�شرة عدد ًا من هذه النرثية
ت�أمر حكومة امللك ف�ؤاد لإيقافها �سنة .1919
�أ�س�س يف  1919ن�شرة (اخلازوق).
وبع��د �ص��دور ع��دد واح��د منه��ا تتخ��ذ احلكومة
امل�صرية قرار منعها و�إبعاد �صاحبها ب�سبب نقدها
الالذع.
يف � 17آب  1919نفي حممود بريم �إىل تون�س.
يف كان��ون �أول  1919يع��ود �إىل م�ص��ر متنكر ًا يقع
التفطن �إليه يف �أيار  1923يتم نفيه �إىل فرن�سا.
را�س��ل عدي��د م��ن ال�صح��ف العربي��ة يف منف��اه
بفرن�سا من �سنة � 1923إىل .1932
يف كانون �أول  1932يقع ترحيله �إىل تون�س.
توىل الإ�شراف عل��ى جريدة (الزمان) ل�صاحبها
حممود بني�س من �سنة � 1933إىل �سنة .1936
ان�ضم �إىل جماعة (حتت ال�سور) �سنة .1935
�أ�س�س يف �آب  1936مع رواد هذه اجلماعة ال�سرور
(ال�سرور) و�ساهم يف حتريرها.
�أ�ص��در جري��دة م�ستقل��ة خا�ص��ة ب��ه �أ�سماه��ا
“ال�شب��اب” (�أ�سبوعي��ة هزلي��ة) و�أ�ص��در العدد
الأول منها يف  29ت�شرين �أول .1936
يف � 12آذار  1937توقف احلكومة الفرن�سية هذه
اجلريدة ب�سب��ب اجتاهاتها ومقاالته��ا املناه�ضة
لل�سلطة.
�ش��ارك بداي��ة ني�س��ان  1937يف حتري��ر جريدة
(ال�سردوك) ل�صاحبها ال�شاذيل الفهدي.
فق��دت الأو�س��اط الأدبي��ة والثقافي��ة والفني��ة
بتون���س بوفاة ال�شاع��ر عبد املجيد ب��ن جدو عن
�س��ن � 76سن��ة بع��د حي��اة حافل��ة �أث��رى خالله��ا
احلرك��ة الأدبي��ة وال�شعري��ة ب�إ�سهاماته يف دعم
الأغني��ة التون�سي��ة وال�تراث ال�شعب��ي ،والأديب
ال�شاع��ر عبد املجيد بن جدو الذي يعد �أحد رواد

الأدب وال�شع��ر وال�تراث وم��ن �أبرز �أع�لام ال�شعر
الغنائي.
وباملنا�سب��ة �أحي��ت وزارة الثقاف��ة واللجن��ة
الثقافي��ة الوطنية ذكرى �أربعيني��ة الفقيد عبد
املجي��د ب��ن ج��دو ب��دار الثقاف��ة املغاربي��ة اب��ن
خلدون مب�شاركة ع��دد من رجال الأدب والثقافة
وبح�ض��ور �أ�س��رة الفقي��د وق��د تن��اول امل�شاركون
حي��اة الأدي��ب ال�شاع��ر عب��د املجي��د ب��ن ج��دو
الأدبية والثقافية و�أثنوا خ�صاله ومناقبه.
وق��د �أقي��م بف�ض��اء دار الثقاف��ة املغاربي��ة (ابن
خل��دون) معر�ض وثائقي يوثق بال�صورة والكلمة
حي��اة ال�شاع��ر عبد املجي��د بن جدو وع��ن كل ما
كتبه وكتب عنه.
وباملنا�سب��ة �أ�ص��درت اللجن��ة الوطني��ة الثقافية
ن�شرة خا�ص��ة تت�ضمن حياة ال�شاع��ر عبد املجيد
بن ج��دو و�آثاره وبع�ض من �أ�شع��اره وما كتب عنه
من خالل ال�صحف ،و�صور للفقيد.
وللوف��اء والذكرى والعرف��ان ن�ستخل�ص قب�س من
حي��اة الفقي��د ال�شاعر عبد املجيد ب��ن جدو ،كما
ج��اء يف كت��اب تراج��م الأع�ض��اء لعمري��ت �سامل
والن�ش��رة اخلا�ص��ة ع��ن ال�شاع��ر عب��د املجيد بن
جدو.
ـ ول��د عب��د املجي��د ب��ن ج��دو يف � 15آب 1918
بتون�س.
در���س تعليم��ه بالكتاب ث��م باملدر�س��ة العرفانية
واملدر�س��ة ال�صادقي��ة بع��د �أن التح��ق بجام��ع
الزيتونة �سنة .1936
ا�شتغ��ل يف بداي��ة حيات��ه العملي��ة يف مهن��ة
ال�صحاف��ة ث��م التح��ق بالإذاع��ة التون�سية �سنة
 1946وق��د ظ��ل مل��دة �سن��وات طويل��ة رئي�س�� ًا
للم�صلح��ة الثقافي��ة بالإذاع��ة الوطني��ة �إىل �أن
�أحيل على املعا�ش.
نظم ال�شعر الف�صيح وال�شعر ال�شعبي.
ن�ش��ر نتاج��ه يف ال�صح��ف واملج�لات التون�سي��ة
والعربي.
�أنت��ج للإذاع��ة والتلفزي��ون ع��دد م��ن الربام��ج
الإذاعي��ة والتلفزيوني��ة نذك��ر منه��ا( :قافل��ة
ت�س�ير) “زي��ارة خاطف��ة“ ،كت��اب الأغ��اين ،ليلة
م��ن ليايل تون�س القدمية”� ،أقالم و�أنغام�“ ،أفراح
البادية مع الأدب ال�شعبي.
كت��ب عدد م��ن امل�سل�س�لات والتمثيلي��ات للإذاعة
والتلف��زة منه��ا كان يا م��كان .و(ح��ده ودعا�س)،
(تع�س وال�سيجارة يف يده).
�شغل خطة رئي�س و�أم�ين عام للجمعية التون�سية
حلق��وق امل�ؤلف�ين وامللحن�ين م��ن �سن��ة � 1975إىل
�سنة .1984
ع�ض��و باحتاد الكتاب التون�سي�ين منذ ت�أ�سي�سه يف
بداية ال�سبعينيات.
�ش��ارك يف عدد م��ن امل�ؤمترات والن��دوات الأدبية
والإعالمية على امل�ستوى الوطني والقومي.
�صدر له من الدرا�سات
املقدمة يف ال�شعر امللحون.
 -2ل��ه �أحادي��ث ومالح��م وبرام��ج مذاع��ة
بالإ�ضاف��ة �إىل املقاالت والق�صائد التي ن�شرت له
يف ال�صحف.

�أث��ار الأ�ست��اذ تي�س�ير �شي��خ الأر���ض بكتابت��ه موج��ة
هادئ��ة م��ن النقا�ش عم��ا اعتقده من ك�ش��ف جديد يف
بح��ور ال�شعر العرب��ي وحتديد ًا فيم��ا يتعلق (بالرجز
امل�ؤنث) هكذا �أحب �أن ي�سمي ما �أعتقده جديداً.
ولقد فتح��ت الأ�سبوع الأدبي الب��اب عري�ض ًا �أمام تلك
املناق�شات الهادئة حين ًا وال�صاخبة حين ًا �آخر.
لقد توقفت طوي ًال بعد هدوء املناق�شات الهادئة حين ًا
وال�صاخبة حين ًا �آخر.
وع��ودة الأ�ست��اذ تي�سري �شيخ الأر���ض ،والإقرار ب�أن ما
اعتقده اكت�شاف ًا مل يكن �أمر ًا جديد ًا و�أن �آخرين ،وهم
كرث قد �سبقوه �إىل ما �أعتقد وهذه ح�سنة حت�سب له.
واحلقيق��ة �أنن��ي كن��ت �آم��ل م��ن الزم�لاء ،وخا�ص��ة
ال�شع��راء �أن ي�ضعوا النقاط ف��وق احلروف فيما يتعلق
ببع���ض (الرتكيب��ات النغمي��ة املتنافرة) الت��ي تظهر
جراء ا�ستخدام هذا البحر املخاتل.
واملع��روف �أن �أكرث نقاد ال�شع��ر يجمعون على �أن هناك
م�شكلت��ي (الوت��د والزحاف) يف بح��ر الرجز وخا�صة
(الوت��د) ،و�أهم متاعب هذا البح��ر الذي يحتاج �أكرث
من �س��واه ال�ستعمار حروف العل��ة لليونة التي متنحها
فه��و بطبيعة تركيب��ه كث�ير النتوءات تن�ثر مقاطعة
ن�ثر ًا ولكنه رغم ذلك ف�إنه ي�صبح لدى ال�شاعر املتمكن
بحر الرج��ز لي�ست له قيمة كبرية يف تاريخنا الأدبي
�أو لنك��ن �أكرث دقة فنقول يف مناهجنا ،التدري�سية لأن
بح��ر الرج��ز كان دائم�� ًا �أقل بح��ور ال�شعر �ش�أن�� ًا ولأن
الأراجي��ز �أقل من الق�صائ��د قيمة وهكذا �ضعف مركز
الرجز يف تاريخنا.
وال �أك��ون مغالي ًا �إذا قلت :لقد كان اعتيادنا على �سماع
ه��ذا البح��ر قلي ًال وهك��ذا ي�صب��ح وقوع الكث�ير منا يف
التالب�س النغمي فيه �أمر ًا ال غرابة فيه.
وما ح�ص��ل للرجز يف حركتن��ا ال�شعرية احلديثة كان
الق�ض��اء على �شطرية الأبي��ات وتوازنها ،ف�أ�صل البحر
وه��و م�ستفعلن معادة ثالث مرات يف كل �شطر �أطاح به
ال�شع��راء ال�شب��اب و�أخذوا حريته��م يف ا�ستعمال عدد
التفاعيل من واحدة �إىل خم�سة يف ال�شطر الواحد.
ي�ض��اف �إىل ذل��ك التنوي��ع يف اجل��وازات املج��ز�أة على
التفعيل��ة الأخرية وخا�صة لفظت��ي الزحاف امل�شتقني
منها( :مفاعلن ومفتعلن).
وبع��د ف�إنني ال �أريد �أن �أحل حمل الزمالء ال�شعراء يف
تبيان ج��وازات ا�ستخدام ال�صيغ امل�شتقة من م�ستفعلن
كنهايات خمتلفة لأ�شطر الق�صيدة الواحدة.
ولكنن��ي �أقول �إن الت��زام ال�شاعر لعدد منتخب يف هذه
يوجه النغم ويربز الإيقاع ومييزه.
ال�صيغ ّ
ال�سياب ونزار قباين
وال �آت��ي بجديد عندما �أق��ول �إنَّ َّ
ا�ستخدما هذا البحر كثري ًا وب�صورة ناجحة.
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ثقافة املحبة املجتمعية يف الوطن العربي� ..إىل �أين؟ /تتمة� /ص5
ومن�ضي مع املنهج االنرثوبولوجي الثقايف الوظيفي الذي ي�أخذ
الثقافة بو�صفها وحدة متكاملة ،وال يتحيز ل�صالح ن�سق من الأن�ساق
البنائية  ،و�إمنا ي�أخذها بوظائفها داخل احلياة االجتماعية
العربية املتمثل ،على �سبيل املثال ولي�س احل�صر ،بالعاطفة ،والود
القائم،وامل�شاعر املتبادلة بني النا�س،والتكافل والت�ضامن،والت�ساند
املادي،والروحي،واالجتماعي بني �أبناء املجتمع العربي .
ور�أي الدرا�سة �أن القول امل�أثور املتداول يف احلياة العربية
يلخ�ص ثقافة املحبة املجتمعية :زرعوا ف�أكلنا ونزرع في�أكلون.
�ألي�س هذا القول ر�سالة الأجيال العربية حتى اللحظة
الراهنة .ويجد القول امل�أثور تعيناته يف ثقافة املحبة املجتمعية
من خالل �سلوك النا�س،وعالقاتهم االجتماعية اليومية ،مبعنى
�أن ميار�س وظائفه داخل البناء االجتماعي العربي.
العوامل الثقافية التي ت�ضعف ثقافة املحبة املجتمعية
كل �شيء له نقي�ضه .هذا ما تقوله نوامي�س احلياة وجدلها
االجتماعي اجلاري يف البنى االجتماعية العربية .وهذا �ش�أن
ثقافة املحبة املجتمعية،وهي تعزز وتعلي �ش�أنها يف املجتمع،ومع
ذلك ف�إن النقي�ض اليعني �أنه يجاريها �أويغالبها �إذا كان املجتمع
قد ح�صن ثقافة احلوار املجتمعية وقيمها الكربى بالوحدة ،وقوة
املنا�صرة،والت�ساند الوظيفي القائم بني مكونات املجتمع.وهذه
اخلا�صية من الناحية النظرية تتحلى بها كل ثقافات الأمم.
ومع ذلك ف�إن وظائف عنا�صر ثقافة املحبة املجتمعية حت�سب
عادة ل�صالح جميع الأن�ساق البنائية  .لكن هذا اليعني �أن الأن�ساق
البنائية يف الأحوال العادية خالية الوفا�ض من عنا�صر ثقافية
لها وظائفها التي تغالب ثقافة املحبة املجتمعية .
واجلدير باملالحظة �أن الأن�ساق البنائية التت�ساوى �إطالقا

يف �إنتاج العنا�صر البنائية امل�ضادة لثقافة املحبة املجتمعية يف
الوطن العربي.فقد تكون مرة للن�سق االجتماعي،و�أخرى للن�سق
ال�سيا�سي ،واالقت�صادي..الخ.
ويعود من جديد منهج التحليل الثقايف �إىل املعوقات التي
تواجه ثقافة املحبة املجتمعية داخل البناء االجتماعي العربي
،ويقف قا�صدا �أمام مفهوم املواطنة بو�صفه املفهوم ال�شرط للتكامل
والتكافل واالندماج االجتماعي.
وي�ؤكد التحليل الثقايف �أن غياب ثقافة مفهوم املواطنة يرتافق
مع م�سرية قوة التفاوت االجتماعي بني الفئات االجتماعية املكونة
للمجتمع العربي ،الذي ت�صبح فيه ثقافة القوة واملغالبة،ونزعة
االنق�سام م�سيطرة على حركة املجتمع وحياته اليومية الأمر
الذي جند فيه القانون قد �أ�صبح يف خرب كان ،وانح�سار ثقافة
العدل االجتماعي ،والدميقراطية ,واحلرية،وجدلية الر�أي
والر�أي الآخر ،وحوارهما اليومي  ،وتدين حرية الفكر والقول،
وطغيان اال�ستبداد الذي ي�شكل بدوره �أر�ضا خ�صبة للف�ساد املايل
واالجتماعي،و�سيطرة الر�أي الواحد الذي يرف�ض التعددية
ويعاديها.
وح�سبنا �أن نقول �إن االنتهازية،والو�صولية االجتماعية،ومعهم
الو�ساطة،والتبعية،وو�ضع الرجل املنا�سب يف املكان غري املنا�سب
تعد من عوائق ثقافة املحبة املجتمعية.
وال�شك �أن املواالة،والوالء ل�صاحب القرار ،ومن يف معيته
من �أتباع حت�سب من العوامل ال�ضد الرئي�سة لثقافة املحبة
املجتمعية ،لأن الوالء البد �أن يكون ح�صرا للمواطنة،و�أخالقياتها
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية،ويتحد بكل وظائفه
والتزاماته معها .

وال تتناق�ض الدرا�سة مع نف�سها عندما تقول �إن املجتمع العربي
يف �أو�ضاعه الراهنة غني بامل�ؤ�شرات والعوامل البنائية امل�ضادة
لثقافة املحبة املجتمعية.هذه العوامل/امل�ؤ�شرات تنتج بعجالة
ثقافة الكراهية واخلوف .
واحلق �أن الدرا�سات التي قمنا بها لكل من االنق�سامات
ال�سيا�سية وال�شطارة،والوالء القبلي الع�شائري،واجلهوي �أبانت �أن
ثمة تو�أمة وتالزب بني ثقافة الكراهية ،وثقافة اخلوف ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل املزيد من االنق�سام وال�صراع،وو�ضع الأمن املحلي
والوطني والعربي يف خطر .
واخلال�صة،ف�إن ثقافة املحبة املجتمعية تعد الزمة من لوازم
الوحدة االجتماعية،وانح�سار ثقافة الكراهية واخلوف من داخل
البناء االجتماعي العربي بكل م�ستوياته،ووقف النزاعات التي
ت�أكل ج�سد الأمة العربية،وخا�صة ثروتها الب�شرية واملادية.
ويبقى على القطاع اجلدي من علماء االجتماع العرب على
اختالف اخت�صا�صاتهم وانتماءاتهم ال�سيا�سية النظر �إىل ثقافة
املحبة ا ملجتمعية بالعني التي ترى التحديات التي تواجه هذه
الثقافة  ،وت�ؤدي �إىل انح�سارها وحتولها �إىل علل اجتماعية تقوي
النزاعات واالنق�سامات .
�إن ت�صور امل�ستقبل العربي وا�ست�شرافه يبد�أ من معرفة
العلل املوجودة يف احلياة العربية متهيدا لطرح البدائل املمكنة
والواقعية،فالواقع العربي �صاحب ثروة بالبدائل �إذا توفرت
القوى االجتماعية �صاحبة الإرادة ال�شعبية،واملالكة ل�شرعيتها
املدنية،الظفر بالقرار وبلوغه .
ويحق للدرا�سة �أن ت�س�أل يف �أعقاب ماقالته عن ثقافة املحبة
املجتمعية يف الوطن العربي �إىل �أين مت�ضي هذه الثقافة؟

امل�ؤرخ الباحث �أكرم ح�سن العلبي ( 1940ـ 2013م) /تتمة�/ص10
ويع��د ه��ذا الكتاب م��ن �أهم كتب الباح��ث �أكرم ح�س��ن العلبي وهو الف��ن والآثار القدمية ..جمعه يف كتاب الب�ستاين والكتاب يتناول
الف�صل الرابع :نظام الق�ضاء.
�أطروحة ماج�ستري ح�صل عليها من جامعة عني ال�شم�س ـ القاهرة ،تاريخ دم�شق من ن�ش�أتها وحتى عهد االنتداب الفرن�سي ،مع الرتكيز
الف�صل اخلام�س :الأو�ضاع االقت�صادية.
وتتميز ه��ذه الأطروحة باجلدية املطلقة .وغنى امل�صادر ونقدها امل�ستمر على خطط املدينة وما طر�أ عليها من تغيري وتبديل طوال
الف�صل ال�ساد�س :نظام احلكم اململوكي يف نيابة دم�شق.
ثالث��ة �آالف عام �أو �أك�ثر ،فهو �أو احلالة هذه م��ن الكتب ال�صغرية
وبع�ضها مل�ؤلفني م�شهورين.
الف�صل ال�سابع :دور دم�شق ال�سيا�سي يف دولة املماليك.
احلج��م غرة الثقاف��ة و�إن�صاف ًا للحقيقة ،ف�إن في��ه على الرغم من
الف�صل الثامن :العالقات العثمانية اململوكية و�سقوط املماليك.
�إجنازه ما ال يوجد يف كتب ذات جملدات عديدة.
د ـ كتب حققها الباحث� :أكرم ح�سن العلبي
اخلامتة:
املحقق� ..أكرم ح�سن العلبي
جان �سوفاجينه .دم�شق ال�شام ـ ملحة تاريخية
دم�شق يف كانون الثاين 1989
من الع�صور القدمية حتى عهد االنتداب الفرن�سي.
امل�صادر واملراجع:
تعريب :ف�ؤاد �أفرام الب�ستاين .حتقيق� :أكرم ح�سن العلبي
�آ ـ الكتب:امل�صادر العربية املخطوطة
الطبعة الأوىل دم�شق 1989م.
ب ـ امل�صادر العربية املطبوعة.
نقد امل�صادر :وقد قام الباحث �أكرم ح�سن العلبي بنقد بناء لها .الإهداء� :إىل من �أحب� ..إىل دم�شق ال�شام
امل�صادر واملراجع:
ب ـ الدوري��ات العربي��ة جمل��ة اجلمعي��ة امل�صري��ة للدرا�س��ات جان �سوفاجينه 1901 .ـ 1950
مو�سوعة �أعالم �سورية يف القرن الع�شرين ج� 3ص .334ط( 2000 )1دم�شق
ملحة عن حياته..
التاريخية.
دار املنارة� ،سليمان �سليم البواب.
التعريف بالكتاب:
ـ جملة كلية الآداب جامعة عني �شم�س (القاهرة).
 – 2بع�ض م�ؤلفات امل�ؤرخ �أكرم ح�سن العلبي املذكورة.
�صحيفة الثورة ،العدد (� 25 )5396شباط 2014م ،مقال :بني ع�صرين،
ـ جملة املجمع العلمي العربي يف دم�شق ـ جملة امل�شرق اللبنانية .الكت��اب هو جمموعة حما�ضرات كان امل�ؤلف «�سوفاجينه» قد �ألقها
للأ�ستاذ �سعد القا�سم.
ب�ين ال�ساد���س وال�سابع م��ن �أي��ار  ،1935يف باري���س ،برعاية معهد
امل�صادر الأجنبية:
الدرا�س��ات الإ�سالمية ،وبرعاية معهد الدرو���س الإ�سالمية ومعهد

املجتمع العربي يف العني املت�صهينة/تتمة�/ص3
درا�سة «لوي�س» منذ ثمانينات القرن املن�صرم
حتت عنوان �إ�سرتاتيجية �إ�سرائيل ،ون�شرتها
جملة «�أيغونيم» الإ�سرائيلية .ومن ترجمات هذه
الدرا�سة كان االجتياح الإ�سرائيلي للبنان عام
 ،1982والدعم الإ�سرائيلي للأكراد يف �شمايل
العراق ،وكان �أي�ض ًا الدعم ال�سيا�سي الإ�سرائيلي
للحركة االنف�صالية يف جنوبي ال�سودان.
احلالة ال�سورية الراهنة جتري يف هذا الإطار،
ويراد لها امربيالي ًا و�صهيوني ًا �أن تكون منوذج ًا
للتكامل بني خمطط خارجي ي�ستهدف تق�سيم
�سورية والوطن العربي وبينّ �سوء �سلوك الأنظمة
العربية والإقليمية امل�ستهدفة ل�صمود �سورية

وباقي حمور املقاومة� ،أنظمة على علم مبخطط
برنارد لوي�س ،وهي من تبناه وموله بعد �إقراره
يف الكونغر�س الأمريكي ،وجعلت من الإ�سالم
ال�سيا�سي �أداة لتنفيذه ،وما الأ�صوليات الدينية
املنت�شرة يف املنطقة كالأ�صولية اليهودية يف
�إ�سرائيل ،والأ�صولية امل�سيحية الأمريكية
الغربية ،والأ�صولية الإ�سالمية القاعدة �أم
داع�ش و�أخواتها �إال جزء من هذا املخطط ومن
حركته الكبرية على م�ستوى املنطقة والعامل،
همها �إلغاء الآخر ،و�إخفاء احلقيقة ،واحتكار
الإميان ،خدمة للم�شروع االمربيايل ال�صهيوين
الرجعي ،حتقيق ًا مل�صاحله ،ومتهيد ًا لقيام الدولة

اليهودية.
من ال�سذاجة االعتقاد ب�أن �أمريكا ومن يدور
يف فلكها يف غفلة عن �أمر هذه الأ�صوليات التي
ت�شكل قوة �إ�سرائيل احلقيقية ،لأن قوة �إ�سرائيل
لي�ست قوة يهودية فقط ،و�إمنا هي قوة امل�سيحية
املت�صهينة ،والإ�سالم املت�صهني ،ومن ال�سذاجة
�أي�ض ًا احت�ضان هذه احلركات الأ�صولية على �أنها
يف خدمة حقوق الإن�سان ،وهي مبجموعها ت�شكل
باع ًا طوي ًال يف ا�ستقطاب قوى الإرهاب وت�أهيله،
ومن ثم ا�ستخدامه يف توجيه ال�ضربات القاتلة
�إىل املجتمعات التي تخ�شى على م�صاحلها فيها،
�إنها الأداة الإرهابية الإجرامية التي تعاين

منها �سورية والأمة العربية واملنطقة والعامل،
�إنها تعمل ب�إ�شراف اال�ستخبارات الأمريكية
ال�صهيونية ،امل�شبعة بنظرية تكفري املجتمع
العربي متهيد ًا لهدمه ،وهدم م�شروعه القومي
النه�ضوي املقاوم.
املراجع:
راجع كتابنا يف الفكر ال�سيا�سي املعا�صر ،من�شورات
جامعة دم�شق  ،ط2008-2007 ،2
راجع جملة امل�ستقبل العربي ،العدد  ،430كانون الأول
 ،2014مقابلة مع حممد ال�سماك �أجراها ها�شم قا�سم
بعنوان الف�صل بني الدين وال�سيا�سة ونبذ التطرف.
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رحيل ال�شاعر والأديب
ال�سوري �إ�سماعيل عامود
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�صورة من الذاكرة

رئي�س احتاد الكتاب الع��رب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
“الأ�سب��وع الأدبي” ينعون �إليكم وف��اة ال�شاعر والأديب ا�سماعيل عامود
و يتقدمون من �أ�سرته و�أ�صدقائه وحمبيه ب�أحر التعازي.
راج�ين اهلل ع��ز وج��ل �أن يتغم��د الفقيد بوا�س��ع رحمته ويله��م �أهله
وذويه ال�صرب وال�سلوان.
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون
وال�شاع��ر الراح��ل �إ�سماعيل عام��ود من الرعيل الأول يف احت��اد الكتاب العرب
مت تكرمي��ه ع��دة مرات كان �آخره��ا يف الإمارات العربي��ة املتحدة؛كما كرمه احتاد
الكتاب العرب ووزارة الثقافة واجلمعيات الأهلية يف م�سقط ر�أ�سه بال�سلمية.
ولد يف العام  1930يف �سلمية و �أنهى حت�صيله الثانوي يف مدار�سها.
عمل يف القوات امل�سلحة �شطر ًا من حياته.
وعم��ل بعدها حمرر ًا يف بع�ض املج�لات وم�شارك ًا و�سكرتري ًا للتحرير ون�شر �أوىل
ق�صائده عام  1946ثم ن�شر يف الدوريات ال�سورية واللبنانية وكان من امل�ساهمني يف
حرك��ة ال�شعر احلديث ويعترب من رواد ق�صيدة الن�ثر ،ومن �أبرز دواوينه ال�شعرية
املطبوعة:
 "من �أغاين الرحيل"�/شعر /1959 "ك�آبة" �/شعر/1960"الت�سكع واملطر"�/شعر/1962 "�أغنيات للأر�صفة البالية" �/شعر/1962 "�أ�شعار من �أجل ال�صيف" �/شعر /1977"الكتابة يف دفرت دم�شق"�/شعر /1978"ال�سفر يف االجتاه املعاك�س" �/شعر /1978"الع�شق مدينة ال ي�سكنها اخلوف" �/شعر/1984 "�إيقاعات �أنهار ال�شعر" �/شعر/1992كما ح�صل على جائزة ال�شعر الأوىل يف م�سابقة احتاد الكتاب العرب يف �سورية
.1980
 كتب عنه العديد من النقاد,يف عدد من الكتب النقدية الهامة منها:(النح��ل ال�بري والع�سل امل��ر) حلنا عب��ود( ..وال�صفة وامل�ساف��ة) لدريد يحيى
اخلواج��ة ..وم��ن الكت��ب الت��ي تناول��ت �أعمال��ه ال�شعري��ة �أي�ض�� ًا (حرك��ة ال�شع��ر
احلديث) لأحمد ب�سام �ساعي .

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

�صورة نادرة لل�شاعر العراقي بدر �شاكر ال�سياب وهو يلقي ق�صيدة يف احتفال جماهريي

“معجم الأديبات والكواتب العراقيات
يف الع�صر احلديث”
عن دار الفرات للثقافة والإعالم يف
بابل �صدر “معجم الأديبات والكواتب
العراقيات يف الع�صر احلديث” جلواد عبد
الكاظم حم�سن.
يت�ضمن هذا املعجم تراجم وافية
ملئات الأديبات والكواتب العراقيات يف
الع�صر احلديث ممن كتنب و�أبدعن يف �شتى
الفنون الأدبية وخمتلف العلوم الإن�سانية،
ويعترب الأول من نوعه يف العراق ،وقد
ات�سعت بع�ض الرتاجم كثري ًا نتيجة لتوفر
امل�صادر املوثوقة �أو تقل�صت يف �أحيان �أخرى
فاقت�صرت على اال�سم والآثار املطبوعة
واملقاالت املن�شورة..

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

اآلراء واألفكار التي تنشرها
الكتاب العرب  700ل س  -لألفــــــراد2000ل.س
-وزارات وم��ؤس��س��ات2400ل.س  -ف��ي الوطن الصحيفة تعبر عن وجة نظر كاتبها

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150للوزارات
والمؤسسات .8000س أو-$175خ����ارج الوطن
ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريدE-mail : aru@tarassul.sy .

www.awu.sy

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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الأديبة �سو�سن رجب مديراً ملجمع دمر الثقايف

�أ�صدر الأ�ستاذ ع�صام خليل وزير الثقافة قرار ًا بت�سمية الأديبة �سو�سن رجب ع�ضو احتاد

نارهم و�صلت �إليهم!

الكتاب العرب مدير ًا ملجمع دمر الثقايف.
وبهذه املنا�سبة يتقدم رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير
“الأ�سبوع الأدبي” و�أع�ضاء االحتاد بالتهنئة للزميلة �سو�سن رجب راجني لها النجاح والتوفيق
يف مهمتها اجلديدة.

“انهيارات بطيئة” للأديب �سمري دروي�ش
عن دار (جماز) بالقاهرة �صدر ديوان جديد
للأديب �سمري دروي�ش حمل عنوان “انهيارات
بطيئة”.
تبحث ق�صائد الديوان عن �أطياف الأنثى
املراوغة ومالحمها ،فتحاورها الأبيات
وتداعبها احلروف الهائمة يف �أفق
�شفاف احتوى طيف امل�شاعر الإن�سانية
املختلفة و�إرها�صات الطبيعة على تنوعها.
يذكر �أن الأديب �سمري دروي�ش من مواليد
1960م ويعترب ا�سم ًا بارز ًا بني �شعراء
جيل الثمانينات يف م�صر العربية ،و�أ�صدر
 9دواوين �شعرية وروايتني وله درا�سات
و�أبحاث عديدة يف ميدان النقد الأدبي.

وفاة �صاحبة “طيور ال�شوك”
فارقت الكاتبة الأ�سرتالية (كولني ماكلو) �صاحبة رواية “طيور ال�شوك» احلياة عن 77
عام ًا.
و “طيور ال�شوك” ال�صادرة عام  1977نالت �شهرة كبرية ومت حتويلها �إىل م�سل�سل تلفزيوين
تدور �أحداثه يف مزرعة �أغنام ب�صحراء ا�سرتاليا وحظي مبتابعة جماهريية على نطاق
وا�سع.
وقد فارقت الروائية «كولني ماكلو» ،التي ن�ش�أت يف �سيدين ،احلياة مب�ست�شفى يف جزيرة
(نورفولك) يف جنوب املحيط الهادئ ،وكتبت �أكرث من ع�شرين رواية� ،آخرها بعنوان “حلو
مر” التي مت ن�شرها قبل عامني.

2015م ..عام (روالن بارت)
حتتفل الأو�ساط الثقافية الفرن�سية والعاملية مبرور مائة عام على مولد الكاتب الفرن�سي
الراحل (روالن بارت  )1980-1915الذي رحل عن الدنيا �إثر حادث �سري.
و�سيعترب عام 2015م “عام بارت” حيث �سين�شر كتاب خا�ص يت�ضمن �سريته الذاتية �إ�ضافة
�إىل �إقامة معر�ض يف مكتبة (فران�سوا ميرتان) بعنوان “بانوراما عن كتابات بارت” ومعر�ض
ريا مهرجان �أفالم بعنوان “بارت فى  50فيلم ًا”
�آخر بعنوان “�أ�ضواء على روالن بارت” و�أخ ً
بالإ�ضافة �إىل جمموعة من الندوات والقراءات حول جتربته و�أعماله.

املدير امل�ســ�ؤول :د.ح�ســـني جمعــة
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

رئي�س احتاد الكتاب العرب

مديـــر التحريــــــــر :با�سم عبدو

• نزار بني املرجة

رئيـ�س التحرير :د.نـزار بني املرجـة
املدير الفني :ن�ضــال فهيم عيـــــ�سى
م�شاركة يف الإخراج :مها ح�سن

هيئة التحرير:

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

بع��د قيام (داع���ش) ب�إعدام الطي��ار الأردين ــ معاذ
الك�سا�سبة ــ حرق ًا! ،رغم عدم وجود �أي ن�ص يف الت�شريع
الإ�سالم��ي ،يف القر�آن الك��رمي �أو يف الأحاديث ال�شريفة
(ال�صحيح��ة وحت��ى �ضعيف��ة ال�صحة �أو ال�سن��د!) يبيح
القتل حرق ًا ،حتى ولو كان ق�صا�ص ًا!
بع��د كل ه��ذا وذاك ،الزال��ت ال��دول الداعم��ة
لـ(داع���ش) ،ونق�ص��د هن��ا (ال��دول الإ�سالمي��ة) ذات
الأدوار املر�سوم��ة للقي��ام به��ا جرى ويج��ري يف املنطقة
برمتها (تركيا ــ دول اخلليج ــ وحتى الأردن!)
..الزال��ت تدعم الإرهاب ب��كل �أ�شكال��ه ب�شتى �أنواع
الدعم الب�شري واملادي ،والأدلة قاطعة ودامغة!!
� ..أج��ل بع��د كل ه��ذا وذاك ،وبع��د م��ا �سقط��ت كل
ادع��اءات جماعة (داع�ش) عن �إ�سالمهم ال�صحيح الذي
يدّ ع��ون!! �أ�صبح��ت معظم ال��دول العربي��ة (حتى تلك
الداعم��ة للإره��اب) ت�سم��ي (داع�ش) باال�س��م على �أنه
عدو لها وللإ�سالم!
ويف اجله��ة املقابل��ة يعل��ن (داع�ش) الع��داء ال�سافر
لدول املنطقة ..ل�سورية والعراق وم�صر ولبنان والأردن
وليبي��ا واجلزائ��ر ،..وحت��ى نيجريي��ا الت��ي ميثل��ه فيها
جماعة (بوكوحرام)!!
� ..أج��ل بع��د كل تل��ك اجلرائ��م املروع��ة الت��ي كان
�آخره��ا �إع��دام الطي��ار ـ��ـ الك�سا�سبة ـ��ـ حرق�� ًا ،وبعد �أن
�أو�ض��ح ــ الأزهر ــ ال�شري��ف احلقيقة ال�شرعية ل�شياطني
(داع���ش) ،ه��ل يع�ترف الع��رب (العاربة) ب���أن عد ّوهم
واح��د؟ .وه��ل يرع��وون ويتوقف��ون ع��ن دع��م الإرهاب
املتمثل به (داع�ش) و�أخواتها؟.
وه��ل يلتق��ون ويلتفت��وا �إىل �إع��ادة �إعم��ار وطنن��ا
العرب��ي من جديد؟ بعد كل هذا اخل��راب والدمار املريع
ال��ذي ب��د�أ ب��ـ (الربي��ع) ال��كاذب ،وانته��ى ب��ـ (داع�ش)
و�أخواته��ا التي تقطع الر�ؤو�س وت���أكل القلوب والأكباد،
و� ً
صوال بالأمر �إىل �إحراق �أج�ساد الأحياء..؟!
ه��و �س���ؤال بر�سم جمي��ع الالعبني بالن��ار ،..وب�شكل
خا���ص تل��ك ال��دول التي ال ت��زال حتى اللحظ��ة تدعم
ومت ّ��ول الإرهاب ،و�أي�ض ًا تلك الت��ي تخجل من االعرتاف
بف�ض��ل �سورية و�شعبها وجي�شه��ا وقيادتها يف ك�شف ذلك
العدو احلقيقي منذ البدايات..
فك��م ه��ي مفارق��ة مده�ش��ة تدع��و لال�ستغ��راب
والأ�س��ف� ،أن يعلن (داع�ش) ب�ش��كل �صريح ويعرتف ب�أنه
عدو لتلك البل��دان والأنظمة ،..وهي ترف�ض االعرتاف
به��ذه احلقيق��ة ،وت�سمي��ة هذا الع��دو وحماربت��ه ،رغم
و�ص��ول النار �إىل بيوت تلك الأنظم��ة والبلدان ..،نريان
حترق الأج�ساد!! ،فهل من جميب على هذا ال�س�ؤال ،بعد
أحداث �أ�صبحت �أكرث من مر ّوعة؟!
�
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