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جريــدة تعنـى ب�شـــــ�ؤون الأدب والفــكر والفـن ت�صـدر عن احتــــاد الكتـــــاب العـرب فــي �ســوريـــة

•د.ن�ضال ال�صالح

ملف خا�ص
حول الحركة
الت�صحيحية المجيدة

االفتتاحية

�أخوة الخراب

()1

ْ
قبل نحو ثمانية عشرة عامًا شهدت «كلية أصول الدين» في «جامعة
سعود» مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه
اإلم��ام محمد بن
َ
بعنوان« :االنحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها ،دراسة نقدية
شرعية» ّ
أعدها «الداعية سعيد بن ناصر الغامدي» ،أشرف عليها
وشارك في تحكيمها مفتي عام «المملكة العربية السعودية» ،كما
شارك في التحكيم إمام المسجد الحرام وخطيبه وعضو هيئة كبار
العلماء ورئيس مجلس الشورى في «المملكة» ،وعضوا هيئة تدريس
من الكلية نفسها ومن كلية اللغة العربية في القصيم.
تمتد ما ّ
تسمي نفسها «أطروحة» على ألفين وثالثمئة وست وعشرين
ّ
ّ
صفحة موزعة بين مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة ،وتتضمن
أسماء ما يزيد على خمسين باحثًا ،وشاعرًا ،وروائيًا ،عربيًا ،منهم :جبران
خليل جبران ،وميخائيل نعيمة ،ونزار قباني ،ويوسف الخال ،وجبرا
إبراهيم جبرا ،وأنسي الحاج ،وغالي شكري ،وخليل حاوي ،وأدونيس،
وتوفيق ّزي��اد ،وعبد الوهاب البياتي ،وأمل دنقل ،وسعدي يوسف،
ّ
«الغامدي»
ومحمد الماغوط ،وممدوح عدوان ،ونصر حامد أبو زيد ،ويلحق
ّ
مما يستوجب إقامة الحدّ
بكل من هؤالء جميعًا ،وبسواهم ،غير صفة ّ
ّ
ّ
عليه ،بل القتل على نحو أدق ،من مثل :الكفر ،والشك ،والنفاق ،واإللحاد،
والزندقة ،والزيغ ،والتهافت ،والخبث ،والضالل ،واإلفساد ،كما يجمع
بينهم في غير صفة ،من مثل :أرباب التضليل واإلفساد ،والممسوخون،
ّ
والمجرمون ،ودعاة جهنم.
َ
وما سبق ،أي «األطروحة» المشار إليها آنفًا ،ليس استثناء في حقل
المؤلفات العربية التي تتجاوز الفكر واألدب والنقد إلى الدين ،أو التي
َ
ثمة الكثير ّ
بالسماوي ،بل ّ
ّ
ّ
مما سبق في بابها ،ومن ذلك:
األرضي
تقارب
«أباطيل وأسمار» لمحمود شاكر ،و»أدب ال��ردة ،قصة الشعر العربي
الحديث» لجمال سلطان ،و»أدب نجيب محفوظ وإشكالية الصراع بين
اإلسالم والتغريب» للسيد أحمد فرج ،و»أسلوب جديد في حرب اإلسالم»
لجمعان بن عايض الزهراني ،و»الحداثة من منظور إيماني» لعدنان
ّ
علي رضا النحوي ،وسوى ذلك ّ
ّ
الغامدي زمنًا،
يتقدم على «أطروحة»
مما
ّ
ويطابقها ،أو يكاد ،محتوى ،أي رمي غير مبدع عربي بالكفر ،واإللحاد،
ّ
والزندقة ،من خالل ّ
نص ّ
أدبي أو أكثر لكل منهم ،ووفق قراءة مستقيمة
ّ
الداللة ال تتجاوز السطوح الخارجية للنص إلى الطبقة األول��ى منه
فحسب.
َ
وما سبق أيضًا ،األطروحة وسابقاتها من المؤلفات في مجالها ،ليس
ّ
ّ
استثناء في التاريخ العربي ،بل ثمة ما يشبه اللعنة في هذا التاريخ
عامة ،أي مواجهة التفكير بالتكفير ،والعقل بالنقل ،والرؤيا بالرؤية،
َ
فأبعد عن
والحبر بالدم ،بدءًا من ابن رشد الذي اتهم بالكفر واإللحاد،
مدينته قرطبة ،وأحرقت كتبه ،فإلى الحسين بن منصور الحالج الذي لم
ُ
ُ
رض فلسفته قاضي بغداد في زمنه ،فقضى مصلوبًا بباب خراسان،
ت ِ
ّ
ّ
إلى الشيخ األكبر ،محيي الدين بن عربي ،ال��ذي ش��وه فقهاء مكة
سمعته بسبب قصائد له ،وأهدروا دمه ،فإلى صاحب حكمة اإلشراق،
ّ
السهروردي .ومن أولئك ،وسواهم في التاريخ البعيد ،إلى طه حسين
الذي لم يكد كتابه «في الشعر الجاهلي» يصدر ،حتى تداعى عدد من
علماء األزهر إلى طلب محاكمته بدعوى إساءته المتعمدة ،بتعبيرهم،
للدين والقرآن ،ثم علي عبد ال��رازق الذي ُج ّرد من شهادة العالمية
األزهرية فور صدور كتابه «اإلسالم وأصول الحكم» الذي دعا فيه إلى
فصل الدين عن السياسة ،ونجيب محفوظ الذي بلغت سكين إرهابي
عنقه ،ولم يكن هذا اإلرهابي قرأ حرفًا من مؤلفاته ،فإلى فرج فودة الذي
قضى برصاص اثنين من الشباب ينتميان إلى جماعة تكفيرية ،فإلى
الروائي السوري حيدر حيدر الذي صدرت فتوى من جهات تكفيرية
مصرية بإهدار دمه بعد إعادة طباعة روايته «وليمة ألعشاب البحر»،
فإلى دعوى التفريق بين نصر حامد أبو زيد وزوجته بعد اتهامه بالكفر
واإللحادّ ،
ثم المفكر المصري جمال حمدان الذي اغتيل حرقًا في منزله،
فاألديب الجزائري مولود فرعون الذي أعدم رميًا بالرصاص على يد
متطرفين جزائريين مع خمسة آخرين.
 .................................يتبع.
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�أدباءاالتحاد..فيالخندقالوطني!

•ر�شيد رويلي

•�إبراهيم خريط

ما الذي يعنيه �أن يطال الإرهاب التكفريي الأ�سود
�شريحة الأدب���اء والكتّاب وال�شعراء� ..سوى �أن
أحياء
اجلميع يف هذا الوطن العزيز م�ستهدفون � ً
و�أموات ًا ،وع�سكريني ومدنيني ،ذكور ًا و�إناث ًا� ،أطفا ً
ال
و�شيوخ ًا ،مكان ًا وحقو ً
ال!
وما الذي يعنيه كم الأف��واه ..ب�إطالق النار على
ال��ر�ؤو���س ،والأل�����س��ن��ة ،و�إح����راق املكتبات ،وقطع
الأي��دي ،والأ�صابع ،والتمثيل باجلثث يف م�شاهد
�سود نادرة املثال يف وح�شيتها ودمويتها وا�ستباحتها
ال�شائنة!
وكيف يعاقب الروائي ر�شيد رويللي الذي �ساهر
وادي ال��ف��رات ق��دمي�� ًا وح��دي��ث�� ًا ،وم��ك��ان�� ًا وب�شراً،
هواج�س و�أح�ل�ام��� ًا ،فكتب ع��ن ال��ن��ا���س ،وال��ق��رى،
والت�شوفات ،وواقف الأ�سئلة الكربى الباحثة عن
ال�سعادة ،واملجد ،والرقي ،واحل�ضارة ،والوطنية
ال�شماء!! �أيعاقب ابن الفرات لأن��ه َّ
غل بعيد ًا يف
تراث وادي الفرات ليبدي جماله ،وقيمه ،وجمره
الإن�ساين ،وروحه ّ
الوقادة ،وتعبه الكدود من �أجل
�أن�سنة ال��وادي وقت الهيجان ،وبناء الأر���ض حتى
�صارت ق��رى ،وج��وراً ،ودروب��� ًا ،وحقو ً
ال ،ومدار�س،
و�أغنيات متحو التعب الثقيل.
�أيعاقب رويللي لأن ال�سماء حبته مبوهبته �ض ّيافة،
خ ّ
�لاق��ة ،ذات مكنة ل��ق��رارة ال�����ص��دور والنفو�س
وا�ستنطاق الأمكنة ،وا�ستعادة املا�ضي اجلميل..
�أيعاقب رويللي الأديب املحب لوادي الفرات قرية
قرية ،ودرب�� ًا درب�� ًا ..لأن��ه وثّ��ق كل �شيء يف كتاب
خ�ضيل� ،أي��دف��ع روح��ه ثمن ًا لأن��ه الوطني ،مربي

•ب�شري العاين

الأجيال ،العا�شق للعروبة والقومية ،الثبت الذي مل
يغادر بلده ،احلا�ضر /احلار�س للمعاين النادهات:
بالدي بالدي.
وك��ي��ف يعاقب الأدي����ب �إب��راه��ي��م خ��ري��ط على
وطنيته ،و�أدب��ه ال�ثر ،وروح��ه ال�صافيه ،وجلجلة
احلق يف �صدره ..فيقتله الظالميون بالر�صا�ص �أمام
ابنه ،وحني ي�شهق االبن ..يقتلونه بالر�صا�ص �أي�ض َا!
�إبراهيم خريط ال��ذي كتب �أمنيات �أه��ل وادي
الفرات ق�ص�ص ًا ورواي��ات ح��ازت اجلوائز الأدبية
ال��غ��ال��ي��ة� ..أي��ع��اق��ب على موهبته ،وع��ل��ى جهره
ب�أنه �ضد الدموية والبط�ش� ،ضد �أ�صحاب العقول
املتحجرة الذين ا�ستباحوا كل نبيل وغالٍ .
وكيف ي��ردى ال�شاعر ب�شري العاين ال��ذي عا�ش
من �أج��ل الوطنية ،واحل��ري��ة ،واحل��ق��وق ،و�سعادة
النا�س؟! لأنه قال ،وبال�صوت العايل� :إنهم قتلة،
وجمرمون ه�ؤالء الذين ا�ستباحوا املدار�س وامل�شايف
والبيوت ،ه�ؤالء قطّ اع الطرق الذين �سلبوا النا�س
�أموالهم ،و�أوالدهم ،ون�ساءهم ،و�أمنهم..
كيف يقتل ه�ؤالء النبالء� ،أهل التعبري ،وال تتنادى
احتادات الكتّاب يف البالد العربية ..جهر ًا ب�أفاعيل
الظالميني القبيحة لتعريتهم ،وهم العراة �أبداً!
و�أي���ن ه��م �أ���ص��ح��اب الأق��ل�ام احل���رة ،وامل��واق��ف
ال�شريفة� ..أين هي �أ�صواتهم جتاه هذه اجلرائم
الدامية ،و�أين هي امل�س�ؤوليات الوطنية ،والقومية،
والإن�سانية ..العارفة مبعاين القيم ،والهوية،
وال�سيادة؟!
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احلركة الت�صحيحية..
حركة احلزب وال�شعب نحوامل�ستقبل

•نبيل فوزات نوفل
�شكلت احلركة الت�صحيحية التي قادها القائد امل�ؤ�س�س
حافظ الأ�سد يف ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين عام
1970م نقطة حتول تاريخية يف م�سرية حزب البعث
العربي اال�شرتاكي ونوعية ن�ضاله وطبيعة �إجنازاته،
كيفية تعامله م��ع ال��واق��ع .وكر�ست م��ب��د�أ �أن الثورة
كاحلياة،ن�ضال دائم وحركة م�ستمرة �إىل الأمام ،كالهما
ال يقبل اجلمود �أوال�سكون.
لقد ج��اءت ه��ذه احلركة لت�صحيح التباين الكبري بني
احل���زب �أه��داف�� ًا وا�سرتاتيجية ،منطلقات عمل وطموح
ج��م��اه�ير ،مقابل عقلية ال��ق��ي��ادة امل��ن��اورة ال��ع��اج��زة عن
التطور ،التي حتولت �إىل عامل كبح دائ��م لن�ضال احلزب
وقواعده وجماهريه و�أهدافه،وال�شلل واالنق�سام يف �صفوف
احل��زب،والأزم��ات املتكررة التي كان يفتعلها البع�ض بهدف
تغطية هربها من معركة املواجهة مع القوى اال�ستعمارية
وال�صهيونية ،وحماوالت ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.
فمنذ ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين عام 1970م ،و�ضعنا
الدميقراطية ن�صب �أعيننا هدف ًا رئي�س ًا من الأه��داف التي
حددها بيان القيادة القطرية امل�ؤقتة حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي �آن��ذاك ،وكان هذا الهدف بالذات تطبيق ًا ملبد�أ
من مبادئ حزبنا العظيم الذي جعل من بناء الدميقراطية
ال�شعبية حمور العمل ال�سيا�سي الداخلي انطالق ًا من الإميان
بقيمة الإن�سان بواجب احلفاظ على حريته و�صون كرامته،
�آخذ ًا بعني االعتبار �أن حرية الفرد ترتبط بحرية املجتمع.
فا�ستطاعت احلركة الت�صحيحية �إعادة النظر يف الأولويات
وترتيب الأهداف البعيدة والقريبة،حتديد ال�صيغ املتطورة
املنا�سبة من خ�لال املالئمة امل�ستمرة للواقع مبعطياته
الب�شرية امل��ادي��ة الفكرية م��ع ال��وق��ائ��ع اجل��دي��دة بهدف
حتويلها �إىل عامل دافع ومطور لهذا الواقع ،كما ا�ستطاعت
حتقيق الرتابط والتفاعل والتكامل بني املنطلقات الفكرية
للحزب،و�أهدافه والو�سائل وال�صيغ وال�سيا�سات وبني”الواقع
القائم” وم�سرية تطوره امل�ستمرة ،وهذا ما عرب عنه القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد بقوله�“ :إن حركة احلزب هي حركة
التاريخ ،هي حركة احلياة” واجهت احلركة الت�صحيحية
كل ال�صعاب وامل�ؤامرات ،انطالق ًا من �إميانها �أن الثورة لي�ست
قفزة خالبة حم�صورة يف زمن معني� ،إنها ف�صل متتابع متطور
فظلت �إرادة التثوير �أقوى من �إرادة التزوير .ومن االنطالق
�إن احلزب يجب �أن يبقى فع ًال حي ًا م�ؤثر ًا بعيد ًا عن التقوقع
واجلمود فاع ًال يف الواقع لي�س منفع ًال فيه،لذلك ا�ستطاعت
احلركة الت�صحيحية �أن حتقق تطورات وتطويرات نوعية
كبرية يف الفكر واملمار�سة وجتلت يف حياة احلزب الفكرية
والتنظيمية ويف م���ؤمت��رات��ه ويف �سيا�سة القطر العربي
ال�سوري الداخلية واخلارجية .ومن �أه��م اجنازاتها بناء
جي�ش عقائدي م���ؤم��ن بوطنه و�أمته�،أ�ضحى مدر�سة يف
الوطنية والت�ضحية والفداء واالن�ضباط،قوي عدد ًا وعدة،
يخو�ض اليوم معارك ال�شرف والبطولة من �أجل �أن يبقى
الوطن �شاخم ًا عزيز ًا موحد ًا،وهوبانت�صاراته ير�سم حا�ضر
وم�ستقبل الأمة العربية.
�إننا يف هذه الأيام نعي�ش يف عامل ي�سوده اال�ضطراب،يتواىل
فيه اختالل املوازين ي�ستهان فيه بالقيم ،تتباين مقايي�س
الأحداث التي تقع يف بقاعه من مكان �إىل �آخر يف عامل كهذا
ما يقينا الزلل �أن نتم�سك بقيمنا ومبادئنا� ،أن ن�شدد على هذه
القيم واملبادئ لتظل �أ�س�س م�سريتنا وا�ضحة ل�شعبنا وللعامل،
ويجب �أن نبتعد يف حديثنا ويف �سلوكنا ويف عملنا عن كل ما من
�ش�أنه �أن يتنافى وروح احلزب ،وقيم احلزب ،فال ا�ستهداف يف
احلديث لأية اعتبارات �شخ�صيىة ،وال �أية اعتبارات �أخرى
�إال اعتبارات احل��زب وقيمه .فاحلزب بهيئاته وقياداته

ك���ل���ه���ا ،وم����ؤ����س�������س���ات���ه
ك��ل��ه��ا ،ومنظماته كلها،
و�أع�ضائه كلهم مطالبون
جميع ًا ب��وع��ي احلقائق
ال��ت��ي �أر���س��ت��ه��ا احل��رك��ة
الت�صحيحية وقيم ومثل
القائد امل�ؤ�س�س حافظ
الأ���س��د �صانع الت�صحيح
وب��اين �سورية احلديثة،
وجت�سيدها يف ال�سلوك
وال��ت�����ص��رف يف احل��ي��اة
احل��زب��ي��ة وال��ع��ام��ة ،ويف
م��واق��ع امل�����س���ؤول��ي��ة لكي
تبقى امل�س�ؤولية عطاء
ع��ام�� ًا ول��ي�����س��ت ام��ت��ي��از ًا
خا�ص ًا.
ف�����احل�����زب م���ط���ال���ب
ب��ا���س��ت��م��رار ك���م���ا �أك���د
ال�����س��ي��د ال��رئ��ي�����س ب�شار
الأ�سد بتحديد منهجية
ال���ت���ط���ور وال���ت���ح���دي���ث
ومعرفة الواقع،وحتديد
ال���ط���ري���ق ال���ت���ي ي�����س�ير
ف��ي��ه��ا،والأه��داف وامل��ه��ام
ال��ق��ري��ب��ة وال��ب��ع��ي��دة،
واال���س��ت��ع��ان��ة ب��و���س��ائ��ل
متعددة من ال�شفافية �إىل
الدميقراطية واحل���وار،
والنقد البناء،وامل�ساءلة،
وال��ف��ك��ر امل���ؤ���س�����س��ات��ي،
وال��ت��ق��ي��ي��م امل��و���ض��وع��ي،
وامل���راج���ع���ة امل�����س��ت��م��رة،
وامتالك الر�ؤية الوا�ضحة للحا�ضر وامل�ستقبل ،ومواجهة
النف�س مواجهة جادة واعية وم�س�ؤولة ،والتم�سك بالقيم،
واملثل ،والأخالق التي كر�سها قائد الت�صحيح ،وا�ستخدامها
ل�ضبط ال�سلوك والت�صرف واحلركة ،و�أن ن�صون قيم الوطن
وال�شعب ،واحلفاظ على ال�صالت مع املواطنني ،واحلفاظ
على كرامة الإن�سان ،وتفهم م�شكالت النا�س ،والتفاعل معهم،
وتذليل ال�صعوبات التي تعرتيهم ،كون النجاح يف امل�س�ؤولية
مرهون بحل هذه امل�شكالت ،انطالقا من مقولة “امل�س�ؤولية
هي م�صلحة ال�شعب”.
لقد �أكد قائد الت�صحيح القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد �إن
احلركة الت�صحيحية �إمنا جاءت من خالل �إرادة ال�شعب،
لذلك فهي حركة احل��زب وال�شعب نحوامل�ستقبل ،حيث
قال ”:فنحن مع ال�شعب وله ،نحن مع ال�شعب نعاي�ش معاناته
ونتعرف �إىل رغباته ونعرب عن �إرادت��ه ،ونحن لهذا ال�شعب
الأب��ي نتحمل م�س�ؤولية القيادة،ويقع علينا عبء حتقيق
تطلعاته وتنفيذ رغباته،ول�سنا من ي�شري للخط�أ فقط ،ول�سنا
من يبدد ال�سلبيات وح�سب ،و�إمنا نحن �أو ًال وقبل كل �شيء
الطليعة التي تعالج اخلط�أ وتتجاوز ال�سلبيات ،وت�صحح
امل�سار ،عندما يعرت�ض هذا امل�سار �أي خلل� .إننا ننه�ض ب�شرف
امل�س�ؤولية،و�شرف امل�س�ؤولية يتطلب الن�ضال �ضد النف�س �أو ًال،
و�ضد �أمرا�ض الواقع ثاني ًا ،فالبعث يف بنيته جت�سيد ملا ينبغي
�أن يكون عليه املجتمع “.
�إن من �أوىل مهامنا اليوم الت�صدي للحرب العدوانية

الإره��اب��ي��ة التي ت�شنها القوى الإمربيالية وال�صهيونية
ومرتزقتهم من الأنظمة العربية العميلة ،وحكومة �إردوغان
العثمانية الإخوانية ،والكيان العن�صري ال�صهيوين ،الذين
اعتمدوا على عنا�صر خائنة،وقوى مرتزقة حتت م�سميات
خمتلفة ،وكلها تعود يف �أ�صولها للحركة الوهابية وتنظيم
القاعدة والإخ���وان امل�سلمني ،هذه القوى مت ت�صنيعها من
قبل اال�ستعمار الربيطاين ،ومت الحق ًا رعايتها من قبل
القوى الإمربيالية وال�صهيونية بقيادة الواليات املتحدة
الأمريكية ،هذه احلرب التي ت�ستهدف وحدة �سورية ،ونهجها
الوطني والقومي ،وت�صفية الق�ضية الفل�سطينية والق�ضاء
على نهج املقاومة،وتكري�س نهج اال�ست�سالم ،والتبعية وت�سليم
القوى التكفريية املتخلفة ال�سلطة ،لي�سود النظام الإقطاعي
الربجوازي الطائفي العفن ،والق�ضاء على دولة العلمانية
والعلم والوحدة الوطنية والعروبة.
ويف ذكرى الت�صحيح املجيد ننحني �إجال ًال لروح قائد
الت�صحيح القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد ونعاهده �أن ن�صون
مبادئ الت�صحيح خلف قيادة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد
ال��ذي ي�ؤمن “�إن القادة الوطنيني الذين يدخلون التاريخ
من بوابة الوطن يدخلون عامل اخللود من البوابة ذاتها”
و�إن حزبنا العظيم الذي كان دوم ًا طليعة املنا�ضلني وقلعة
التحرير احل�صينة �سيبقى يف ه��ذا الوطن منيع ًا �صامد ًا
جميد ًا و�سيتنامى �أكرث ف�أكرث و�سيكون عماد �أي ا�ستقرار،
وحمور �أي تغيري �أو�إجناز و�سيظل حزبنا �أمين ًا لقيم البعثي
الأول القائد حافظ الأ�سد.”.

قضايا وآراء

احلركة الت�صحيحية �أعادت االعتبار
للمرجعية اجلماهريية والواقعية الثورية
•عبد احلميد غامن
لي�س الن�ضج نفي ًا للمراحل ال�سابقة ،و�إمن��ا
هو ا�ستيعاب لها مبعنى لأن��ه يك ّون املرت�سمات
اجلديدة على �أ�سا�س تطور كل ما هو �إيجابي يف
املراحل ال�سابقة والتخل�ص من كل ما هو �سلبي
فيها ،ومبا يفتح الآف��اق للدخول يف ع�صر جديد
هو ع�صر العمل الب ّناء وال�شامل ..ع�صر يجعل دور
احلزب والتجدد الذاتي للحزب والثورة يتمان يف
ظروف وم�ضامني جديدة� .أما التجدد فهو مفهوم
مرتبط �شك ًال وم�ضمون ًا بتغري الواقع� ،أي �أنه يعرب
عن واقعية ثورية يف التعامل مع هذا الواقع مبا
ي�سمح للثورة �أن تفتح �آف��اق حتقيق الأه��داف،
وي�سمح لها �أي�ض ًا ب�أن تبقى يف كل مرحلة قادرة
على الفعل التغيريي امل�ؤثر.
وبهذا الفهم ت�صبح ق�ضية الثورة الأ�سا�سية
هي قدرتها على التعامل مع ذاتها �أو ًال ،لأنها �إذا
ا�ستطاعت التعامل مع ذاتها امتلكت القدرة على
تغيري الواقع مهما كانت املهام وامل�س�ؤوليات التي
يطرحها هذا الواقع يف تطوره املراحلي �صعبة
ومعقدة .ومن هنا جاءت احلركة الت�صحيحية
لت�ؤكد ق��درة ث��ورة �آذار على التجديد الذاتي
املتوا�صل ،مبعنى �أنها ج��اءت تعبري ًا عن الن�ضج
الذي و�صلت �إليه امل�سرية الن�ضالية حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي ،وتعبري ًا عن انت�صار ال�سمات
اجلوهرية حلركة احل��زب على ك��ل الأم��را���ض
الطفولية التي ت�صيب الثورات عادة بعد قيامها،
لكن احلزب بف�ضل ر�ؤيته ا�ستطاع �أن يقي ثورته
من املزالق ،ويخل�صها من العنا�صر املعوقة ،من
خالل احلركة الت�صحيحية التي قادها القائد
اخلالد حافظ الأ�سد.
مل ت� ِأت احلركة الت�صحيحية من �أجل حتقيق
مكا�سب وم�صالح ذات��ي��ة ،ب��ل ج���اءت م��ن �أج��ل
ت�صحيح م�سار حزب البعث ،وت�صحيح م�سار النظام
احلاكم يف �سورية وم��ن �أج��ل توحيد ال�صفوف
لكافة الأح��زاب من �أجل قيادة �سورية ب�أف�ضل
ما يكون ،وال�سري بها نحو املزيد من االطمئنان
والأمان واال�ستقرار واالزدهار ،وهذا ما مت خالل
م�سرية هذه احلركة يف عهد القائد اخلالد حافظ
الأ�سد ،وج��اء من بعده الرفيق الأم�ين القطري
للحزب رئي�س اجلمهورية العربية ال�سورية
القائد ب�شار الأ�سد ليوا�صل امل�سرية بقوة العزمية
و�صالبة الإرادة.
�إن نظرية احل��زب القومية مل تكن اخرتاعاً
ا�ستقراء لفكر اجلماهري
فكري ًا ،بقدر ما كانت
ً
العربية ،وا�ستجابة لطموحاتها وتطلعاتها،
وهنا يكمن �س ّر �شعبية احلزب العارمة التي جعلت
منه ،يف زمن قيا�سي ،احلزب اجلماهريي الأول يف
الوطن العربي .فلما وقع يف اجلمود الإيديولوجي
وال�سيا�سي ،وانتقلت مرجعيته املعرفية والفكرية
من اجلماهري اىل الإيديولوجياَ ،ف َقدَ �أهم عنا�صر
جاذبيته وم�صداقيته ،حتى جاء الت�صحيح عام
 1970ف�أعاد االعتبار للمرجعية اجلماهريية
وال��واق��ع��ي��ة ال��ث��وري��ة ،م ّ
��د���ش��ن�� ًا ب��ذل��ك مرحلة
ت��اري��خ��ي��ة ج��دي��دة يف ح��ي��اة احل���زب وال��وط��ن
والأم���ة متيزت بالنجاح يف بناء ق��وة الدولة
الوطنية ال�سورية احلديثة القادرة على موا�صلة
ال��دور القومي ال��ري��ادي ،وحمل امل�شروع البعثي
النه�ضوي.
�شكلت احل��رك��ة الت�صحيحية ال��ت��ي ق��اده��ا
القائد اخلالد حافظ الأ�سد حمطة م�ضيئة من
�أهم حمطات التاريخ العربي املعا�صر ،وجعلت من
�سورية دولة متميزة بدورها ومكانتها ومواقفها
الوطنية وال��ق��وم��ي��ة .وحققت ���س��وري��ة يف ظل
الت�صحيح املجيد حت��والت و�إجن��ازات وجناحات
هامة على خمتلف الأ�صعدة وع��ززت من خاللها
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حم��ور املمانعة العربية وك��ان��ت ع��ام ً
�لا مهم ًا يف
حتقيق الأمن واال�ستقرار يف منطقتنا من خالل
دع��م مقاومة االحتالل الإ�سرائيلي ال�ستعادة
الأر�����ض العربية املحتلة واحل��ق��وق العربية
املغت�صبة ،و�أ�سهمت يف �إيجاد احللول الناجحة
للم�شكالت والتحديات التي تواجهها املنطقة
العربية والتي �شكلت دائما الرافعة الأ�سا�س يف
منعة وازدهار وتقدم منطقتنا.
وان��ط��ل��ق��ت ر�ؤي������ة ����س���وري���ة ب��ع��د احل��رك��ة
الت�صحيحية يف التعامل مع الق�ضايا القومية من
اعتبار الق�ضية الفل�سطينية هي الق�ضية املركزية
للأمة والتعامل مع ال�صراع العربي الإ�سرائيلي
ب��ر�ؤي��ة �شمولية ت���أخ��ذ باحل�سبان اخللفية
التاريخية والعوامل املتعددة امل�ؤثرة �إ�ضافة �إىل
اخللل القائم يف موازين القوى بني �أطراف ال�صراع
واحرتام اخل�صو�صية الوطنية للدول.
وق���د اث��ب��ت��ت ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي م��رت
بها �سورية �صحة و�إ�سرتاتيجية املواقف التي
تتخذها �سورية والتي ات�صفت بثبات املوقف
و�صوابية الر�ؤية والتم�سك باحلقوق العربية
ما �أك�سبها دورا حموريا مهما يف جميع الق�ضايا
املرتبطة مب�صري املنطقة وحميطها الإقليمي.
وي����ؤك���د ث��ب��ات ومم��ان��ع��ة ���س��وري��ة مبواقفها
القومية وحت�صينها للحقوق العربية ا�ستمرار
النهج ال�سوري الثابت واملبدئي ا�ستناد ًا �إىل �أهمية
املقاومة ودوره��ا يف الدفاع عن احلقوق العربية
دون �إغفال �أهمية التعامل ال�سيا�سي مع الظروف
وامل�ستجدات بحكمة وبعد نظر وذل��ك يف �إط��ار
احلفاظ على الهوية والرتاث.لبنة لبنة بنى
الت�صحيح �سورية كدولة تنعم بحالة من الأمن
واال�ستقرار مرهوبة اجلانب ،حمرتمة املوقف،
وب��ات��ت ال�شواهد تالم�س ح��ي��اة ك��ل ال�سوريني
وتتحدث عن نف�سها بثقة واقتدار كما تتحدث
عنها العالقات امل�ش ّرفة مع الأ�صدقاء.
لقد �أ�صبحت ���س��وري��ة بف�ضل ه��ذه احلركة
قلعة �صامدة تقف ب�صالبة و�شموخ �أم���ام كل
هذه امل�ؤامرات التي ع�صفت وتع�صف مبنطقتنا
و�شعوبها ،وت�سقطها وتف�شلها،
مت��ر ال��ذك��رى ال�ساد�سة والأرب��ع��ون للحركة
الت�صحيحية املجيدة يف الوقت الذي توا�صل فيه
�سورية العربية مواجهة الإره���اب ،حمققة يف
امليدان االنت�صارات تلو الأخرى ،قاطعة الطريق
ع��ل��ى خم��ط��ط��ات ال��غ��رب وال�صهيونية وبع�ض
الأنظمة العربية الرجعية والإقليمية احلاملة
ب��ع��ودة �سلطانها ،وذل��ك ع�بر دع��م التنظيمات
الإره��اب��ي��ة ،ب��ه��دف جعل ال��وط��ن العربي دو ًال
�ضعيفة تن�شغل مب�شكالتها وبخالفاتها الداخلية
واالب��ت��ع��اد ع��ن تطوير بناها التحتية ودع��م
الق�ضايا الوطنية والقومية ويف مقدمتها الق�ضية
الفل�سطينية ،ق�ضية العرب املركزية� ،ضمان ًا لأمن
الكيان ال�صهيوين.
�إن ذكرى احلركة الت�صحيحية املجيدة منا�سبة
جن��دّ د فيها مت�سكنا بهويتنا ووطننا وعقيدتنا
وثوابتنا الوطنية والقومية ،ومب��ب��ادئ البعث
وقيم الت�صحيح خلف قيادتنا احلكيمة ،واقفني
ب�صالبة ،راف�ضني اال�ست�سالم� ،أقوياء ب�إرادتنا،
ثقتنا كبرية بالن�صر ،و�إمياننا عميق بفكر البعث
الذي انبثق من اجلماهري لريعى م�صاحلها يف �شتى
املجاالت ،والذي ازدادت جماهرييته زخم ًا وعطاء
يف ظل احلركة الت�صحيحية ،لر�أب الفجوة بينه
وب�ين جماهريه �صاحبة امل�صلحة احلقيقية يف
الت�صحيح ال��ذي يتابع م�سريته بخطى ثابتة
وواثقة بقيادة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.

• مالك �صقور

نقطة على حرف

التوازن املفقود
()5
ختمت حديثي السابق بسؤال ألكسندر بانارين:
هل ستطول عزلة روس��ي��ا؟ فحين كتب بانارين
كتابه  »:التوازن االستراتيجي المفقود في القرن
الحادي والعشرين» وطرح هذا السؤال ،كانت روسيا
تعيش عزلة ال مثيل لها ،كماً يقول بانارين ،نتيجة
انهيار االتحاد السوفيتي أوال ،وألن المنتصرين أي
أميركاّ ،
حرمت على روسيا الجديدة تحريمًا قاطعًا أي
تحالفات إستراتيجية سواء مع دول الجوار أو مع دول
بعيدة،
ً
فعال ،هذا ما كان قبل عقد ونصف العقد من الزمن.
ولكن لم تطل عزلة روسيا ،بل استيقظت ،وعرفت
ما ترمي إليه اإلستراتيجية األميركية؛ في إحكام
الطوق حول روسيا ،كي ال تأخذ دوره��ا السابق –
كدولة عظمى-
لكن أحداث ما يسمى « الربيع العربي» من جهة
والحرب على سورية من جهة أخرى جعلت روسيا
تعود إلى الحلبة الدولية ّ
وبقوة.
ّ
في هذا الفصل – هل ستطول عزلة روسيا؟ ،يحلل
بانارين التجربة الروسية السابقة ،وأعتقد أنه
المنية لم تسمح له بأن يرى عودة روسيا القوية ،إلى
حلبة الصراع العالمي .وربما أسرع بكثير مما توقع
المؤلف.
يقول بانارين »:من المعروف أن النجاح يالقي دائمًا
أقارب كثيرين .أما اإلخفاق ّ
فييتم» .وبهذا ،يشرح
بانارين أن أنصار أميركا المنتصرة في الحرب الباردة،
سيكون أنصارها أكثر عددًا .أما روسيا المنهزمة
فقد أصبحت يتيمة .لكن األمر ال ينتهي عند هذا.
فأميركا المنتصرة ،لم تقبل بهذا النصر فحسب،
بل ما زالت خائفة من عودة روسيا – كقوة عظمى-
ألنهم يتذكرون أن روسيا جعلت في حينه جميع
المنبوذين المهمشين ،وجميع المهانين الذين
ضاق عليهم الخناق ،يأملون أن تكون سندهم في
النضال ضد أغنياء – أقوياء العالم .ولهذا ،في رأي
بانارين ،أن روسيا أذنبت في نظر األطلسيين ،ليس
في الشأن االجتماعي وحده ،بل في الشأن الحضاري
أيضًا ألنها لم تستنهض الطبقات الفقيرة في
الغرب لمحاسبة المخصخصين – الطغمة المالية،
بل استنهضت أيضًا الشروق ودعمته في صراعه
التاريخي مع الغرب .وه��ذا الخرق لقواعد اللعبة
واختراق منطق السادة ،هو من األمور التي ال يتم
الصفح عنها ،كما يقول بانارين مؤكدًا ،أن تلك اآلثام
التي تنهش جوارح العولمة اليوم كبد روسيا اليوم.
لذلك »،إن البلد الذي ّ
جسد التضامن االحتجاجي
العالمي محكوم بالحرمان من كل تضامن ،وبقطع كل
الروابط األخالقية واالجتماعية والدينية التي تربطه
بالمعمورة المحيطة به».
ً
لكن في رأيي ،لم يستمر ذلك طويال ،فقد استطاع
فالديمر بوتين أن ينهض باالقتصاد الروسي
المنهار ،وأن يعيد تشكيل الجيش الروسي ،وإعادة
التصنيع الحربي بشكل يرعب الغرب مرة أخرى.
وعقد تحالفات قوية ،وأعاد هيبة روسيا بعد عشرين
عامًا ،السيما في وقفة روسيا مع سوريا ،ول��و أن
ألكسندر بانارين على قيد الحياة لكان أعاد النظر
فيما كتب ،السيما عن عزلة روسيا.
ولكن والحق يقال ،أن بانارين لم يكن متشائمًا
كثيرًا من وضع روسيا االتحادية إال في وضعها
الداخلي والخصخصة فيها ،ومن موقف الليبراليين
الجدد الذين باعوا أنفسهم ألميركا وارتبطوا بها.
يقول بانارين »:إن العولمة على الطريقة األميركية
تعني في الواقع التأميم األميركي لموارد العالم
كله ،وتقديمها إلشباع األط��م��اع األميركية ،إن
العولمة الحقيقية تعني انتقال جميع دول العالم
بما في ذلك الواليات المتحدة األميركية إلى مجال
أكثر تعقيدًا يتشكل على أساس اإلبداع المشترك
لكل الحضارات والثقافات العالمية .فبقدر ما تحصل
أميركا على المزيد من الربح ،بقدر ما تصبح بقية
بلدان العالم أكثر فقرًا وأكثر تجريدًا من الحقوق».
إن ذن��ب أم��ي��رك��ا ت��ج��اه ال��ع��ال��م ال يتعلق فقط
باالستيالء االمبريالي على موارد الكوكب األرضي
التي هي ملك شرعي للشعوب ،يقول بانارين – بل

ذنب أميركا يتجلى أيضًا في كونها تقود العالم
مدفوعة بأنانيتها المتطرفة ،من المجالُ المتحضر
للحداثة إلى تخلف مناهض للحداثة تحييه من
جديد ،و» الرسالة الحضارية» لإلمبريالية األميركية
أزمة في التقاليد األدبية
تحولت في الواقع إلى ّ
القومية الكبرى التي غيبتها البربرية المتسلحة
بالتقانات العسكرية الحديثة .ففي كل مكان يحكم
فيه األميركاني يضع فيه ال��رديء مكان الجيد.
والسافل مكان السامي .ويسيطر غرور البرابرة الجدد
الفظ الجلف مكان العالم المفعم بالقيم والمثل
اإلنسانية .تجاه هذا ،يقول بانارين « :من المحتمل
أال يكون في المجال الحضاري المدني في العالم
المعاصر كله سوى تقاليد حضارية سامية لثقافة
واحدة قادرة على مواجهة لعبة أميركا القاتلة مع
الغرائز ،وأعني بذلك تقاليد األدب الروسي العظيم».
يعتقد بانارين بقوله هذا أن األدب الروسي العظيم
ال��ذي كتبه كبار األدب��اء في روسيا ،وتتلمذ عليه
الماليين ،فبفضله ،أي بفضل هذا األدب ،وبموجب
مبدئه الثقافي أن يظل العالم ثنائي القطب .وفي
هذه الحال ،تبقى روسيا دولة عظمى ،تستطيع بما
تملكه من مخزون معرفي وثقافي أن تردع (الدولة
العظمى األخ���رى) أي ،أميركا التي تنوي إغ��راق
البشرية كلها في بربرية جديدة.
ولهذا ،يعتقد بانارين أن العولمة على الطريقة
األميركية لن ّ
تمر إلى النهاية ،ما دامت التقاليد
ّ
الحضارية اإلنسانية العظيمة حية.
هال عرفنا اآلن ،لماذا يسعى التكفريون بأوامر
من أميركا ،تدمير الثقافة العربية ونهب كنوزها،
وتدمير متاحفها ،ونقل محتوياتها إلى الغرب؟
بعد ذلك ،يقول بانارين ،وهو واثق من نفسه »:إن
ّ
ستقرر في
مصائر مواجهة القرن الحادي والعشرين،
روسيا ،ليس فقط ألن روسيا مالكة أكبر مساحة في
العالم ،ومواردها تؤرق المخصخصين العولميين،
بل أيضًا ألن روسيا تمتلك تقاليد ثقافية هي
األسمى روحيًا ،واألنبل حكمة .فمن غير تحطيم
مقاومة روسيا ،ال يمكن تحويل سكان أوراسيا إلى
كتلة بشرية محرومة من الكرامة اإلنسانية الحقة.
فااليدولوجيا الليبرالية ،اتهمت التقاليد األدبية
الروسية كلها باإلعداد للثورة الشيوعية ،وهذا
في رأي بانارين يشبه نكتة (الكأس) الذي يقول
عنه المتشائمون إن��ه ف��ارغ إل��ى النصف ،ويقول
المتفائلون إنه ممتلئ إلى النصف.
ً
ومن ثم يضرب بانارين مثال  »:فقبل أن يحرض
األدب الروسي مباشرة الفئات الفقيرة على النضال
من أجل حقوقها االجتماعية اإلنسانية ،قام على
طريقته ،بتجسيدها في المجال األرستقراطي
لمزارع النبالء ،فأعطى « أبناء الطباخات» نماذج
سلوك يفغيني أونيغن ،وبتشورين ،وتانياا الرينا،
وناتاشا روستوفا».
أعتقد أن القارئ ال��ذي اطلع على أدب بوشكين
وليرمنتوف ،وتولستوي ،يعرف من هم هؤالء
األبطال الذين أتى على ذكرهم بانارين ،وهو بهذا،
يثمن ويقدر مكانة األدب في خلق منظومة وعي
معرفية وثقافية .في مجابهة الخطر القادم.
ق��ال إي��ف��ان سولونيتنيتش »:أش��ك ف��ي ق��درة
المثقفين التشيخوفيين على مقاومة (حربجيي)
هتلر.ألن ضعف شخصياتهم المميز ،هو ما أخذه
إستراتيجيو الجيش األلماني بالحسبان».
وهو بذلك يغمز من طرف شخصيات تشيخوف،
ومن شخصية اإلنسان الصغير ».لكنه لم يقرأ أن
ّ
المكونة من صالبة الشعب وقدرته على
السبيكة
التحمل والطبيعة الثقافية للتشخوفيين أعطت
العالم ظاهرة لم تتنبأ بها المراكز اإلستراتيجية
في المتروبوالت العالمية ،وتحطمت أمامها برامج
االستعمار الجدي في أوراس��ي��ا» ...ولهذا السبب
بالذات ق� ّ�رر األميركان ومعهم إستراتيجو وحيد
القطب إط��ف��اء ه��ذا التنوير ،وتفتيت السبيكة
الفكرية التي اسمها« :اإلنسان السوفيتي»...
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الت�صحيح تاريخ جديد ،ووطنية فاعلة

• د.فايز عز الدين
نعرف التاريخ ب�أنه الدينامية يف
غالب ًا ما ّ
التغيري الأكرث فاعلية ,تلك التي تدخل على
الفكر ال�سيا�سي مبادئ جديدة� ،أو �شعارات
�أو ب��رام��ج ت�صبح معها ال�صورة الوطنية ما
بعد احلدث مغاير ًة ملا كان احلال الوطني �أو
ال�سيا�سي قبله .وهنا يت�أتى لنا �أن نقول� :إن
احلدث املُحتفى به على هذا النحو كان نقلة
من تاريخ �إىل �آخ��ر ،وم��ن جمتمع �إىل �آخ��ر ،ومن
ُ
واحلدث مبقدار ما هو
وطن ووطنية �إىل �آخرين.
تاريخ ،فاجلديد فيه هو مدخل �إىل تاريخ �أكرث
زهواً ،وتقدم ًا ،وعم ًال يف �سعي النا�س نحو م�ستقبلها
م��و���ض��وع حلمها .ويف ق����راءة حتليلية لتاريخ
�سوريا ما بعد ث��ورة الثامن من �آذار �،1963إىل
احل���رك���ة الت�صحيحية يف 1970/11/16
نتوقف عند مالمح جديدة متعددة يف التاريخ
االجتماعي ،واحلزبي ل�سورية البلد العربي الذي
ل��ه خ�صو�صيته يف مقاومة االح��ت�لال العثماين
والعثمنة ال��ط��وران��ي��ة ،وم��ق��اوم��ة �سايك�س بيكو
واالنتداب الفرن�سي ،ومقاومة احتالل فل�سطني،
وج��ع��ل ق�ضية فل�سطني – كما ت��ق��رر يف امل���ؤمت��ر
الت�أ�سي�سي للبعث  – 1947ق�ضية العرب الأوىل،
وربط ا�ستقالل �سورية بدور متوا�صل بالعمل من
�أجل حترير فل�سطني .وهكذا فالتاريخ ال�سيا�سي
ل�سورية قبل ث��ورة البعث فيها امتاز بالكثري من
التطلع القومي حتى مت حتقيق الوحدة ال�سورية
امل�صرية يف � 22شباط  .1958ورغم هذا – خا�صة
حني َّ
�ضرب الوحدة – كان ال بد من التطلع نحو
مت
ُ
بناء الدولة ذات البعد الدميقراطي ال�شعبي �أكرث
من الدولة ذات البعد الربجوازي الليربايل ،وبناء
عليه حني قامت ثورة البعث �أجن��زت على �صعيد
احل��زب البنية الفكرية وال�سيا�سية املطلوبة
ل��ق��ي��ادة ال�سلطة نحو الدميقراطية ال�شعبية
كنظام �سيا�سي ،وو�ضعت املنهاج احلزبي لتحديد
دور احلزب يف ذاته ,ويف قيادة الدولة واملجتمع،
وكذلك و�ضعت املنهاج املرحلي لثورة الثامن من
�آذار .لكن هذين املنهاجني رغم �أنهما مل ي�ستكمال
طموحات قواعد البعث حدث �أن القيادة احلزبية
يف �سورية مل تتجان�س يف ر�ؤية فكرية و�سيا�سية
تخلق ال�شروط التاريخية الالزمة لل�سري مبناهج
البعث وال�سلطة .ويف غمرة �سجاالت البعث وثورته
وجماهريه ،ودول��ت��ه ,من �أج��ل ا�ستنها�ض احلالة
الوطنية ب��الآف��اق القومية ال��وح��دوي��ة ،ومنها
ا�ستعادة الوحدة مع م�صر على �أفق �أكرث �ضمانة
حلمايتها وخا�صة ح�ين ���ص��ارت ق�ضية فل�سطني
عرب ن�ضال البعث ،و�سيا�سة الرئي�س الراحل عبد
النا�صر حترك احلياة القومية لدى ال�شارع العربي
من �أج��ل مزيد من التعبئة ،والتح�شيد لت�صعيد
وتائر ال�صراع العربي �ضد ال�صهيونية وكيانها
العن�صري؛ يف هذا الوقت نفذت �إ�سرائيل عدوان
اخلام�س من ح��زي��ران  1967مدعومة من قبل
الغرب الإمربيايل واحتلت �أرا�ضي يف دول عربية
وح��دَ ُث العدوانِ �صار فاحتة
من لبنان �إىل م�صر َ
معقدة لواقع عربي ،وقطري �أكرث تعقيداً .وبهذا
امل���آل �صار مدعو ًا البعث بو�صفه احل��زب القائد
يف ال��دول��ة واملجتمع يف �سوريا� ،إىل ط��رح املهام
الن�ضالية التي ت�ستجيب ملتطلبات �إزال���ة �آث��ار
العدوان ال�صهيوين وحترير ما اغت�صب من الأر�ض
ومنذ امل�ؤمتر التا�سع اال�ستثنائي للبعث يف �صيف
� 1967إىل امل�ؤمتر العا�شر يف �صيف  1970ات�ضح
لقواعد البعث وجماهريه ب�أن الأهداف الوطنية،
والقومية وال�شعارات التي تخدّ مها مل تعد متوافقة
مع ال�صريورات التي ت�سببت بها ق�ضية العدوان،
وهنا ب��د�أت حالة الدوغما ُت�ست�شعر يف �أ�سلوب
البعث وثورته ،و�صارت اخلالفات على �صورة �سورية

الناه�ضة من �أجل خو�ض معركة حترير الأر�ض
معروفة للمجتمع ال�سيا�سي املتحرك يف بلدنا.
ومن الطبيعي – �آنذاك – �أن املعركة الوطنية من
�أجل حترير الأر�ض تقت�ضي جبهة عري�ضة للوطن
الواحد .والتفريق بني الوطني ،وال�سيا�سي �صار
مطلوب ًا .و�شكل العالقات ال�سورية -العربية �صارتْ
ُ
املراجعة فيه مهمة على �ضوء احتياجات املعركة
القومية الواحدة �ضد دولة العدوان .واحلدث املهم
هنا – �أي قبل احلركة يف عام � 1970-أن قيادة
احلزب �أوقعت الثورة يف مع�ضالت من ال�صعب معها
�أن ي���ؤدي الوطن املهام املفرو�ضة خلو�ض معركة
التحرير .و�إ�صرار قيادة البعث على �أ�سلوب احلزب
الواحد ،والدولة ال�شمولية ,وعدم تبنّي التعددية
ال�سيا�سية ,واحلزبية ,واالقت�صادية جعل جماهري
البعث تطالب البعث بالتغيري ،وقواعد البعث ت�ؤيد
ه��ذا املطلب داخ��ل احل���زب .ويف امل���ؤمت��ر العا�شر
اال�ستثنائي للبعث ،وحتت ت�أثري مطالبة امل�ؤمتر
ُ
التحرك وراء قيادة القائد
املمثل للقواعد َحدَ َث
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد يف �صبيحة ،1970/11/16
و�أعلن البيان التاريخي للحركة الت�صحيحية,
ُ
و�شكّلت القيادة القطرية امل�ؤقتة ,واكت�شف البعث
�أن اجلماهري الوطنية يف �سوريا ب�أطيافها ترحب
بهذه احلركة ,وبقائدها لأنها من بيانها امل�شهور
ذي البنود الثمانية ت�شري �إىل مرحلة من العمل
الوطني ب�آفاق الت�شاركية الكاملة ,والد�ستورية
الالزمة ،ودخلت �سورية عهدها اجلديد امل�ؤ�س�س
على الد�ستور الدائم ،ورفع الو�صاية عن حركة
ال�شعب مبنظماته ،ونقاباته املهنية ،وو�ضعت
كافة �شروط االنتقال �إىل الدميقراطية ال�شعبية
بد�ستوريتها وتعدديتها ،و�أم�سكت جماهري ال�شعب
بزمام الدميقراطية لتنتهي امل�شروعية الثورية
بدخول املجتمع والدولة مرحلة البناء اجلديد
و�إع��داد الوطن خلو�ض معركة حترير اجل��والن,
تدعمت ال�سيا�سة
والأرا�ضي العربية املحتلة .وقد ّ
الداخلية ل�سورية باجلبهة الوطنية التقدمية
وباحلرية للعمل احلزبي وال�سيا�سي مبا ت� ّأهلت
معه ال��ظ��روف املو�ضوعية لبدء �سيا�سة عربية
تقوم على م�ستدعيات الت�ضامن العربي من �أجل
معركة العرب الواحدة لتحرير فل�سطني والأرا�ضي
العربية املحتلة ،وم�ساعدة الفل�سطينيني على
�إقامة دولتهم ب�إرادتهم الوطنية اخلال�صة .ومنذ
انطالق احلركة ،و�إع�لان بيانها – بيان القيادة
القطرية امل�ؤقتة – دخلت �سورية منظومة العمل
من �أجل بناء الدولة بالأهداف التعددية ،وبناء
املجتمع ب���آف��اق وطنية م��دن�� ّي��ة حتقق ال��وح��دة
الوطنية ,وم��ا دخلت به �سوريا تاريخ ًا جديد ًا
بد�أ من تغيري �سيا�سة احلزب الواحد �إىل احلزب
القائد ,ومن العمل الوطني بربامج احلزب الواحد
�إىل عمل بربامج اجلبهة الوطنية التقدمية ,ومن
االقت�صاد بالبعد الواحد �إىل التعددي ،و�شرعت
يف مثل هذه احلالة تتم ا�ستعدادات الوطن ملعركته
امل�صريية؛ ويف  1973/10/6بعد �أن دخلت �سوريا
ع�صرها التاريخي وطني ًا ,وقومي ًا خا�ضت معركة
حترير الأر�ض مع م�صر ،ومن ان�ضم من املجموعة
العربية لي�ساهم يف �شرف الن�صر الذي حتقق على
دولة العدوانَ ،ف َن َق َلها من كذبة ال�سوبرمانية التي
ال تهزم� ،إىل حقيقة كانت تكره �أن ت�صل �إليها
وهي �أنها على قيد الهزمية كلما كانت كلمة العرب
واحدة ,وقوتهم موحدة.
وب��ع��د ح��رب التحرير حت��رك��ت �آل��ي��ات العمل
ال��وط��ن��ي ،وال��ق��وم��ي م��ن �أج���ل �أن ي��ت��م ا�ستثمار
نتائج هذه احلرب والعمل على حت�سني العالقات
ال��ع��رب��ي��ة وال��و���ص��ول �إىل ال��ن��م��وذج التوحيدي
املطلوب للقدرات ،ولأ�شكال م�ؤ�س�سات العمل العربي

امل�شرتك .وبنتيجة �أن النظام العربي كان وما زال
نظام �سايك�س -بيكو مل ينخرط احلكام العرب
مبا كانت تريده �سوريا دوم�� ًا يف �سيا�سة التقارب
العربي ،وتوحيد العمل االقت�صادي وال�سيا�سي
واحلقوقي ,واجلماهريي ،والنقابي حتى ت�صبح
جت�سدت يف القرار ال�سيا�سي
قومية املعركة التي ّ
العربي حافز ًا من �أج��ل حتقيق الدولة القومية
للعرب .وعرب �سيا�سة قومية ,مبدئية ال تفرط
بالقرار ال�سيادي وقيم اال�ستقالل ق��اد القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد الوطن ,وو�صل بال�سيا�سات
القومية الواقعية �إىل تعظيم دور �سوريا ،وتكبري
قوتها على ك��اف��ة ال�صعد حتى �أ�صبحت دول��ة
عظمى �إقليمي ًا ،ورغ���م ماخططت ل��ه ال��دوائ��ر
الأمرو�صهيونية ومعها حلفا�ؤها من الأعراب ظلّت
�سوريا قلعة ال�صمود العربي والت�صدي ,وحامية
�أمينة لفكر الأمة العربية ،وعاملة على ا�ستعادة
ال��دور النه�ضوي القومي للعرب كل العرب حتى
انتقل قائد الت�صحيح �إىل جوار ربه يف حزيران
ً
حمافظة
من عام  .2000و�سوريا القوية وا�صلت
حت�سن دوم ًا
على ما ملكته من قوة ,ومن رغبة يف �أن ّ
�أج��واء العمل الوطني الداخلي ,والعمل العربي
امل�شرتك حتى �صارت متطلّع ال�شعب العربي �إىل
املزيد من القوة القومية التي �أ�صبحت تقود يف
امل�شاعر العربية �إىل الوحدة القومية فكان ال
�أب��د �أن يقف ه��ذا ال���دور ،وتمُ��ن��ع ���س��وري��ا-يف ظل
قيادة الرئي�س ب�شار الأ�سد -من �أن تبقى ح�صن
الأمة املنيع� ،أو قلعة املقاومة �ضد نهج التفريط،
ُ
ق�ضية
�أو املك ّون املهم يف حلف املقاومة َف ُ�ص ِّم َمتْ
الربيع العربي حتى تن�سف كل ما و�صل العرب �إليه
من �إجناز يف القوة ,والتنمية ,وحتى تن�سف الدولة
وتفجر املجتمع ،وندخل جميع ًا
الوطنية العربية،
ّ
ع�صر التفكيك ,والفو�ضى مبا ال ميكن معه �إعادة
�إنتاج الدولة ,واحلفاظ على اجلغرافية ,والتاريخ,
والثقافة� ,إذ ذاك ندخل يف الع�صر ال�صهيوين الذي
ما فتئت الدوائر الأمرو�صهيونية تعمل عليه منذ
احتالل فل�سطني حتى يوم النا�س هذا .متر علينا
ذكرى الت�صحيح يف ظرف داخلي تنت�صر فيه �إرادة
�شعبنا من خالل االنت�صارات التي يحققها جي�شنا
البا�سل وق��وى امل�ساندة ال�شريفة ل��ه ،ويف ظرف
�إقليمي حيث ت�ؤكد ال��دول��ة الوطنية ال�سورية
نهجها ال�سيادي ،ومتانة ال�صلة مع �شعبها الذي
قدّ م ويقدّ م الأ�ضاحي الكبرية على �صخرة الوطن
الغايل �ضد الهجمة الوهابية التكفريية الإرهابية
التي يدعمها ويتعهد وج��وده��ا يف بلدنا احللف
الأمرو�صهيوين �أعرابي ،ويف ظرف دويل تواجه
فيه دولتنا تقاطعات ال�سيا�سات الإمربيالية
بالزعامة الأمريكية مع املطامع الأردوغ��ان��ي��ة،
والأطل�سية يف الت�آمر على الوحدة اجليوتاريخية
ل�سورية ،وت�ؤكد قدرتها على املواجهة عرب متانة
حتالفاتها التي ت�شري اليوم �إىل خلق التوازنات
ال�سيا�سية اجلديدة للقرار ال��دويل على �أر�ضنا
ال�صامدة بقوة �شعبنا ووح��دت��ه الوطنية التي
�أ�س�ست لها احلركة الت�صحيحية وما زالت تعطي
املوحد دول��ة و�شعب ًا وجي�ش ًا
ثمارها يف الثالثي
ّ
ال��ذي تت�شكل فيه الأ���س�����س اجل��دي��دة للعالقات
الدولية ،والنظام ال��دويل املرجو منه مزيد من
العدل والدميقراطية.

قضايا وآراء

ِحكمة
احلكمة..
• �سهيل ال�شعار
م���ن احل��ك��م��ة �أن ي��ع��رف
الإن�سان مقدار نف�سه ..
فال يجرتئ على ا ّللئام  ,وال
ي�س ّفه الكرام ,وال يجل�س يف
الأماكن التي ُخ ّ�ص�صت لغريه !
واحلكمة تقول �أي�ضا :
ال ي����ج����وز �أن ي���ت���ج���اوز
الفالح ح��دوده مع �أر�ضه ومع
موا�شيه..
بحيث يزرعها ب���أك�ثر مما
حتتمل � ,أو يحلب �ضروع البقر
واملاعز �أكرث من اللاّ زم � ..إذ �أن
مَن جتاوز حدوده �سقط  ,ومن
جاوز احللب  ,حلب الدم !
�إن ك��ل زي���ادة يف �أي �شيء
 ,ق��د ينقلب �إىل نق�صان ..
فح ّبة الثلج قد تكون امل�سئولة
عن انهيار جبل الثلج  ,وقطرة
امل��ط��ر ق��د ت��ك��ون ال�����س��ب��ب يف
الفي�ضان  ,و�شرارة �صغرية قد
حترق غابة..
وح����ك����م����ة احل���ك���م���ة �أن
ِ
ن�ستخدم كل �شيء يف اعتدال
 ..حتى الثقافة وال ّنظافة
 ,وح����ب اخل��ي�ر  ,وال��رح��م��ة
وال���ع���دل  ,ف��ل��ي�����س احل��ك��م��ة
ّ
وال�شرف والكرامة يف العطاء
ب��ل يف ال��ع��ط��اء ب��ح��دود  ,ويف
ال��وق��ت املنا�سب ّ ,
ولل�شخ�ص
امل�ستحق  ,ف��ال��ه��دي��ة ت�صبح
ه��داي��ا �إذا ج���اءت يف الوقت
امل�لائ��م  ,وللأ�شخا�ص الذين
ي�ستح ّقونها  ,وال ينتظرونها .
و�إذا �أردن���ا العي�ش طوي ًال
 ,علينا �أن ن���أك��ل ب��اع��ت��دال
 ,ون�����ش��رب ب��اع��ت��دال  ,ون��ن��ام
ون�����س��ه��ر ب���اع���ت���دال  ,ون��ح��ب
ونتعاطف باعتدال  ,ونغيب
ونح�ضر باعتدال ..
(( ف����االع����ت����دال رف��ي��ق
احلكمة  ,ومركز تلتقي فيه
ك���ل فل�سفة م���ع الفل�سفات
الإن�سانية الأخ���رى  ..ف َمن
ع��رف ف��نّ االع��ت��دال  ,عرف
علم ال�سعادة  ,وح���از حجر
الفال�سفة  ,ال��ذي يُحيل كل
�شيء �إىل ذهب !! ))

قضايا وآراء

من درو�س الت�صحيح

ال�شهيد!..

•د�.سليم بركات

لكل حركة �أهداف ي�شكل احلافز حتقيقها,
ولكل حركة مباديء ي�شكل الن�ضال منطقها
ولكل حركة معطيات ير�سخ العي�ش امل�شرتك
نظرتها البطولية امل��ب��دع��ة ،ال النظرة
املقيدة امل�ستعبدة ،نظرتها املتما�سكة القوية،
ال الهزيلة ال�ضعيفة ,نظرتها التي تقوى
على جمابهة الأم��ور وامل�صارحة بها ،وهي
ال تعتمد على قوتها وحدها ،بل على قوة
جمموع ال�شعب ،ال��ذي يتبناها تطورا وهو
يوفر لها الأدوات احلية من بني الب�شر.
نفهم م��ن احل��رك��ة الت�صحيحية �أن��ه��ا
ح��رك��ة ،واحل��رك��ة ه��ي ال��ن�����ش��اط ال��دائ��م،
وال�شباب امل�ستمر والعطاء املتجدد ،وبهذا
املعنى تكون احلركة فعل كامل ولي�ست ردة
فعل �آنية ،فعل ين�شد الدميومة حتى ال تفقد
احلركة �صفتها .الأمر الذي يتطلب حتديد
موقع هذه احلركة من قبل ال�شعب ،وحتديد
موقع ال�شعب من قبل هذه احلركة ،كي يكون
بالإمكان �إج��راء عملية الر�صد املالئم لها،
ر�صد ال يكون فرديا �أو جماعيا �إال من خالل
نقد الذات واملراجعة النقدية.
احلركة الت�صحيحية التي قادها القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد اعتمدت هذه املعايري
عرب م�سريتها الن�ضالية ،م�سرية كانت مبثابة
امتحان ملنا�ضلي ه��ذه احل��رك��ة ،فمنهم من
متثل �أهدافها وقيمها ،ومنهم من انعطف نحو
الأنانية وامل�صالح ال�شخ�صية واملكت�سبات
الرخي�صة .الأم���ر ال���ذي �أب���رز ن��وع�ين من
الأعداء لهذه احلركة ،الأول �سافر مبعاداته
لها وملبادئها ،والثاين مقنع يتاجر بها ويعي�ش
على ح�سابها ،ويف كال النوعني ن�ستطيع �أن
نقول :لي�س الت�صحيح مبا يحقق من منجزات
فقط ،و�إمنا الت�صحيح مبا يبدل من قيم.
يف �إطار هذه املبادئ نقر�أ م�سرية احلركة
الت�صحيحية ما قبلها وما بعدها على �أنها
م�سرية احلزب وال�شعب مع ًا منذ قيام ثورة
الثامن من �آذار التي فجرها ح��زب البعث
العربي اال�شرتاكي يف عام 1963م وحتى
يومنا هذا ،قراءة مت�أنية نك�شف من خاللها
ما لهذه احلركة وم��ا عليها ،و�أي��ن �أخط�أت
و�أين �أ�صابت ،يقول القائد امل�ؤ�س�س حافظ
الأ�سد (نحن مع ال�شعب وله ،نحن مع ال�شعب
نعاي�ش م��ع��ان��ات��ه ،ون��ت��ع��رف �إىل رغباته،
ونعرب عن �إرادت��ه ،ونحن لهذا ال�شعب الأبي
نتحمل م�س�ؤولية القيادة ،ويقع علينا عبء
حتقيق تطلعاته ،وتنفيذ رغباته ،ول�سنا
من ي�شري �إىل اخلط�أ فقط ،ول�سنا من يعدد
ال�سلبيات وح�سب ،و�إمنا نحن �أوال وقبل كل
�شيء الطليعة التي تعالج اخلط�أ ،وتتجاوز
ال�سلبيات ،وت�صحح امل�سار عندما يعرت�ض هذا
امل�سار �أي خلل� ،إننا ننه�ض ب�شرف امل�س�ؤولية
يف قيادة الدولة واملجتمع ،و�شرف امل�س�ؤولية
يتطلب الن�ضال �ضد النف�س �أوال ،و�ضد
�أمرا�ض الواقع ثاني ًا .....فالبعث يف بنيته
جت�سيد ملا ينبغي �إن يكون عليه املجتمع).
ه������ذه ه����ي ق���ي���م وم�����ب�����ادئ احل���رك���ة
الت�صحيحية ،حتمل للم�س�ؤولية  ،وثقة
وحمبة وعطاء مع ال�شعب ،يعززها جمتمع
نقدي دميقراطي حر يفجر طاقات ال�شعب
وي��درك م�صالح اجلماهري ،ويزيل عواقب
التطور ،ويرتقي با�ستمرار نحو الأف�ضل،
ملتزم ًا بعقيدة البعث ومبادئها و�أهدافها
 .هذه هي روح احلركة الت�صحيحية التي
تقفز بال�شعب العربي من تطور �إىل �آخر،
تبني ق��وة ال��ع��رب الوطنية القومية دون
توقف عند ال�صعاب والعقبات� ،إنها دائم ًا
نحو الأمام ،لأنها ق�ضت على التحجر العقلي
والتناق�ض الفكري ،وجن��ت من كل املزالق
واحل��ف��ر ال��ت��ي و�ضعت يف ط��ري��ق م�سريتها،
وبالتايل رف�ضت كل ما يتنافى وروح احلزب
وقيمه ،وكل ما يعطل حركته املتجهة نحو
التقدم واملواكبة .
بهذه الروح اندفعت احلركة الت�صحيحية
ً
وممار�سة ملواجهة القوى التي حتاول
فكر ًا
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خنق العقيدة التي ي�ؤمن بها البعث ،وبهذه
ال���روح �أي�ض ًا كانت احل��رك��ة الت�صحيحية
تنظم اجلماهري وحت�شد الطاقات بوجه
�أع��داء الأم��ة العربية ،بعد �أن �أ�صبحت يف
املوقع الذي ميكنها من تطبيق املبادئ التي
�آم��ن��ت ب��ه��ا ،ويف امل��وق��ع ال���ذي ت�ستطيع من
خالله �أن تقول :ال لكل م�ؤامرات الأعداء
ع��ل��ى الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة،وال ل��ك��ل م��ب��ادرات
اال�ست�سالم التي فر�ضت عليها ،ونعم لل�صمود
وللمقاومة يف مواجهة هذه احلرب الإرهابية
االم�بري��ال��ي��ة ال�صهيونية الرجعية التي
ا�ستهدفت ق�ضايا الأمة العربية ويف الطليعة
الق�ضية الفل�سطينية .
م����ن ه���ن���ا ي���ج���ب �أن ن��ف��ه��م احل���رك���ة
الت�صحيحية على �أنها ثورة م�ستمرة ،ومن
هنا يجب �أن ن�سعى دائم ًا وبا�ستمرار �إىل �أن
نبقى جديرين بحمل لوائها قيم ًا و�سلوك ًا ،كي
ن�ضمن حلركتها املبدعة اال�ستقامة والنجاح،
وه��ذا ال يكون �إال �إذا متثلنا ق��ول القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد (نحن ل�سنا ف��رد ًا يف
احلكم ،ول�سنا قوة ع�سكرية ،ول�سنا عائلة،
ول�سنا قبيلة ،و�إمنا نحن قوة �شعبية حزبية
متثل �أو�سع اجلماهري ...ومن هنا فنحن نثق
بقوتنا ونثق بحا�ضرنا وم�ستقبلنا ).
يف ه����ذا الإط������ار م���ن ال��ف��ه��م للحركة
الت�صحيحية يبقى ح��زب��ن��ا ق���وة خالقة
مبدعة تقرها ح��ري��ة ال�شعب و�إرادت����ه،
ويف هذا الإط��ار من الفهم �أي�ض ًا يُرف�ض كل
من ي�سعى ليكون خ��ارج هذه الإرادة ،يعبث
بالآخر وي�سعد على ح�سابه .ما �أحوجنا �إىل
�أن نبقى يف م�ستوى هذا ال�شعور بامل�س�ؤولية،
نبني ال��وط��ن ،ون��واج��ه املخاطر ،كي تبقى
ث��ورة الت�صحيح يف �أوج عظمتها .الب��د من
مراجعة الذات ملعرفة الأخطاء وتالفيها،
وهذا واجب �أي طليعة تت�صدى للقيادة ،و�إال
فال مربر لوجودها كما يقول القائد امل�ؤ�س�س
حافظ الأ�سد.
ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين ظاهرة
وطنية قومية م�شرفة يف دنيا ال��ع��رب ،مل
تكن ملكا ل�سورية وح��ده��ا ،بل كانت ملك ًا
للأمة العربية ب�أ�سرها ،والدليل ان�ضمام
هذه احلركة �إىل الوحدة مع م�صر وليبيا
وال�سودان منذ �أيامها الأوىل ،رغم حماوالت
اال�ستفزاز التي مور�ست عليها ،لكنها مل
ت�ستفز بل بقيت للعرب كل العرب� ،أكانوا
معها �أم ك��ان��وا متفرجني عليها� ،أم كانوا
معادين لها ،وحتى ت�ؤكد هذه احلقيقة جل�أت
�إىل الت�ضامن العربي ،رعته وحمته ،وكانت
�صادقة يف انتهاجه لتبقى كما عهدها ال�شعب
العربي من خالل التجارب الوحدوية تعمل
با�سم العرب ومن �أجل العرب ،تدفع العدوان
عنهم وحتر�ص على كرامتهم ،و�إذا كانت
اليوم متثل قلب املقاومة يف حمور املقاومة
فلأنها لي�ست ل�سورية وحدها و�إمن��ا للعرب
كل العرب.
لو �أردنا اليوم �أن ن�صف �سورية الت�صحيح
لقلنا� :إنها متثل وقفة �شموخ و�صمود يف دنيا
العرب ويف مواجهة �أع��داء العرب ،ولقلنا
�أي�ضا �أن الت�صحيح ق�ضية عربية قامت
على �إر�ساء دعائم الإرادة العربية الوطنية
القومية الوحدوية ،ولقلنا بالن�سبة ل�سورية
�إن��ه��ا ال���دور ال��ري��ادي للوطن العربي على
امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،الذي يتكلم با�سم
ال��ع��رب وي�صمد بالعرب ،وميثل تتطلعات
العرب ،وهو لكل �إن�سان عربي و�سر ا�ستمراره،
وم�صدر القوة احلقيقية له ،لقد بات معروف ًا
�أنه ال موقف وال �صمود وال ر�ؤية �صحيحة
للق�ضايا القومية وال حتدي لأعداء العرب
�إال ب�سوريا وم��ن خ�لال��ه��ا ،وع��ن��دم��ا تتخذ
�سورية ق��راره��ا يف مواجهة ه��ذا الإره���اب
االمربيايل ال�صهيوين الرجعي ،فهي تتخذه
تعبري ًا عن �إرادة العرب ومن اجل م�صلحة
العرب.

بلى،

من حق المؤمنين العارفين بالقيم اإلنسانية أن
يرفعوا السؤال الجهير الصارخ :كيف لهذا الظلم،
والدم ،والقتل ،واالستباحة ،والخراب ،واألحقاد..
أن تمشي على قدمين في ه��ذه الحياة التي
نعيشها وال تهاب العقائد ،والدعوات اإلنسانية
إلى العدالة ،واالجتماع ،وصيغ التشاركية بدءًا من
الهواء إلى أسمى األمنيات؟!
كيف لهذا الظلم ،والجهل ،والحماقات أن تجول
بيننا ،في هذا المكان أو ذاك ،وبين أيدينا مدونات
العقل ودعواته المنادية بالحكمة ،والمعرفة
واالستقامة ،وحب اآلخر؟!
وكيف لمشهديات القتل الفردي والجماعي على
السواء ،في السلم والحرب ،على السواء أيضًا ،أن
تصير عادة للظالم القوي المستبد ،ومجرى سلوكيًا
جهيرًا بالوضوح يمشيه من دون خجل أو ندم؟!
وكيف لكل ه��ذه ال��ك��واره واألذي���ات أن تطال
األفراد والمجتمعات في ظل القوانين ،والشرائع
اإلنسانية؟! ثم كيف ،والقتل ،والدم ،والجرائم،
والخراب ،والظلم ،والجهل ،واألفعال الشائنة..
صارت جزءًا حاضرًا في حياتنا ،هنا وهناك ،في هذا
البلد أو ذاك ،وال أحد يعطي القانون ما يستحقه
من حضور ،ومهابة ،وروادع ،كيما تلجم العقول
العمياء ،واألرواح المتحجرة ،والنفوس الجاهلة،
وكيما تمحو ن��وازع األنانية وال��ن��زوات ،وح��االت
العطش إلى الهيمنة وإخضاع اآلخرين بالرصاص
والدم ،واإلخافة؟!
أقول هذا ،وأنا أرى الحروب تنداح هنا في بالدنا
االسورية العزيزة ،وفي غيرها من البلدان العربية،
وفي بلدان عدة من العالم ،وكل المواثيق والعهود
واالتفاق والتحالفات والمعاهدات أعلنت ،وصرحت
 ،وجاهرت بأن العالم ّ
ودع الحروب ،والسيما في
أعقاب الحربين العالميتين األول��ى والثانية،
وبعض الحروب األخرى التي كانت أكثر شناعة
ودموية منهما  ،وإن في أحياز جغرافية أضيق!
كيف لقوانين العالم ،والشرائع اإلنسانية وما
قالت به الكتب السماوية ،وما نادى به الحكماء،
وأهل العقول والتعبير أن تتنحى جميعًا ،وتقعد
في مقعد الفرجة على ما يحدث من حروب وجرائم
وما تحفل به من ويالت ونكبات؟! إنه سؤال بحجم
األلم الكبير الذي نراه واقعًا على األفراد والجماعات
واألمكنة واألزمنة وقد سربلها جميعًا بالدم!
وألن الموضوع كبير ،وكبير جدًا ،يكاد يغطي
سيرورة التاريخ البشري كله من مقتلة هابيل إلى
ّ
سأحمل األسطر اآلتيات رأيي
هذه الساعة ،فإنني
حول الدموية ،والقتل تجاه األفراد من المفكرين،
واألدب��اء ،والشعراء ،والعلماء ،أي أهل التعبير،
الذين تدفعهم ثقافتهم ،ورؤاهم ،والكتب التي
قرؤوها ،واألحالم التي ساهروها ..إلى أن يجهروا
بآرائهم تجاه ما يحدث ،فتكون النتيجة تغييبهم
ً
وطيهم قتال وفي وضح النهار من دون خجل أو
حياء ،واألدهى أن القاتل الذي خطط ونفد جريمة
القتل يمشي في جنازة المقتول ،ويذرف الدموع،
ويشارك في مجالس العزاء ويبكي! أي تحجر وتبلد
وال إنسانية وجسارة وصلت إليها النفس البشرية
التي لم تقتنع بشيء في الدنيا مثل اقتناعها
بالهيمنة والتسيد وظلم اآلخرين وقهرهم بالقتل
والدم والخوف!
أع��رف ،وتعرفون ،أن اإلنسانية عرفت زهوها
وأمجادها حين تصادت األف��ك��ار والعقول في
جدلية عالية من أجل التطور والتقدم ،ولم يكن
ذلك إال في زمن شيوع القيم السامية ،واألفعال
النبيلة ،والمناداة بالمساوة والعدالة والتشاركية
الحميمة في حياة إنسانية رائقة! وأعرف وتعرفون
أن مفاعيل الظلم والدم والجهل ..تجلت في أزمنة
االستبداد والقهر وإخافة الناس ،ألن التعبير،

د.ح�ســن حميد

والتقدم ،وال��ت��ط��ور ..صفات وأح�ل�ام تبدو ،وال
تتعالى إال في أوقات السلم والهناءة ،فالمقهور ال
يفكر إال بقهره ،والمظلوم ال يفكر إال بمظلوميته،
والجريح ال يفكر إال بجرحه ،أما اإلنسان المعافى،
ّ
ّ
الطلق ،الحر ،فإنه يفكر بالعالم كله ،والرقي كله،
ّ
والنبل كله أيضًا! من قال إن الطيور المحبوسة في
األقفاص تغرد؟!
وإن غردت أليس تغريدها لعنات على حابسها،
وتشوفات وأح�لام��ًا للظفر بالحرية م��رة أخ��رى،
وياألحالم الطيور التي ليست هي سوى أحالم
البشر في الحرية ،وبناء األع��ش��اش ،والرعاية،
ورفد الحياة بالجمال! وهل األعشاش من دون أمن
وطمأنينة وفراخ أعشاش؟! وهل الحياة من دون
جمال حياة؟ وهل البشر من دون حرية بشر؟!
قلت كل ذلك ،وأنا أرى ما حدث للكاتب األردني
ّ
ناهض حتر من نهاية واختتام لحياته! إنه
ال��رص��اص نفسه ال���ذي ط��ال ل��ورك��ا األسباني،
وتسيفايج األلماني ،وهمنغواي األمريكي ،وغاندي
الهندي ،إنه رصاص الظلم الذي طال الكثيرين،
ّ
ومنهم أدباء وشعراء وكتاب في سورية ،قضوا
نحبهم بالرصاص الظالم ألنهم جعلوا من الوطنية
والمواطنة كتابهم المشدود إل��ى صدورهم،
وألنهم قالوا للقاتل :أنت قاتل ،والظالم :أنت
ظالم! رشيد رويللي ،إبراهيم الخريط ،وبشير
العاني الذين انطوت حياتهم بالرصاص في أثناء
الحرب وهبوباتها اللوافح.
ّ
ناهض حتر ،قتل صباحًا وبالرصاص الظالم أيضًا
ألن��ه ق��ال :ال للحرب ،والظلم ،واالستباحة التي
تنادي بها الواليات المتحدة األمريكية ..وينفذها
ّ
أتباعها الذيليون هنا في بالدنا .ناهض حتر
ً
قتل صباحًا ألنه كان نبيال ،وحارسًا لقيم النبل،
وق��د كاثر اآلخ��رون رع��اة الحرب ،ذيليو أمريكا
من عديد أعدائه كيما يضيع دمه ويتفرق على
األيدي والجهات! ولكن المكاثرين هؤالء ..جهلة
ألنهم كلهم في اجتماعهم ،من الواليات المتحدة
ً
هاز لرأسه َصغارًا واستجابة
األمريكية ،إلى أصغر ٍ
ّ
لألوامر األمريكية ..قتلة! هم قتلة ناهض حتر!
قتله التعبير ،وال��رأي ،والحرية ..وال فرق بينهم
وبين قاتل الطفل عبد الله عيسى في مخيم
حندرات ذبحًا بالسكين! أو قاتل محمد الدرة في
فلسطين العزيزة! القاتل واحد ،والهدف واحد،
والجهل واح��د! وال��والي��ات المتحدة األمريكية
هي المسؤولة عن ه��ذا القتل ،ألنها هي من
تحرك أذنابها في جميع مناطق العالم ،ومنها
منطقتنا .كل هذا الدم ،والخراب ،واالستباحة لكل
عزيز ومقدس ..تتحمل تبعاته الواليات المتحدة
األمريكية المستبدة ،صاحبة الثقافة الدموية،
ثقافة إخ��ض��اع اآلخ��ري��ن ،أف���رادًا ومجتمعات،
باإلخافة مرة ،واإلذالل مرة أخرى؛ صحيح أن قاتل
ّ
المفكر العالمة ناهض حتر شخص ،فرد ،ذيلي،
وتابع ..لكن الصحيح الشارق كالفجر هو أن أمريكا
ّ
هي القاتلة لـ ناهض حتر ألن أدواتها هي من
اقترفت هذا الفعل الشنيع!
الشواهد على ظلم الواليات المتحدة األمريكية،
ومحوها للهويات ،وإخافة األف��راد والشعوب،
وتهديد األمن العالمي ،والسلم البشري ..كثيرة،
ّ
وكثيرة جدًا ،واغتيال ناهض حتر الموجع المحزن..
هو أحدها!

Hasanhamid55@yahoo.com
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قائد حركة الت�صحيح
والوحدة العربية

• زبري �سلطان
بعد نك�سة اخل��ام�����س ح��زي��ران ع��ام  1967التي
نتج عنها احتالل اجل��والن و�سيناء وال�ضفة الغربية
والقد�س انق�سمت ال��ر�ؤي��ا داخ��ل القيادة ال�سورية
احلزبية وال�سيا�سية يف الرد على ال�س�ؤال ال�شعبي ما
العمل بعد النك�سة ؟ .ومتخ�ض الرد عن انق�سام داخل
القيادة عن تيارين :تيار يدعو �إىل اال�ستمرار يف النهج
ال�سيا�سي واالقت�صادي الذي كان قبل النك�سة ،وبتنفيذ
كل اخلطط االقت�صادية التي ر�سمت وو�ضعت قبلها ،و�إجناز
الدليل النظري للحزب املتطرف ي�ساري ًا ،متجاوز ًا الواقع
املعريف والثقايف واملعتقد لل�شعب العربي يف �سورية وغريها من
الأقطار العربية ،وكان معظم القيادة مع هذا الر�أي.
وتيار ق��اده الرفيق حافظ الأ���س��د ال��ذي ك��ان ع�ضو ًا يف
القيادة احلزبية ووزير ًا للدفاع يقول :ما كان قبل النك�سة،
غري �صالح ما بعدها ،فعلينا �أن ن�ضع هدف ًا مركزي ًا نعمل عليه
هو �إزالة �آثار العدوان ،وا�ستعادة الأر�ض التي احتلها العدو
ال�صهيوين ،وا�ستعادة الكرامة التي جرحت يف النك�سة،
ويكون االقت�صاد ال�سوري اقت�صاد احلرب ،وبتعزيز قدرات
القوات امل�سلحة ،وبناء ت�ضامن عربي فاعل يقف خلف القوات
امل�سلحة يف عملية التحرير القادمة ،وبال�سعي لإقامة وحدة
مع م�صر والعراق من �أجل حترير الأر�ض.
رف�ضت تيار القيادة ما طرحه التيار الثاين ،و�أ�صرت على
نهجها ال�سابق ،و�سعت �إىل عدم تنفيذ ما طرحه الرفيق
حافظ الأ���س��د ،ب��ل �إىل ا�صطناع ���ص��راع معه وم��ع القوات
امل�سلحة التي كان يقودها ،وتطرفت �أكرث حني رف�ضت �أي
لقاء وحدوي عربي يخدم املعركة القادمة لتحرير الأر�ض،
مما خلق �أزمة يف القطر تطلب عقد امل�ؤمتر القطري الرابع
اال�ستثنائي يف نهاية �شباط  1969ملناق�شة الأزمة ،و�أدىل
الطرفان بر�أيهما يف امل�ؤمتر ،وناق�ش امل�ؤمتر الر�أيني ،وختم
اجتماعاته بالت�صويت واملوافقة على ر�أي الرفيق حافظ
الأ�سد ،و�أعلنت القيادة ال�سابقة موافقتها على قرار امل�ؤمتر
ور�شحت نف�سها من جديد على �أ�سا�س تنفيذه ،وعاد الرفيق
الأ�سد والقيادة �إىل قيادة احلزب.
ولكن القيادة كما بدت ب�أنها قبلت ق��رارات امل�ؤمتر على
م�ض�ض بعد �أن ف�شلت ما �أرادت يف امل�ؤمتر القطري ،فدعت
�أن�صارها �إىل عقد امل�ؤمتر القومي العا�شر اال�ستثنائي لتطرح
ما تريد ،مما دفع قواعد احلزب يف ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين
الثاين � 1970إىل �إزاحتها من القيادة ،وااللتفاف حول
الرفيق حافظ الأ�سد لقيادة احلزب والبالد ،لبناء �سورية
احلديثة ،وا�ستعادة الأر�ض والكرامة.
�سعى الرفيق حافظ الأ�سد منذ الأيام الأوىل لقيام احلركة
الت�صحيحية �إىل بناء القوات امل�سلحة وت�سليحها ب�أحدث
الأ�سلحة خلو�ض املعركة مع العدو ال�صهيوين ،وعمل على
بناء ت�ضامن فعال مع الأقطار العربية ،والعمل لبناء وحدة
عربية فعالة مع الأقطار العربية املتحررة ،فزار بغداد بعد
الأ�سبوع الأول لقيام احلركة الت�صحيحية من �أجل �إقامة
وحدة �سيا�سية وحزبية مع العراق ،فكان يرى العمق الفعلي
ل�سورية هو العراق ،ثم م�صر .ورغ��م �أن��ه �أم�ضى يف بغداد
ثالثة �أيام يحاور ويناق�ش من �أجل دفع القيادة العراقية
�آنذاك �إىل قبول الوحدة احلزبية وال�سيا�سية �إال �أن تلك
القيادة كانت يف واد �آخ��ر ،والقائد الراحل حافظ الأ�سد
يف واد �آخر ،فهم يطالبون مبحاكمة من قام بحركة الثالث
والع�شرين من �شباط ،وهو يدعوهم �إىل تعزيز القدرات
ال�سورية والعراقية يف مواجهة خطر الكيان ال�صهيوين على
البلدين وعلى الأمة العربية جمعاء ،ويطالبون ب�شروط كما
قال� :شروط املنت�صر على املنهزم وعاد �إىل دم�شق دون �أن

يقطع الأمل يف العراق.
وقبل انق�ضاء �شهر على قيام احلركة الت�صحيحية ذهب
�إىل القاهرة ،و�أجنز فيها االحتاد الرباعي الذي �ضم �سورية
وم�صر وليبيا وال�سودان ،ال��ذي و�ضع هدفه الأول حترير
الأرا�ضي العربية املحتلة ،وبعد عدة �أ�شهر طور الرئي�س
ال��ق��ائ��د االحت���اد ال��رب��اع��ي �إىل وح���دة احت��ادي��ة ثالثية
با�سم ( �إحت��اد اجلمهوريات العربية ) �ضم �سورية وم�صر
وليبيا ،ف�أوجد كيان ًا �سيا�سي ًا عربي ًا له رئي�س دولة ،ورئي�س
وزراء وجمل�س �أم��ة ود�ستور وكيان �سيا�سي ،ول��وال الت�آمر
الداخلي واخلارجي لأ�صبح هذا الكيان عظيم ًا ي�ضم معظم
ال��دول العربية ،ولكن امل�ؤامرات منعته من حتقيقه ،وكان
من �أهم �إجنازاته حرب ت�شرين التحريرية ،وف�شل احتاد
اجلمهوريات العربية بعد تلك احل��رب ب�سبب امل���ؤام��رات
العربية والغربية.
مل ينقطع الأم��ل لدى القائد امل�ؤ�س�س من حتقيق �إجناز
الوحدة العربية ،و�إن بد�أت بني قطرين عربيني خمتلفني
يف النظام ال�سيا�سي ،وتقارب مع الأردن عام  ،1975و�أجنز
جمموعة م��ن اخل��ط��وات ال��وح��دوي��ة معه على ال��رغ��م من
معار�ضات الداخل واخل��ارج ،وا�ستمرت لفرتة زمنية ،حتى
ا�ستطاع الغرب والعرب من �إف�شالها ،وهكذا توقفت اخلطوات
الوحدوية بني البلدين الرتبوية والثقافية واالقت�صادية
والتن�سيق ال�سيا�سي.
وعر�ض الرفيق امل�ؤ�س�س الوحدة بني �سورية الدولة وبني
فل�سطني ممثلة يف منظمة التحرير الفل�سطينية ،وهذه
�أكرب خطوة �أعلنها الرفيق القائد من �أجل فل�سطني والأمة
العربية ،ملنع التفريط بفل�سطني �أر�ض ًا و�شعب ًا ،وكانت وحدة
غربية حيث �ستقام ما بني دولة قائمة �أر�ض ًا و�شعب ًا وكيان ًا
�سيا�سي ًا معرتف ًا ب��ه دول��ي�� ًا ،وب�ين منظمة ال ت�سيطر على
�أر���ض ودول كربى عدية تعدها �إرهابية ،خطوة جتعل من
�سورية تتحمل كل تبعات حترير فل�سطني ع�سكريا و�سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا ،لكن مع الأ�سف مل تدرك املنظمة �أهميتها على
�صعيد الق�ضية الفل�سطينية ،فرف�ضت عر�ض القائد� ،أ�ضاعت
فر�صة تاريخية ال ميكن �أن تتكرر.
ويف عام � 1978أجنز القائد امل�ؤ�س�س ميثاق العمل القومي
مع العراق ،والذي يدعو �إىل دمج البلدين يف كيان �سيا�سي
واقت�صادي وع�سكري واح��د ،يحقق حلم العبثيني والأم��ة
العربية كلها ،ب�إقامة دولة عربية ق��ادرة على بناء دولة
عظيمة متقدمة خ�شى منها �أعداء الأمة العربية من عرب
وغرب ومن داخل البلدين ممن جعلوا مطامعهم ال�شخ�صية
فوق م�صلحة الأمة ،فت�أمروا على امليثاق ،و�أ�سقطوه قبل �أن
ينجز �أوىل خطواته.
ويف عام � 1980أعلن الرئي�س الليبي الراحل معمر القذايف
عن ا�ستعداده لقيام وحدة اندماجية مع �سورية ،فا�ستجاب
الرئي�س القائد ل��ل��دع��وة ،فذهب �إىل طرابل�س ،والتقى
الرئي�س القذايف وبحث معه مما دعا �إليه ،ووافق الرئي�س
القائد على الوحدة االندماجية ،ولكن ما �أن �أظهر الرئي�س
جديته يف حتقيق هذه الوحدة ،حتى تن�صل منها القذايف،
وو�ضع العراقيل وال�شروط التي �أوقفت هذه الوحدة.
وبقي الرئي�س القائد ي�سعى وينا�ضل حتى �أخر دقيقة
من حياته من �أجل �إقامة الوحدة العربية ،حتى ولو كان
القطر العربي ال�سوري لي�س فيها ،فهو القائل كل وحدة بني
قطرين عربيني �أو �أكرث حتى ولو مل نكن فيها ن�صر للعرب.
لأنها يف ر�ؤيته هي الطريق ال�ستعادة الأمة العربية جمدها
وح�ضارتها وقوتها.

رحل
الذين نحبهم
• خالد �أبو خالد
ذهب الذين نحبهم ..ذهبوا غري �أنهم مل يغيبوا..
�إذ يح�ضر معهم ما متثلوا من �أف��ك��ار ..وما �أدرك��وا من
جتارب ..ما عا�شوا من �أجله عن امتداد �سنوات عمر..
كانوا فيه جوهرة اجل�سر� ..ألقه ..و�آفاقه..
حمدان ..حمدان ..كما �أحب ا�سمه ..و�أحببناه..
كما تعلم من �شعبه ..و�أمته ..وكما متثل �سلم القيم
فيهما ..هو ال��ذي يح�ضر الآن بينننا ..وجتتمع من
�أجله..
ـ �إذ ما �أردن��ا تف�صي ًال يف القول فل�سوف ..نغرق يف
تف�سر وتهم يف التغيري..
تفا�صيل حيوية مثابرة ..لكي ّ
ت�أ�سي�س ًا على فكر قومي عربي �أ�ضاء مرحلة من تاريخنا
كانت حافلة ..باالنك�سارات كما يف حماولة االنت�صار..
ومل تكن املحاولة �أق��ل كلفة يف كل حاالتها ..من
م�ستوى الأمة �إىل م�ستوى الفرد..
وكان حمدان يف كل ما كتب واجنز يحاول �أن يقول
ما يحب قوله ..يف �أوقات عزّ ت فيها املنابر التي ت�سابق
على اعتالئها �أ�صيلون ..وطفيليون لكنه مل يكن �سوى
مع الأ�صيلني الذين �آمنوا وقاتلوا ..ومل ينك�سر لهم
رمح برغم كل االحباطات واالنك�سارات ..فكان رافعة
لذاته ..كما كان رافعة لوجدان النا�س العاديني يف
�أن ي�صلوا �إىل يقني يح�صن �أمتنا من غائالت الأيام..
وع�سف الظروف..
متثل حمدان قيم الأم��ة ..فحاور ..وناق�ض وبحث
يف كل ما تطرحه علينا الأ�سئلة الكربى ..يف الوحدة
واحل��ري��ة ..واال�شرتاكية التي ر�أت �أنها ال تكون �إال
با�ستلهام خ�صائ�ص الأمة ..ومعطياتها ..و�آفاقها ..وال
نكون ن�سخ ًا عن ن�سخ� ..أو قو ًال عن قول..
وحني ذهبت منذ بداية لتحديد العدو ..وهويته،
وم�سانده ..مل يخطئ..
فقد ر�أى يف العدو ال�صهيوين العدو الأول يف الأر�ض
العربية ..العدو الأول للأمة العربية..
وحني نظر �إىل العامل ..قدر مبعرفة املتمر�س �أن
الغرب املتوح�ش هو احلا�ضنة العملية والتاريخية لهذا
العدد..
وح�ين ف�سر ال��ه��زمي��ة ..مل يتوقف عند العوامل
اخل��ارج��ي��ة ل��ه��ذه ال��ه��زمي��ة م��ن النكبة �إىل النك�سة
كما ا�صطلح عليها ..و�إمن��ا �أكد على العوامل الذاتية
للهزمية ..كما للنكبة ..و�أع��ط��ى متلقيه املفاتيح
التي ت�ساعد على الفهم والإدراك من جهة ..وعلى
التخطي ..من جهة ثانية..
و�إذا ك��ان لنا �أن نو�صف �صديقنا ورفيقنا حمدان
حمدان ،ب�أنه واح��د من النخبة ..فنحن على حق..
لكن النخبة نخبتان ..الأوىل منظّ رة وتتحدث �إىل
النا�س من فوقها والثانية من النخبة التي التحمت
بهموم �شعبها و�أمتها ،وهو �إن الثانية ينتحي ..وال�شك
يف ذلك ..كما عرفناه ..وكما نعرفه.
يغيب ..حمدان ح��م��دان ..نلوح ل��ه ..لكنه عنيد
احل�ضور ..يف ما كتب ،وفيما ناق�ش ..وفيما حلل..
وفيما تتو�صل �إليه.
و�إذ نقول له� ..أنت من الذين نحبهم ..ن�ضيف..
حمدان ..حمدان..
و�أنت من الذين �آمنوا ..وقاتلوا..

قضايا وآراء

•فلك ح�صرية
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ثقافة تنويرية متجددة...
ثقافة انتماء وارتقاء ومقاومة ووطن

يقال� :إن م�صطلح الثقافة من �أكرب
امل�صطلحات ا���س��ت��خ��دام�� ًا يف احل��ي��اة
العربية :قدمي ًا وحديث ًا ،وب�صراحة
ن�ؤكد على �أن ه��ذا امل�صطلح من �أكرث
امل�صطلحات �صعوبة يف �إيجاد تعريف
جامع م�شرتك ،ثابت هو بعينه كباقي
امل�صطلحات ،فالثقافة الب ّ��د �أن ت�ؤخذ من
كل علم بطرف ال �سيما و�أنها ت�شمل :علم
االجتماع واالقت�صاد والنف�س ،وال�شريعة
ومعرفة التاريخ و ..و ..حتى �أنها قد متتد
�أحيان ًا �إىل علوم �أخ��رى كعلوم الفيزياء
والهند�سة والطب...
�إن م�صطلح الثقافة وبب�ساطة �إمنا يق�صد
به جمموعة املعارف الإن�سانية التي يكت�سبها
الإن�سان وت�ؤثر يف تفكريه ،ويف فهمه للأ�شياء
ويف �سلوكه و�أخ�لاق��ه ،وحتى يف عالقته
بخالقه واملجتمع واحل��ي��اة و�شتى العلوم
الإن�سانية واملعارف والآداب وغريها ،من هنا
نرى �أن القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد /رحمه
اهلل� /أدرك عمق مفهوم الثقافة وحتدث يف
ا�سرتاتيجياتها بوعي امل�ؤ�س�س الذي اجتهد
و�سعى دوم ًا �إىل �ضرورة الإم�ساك والتمكن
وال�سعي �إىل الثقافة بكل ما �أوتي الإن�سان
ال�سوري بخا�صة والعربي بعامة ملا لهذه
املعرفة واملجمع العلمي والفكري واحل�ضاري
واالج��ت��م��اع��ي والإن�����س��اين م��ن ت���أث�يرات
عميقة ،وب��ال��غ��ه ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى املجتمع
والأف�����راد والأوط�����ان والأمم ،ف����إن تكن
مثقف ًا فذلك يعني �أنك ح�ضاري بتفكريك،
و�أحالمك ،و�سلوكياتك وحر�صك على بناء
وطن احل�ضارة والتقدم ،و�أن تكن �إن�ساني ًا
فالثقافة توفر لك مناخ الأخوة والت�سامح
واملحبة وا�ستيعاب الآخر� ،أي ًا كان اجتاهه
االجتماعي والديني والفكري ،حيث يبقى
الدعامة الأ�سا�س للتقارب واخت�صار
احلوار ّ
امل�سافات وت�صحيح امل�سارات و�إ�شاعة روح
التعاون واالح�ترام ،وتق ّبل الآخر ،و�صو ً
ال
�إىل وطن يغنيه التنوع يف كافة االجتاهات،
ويق ّويه االنفتاح والوقوف من الآخرين وفق
م�سافة واحدة.
لقد اخت�صر القائد امل�ؤ�س�س كل ذلك يف
قوله امل�أثور:
(الثقافة هي احلاجة العليا للمجتمع،
وكل حاجات
الإن�سان حمدودة �إال حاجة الثقافة)..
حد:
الثقافة ال ..ولن تقف عند ّ
الثقافة �إذن حاجة لكل جمتمع ولكن
لي�ست ك�أي حاجة� ،إنها تت�سم بالعلو والقوة
وال�ضرورة وال�سمو ثقافة فيها من الرتاث
الفكري ما تتميز به �أمة عن الأمم الأخرى
وفق ًا لثقافتها ،ووفق �سمات تلك الثقافة،
وطبيعتها ،و���ص��ورة العالقة واالرت��ب��اط
الوثيق ما بني واق��ع تلك الأم��ة من جهة
وتراثها احل�ضاري والإن�����س��اين والفكري
والتاريخي من جهة �أخرى ،لتتك ّون من تلك
العوامل واملعطيات ثقافة جمتمع ما تكون
للتقدم �أو
امل�ؤ�شر الدقيق واملعيار الأو�ضح
ّ
التخلف ،وللمكانة ال�سامية والدور الفاعل
امل�ؤثر �أو العك�س يف حياة الأمم والتاريخ

الب�شري.
�إن ما حتمله عبارات القائد امل�ؤ�س�س حول
الثقافة ودورها ،و�أهميتها ببالغة موجزة
ومعان ال حدود لها �أو ال ت�ؤطر بقوالب ذاتها
�أو معطيات ميكن ح�صرها لدليل على �أن ما
قد يعتربه البع�ض جتاه الثقافة من كونها
ذات ت�أثري حمدود وبعد ال يذكر لهو هراء،
وجهل ،وعدم دراية وق�صر نظر ال�سيما وقد
�أثبت الأزم��ات التي تعاين منها الب�شرية
�ضرورة التم�سك بالثقافة واحلاجة �إليها
كمعزّ ز ،وحامل ر�سالة ،وحاجة احلاجات
لكل زم���ان وم��ك��ان و�شعب وك��ي��ان ،لتبقى
���رة ،وال��ن��زع��ات التكفريية
احل���رب امل���دم ّ
والإرهابية والال�إن�سانية مرتبطة وب�شكل
غري مبا�شر ومب�صداقية املنطق والقول،
وبحقيقة م��وج��ودة �سيان �شئننا الإق��رار
بها �أو �إنكارها وجتاوزها ،بفعل غياب العقل
املثقف الواعي ،احل�ضاري والتنويري عن
ال�ساحة املجتمعية ،تارك ًا املجال حللول
املتف�سخ مكانه
العقل ال�سطحي الغريزي
ّ
معلن ًا بداية انحدار املجتمعات الب�شرية
نحو ال�سلوكيات البدائية الهمجية ،حيث
وت�سيطر فيها مظاهر القتل وال��ت��دم�ير،
واخلالفات والتع�صب وقانون الغاب يف حني
حت ّول �سيطرة العقل الواعي ،املثقف ،املتن ّور،
هذه املجتمعات �إىل �أمناط ح�ضارية ،ت�سود
فيها ثقافة الت�سامح واملحبة والتفاين من
�أجل الآخر وتغيب الـ �/أنا /يف الـ /نحن/
مما ي�ؤهل تلك املجتمعات لالن�ضمام �إىل
م�سرية احل�ضارة والتقدم واالزدهار.
غي�ض ..من في�ض:
�إن احل���اج���ة �إىل ث��ق��اف��ة ويف جممل
اخت�صار ل�ضرورة وجودها وفاعليتها عرب
ما �سبق و�أ�شرنا �إليه من تف�سري ولو ب�سيط،
لتلك احلاجة امللحة والهامة والأ�سا�سية
من حاجات املجتمع ،كما �أكد عليها القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد� ،إمنا تربهن على �أنه
عندما ي�صنع القائد تاريخ ًا ومرياث ًا كبريين
ل�شعبه ف�إنه يبقى خالد ًا يف �أعماق ال�شعب
ووج��دان��ه ،ويف تفا�صيل حياته حتى بعد
م��رور �سنوات على رحيله .يقول لو�سيان
بيرتالن رئي�س جمعية الت�ضامن الفرن�سية

العربية:
“�إن الرئي�س حافظ الأ���س��د �شخ�صية
عظيمة وفذة .و�ضع �سورية مبكانة االحرتام
وال�صداقة م��ع ال���دول (الأوروبية)” �إن
ال�شعار ال��ذي طرحه القائد امل�ؤ�س�س مل
يكن جمرد �شعار تتبناه امل�ؤ�س�سات الثقافية
خالل فعالياتها الثقافية ،و�إمنا هو خال�صة
�إميان حقيقي وواقعي ب�أن الثقافة من �أهم
حاجات الإن�سان الرئي�سة و�أكرثها الت�صاق ًا
به ومبعيار تقدمه ووعيه ،واحلقيقة �أن
احلركة الت�صحيحية املباركة �أعطت اجلو
الثقايف العام بعد ًا تاريخي ًا وقومي ًا �أر�سى
املعنى الكامل لأب��ع��اد النه�ضة ،وقواعد
النه�ضوية يف خمتلف فروع املعرفة بحيث
يحق لنا �أن نطلق ر�أينا بقوة وثقة ون�ؤكد
ب���أن ه��ذه احلركة املباركة رع��ت الثقافة
رع��اي��ة ت��ام��ة فتنامى فيها خ��ط بيانها
م�ش ّك ً
ال ظ��اه��رة متفردة انتزعت �إعجاب
العدو قبل ال�صديق ،و�شملت احلياة بكامل
جوانبها :احلياتية والفكرية والرتبوية
والإعالمية ،فكان تكرمي املبدعني جت�سيد ًا
لقول القائد امل�ؤ�س�س :يف كل بلد مبدعون
علينا �أن نكت�شفهم ،وندفعهم نحو مزيد من
الإبداع ،ليبقى هذا لي�س مب�ستغرب على �أن
تخ�ص املبدعني بعناية خا�صة ،وت�ؤمن لهم
املواد الالزمة ،والأوقات املطلوبة والأموال
الكافية تذلي ً
ال لكل ما ميكن �أن يعرت�ضهم
من �أجل اال�ستمرار يف متابعاتهم الإبداعية
و�شغلهم املتفوق ولتتوج العناية واالهتمام
بتكرميهم ،ومنحهم الأو���س��م��ة و�شهادات
التقدير وه��و تقليد مل يكن م��ع��روف�� ًا من
قبل ،وبات عادة وتقليد ًا �سار عليه اخللف
ال�صالح ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد لإميانه
ب�أن الإبداع �أ�سا�س البد منه لتحقيق التقدم
والتطور والتحديث ،وتتويج ما بد�أه القائد
امل���ؤ���س�����س م��ن ع��ط��اءات وم��زاي��ا يف املجال
الثقايف مما مكّن من ن�شر الثقافة اجلادة
ال��ق��ادرة على مقاومة التطبيع ،وجمابهة
�أ���ش��ك��ال ال��غ��زو الثقايف ال��ذي م��ن �أه��داف��ه
اال�سرتاتيجية طم�س هويتنا العربية
الأ�صيلة ،واغتيال تراثنا وموروثنا� .إ�ضافة
ر�سل الكلمة ..جند الر�صا�صة:
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�إن م��ا �شهدته �سورية يف ظ��ل احلركة
الت�صحيحية امل��ب��ارك��ة م��ن نهو�ض ثقايف
وم��ع��ريف ك��ب�يري��ن و�إغ���ن���اء حل��رك��ة الفكر
املعا�صر بفكر واق��ع��ي قومي ملتزم ،يعرب
عن هويتنا الثقافية ،ويتم�سك بثوابتها
القومية ،و�إح��ي��اء للرتاث العربي و�إب��رام
العديد من االتفاقيات جت��اوزت اخلم�سني
اتفاقية ما بني �سورية وال���دول العربية
ال�شقيقة والأجنبية ال�صديقة ،وزي��ادة
حجم املطبوعات والإ����ص���دارات والكتب
املتعددة االجت��اه��ات وامل�ضامني والفنون
وزي����ادة االه��ت��م��ام ب��احل��رك��ة امل�سرحية
وال�سينمائية ،و�إن�شاء املعهد العايل للفنون
امل�سرحية� ،إ�ضافة �إىل الزيادة الكبرية يف
عدد املراكز الثقافية ليجعلنا نفخر ونعتز
مبا حتقق من تقدم وغنى وح�ضور للثقافة
يف �شتى املجاالت ويف خمتلف ال�صور ،وال
نن�سى �أبد ًا ما �أهداه القائد امل�ؤ�س�س للكتّاب
ال�����س��وري�ين م��ن خ�ل�ال �إ����ص���داره امل��ر���س��وم
الت�شريعي رقم  /73/بتاريخ 1969/2/4
القا�ضي بت�أ�سي�س احت��اد الكتّاب العرب
كمنظمة ر�سمية معرتف بها ،لها كيانها
امل�ستقل و�شخ�صيتها االعتبارية ،لت�أتي بعد
ذلك اخلطوة التالية ب�صدور القانون رقم
 /31/ت��اري��خ  1971/12/12القا�ضي
مبنح احتاد الكتاب العرب تويل مهام رقابة
امل�ؤلفات الإبداعية� ،أولئك الكتاب الذين
خاطبهم بقوله:
((�سنعمل على �أن نوفر للكتّاب املناخ
احلر املالئم كي ميار�سوا الكتابة والت�أليف
مطمئنني �إىل حا�ضرهم وم�ستقبلهم ،وال
رق��اب��ة عليهم ���س��وى رق��اب��ة ال�ضمري وما
يفر�ضه االلتزام مببادئ �أمتنا وق�ضاياها
الكربى))
ه�ؤالء الكتّاب الذين يعي�شون اليوم اجلرح
الكبري ل��وط��ن مل ول��ن ينهزم وق��د متثلوا
�صورة الوطن فيما انتجوه للفكر والثقافة
ال �سيما و�أن احل��رب الكونية على �سورية
كانت وما ت��زال �أهدافها املعلنة وعنوانها
الأول :ا�ستهداف الثقافة كحامل ور�سالة
و�أداء وم�ستقبل ومل ال والثقافة بحد ذاتها
تعني البناء واالنتاج واخل�صو�صية والتميز
واملثاقفة احلقة مع العامل ،وعلى ال��دوام
ك��ان ال�����س��وري��ون ه��م ب��ن��اة ال��ع��امل� ،أول��ئ��ك
الذين متثلوا �صورة الوطن فيما انتجوه
للفكر والثقافة واحل�ضارة والإن�سانية� ..إن
حملة الأقالم احلقيقية لن تكون حروفهم
�إال ر�صا�ص احلق يف وجه فقهاء الظالم ولن
يكون مدادهم �إال نب�ض دماء ال�شهداء الذين
كتبوا �أروع الق�صائد و�سطروا �أنبل املالحم
ب��اق وق��ائ ٍ��د م���ؤم��ن ب�شعبه
تخليد ًا لوطن ٍ
وبحق �سورية يف العي�ش بحرية وكرامة
و�شموخ و�سيادة.
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تراتيلٌ على
بوابة الوطن

عَ و َد ُة يُو�سُ ف...

•ليندا �سلمان �إبراهيم
ال َّ
ال�ش ْم ُ�س..
يء..
ال
ُ
القمر ال َو ِ�ض ُ
ٌ
اجدات
واكب َ�س
َو ال ال َك ُ
عندَ عر�شِ ي..
يعقوب»
بلْ َو ْجهُ «
َ
«الكظيم»..و � ٌ
إخوة
َ�ضلُّوا ِ�ص َ
وح �إ ْذ
راط ُّ
الر ِ
َ
«خ َل ُ�صوا نجَ ِ َّيا»..
ما كانَ ر�ؤيا ما ر�أيتُ ..و
ال�س َّر العل َّيا!...
ِ
لكن ِّ
ح ُل ُم ال ُّن ُب َّوة هدَّ ين ..
ُ
تولول
و �سنونُ حزنِ «�أبي»
يف دمي ..
ُ
يهتف َوااااا
و جوا ُه
« ُبن َّيا..»..
أ�سراب ِّ
الظ َباءِ
َو َّد ْعتُ � َ
رج ُروحي..
َ
مب ِ
و ات ُ
معارج النَّجوى
َّخذت
َ
ُم ِ�ض َّيا..
«العزيز»
ما دا َر يف خ َلدِ
ِ
ً
َ
�سوف
ب�أنَّ
قافلة من الأحزانِ
ُت ِقلُّني لق ُُ�صو ِر عِ ْ�شقِي..
غيب
ثم ترتكني � ِ
أواجهُ َ
�أ َّيامي �شق َّيا..

هَ لْ كان َ
يلز ُمني
الغياب..و�شهو ُة
ُ
الذئب الربئ..
ِ
ل َ
أدرك املعنى
إلهي
املُ َ
�سافر من � َ

َّبي
بل دمو ُع “�أبي” الن ّ
تطلُّ من حويل ُب ِك َّيا..

و نِ�سو ًة َّ
قط ْعنَ �أيدِ َيهُنَّ من
وله َعـ َل َّيا!!..
ٍ
َ�س� ُ
أقول يا “امر�أتي”
وداع ًا..
ذا “قمي�صي” ُقـدَّ من ُق ُبلٍ
..و من ُد ُب ٍر ...
و َ
ُ
“غيابة “ ُ
احل ِّب
تلك
العلي جتدُّ بي وجد ًا لأرج َع
ِّ
..
لي�س تعنيني ال ُّن ُبوء ُة ..و
الكواكب!!..
ُ

ال�س َّر ال َع ِ�ص َّيا
�أودعتُه ِّ
ُ�ص ُّبوا دمو َع الوجدِ من ُمقلِ
املراثي..
وارف ُعوا يل َ
عر�ش والدِ َنا
َع ِل َّيا..
..اجلب
يو�س ُف
�أنا ُ
ُّ
..العزيزُ ..
ُ
�صفاتي
..بع�ض
احل�سنُ
َ
احل�سنى ..و ُ
في�ض
واجدِ ي..
َم ِ
ني ..
ملء احلن ِ
�أنا عائدٌ َ
غافر..
و ٌ
فته َّي�ؤوا ..
قد ُ
عدت من �سفري �إل َّيا..
ال َّن ُّ�ص الفائز باملركز الأول
يف جائزة عمر �أبو ري�شة لل�شعر
العربي»2016

عَ �سَ لُ القيا�صرة

عم
َ�ص َر َخ الغدير هنا َن ْ
ني
مهب اليا�سم ْ
�إنَّ الغواية يف ِّ

حتت ُّ
ال�ساطعاتِ و
ال�شمو�س َّ
رو ُمك ُْم َ�ض َر ُبوا تمَ َ ادوا.........
�صر املَ ْ�س ُنونِ
ِب ُ�س ُي ِ
وف هذا ال َق ْي ِ

......
َخ َر َجتْ �أُنُو َث ُة نهدها من كهف �أنثى

عادوا !! .....

�صادها ال َّر ُج ُل الذي
ين املاء �أج�ساد الرمايةِ عن
ُيخفي بِدِ ِ
خوم قد تبدَّ تْ
تبا�شري العيونِ ال�سابحاتِ ِبال ُت ٍ
يف ُ�سدول اخلائفنيْ........
َل ْ�ستُ الذي �أم�ضي على َق ْح ِط ال�شفاه ُم َّ
عذب ًا

ا�ص َر ِة الذينَ
ال ُ�س َّم يف َع َ�سلِ ال َق َي ِ
ا�س َت ْب�سلوا
ْ
لكنَّ َف ْو َج املارق َ
ني ِب ُخ ْب ِثه ِْم
أعراب نادوا .......
من كذْ بةِ الإِنْ�سانِ يا � ُ
ال تهجروا �أر�ض املواعيدِ التي َط َم َرتْ
ني !!............
عِ دَ اها حتْ تَ �أجماد ال�سن ْ

بالريق غيث ًا �شافي ًا

ال تقتلوها حتْ تَ َك ْع ِب هِ َر ْقلِها

هذي
الغيوم بنا َع َلتْ
ُ

ذاك الذي ي�أتي على الأ�شعار كي ال حتْ َ
فظ

تلك التي ِبدُ َخانها
نا ُر النَّوى َو َ�ص َلتْ �إىل �سِ ْر ِب احلنني ْ
..........
***************

ري حم ّبتي لبالدي
�إنيّ �أ�س ُ
فالعرب �أهلي وال�صدوق ف�ؤادي
ُ
ملا ولدت فالت مذهب يف دمي
ودم العروبة جاء بامليالد
عابر
كان انتمائي وليد ٍ
جمد ٍ
قد عاث فيه فلول �أهل ّ
ال�ضاد
أم�س تفاقم جوده
�أبكي على � ٍ
وطواه حا�ضرنا بكل متادي
وطن هوت �أركانه
�أبكي على ٍ
وغدا بنوه �ضحية اجللاّ د
وطني مناهله تقا�سم ماءها
جمع �أطاح ب�سمعة الأجداد
ٌ
وتقا�سموا �أر�ض الطهارة والتقى
وجت َّمعوا يف �ساحة الأحقاد
غفلة
هم �إن �أجادوا فجودهم يف
ٍ
عنّا و�أهل اجلود دون �أيادي
ماء �أتى
ماذا �أقول ويف فمي ٌ
من جودهم فطغى على �إن�شادي
ح�سب العروبة �أن ترى ماذا جرى
بل ماذا يجري يف ربوع بالدي
ح�سب العروبة �أن تقول لأهلها
عودوا �إىل التقوى بدون مزاد
تقواكم ميزان حبكم الذي
�شح بينكم والت منادي
قد َّ
نبع العروبة ال ُّ
جتف مياهه
ومياهه تطفي ظماء ال�صادي
و�أنا على عهدي �أظلُّ مرابط ًا
ح�ضن العروبة فيه طاب و�سادي

“قمي�صي” ،خال�ص ًا ،
هذا
ِ

..و البخو َر..
القمح النَّ�ضري..
خزائنَ
ِ

و �أنا مِنَ َّ
ال�ش َفةِ الربيئةِ �أرتوي

•جميل حداد

�أنا عائدٌ من غربتي ..

يف غدي..و � َ
أعي�ش
منف َّي ًا  ..ق�ص َّيـــا!!؟
�أنا عائدٌ يا “�إخوتي”..
ُّ
دقوا لأجلي َّ
أجرا�س
كل �
ِ
ني..و ه ِّيئوا َّ
كل التكايا
احلن ِ

•يا�سني الرزوق

ني ........
رعب اليق ْ
ال�ص ْرخاتِ يف ِ
َّ
اذيب التي
يا ويلتي هذي الأَ َك ُ
َغ َل َبتْ بزُ و َغ النُّو ِر َق ْ�سر ًا يف قناديل الذينَ
قهم ُنذِ ُروا و ْ
مل َي َزلوا على
ل َِ�ش ْر ْ
وح جادوا ..............
عهد الفدا ُّ
بالر ِ

ال تذبحوا طفل ال�ش�آ ِم ِ َف َع ْر ُ�ش ك�سرى قد
يعانقْ ظلَّهُ

شعر

***************

ما�ض �سبانا .........
ل�ستُ الذي يبكي على ٍ
ْ
ل�ستُ الذي ُيطوى مع ُ
اخل َّوانِ يف ُكت ُِب
اخليانة كلَّما �شربوا دم ًا
و د ُم الرجولةِ َ
ني
ي�س ِبقُهُ الأن ْ
�سال ْ
...................
عرو�س من حمانا ............
قالتْ
ٌ
َ
طفلة ال َغ َج ِر ا َ
حل َيارى يف ترا ِب ِك و�شْ ُم
يا
عابرين..........
قوم
ْ
ٍ
م َّرتْ َف َل ْم َت ْ�س َتنْطِ ِق الأحرار َبلْ
ني
ال�صامت ْ
َ�ص َّبتْ عبيد ًا يف ك�ؤو�س َّ
..........
لب على �أقدا�سها
َح ٌ
لن ُي َح َّل
هامت ِل َت ْبقى يف دماء اجلرح ُلغْز ًا ْ
بغيرْ ِ ُطلاَّ ِب املنايا كلَّما
ا�ست ْعذبوا
�صدُّ وا ب ُلقْياها الذينَ ْ
الغدير و �أقدموا
�شرب احليا ِة مِنَ
ِ
َ
ني !!.............
�أمم ًا على قتل البن ْ

هذا الع�شق الأبدي
• فاديا غيبور

�صباح �آخر..
يزهو
ٌ
والزقزقات ت�شدّ ين
وك�أن عر�س ًا للع�صافري
ال�صغرية
ترق�ص بني �أحالم
وهي
ُ
احلديقة وهي
ِ
العتب!..
توغل يف
ْ
آخر..زمنٌ ي�صو ُغ
هو ذا زمانٌ � ُ
ر�ؤاه
وله
يف ٍ
وي�سرقني من الأحالم يوجعني
وله
منٌ ي�صوغ خطاه يف ٍ
وي�سرقني من الأحالم ..يوجعني
وي�س�ألني عن ال�ساحات يف �أعياد قريتنا
عن الأطفال ينطلقون عند الفجر
تزل
والأحال ُم مل ِ
ٌ
أ�شرعة
على �أجفانهم �صو ٌر و�
وبع�ض
حفيف �أغ�صانٍ
ِ
ُتراق�ص �شعرها يف الفج ِر ...
ً
قافية دم�شق ّية
ت�سبح يف مدى الأحالم
ُ
مرة رمنتُ � ً
أغنية
فكم من ّ
تناثر ما تبقى بني �أ�سرا ِر احلدائق
ُ
من �شجون..
الفجري يهمي مرتف ًا
كان الندى
ّ
العا�شق الن�شوانِ باملط ِر
الرتاب
فوق
ِ
ِ
للوطن املفدّ ى
أبدي
�أال يا ع�ش َقنا ال ّ
ِ
اخل�ضراء يا..
ويا �أحالمنا
َ
الدافئات
قمر الليايل
ِ
َ
مالعب قا�سيونَ  ..ق�صيدة ر ّي ً
انة
يطلّ على
ِ
ني
تندى ب�ضوع اليا�سم ْ
ني
وتدقّ �أبواب ال�سن ْ
ال�سوري يا ..ميالدنا
يا ع�شقنا
ّ
َ
ر�سائل حبهم
أحباب �إن قر�ؤوا
ل
ا
يا لوعة
ِ
اجلهات ال�ستِّ  ..وارحتلوا
بني
ِ
يجتمعون على ر�سائل من َ
م�ضوا ..
اجلهات ال�ستّ ...
وتبعرثوا ...بني
ِ
وارحتلوا
حكايات البال ِد.
قر�ؤوا
ِ
ول ّونوها ...بالدّ ماء الطاهرة
حمامة..
مل يجرحوا يوم ًا جناح
ٍ
وتعلموا بالرغم من �آالمهم
كيف النّ�سور ّ
القمم
ترف يف عايل
ْ
مل ي�سرقوا يوم ًا عبري الأرجوانْ
كيف كان العمر َي�سبقنا
�إىل �أحالمنا؟� ..إنا هنا
املدار�س
ملّا نزل نروي لأطفال
ِ
ٌ
وطنٌ
جميل ي�ستقي عمر ًا بهاءِ
الأرجوان
ٌ
جميل �س ّيدٌ بالرغم من �أحقادهم
وطنٌ
ال�شرفات �أجمل ما ُيقالُ
كتبت على ّ
من الق�صائد والكالم امل�شتهى...
�إنا هنا
بالرغم من وجع الطفولة
باح ترا ُبنا
والفجائ ِع �إذ ُي ُ
�إنا ..هنا..
عا�شق كانت روائع �أر�ضنا
نهر
ٍ
من ماءٍ ٍ
وجداننا� ..أحالمنا� ..أ�شعارنا..
احل�ساد �إنّ �ش�آمنا
يا �أيها ّ
و�سماء وجنانْ .....
�أر�ض ًا �أوتراب ًا
ً
نحن مل ن ِب ِع الق�صيدة كي يُجنّ الأرجوانْ
فدما�ؤنا ُ
ن�سغ الق�صيدة وال�شذا والأقحوانْ
يا�..شا ُم ..
العروبة واملح ّبة وال�سنا..
يا ح�ضنَ
ِ
يا َ
جنة الأوطانِ يا فجر الدنى...
�أفديك يا وطني احلزين
تدمر..
عمر موغلٍ من قبل
�إنا نه�ضنا منذ ٍ
َ
َ
دم�شق
من حنني
حت�ضنه مفاتيح العروبة وال�شهامة
يف حلب..
وفروعه
عا�شق
نهر
ِ
ٍ
�إنّا هنا ..من ماء ٍ
بردى يغني وجدنا..
كنا وكانت ها هنا
لبيك يا �أر�ض النب ّوة والأ�صالة وال�سالم..
ع�شنا...هنا..
و�إذا ارحتلنا يف ال�سهول ويف اجلبالِ ف�إننا
ملّا ْ
نع�ش� ..إال هنا..
ملّا منت �إال هنا..

قصة

•رميه اخلاين
نعم هناك ر�أيته...يف مقربة الدحداح
يف مدينتي “ دم�شق” التي يحت�ضنها
�شارع عري�ض طويل ا�سمه �شارع بغداد،
وال �أدري ملاذا �سمي بذلك ،ففكرت �س�ؤال
ال��ع��م “ غوغل” ع��ن ذل���ك ،فما �أت��اين
بجواب �صريح ،وال رد علي برد �صريح ،ففهمته بطريقتي
على �أنه كان حمببا من �أهلنا يف العراق وعمره �سبعون عاما1.
لكن تبني يل الحقا ومن خالل حوارات جانبية يف االجتمعات
العائلية� ،أن فرن�سا �شقته لت�أتي بعتادها �إلينا فمحت على
اخلارطة م�ساجد كثرية...
 ..نعم م��ازال لغزا هذا النمل ال��ذي يغزو خميلتي كلماتذكرت ذلك امل�شهد الرهيب ..كل احل�شرات ذات اللون الأحمر
اجتمعت هنا!!!
كان م�شهد ًا مغريا وقبيحا بذات الوقت ...ومقززا ..ملاذا
قربه بالذات؟ يجري فيه ح�صار احل�شرات احلمراء؟!!!..
حفظت اال�سم من على ال�شاهدة ،وب��د�أت م�شوار ال�س�ؤال
بت�ؤدة..
كنت دوما �أت�سول الأفكار على �أر�ض الواقع� ،أبحث عن نف�سي
فيها� ،أجمعها لأرد على كثريها املتكاثر!
�أجد رغبة جاحمة يف فك طال�سمها الع�صية...والتي تزداد
كل يوم بازدياد تعقيد احلياة والنفو�س معا...
نعم منل �أحمر ينه�ش نفو�سنا ،فماذا لو كان على قرب!!!
كان يزحف على �صدري ..يدور يف خلدي ..يدخل ذاكرتي..
يفتتها ويقر�ضها...يلوح بع�صاه ..
يذكرين ب�آلتي الطابعة التي اختفت فج�أة بال �سابق �إنذار..
كيف اختفت ؟؟ مل �أجد رد ًا!.
لقد عطلت ملكتي الكتابية...فعدت لأكتب على الورق..
ذلك امل�سكني الذي يحمل ترهات الب�شروهذرهم وهفواتهم ،
ي�سدلها ب�سذاجة عارمة...
ين�شر م��ن��ه ال�����س��يء وي��غ��ي��ب اجل��م��ي��ل ب�ين غ��ي��وم الغ�ش
واملح�سوبية...
كاتب خائب فا�شل ..مازال يكتب...ملن وملاذا ال �أدري..
ماكنت لأتعود الكتابة على احلا�سب تلك القطعة احلديدية
اخلالية من امل�شاعر الواقعية........
لقد كانت �أ�شرطة تلك الآلة القدمية ،و التي عمرها 20
�سنة خمب�أة يف خزانتي يتيمة حزينة...مازالت تنادي على
�أمها لتعود..
غريب هذا الربط الع�شوائي ال��ذي �أفعل...ما دخل �آلتي
بالنمل الأحمر؟؟؟.
نعم تذكرت...كانت خالتي تقول يل:
 �إن النمل واحل�����ش��رات احل��م��راء ..تتغلغل يف الأم��اك��نال�شيطانية والعا�صية...و ما عهدته �إال مالكا!!
�إذن هو لي�س مبالك...هو �شيطان يتدثر مبالءة ب�شر �أجادت
فن التخفي املر...
قلت لها:
 �إن ه��ذا الأم��ر ي�شبه �إىل حد ما  ،ما ح�صل معي عندماتذمرت من عمي ذي ال�سمع الثقيل  ،و من كرثة ما ترك التلفاز
عال جدا جدا ...ذاك املحبوب الذي ما عاد
على القر�آن ب�صوت ٍ
حمبوبا!.
رغم �أن ح�ضوره بيننا كان ي�سعدنا جدا  ..يف البداية...
لكننا روي��دا روي��دا� ،صرنا ن�شعر بالعجز مثله ،يت�سرب �إلينا
�ضعفه خل�سة..ت�أثر ًا وتاثري ًا..
خا�صة عندما يتنحنح بثقل على الكر�سي وهو يجل�س بكامل
ثقله ،في�صدر �صوتا كاملوت!.
الغريب يف الأمر �أنه رغم �سمعه الثقيل � ،إال �أن هناك ما لفت
نظري يف هذا الأمر...
ك���ن���ت ح��ي��ن��ه��ا �أح��������اور اب���ن���ي ال�����ص��غ�ير م����ن غ��رف��ة
�أخ������رى ع���ن ح���ل ل���ه���ذا الأم������ر ال����ط����ارئ وامل����زع����ج ،كنت
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النمل الأحمر...
�أج������ده ي����رد ع��ل��ى �����س�����ؤايل ل���ه م���ن ب��ع��ي��د!!..ع��ج��ب��ا..
حيث تكرر الأمر مرات عدة...
وكلما ذك��رت ذلك خلالتي ..قالت هي عينه الثالثة ،هي
الب�صرية ،هي �شفافية التقوى ،ماكنت لأفهم كثريا تلك اللغة
التي تدعى �صوفية ..لكنني كنت �أخزنها يف ذاكرتي ،لأبحث
عنها يوما ما من جديد وبعد �سفر �أوالده للخارج  ،مل يعد له
�أحد يلج�أ �إليه� ،سوانا وعندما رحل �آخر �أوالده من الأردن
لأمريكا ..عاد بخفي حنني كا�سف البال ..فهو لن ي�ستطيع
�سباق الزمن وال�سفر معهم هناك..
فطاقته باتت حم��دودة ج��دا  ،وه��و يدخل عامه املائة!،
وم��ازال يت�أمل �أن يفعل الكثري ،هي النف�س املتفائلة دوم��ا...
ول��ك��ن...م��اذا فعل قبل ه��ذا ���س��وى تربية الأوالد وبع�ض
القراءة؟! ،نعم فهمت الآم ماذا يعني  :طول الأمل...
منزله ال��ذي يحتاج �صيانة ج��ذري��ة ،..يحتاج لعمل كثري
ي�ضيق الأمر عنه الآن...خا�صة �أن مكوثه فيه يحتاج رعاية
من �أحدهم يقيم عنده وال يفارقه...لذا �صرف ولده املتبقي
النظر عن هذا الأمر لقلة املخل�صني ال�صادقني يف مهمة �صعبة
كتلك.
لكن كيف �سمع هم�سنا؟؟؟؟و�أمرنا ب�إغالق التلفاز حينها
وفورا؟؟؟؟
�س�ؤال يقلق ذاكرتي...
هل هو من العارفني باهلل كما كانت تقول يل �أمي قدميا؟،
مبج�ساته الورعية؟
ي�شعر عن بعد َ
�أو رمب��ا ..ك���ان كقطة ج��ارن��ا ،ذات النظرات الفوالذية
الثاقبة ،والتي كانت حتكي يف داخلها �أكرث من الب�شر� ..أ�شعر
بكلمتها تخرج من عينيها وهي حتملق بي...
تلك التي ول��دت والدة جراحية  ،ن�سميها زه��راوي��ة الن
الزهراوي �أول من ابتكرها..نعم .
كانت من الف�صيلة ال�شريازية ،وزوج تلك القطة اجلديدة
حينها كان من ذات ال�ساللة.
عا�ش يف دي��اره��م مذ ك��ان عمره خم�سني يوما ،حتى بلغ
ال�سنتني ومل يجدوا له زوجة بعد فكانت تلك  ،ف�أتت بها ابنتهم
�ضائعة من ال�شارع حامال  ،لت�ضع مواليدها الأربعة  ،و يحيطهم
زوج الأم املحلي ال�ساللة ،الفرن�سي الأ�صل ،بحنان فنبيعهم!.
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ون�����س��ت��ق��ب��ل م��وال��ي��ده��ا ال��ت��ال��ي�ين امل�����ش��وه�ين ب��ع��د تلك
ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ص��ع��ب��ة ،ل��ي��ب��ق واح������د ���س��ل��ي��م�� ًا ح��ي��ن��ه��ا..
ك����ان����ت دم��������وع الأم ت���ت�������س���اق���ط ب�������ش���ك���ل وا�����ض����ح،
����ش���اه���دت���ه���ا ب��������أم ع���ي���ن���ي ف����ق����ال �أح�������د �أ����ص���دق���ائ���ي:
 حتى القطة تبكي �أوالده���ا امل��وت��ى ،فكيف بقتلى ال �أحديبكيهم؟؟؟
 من؟ �أبناء الوطن والفتنة اليقظة... بات كل �شيء يحتاج تف�سريا حقيقيا الآن ،فال�سطحية يفمعاجلة الأمور باتت م�ضجرة ومقلقة حيث يرتتب عليها نتائج
كثرية ندفع ثمنها الحقا ،من عمى فوق العمى..
�س�ألت جدتي التي مل �أرها �إال يف ال�صورة:
ملاذا يح�صل كل هذا؟
فقالت يل و�شبحها ي�سبح يف �أحالمي اله�شة:
 واقعكم ك�أبيكم ،يهدي ن�صه لأعمى ،ويعطي معناه لأعرجحتى ي�صل للمكان املحدد...
وهذا ما تبحثني عنه..
 مل �أفهم...فهل كنت �أحدث نف�سي؟ ،هل �سرت العدوى من عمي �إيل؟!!
يا �إلهي...
كانت روحها الهائمة يف ف�ضاءات حياتي ..تدور حول كل
حدث مهم ..تتجاوب بقوة وتهدد �أح�لام يقظتي ووحدتي
النف�سية...
�أ�شارت ملخلوق بانت ق�سماته �شبه غائمة ،لكنني عرفت
حجمه وعي َنيه ال�صغريتني ثاقبتي النظر...
ك���أن��ه ..جارنا ال��ذي قيل عن وال��ده �أن��ه ك��ان ي�سلم الثوار
للفرن�سيني ..ال ي�صلي بل يتظاهر...ال يت�صدق بل ي�سرق
ويزكي عن �سرقته...ال يتو�ض�أ لكنه يبلل �أع�ضاءه...
عاد ال�س�ؤال يزاوج حالتي احلياتية التي راوحت يف املكان:
 مازلنا كما كنا ..بيت هادئ الأرك��ان حتى امل��وت ..و�أطفالكربوا وعملوا وم��ازال عددنا كما ه���و...وزادت ال��روح العجز
وال�ضيعة ال��ع��م��ري��ة ،بح�ضور وال���د ال���زوج امل��ث��ق��ف ،ورغ��م
�أناقته احل�ضورية� ..إال �أن روح املنزل ازدادت توغال يف عامل
ال�شيخوخة...
وعندما �ساءت �أمزجتنا يوما قالت يل �صديقتي الورعة:
 ل����و رح������ل ع����م����ك ي����وم����ا م����ا ����س���ت���ت���ذك���ري���ن �أن ك��لح������رف م�����ن ال������ق������ر�آن ي������ق������ر�أه ل�����ك ف���ي���ه ن�������ص���ي���ب..
ماذا تعنني؟
 �إنه احلماية والعناية..ذكرت يوما ما لعمي هذا ووالد زوجي ..ذاك القرب ..حيث
ر�أيته وحدي و�أنا �أ�ستطلع حال املوتى ..وبقية عائلتي مازالت
واقفة �أمام قرب اجلدة حينها بخ�شوع ..هي والدة الزوج ..وما
�أث��ار العجب �أننا �أ�ضعناه بعدها ونحن نبحث عنه من جديد
لنطالع تلك العجيبة!.
عندما قلت له ما ر�أيت ...بعد �أن قلبت دفاتر ذاكرتي...
�صمت قليال نظر يف الف�ضاء...دمعت عيناه....
نظر �إيل وقال:
 كان ي�سلم الثوار للفرن�سيني ..ال ي�صلي بل يتظاهر...اليت�صدق بل ي�سرق ويزكي عن �سرقته...ال يتو�ض�أ لكنه يبلل
�أع�ضاءه ...كان الكذبة الكربى يف زمانه...
�إنهم �أبال�سة دنيويون ينذرونه بعذاب قريب...
�شارع بغداد ..معلم عمراين دم�شقي عمره � 70سنة
http://archive.aawsat.com/details.
asp?section=67&article=524898&issue
no=11168#.VbMQDqQVjcs
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• �شوقي بغدادي
حلمدان حمدان
يكرر حمدَ ُه
ا�سم حميدٌ ّ
ك�أن الأ�سامي التي تتكرر
نداء امل�ؤذن
ير ُ
تل
وهو ّ
يف غب�ش الفجر
اهلل �أكربُ ..
رب
اهلل �أك ْ
املحب
وجنوى
ِّ
ينادي حبيب ًا
تر ّدد يف وجده
�أو تنك َّر
�أحببتك حمدان
ح ّبي الربيع
ّ
ين�ض ُر �شيخوختي
ف�إذا بي بعد ذبويل
أخ�ضر
�أراين � ْ
جال�س يف ح�ضورك
وها �أنذا
ٌ
�أ�صغي �إليك بكلّ انتباهي
وي�صغي معي احلا�ضرون جميع ًا
�إذا ما بد�أت حديث ًا
ك�أنّ احلقيقة
َّ
فيه
كل
احلقيقة ِ
ِ
َّ
وكل القناعة يف ال�سامعني
حر�ضت فينا املفكّر
لأنك ّ
خدّ ر ُه اخلوف واجلهل دهر ًا
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حمدان يرحل
يف ذكرى ال�صديق حمدان حمدان وقد رحل..
يتحرر
كمن
ف�أ�صغى �إليك ْ
ّ
وقد �أخذته احليا ُة التي فيك
حني ا�ستفاق
فهب ،وفك ّْر
َّ
ملن �سوف �أ�صغي �إذن
بعد �صمتك
ومن �سوف يجل�س
ليملأ جمل�سنا باحلياة
ويقنعنا �أن خ�صم ًا لدود ًا
و�إن ز ّور الن�صر دوم ًا
�سيخ�سر
لأين �سبقت
وكنت �أمامك يف العمر
�أ�سعى ملوتي
وموتي ت� َأخ ّر
وكان ح�ضورك
قبل اجلميع �صباحاً
يرحب بالقادمني
ّ
ٌ
ك�أنّ �سالمك لوز و�سكّر
ك�أنك قهوتهم �إذ تفوح
وجرعة ماء نقي
ُ
ثلج
وقطعة ٍ
تقادم �صيف ًا طوي ًال
وحرب ًا على باب جمل�سنا
تتفجر
ّ

وها �أنذا حني �أرنو
لكر�سيك يخلو
و�صوتك ين�أى
�أرى املوت �ضيف ًا لطيف ًا
ري �إ ّ
يل
ي�ش ُ
و�أنيّ ب�صحبته
ُ
�صرت �أجد ْر
بلى� ..سنموت جميع ًا
ولكن حمدان حمدان
ّ
ا�سم �سيبقى
ٌ
ُيغازلنا
ثم يروي لنا ً
نكتة
ّ
لي�ضاحكنا
�أو لي�سر َد من بعدها
رغيد تغيرّ نا
�سري ًة عن ٍ
ت�صبح
حني
ُ
�أنزه يف العدل
�أقوى على الظلم
احلب
�أكرث يف
ّ
�أك َ
رث� ..أك ْ
رث

مزار �شتوي ..
•حميي الدين حممد
و اقتادين ّ
ال�شوق
�إىل بيتها
�سوى و�صاياها
ال �أحمل فوق كفّي
خمدعها القدمي عاد
ُ
لي�ضيء �أمام الطّ ريق
قلبي ,
كنت امل�ستقيل ,
من واديها طويالً
حتى �شغف الذّ كرى
عاد م�سلّي ًا
ليم�سح عن جفني
غبار ّ
ال�شجر النّازل
من قم�صان جارتها املراعي
حلظة ,
و يف
ٍ
ُ
الباب
ي�ستوقف
َ
ُ
�صوت قر�آنها ,
و ت�صحو من النّوم
َ
تطيل
رمانة كنت �أو�صيتها �أن ال
على حائط احللم
يقظة ظلّي
البكاء
يعت�صر
فقد
ُ
ُ
قلبي ,
و �أنا الزّ ارع
جذرها الأم َ
ني
على غيابي ,

شعر

و حني يف اكتمال الوقت
باح لي ًال
ال�ص ُ
عاد ّ
دخلتُ مزارها ّ
ال�شتوي
دون �إذنٍ ,
�صباح اخلري يا �أمي !!
ُ
جتب ..
مل ْ
حنينها املثقل بالترّ نيم
�صادر امللح مني
و �أطباق ّ
الق�ش
ّ
بال�شهوات ملأى ..
منذ عامني :
مل �أزرها
فانحنيت على �شالها
املجاور
�سر ُه
�أق ّبل ّ
ً
م�شغولة كانت ب�أوراق التّعب
بوداعة طفتُ حول �سريرها
ٍ
خ�شب باردٌ
غ�صة ي�أ�س
و ّ
يف احل�صا ْر
ّ
حتط فوق الأواين
دهر
عزلة ٍ
ت�شبه لون يديها
و اجتاه ّ
ال�ضحكات
أخ�ضر
كان � َ
يغمره الزّ هد حيناً

و حين ًا يحر�س الأفق مداه
انتظر
لك�أنّه يقول :
ْ
�أما قلت �سالم ًا
على �صباه ؟
و الب�ساط املائل
نحو حائطها
ي�ستغرب وجهي ,
كاد
ُ
كلّ ما يف البيت
�صادر مني خ�شوعي
ً
ثانية
حتى انحنيت
على �شالها
و التق�شف يغوي
حتى �سنني العوا�صف
يوم عن الأ�صابع
� ُ
أبعدت �شفاهي
تكت َمت
�صباح اخلري �س ّيدتي !
جتب ..
مل ْ
ً
م�شغولة كانت
حتر�س �أطباقها
ُ
و من عتب الغياب
كاد يطري بني كفّيها
(العد�س) ..
ْ

لوال
احلب
ُّ
تهم
مل أُ� ْ
•يا�سني عزيز حمود
دعي الأحال َم يف �أُفقي
ِ
معبد
لنبني للهوى ْ
احلب يف قلبي
ونايُ
ِّ
غر ْد
ندي
ٌّ
ٌ
�ساحر ّ
فرنقى َ
فوق ما اعتقدُ وا
فرقد
ون�سمو يف ال�سما
ْ
وننبذ َ
َ
ليل غربتنا
ليطوى عهدُ ُه الأ�سو ْد
نر�شف النجوى
وه ّيا
ِ
فحقُّ
عبد
احلب �أن ُي ْ
ِّ
ُ
الرو�ض مرت ُعنا
فهذا
قد و ّر ْد
وغ�صنُ
الطهر ْ
ِ
وهذا الكونُ لوال ُه
فد َف ْد
كتيه
مظلم ْ
ٍ
ٍ
فلوال ُ
احل ُّب ْ
تهم
مل �أُ ْ
جند
ولوالاحل�سنُ مل �أُ ْ
احلب الن�سمو
ري
بغ ِ
ِّ
نوجد
وال نرقى وال
ْ
�شق يل عدنٌ
فنا ُر ال ِع ِ
حم ِت ْد
لها ن�سبي  ,ويل ْ
�أنا ُ
باحل ِّب �إمياين
به �أُ َ
ر�ش ْد
به �أُغوى ِ ,
ِ
وقلبي للهوى مغنى
يو�صد
�أما َم احل�سن ال
ْ
به دينا
ولن �أر�ضى ِ
و ْ
أ�صب  ,ومل �أُحل ِْد
مل � ُ
ألي�س ُ
اهلل يل ُح ّب ًا
� َ
ري اهلل ْ
أ�سجد!
مل � ْ
لغ ِ
�أنا ما ه ّمني ٌ
�شيخ
غبي حاقدٌ �أدر ْد
ٌّ
مفت
�أنا ما ه ّمني ٍ
أزبد
و�إن �أرغى  ,و�إن � ْ
و�إنْ �أفتى فما �شاين
مظلم د ّو ْد؟!
ِبعقلٍ
ٍ
ألي�س اهلل يل ر ّب ًا
� َ
أ�سجد
ري اهلل ال � ْ
لغ ِ
�أنا ُ
ملتزم
باحل ِّب
ٌ
فركنُ ُ
مق�صد
احل ِّب يل
ْ
�سكرين
وهم�س
ُ
البوح ُي ُ
ِ
ووادي ُ
م�سجد
احل ِّب يل
ْ
و�آ ُه الو�صلِ تلفحني
جلمد
القلب لو
تذيب
ْ
َ
ُ
ف� ُ
أيك ُ
احل ِّب مغنا ُه
لهُ املثوى  ,لهُ
املعهد
ْ
خ�صر
نعيم الدفء يف
ٍ
ُ
أملد
�شذيٍّ
ناعم � ْ
ٍ
العمر لو نهدٌ
ربيع
ِ
ُ
عربد
�شقي تا ُه �أو
ْ
ٌّ
به وجعي  ,به ِ �شغفي
ِ
ُ
يخمد
العمر ال
وطول
ْ
ِ

قصة
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جنية النبع
• نبيه ا�سكندر احل�سن .
ج��ل��دت��ه �أل�سنتهم
كال�سياط ومل يقت�صر
الأم��ر عليهم ،ب��ل غدت
امل�����دن امل����ج����اورة ت�ضج
ب���ح���ك���اي���ات ح���م���دان
وج��ن��ي��ة ال��ن��ب��ع ،ه���ذه
احلكايات ما �أن��زل اهلل بها
من �سلطان .ذات يوم �أنب�أتهم العرافة
�أن جدتها ال�ضليعة يف �أمور الغيب قد
�أخربتها عن جدة جدتها التي كانت
و�صية على حرا�سة النبع الفيا�ض
�،إن اجلنية ت�سكن جوفه ومن ينال
�إعجابها تغدق عليه من نعمها .لأنها
متلك كنوز “ �سليمان “ .لذلك �أخذ
ال�شباب يرتادون النبع ويف قلب كل
منهم لوعة احل�صول على الكنز ،لكن
العرافة �أنب�أتهم �أن �صاحب احلظوة
يحمل خ��اال على كر�سي خ��ده خلقة
اهلل ،لكن على �شرط �أن ال تراه عني
“ الداية “ هذا الأم��ر جعل الن�ساء
يبتهلن للرب �أن يجعل والدت��ه��ن يف
�أيام ال�صيف ،حيث الغبار يلف �أرجاء
املنطقة فت�صاب الأعني بالرماد ،ومل
ت�سلم “ ال��داي��ة “ م��ن ذل��ك � ،أنطبق
التنب�ؤ على حمدان  ،يقال �أن والدته
كانت قد ا�شتهت عنقودا من العنب
الأح��م��ر ر�أت���ه متدليا م��ن دال��ي��ة يف
بيت رجل �شحيح �أثناء تكون حمدان
يف رحمها  ،ه��ذا ال��رج��ل ال يعطي (
ال�سخونة عن قلبه ) .بقيت �أ ّم حمدان
لدقائق تنظر �إىل العنقود وتلعق
�شفتيها بل�سانها ،ك��ان��ت م�ت�رددة ال
ترغب يف ال��دخ��ول �إىل بيت الرجل
لتطلب عنقودا من العنب  ،وقفت �أمام
ال��ب��اب لتقرعه بقب�ضة يدها لكنها
�شعرت بخوف من الف�شل فعادت من
حيث ج��اءت  ،خائفة من الرجل �أن
يرف�ض طلبها ،مرت الأ�شهر على احلمل
 ،عندما ح�ضرت الداية لتقوم بعملية
ال��والدة  ،وملا �صرخ املولود �صرخاته
الأوىل �،ضحكت الداية قائلة :
 �سميه حمدان . لك ذلك .و�ضعت الأم “ حمدان “ يف نهاية
ال�شهر ال�سابع من احلمل ،و�صادف ذلك
اليوم قد �أ�صيبت ( ال��داي��ة ) برمد
العني ،فلم تلحظ ال�شهوة على كر�سي
خديه ،ح��م��دت وال��دت��ه ال��رب وبقت
تخفي الأمر على كل من حولها حتى
بلغ ( حمدان ) �سن الر�شد ،ذهب �إىل
املدينة �سعيا وراء الرزق ،وفق يف عمل
ا�ستطاع �أن يجمع من خالله مبلغا من
املال ،حني عاد �إىل البلدة �أ�شاد بيتا
الئقا ،وب���دت العالمة وا�ضحة على
خده ،مما جعل النا�س ي�ؤكدون مقولة
العرافة ،وبد �أ�سم ( حمدان ) يرتدد
على �أل�سنتهم مقرونا بجنية النبع  ،كاد
حمدان �أن يكذب نف�سه وي�صدق كالم
النا�س وما تردد من مبالغة عن جنية
النبع ،مم��ا دفعه للمكوث ال�ساعات
ال��ط��وال على حافة النبع ،دون �أن
ينظر �إىل حوريات القرية اللواتي

البحث عن فكرة
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•�سهيل الديب
مي�ل��أن ج��راره��ن الفخارية
من امل��اء الفرات حتى “ ريا
“ ج��ارت��ه��م ال��ت��ي عاي�شها
بعمر ال���ورد مل تعد تلفت
ن��ظ��ره  ،ه��ذا امل�����س��اء ت�أخر
عند النبع حتى غط بالنوم
،فر�أى نف�سه ينظر �إىل املاء
يت�أمل وجه القمر ،بدا دائ��رة ف�ضية
تتك�سر يف متوج املاء ،ثمة حركة من
الأعماق ،وقف ده�شا ،ي�س�أل ذاته “ :
يا �إلهي !...ما �أروع املنظر �،أيكون وجه
اجلنية �،صدقت العرافة “ ؟.
حتول النبع �إىل نهر يندفع �صوب
احل��ق��ول ،ي��ت��ف��رع �إىل ع�����ش��رات من
ال�سواقي  ،ترتمن بني ال�سنابل تغازل
الأزه����ار والع�صافري ،وتعانق ك��ل ما
حتتويه الطبيعة ،وراح����ت �شجرة
ال�صف�صاف احلاملة حتت ال�ضوء الف�ضي
تو�شو�ش املياه الهاربة خجولة ،كفقري
يخفي نف�سه يف ال��زح��ام خ��وف��ا من
�أع�ين التجار التي تالحقه يف �أي��ام
ال�صيام ،ت�أتى ل�سمعه نقيق �ضفدعة
�أح�����س��ت ب��ئ��زي��ز بعو�ضة  ،فت�أهبت
لالنق�ضا�ض عليها ، ،ح��اول �أن يقب�ض
على ال�ضفدعة ليمنعها م��ن التهام
�ضالتها ،ملا �شعرت باخلطر ،قفزت �إىل
املاء ،وبقيت البعو�ضة تئز يف مكانها
�،ضحك حمدان ،هزّ ر�أ�سه قائال :
يا �إلهي !...حتى ال�ضفادع تخذلني
.
مل مت�ض �أال حل��ظ��ات حتى حطت
البعو�ضة على �أرنبة �أنفه  ،وغر�ست
خ��رط��وم��ه��ا يف ج��ل��ده ال��رق��ي��ق ،ك��ان
ي�صغى �إىل هم�س �أ�شجار ت�ستحم بنور
الف�ضي ،فت�أتي مل�سمعه وق��ع حوافر
�أدهم  ،غا�ص يف املاء حتى روى ظم�أه
،رف��ع ر�أ���س��ه و�صهل ،ترجلت اجلنية
عن �صهوته ،وقفت قبالته ،حدقت يف
وجهه �،شعر �أنها تباركه دون �أن يفوه
بحرف واحد ،بدت له اللحظات ك�أنها
�أده��ر �أعادته �إىل حديث جدة جدة
العرافة �،س�ألته :
�أمل تعرفني ؟.
ال تقويل .
بتلعثم .
يف �أثناء ذلك عولت ال�سماء و�ضحك
النبع ، ،ارت��ع��دت مفا�صله م��ن دوي
الرعد �،أذهله امل�شهد ،تفر�س وجهها
،ر�آه كما و�صفوها  ،مل ي��ج��ر�ؤ على
التحرك �،س�ألها بدافع اخلوف :
ما الذي جاء بك !.
على ر�سلك .
�أطرقت مليا .
رح��ل ب�أفكاره بعيدا ت��وارد لذهنه
ر���س��م “ بجماليون “ ت�����س��ارع نب�ض
القلب ،مل تطل املكوث ،حتولت �إىل
مالك وراحت تتهادى يف الف�ضاء ،كان
�سي�س�ألها ع��ن الكنز و�أ���ش��ي��اء �أخ��رى
،لكنها خذلته ،حول ب�صره �إىل النبع
فبدت ال�سواقي مذهبة �.أيقظه �صوت
خ�شن :
يا للعرافات

�أ�ستيقظ مع الفجر� .أغ�سل وجهي
ب��ن��ور ال�����ص��ب��اح ,و�أ���ش��رب قهوتي مع
�أري���ج اليا�سمينة التي زرعتها منذ
ع���دة �أع�����وام ع��ل��ى ���ش��رف��ت��ي� .أ�سمع
مو�سيقى ال��ك��ون والع�صافري تنقلها
ب�أمانة .يحطم ان�سيابها �صوت املدافع
وال��ط��ائ��رات تق�صف مكان ًا ما من ج�سد
يت�شظى يتلوى ويحرتق� .أجرح يف القلب والدماغ.
�أجل�س على كر�سي �أري��د �أن �أكتب �شيئ ًا ما ,ف�أنا
منذ زمن طويل �أمار�س الكتابة ولكنني توقفت
عنها وعن طقو�سها منذ �أن ابتد�أت احل��رب على
بالدي�.أ�ضع عدة �أقالم على الطاولة �أ�سود و�أزرق
و�أحمر ,وجمموعة من الأوراق البي�ضاء املهذبة.
نه�ض �أبطال ق�صتي من نومهم حينما ر�أوين �أهم
بالكتابة :جل�سوا على كرا�سي �صغرية بحجم
�أج�سامهم ال�ضئيلة التي �أعياها التعب والإرهاق
واخلوف واجلوع� .أم�سك ال�سيجارة الأوىل و�أ�شعل
نارين �إحداهما يف القلب � ،أعب نف�س ًا طوي ًال ثم
�أط��رح الدخان حويل .يت�أفف الأبطال لكنهم ال
يتكلمون فقد �أدمنوا عادتي هذه منذ زمن طويل.
�أ�ضع ال�سيجارة الأوىل يف املنف�ضة متهيئ ًا للكتابة،
�أم�سك القلم الأزرق ,فيمتع�ض القلمان الآخران.
يبت�سم القلم الأزرق بعد �أن يغمزين بعينه احلادة
 ،تبدو ال��ورق��ة ذاتها وك���أن �أ�سنانها تنفرج عن
ابت�سامة غام�ضة على خديها الأبي�ضني النا�صعني.
�أعود �إىل �سيجارتي ,فالفكرة التي كانت ح�ضرتني
قد غابت يف تالفيف القذيفة وال��رم��اد� .أبحث
عنها,لكنها ال ت��ع��ود� .أفت�ش ع��ن ف��ك��رة �أخ���رى،
و�أبطايل يتلفتون �إيل ك�أنهم يعرفون ما يجري.
بع�ضهم يتثاءب والبع�ض الآخر يتكئ على الطاولة
بعد �أن �أدار ظهره يل .
�أبحث عن �أفكاري ,و�أنا �ساه مثل �صنم يرنو �إىل
الأفق البعيد غري مدرك ما يجري حوله� .صوت
القذائف والر�صا�ص ميزق الهواء الذي بدوره بات
يبكي على وطن انتهكت �أر�ضه و�سما�ؤه و�أ�شجاره
وما�ؤه ونا�سه.هاجمتني فكرة مثل خنجر يلوح يف
الأفق متوجها نحوي وم�ضت �سريعا :ال �شيء يعلو
على �صوت املعركة .
دوي.
يغط الأب��ط��ال يف ن��وم عميق بعد �سماع ٍ
الأفكار نف�سها تت�صارع فيما بينها ،متزق بع�ضها
بع�ض ًا ،لكن ال واح��دة منها ق��ادرة على االنت�صار
ك�أنها مكبلة ،و�أ�صواتها املتداخلة تكاد ت�صيبني
ب��اجل��ن��ون� .أبتعد قلي ًال ع��ن ال��ن��اف��ذة خ��وف�� ًا من
م��وت ق��د ي���أت��ي ع�بره��ا ,و�أج���ر طاولتي �إىل ركن
�أك�ث�ر �أم��ان�� ًا� .أت���رك �أب��ط��ايل على الكرا�سي من
دون �أن �أدع��وه��م ،فينزلون عنها ويتعرب�شون
على ج�سدي مبخالبهم التي ا�ستطالت كثرياً,
ثم يجل�سون قبالتي هازئني من دون �أن يحركوا
�ساكن ًا�.أنه�ض عن الكر�سي� .أم�شي يف البهو املظلم.
�أبحث عن الفكرة التي ا�ستح�ضرتها منذ الأم�س
لكنها ت�أبى العودة على وقع الأ�صوات املرعبة,
فهي الأخ��رى تخاف على �إح�سا�سها وج�سدها� ،إذ
قالت يل ذات مرة وهي تهم�س يف �أذين حني عال
�صوت الر�صا�ص :ال �أ�ستطيع �أن �أخ��رج �إليك مع
هذه الأ�صوات املت�سلطة ,ف�أنا حرة وهي ت�سلبني
حريتي �إن �أطعتك � .إنها تقتحم كل �شيء من دون
�إذن لذلك ,فال تعاي�ش معها ,ابحث عن مكان �أكرث
طم�أنينة ودفئ ًا ،وعندها �ستلقاين طوع بنانك�.أما
يف هذه احلالة التي حتياها فاعذرين لأنني لن
�أح�ضر �أب��داً ،و�إن �أجربتني ،ولن جتربين ،لأنني
�شرطية �أمرتني ال�سلطة �أن �أحر�سك من نف�سك
الأمارة بال�سوء ،ف�سرتاين مكبلة اليدين والرجلني

ومع�صوبة العينني.
�أنام على الأريكة التي كان ينام عليها
وحيدي ،منذ �أيام عدة بعد �أن �أجربته
الأ�صوات ذاتها على الرحيل �إىل عامل
جم��ه��ول ،ي��ق��ال� ،إن���ه �أك�ث�ر �أم��ن�� ًا�.أغ��ف��و
قلي ًال ف�أرى الطريق الذي كنت �أحت�ضن
فيه حبيبتي والأ�شجار تخيم علينا من
خا�صرتيه كلتيهما� ،أراه ومعي �صديق غري وا�ضح
بذعر �إذ
علي
ٍ
الوجه ال �أع��رف��ه .ي�صوب عينيه َّ
ن��رى ج�سد ًا على جانب الر�صيف م��ازال ينزف.
نركله ب�أرجلنا ك�أي قمامة فال ي�ستجيب .من�ضي
لإب�لاغ ال�شرطة التي ال نعرف عنوانها ويف قلب
الزهور والأ�شجار التي كانت تورف بظاللها على
الطريق نف�سه الذي كان ي�ضمني وحبيبتي .يعرقل
خطواتنا الثابتة رهط من جثث عارية ممزقة
وحمرتقة .ن�ساء و�أطفال و�شباب و�شيوخ� ،أكوام
و�أكوام والدماء تلطخهم ،بع�ضهم متفحم ال �شكل
له ،رمبا هو طفل �أو طفلة ،فهيكله العظمي نبتت
عليه ابت�سامة �صغرية ال�شظية مديدة اجلرمية.
ال �صوت يعكر �صفو املوتى .ال ر�صا�ص وال زغاريد
لن�ساء يهزجن ل�شهيد �أو عري�س ،وال زقزقة
لع�صافري ،فاملكان هادئ مثل ر�صا�صة ا�ستقرت يف
قلب ،وال�شم�س �أدارت ظهرها بفعل الغيوم التي بدا
�أنها حتت�ضن الأج�ساد املو�شاة بال�سكينة� .أعود �أنا
و�صديقي الذي مل �أره يوم ًا وقد حتول �إىل ما ي�شبه
القذيفة ،لكن ذلك مل يلفت انتباهي ،فكل �شيء
ع��ادي وم�ستقر و�آم��ن متام ًا ,وال�سيما �أن��ه مازال
لديه وجه كوجوه النا�س.
اجلثث ذاتها ترنو �إلينا بعيونها والقهر وا�ضح
عليها ،وكذا العتب املقيت ،لكن ذلك ال يثري فينا
�شيئ ًا .من�ضي �أنا و�صاحبي الذي �صار فج�أة عمود ًا
طوي ًال من رخام ك�أنه من بقايا �سدوم وعامورة.
�أفكارنا تتبعنا مثل ظل لكنها تبدو نائمة �أو رمبا
خمدرة ،فقد �أدمنت يف الآونة امل�سفوكة احل�شي�ش
والبغاء الذي طغى على كل �شيء.
الطريق �إىل البيت ميتد واخلطوة تتقزم .ت�صغر
وت�صغر ك�أنها تتال�شى� .أرى يف ال�سماء معركة.
فر�سان و�أح�صنة و�سيوف ور�ؤو�س تتدحرج و�أمطار
من دماء ون�ساء مبت�سمات ك�أنهن حوريات وتاريخ
يئن وي�ستغيث منذ عدة قرون� .أ�شباح من الأج�ساد
العارية تطاردين .تهم�س يف �أذين لغة ك�أنها لغة �آدم
الأوىل التي ما فهمت منها �شيئ ًا .يختفي �صديقي
يف الف�ضاء املكتظ باملحاربني والأ�شالء� .أقرتب من
بيتي املفعم باحلب والريحان ،ف�أراه وهج ًا من نار
وكراهية� .أوالدي فيه ال يتحركون .بل يروحون
ويجيئون ،وهم يرتدون ثيابهم البي�ضاء النا�صعة.
يبت�سمون ويلوحون يل ب�أيديهم ال�صغرية اليانعة.
�أ�سعى جاهد ًا لأ�ضمهم لكنهم يبتعدون وهم مازالوا
على ابت�ساماتهم .مل �أ�صرخ ف�صوتي �أ�ضحى هباء
منثور ًا يف معركة تدور يف ال�سماء من �أجل خالقها.
�أنه�ض فج�أة و�أن��ا �أرتعد خوف ًا وهلع ًا ،فقد مر
�شيء حطم زج��اج نافذتي� .أه���رع �إىل الأوالد
فمازالوا نائمني ،لكن االبت�سامة ال تعلو وجوههم.
ينه�ض �أبطايل غري مبالني .يجل�سون قبالتي على
الكرا�سي ذات��ه��ا� .أ���ش��رب فنجان ًا ب��ل “دلة” من
القهوة و�أدخن علبة ال�سجائر كلها ،وهم ينظرون
�إيل ب�أ�سى وحزن� .أرمي �أوراق��ي فا�سمع توجعها.
�أروح و�أجيء �أنتظر فكرة �أمتنى لو ترجع بعد �أن
ترمى هذه الأ�شياء التي ت�صدر �أ�صوات ًا تكرهني
و�أكرهها.
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يف زم���ن ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات وفو�ضاها
ترتفع �شكوى النا�س ،يف كل حني وبني
ج��دران القاعات املغلقة واملفتوحة ويف
رح��اب اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الرتبوية
واالجتماعية املختلفة ،من �سوء �إدارة
ت��دف��ق امل��ع��ل��وم��ات وف��و���ض��اه��ا ،وت���زداد
املخاوف من تعرث عمليات التعلم والتعليم
وما ترتكه من �أثار بدت ظاهرة يف �شتى جماالت
احلياة تتمثل بتحد ناجم عن ذلك التدين يف
خمرجات التعليم وارتداداتها ،وعدم مواكبة
املدر�سة للم�ستجدات يف �ش�ؤون خمتلفة ،على
الرغم من احلركة الوا�سعة املتمثلة بور�شات
حتديث املناهج وتعديلها وتطويرها حتت
�شعارات �شديدة التحذير يف مرحلة من تاريخ
الب�شرية ُت�ستنه�ض فيها الهمم للحاق بنتاجات
التطور الهائل على امل�ستويني املعريف والتقني.
هذه التطورات تتحدى الإن�سان يف كل مكان من
م�شارق الأر���ض �إىل غربها ،داخل البيوت ويف
خمتربات العلوم وقاعات التدري�س يف �سباق
حمموم مع تكاثر اخليارات املطروحة حيال
املكت�شفات اجلديدة و�سرعة التغري ،يف الوقت
ال��ذي تختلف فيه ال���ر�ؤى من �أج��ل النهو�ض
بامل�ؤ�س�سة الرتبوية التي يهددها تنامي �أعداد
التالميذ يف ال�شعب املدر�سية وم��ا يرافقه
م��ن ت��ذم��ر الإدارات واملعلمني م��ن اكتظاظ
ال�صفوف و�ضعف القدرة على اال�ستفادة من
التقنيات املتجددة �أو ب�سبب غياب املهارات
امل�ؤهلة لال�ستفادة منها� ،أو غياب الإرادات
والتقاع�س يف حتمل امل�س�ؤوليات .ويف كل حني
يعلو ال�ضجيج يف ال��ن��دوات وامل���ؤمت��رات على
كرثتها وترتفع وتائر ال�شكوى واتهام الأجيال
اجل��دي��دة بعدم ا�ستيعاب الأف��ك��ار امل�ستجدة
وفي�ض املعلومات وما ي�ستتبعهما من الت�شوي�ش
على امل�ستوى املعريف ،والتناف�س يف الإرادات
وتعار�ض املقرتحات حيث حتت�شد امل�شكالت
وما ينبثق عنها كل يوم من �سيل الأ�سئلة التي
ال جتد �أجوبة مقنعة �أو حلو ً
ال �شافية تتنا�سب
م��ع ع�صر ك��ل ���ش��يء فيه يتحرك ب�سرعات
مذهلة ،ولعل �أخ��ط��ره��ا م��ا تفر�ضه �شبكات
التوا�صل االجتماعي من فو�ضى حترف املعارف
وتلتهم �أوقات النا�س ،على الأخ�ص من هم يف
مرحلة الطفولة .وهي مظاهر ا�ستجدت منذ
وقت قريب مل يكن توقعه على ما هي عليه
موجود ًا قبل عقود قليلة.
تبقى امل��ع��ان��اة ت����راوح يف امل��ك��ان وت��ف��رخ
امل�شكالت يف زوايا ال ح�صر لها يف حياة النا�س
وخا�صة يف ميادين الرتبية والتعليم حيث
القلق وال��ت��ذم��ر م��ن ت��زاي��د ال�صعوبات ،وما
تنتجه من �أ�سئلة تتكاثر �ساعة بعد �ساعة،
كما تفر�ض املتغريات ع�لاق��ات خمتلفة بني
الأ�شخا�ص يف املجتمع الواحد وب�ين جمتمع
و�آخ��ر .ومن التحديات الكربى على امل�ستوى
امل���ع���ريف م���ا ل���ه ع�لاق��ة مب�����س��ت��وى امل��ف��اه��ي��م
وتغرياتها املفاجئة والتي يتغري بع�ضها يف زمن
ق�صري ج��د ًا �أح��ي��ان�� ًا .كل �شيء ينذر بالقلق
ويثري �أ�سئلة متفاوتة من حيث النوع وامل�ستوى
داخل الأن��واع على �شتى اختالفاتها .ويف زمن
ا�صطلح على ت�سميته �أنه زمن العوملة تتجلى
خماطر االنقرا�ض يف جوانب ال ح�صر لها يف
مناطق خمتلفة م��ن ال��ع��امل وعلى م�ستويات
العلم والأخ�لاق ،فالتلك�ؤ من قبل الأ�شخا�ص
واملجتمعات عن التكيف مع اجلديد الذي يطر�أ،
والذي �سيتغري �أي�ض ًا يف زمن قريب قد تتعاظم
�أخطاره ويرتك �آثار ًا موجعة يف جماالت تتعلق

بعي�ش النا�س و�صراعات امل�صالح .ومثل هذا
فري يف كتابه (ثورة احلب
كثري ي�شخ�صه لوك ّ
يف مواجهة الثوابت ال��ق��دمي��ة) ،يف جم��االت
كثرية وح�سا�سة ،نكتفي باال�ست�شهاد مبثال
ب�سيط منها ولكنه م��وح مبخاطر وت��غ�يرات
وتعقيدات يظهر بو�ضوح فيما ا�ستجد على
الأخ�ص يف ميادين اال�ستهالك واملتجلية يف
(الهواتف اجلوالة ،م�سل�سالت التلفاز� ،ألعاب
الفيديو ،الكوال ،الهمربغر ،الأزي��اء وغريها)
مما جعل ال�شباب والن�ساء والأطفال ابتداء
من �سنوات الطفولة الأوىل يف حالة ت�شوق
لال�ستهالك ،وعندما ي�ستكينون �أو يرتاجع
م�ستوى اال�ستهالك لديهم يجري التحري�ض
عليه بالدعاية التي ت�ستهدف م��زي��د�أً من
الإقبال على هذه الأ�شياء وتقدميها ب�أثواب
ت�ستثري ال�شهوات .وبالتوازي مع ما �سبق يدخل
على امل�شهد ذلك التباين اجلديد يف املواقف
م��ن ال��دي��ن وم��ن القرية ،واالن��زي��اح الظاهر
باجتاه التفكري املتحرر من تقاليد املجتمعات.
وي�ضيف ق��ائ ً
�لا :نحن يف مرحلة ب��دء ن�شوء
�إن�سان( ،يف الغرب) ،متحرر من كني�سته وباحث
عن فردانيته ،ويتحول عن املقد�س الإلهي �إىل
املقد�س الدنيوي .ومثل هذا الذي يطر�أ على
�شتى �ضروب ال�سلوك الب�شري يفرت�ض حث
اخلطا لتجاوز االنتكا�سات يف عمليات املوازنة
وال��ت��وا�ؤم التي تنذر بالنكو�ص والتخلف عن
جماراة الع�صر ،واالن�سياق نحو فو�ضى وتفكك
يف العالقات على م�ستويات كثرية.
يف البحث ع��ن خ��ط��وات تفيد الأ�شخا�ص
يف التعلم والت�صدي مل��ا تعانيه الرتبية من
�سوءات و�أو�ضاع مت�أزمة مت�أتية يف بع�ض منها
عن طبيعة الفل�سفة التي يقوم عليها النظام
ال�ترب��وي .يتمثل الأم��ر يف ���س���ؤال ال يجد له
جواب ًا لتجاوز التق�صري يف العملية الرتبوية
ويف جمال ا�ستنها�ض �إمكانات املتعلم لال�ستيعاب
والفهم ومداولة املعلومات ونقدها.
تتجه االهتمامات يف م�سائل الرتبية ،من
حيث اخل��ط��ط و�إع����داد املناهج �إىل م�سائل
التعلم يف �سنوات مبكرة وتركز هذه اجلهود
على خ�صائ�ص يف التكوين النف�سي والنمو
تربزها بع�ض الظواهر عند الأطفال ابتداء
من في�ض الأ�سئلة ال��ذي ال يتعب الطفل من
طرحه و�إحلاحاته على الكثري منه ابتداء
من �سنوات العمر الغ�ضة والتي ُيظهر الطفل
�أحيان ًا وهو �صامت حركات يبحث من خاللها
عن �أج��وب��ة خ��ارج عالقته مع الكبار تتجلى
بحركات الت�صنيف والتفكيك والرتكيب من
خالل الألعاب املتوافرة حوله .تتجه الأنظار
يف بلدان عدة لاللتقاء مع التجديد الرتبوي
يف اال�ستفادة من معطيات العلوم الإن�سانية،
بخا�صة يف علمي النف�س واالجتماع ،وما يثريه
بع�ض �أ�صحاب الفل�سفات م��ن دور الفل�سفة
وقدرتها يف الت�أثري على العقول اليا فعة ،وحتى
تلك العقول الغ�ضة ،على الرغم من تخوف
البع�ض من عدم قدرة الطفل على الفهم لعل
اليوني�سكو من خالل �أبحاثها وجهودها املتعددة
على امل�ستويني النظري والعملي قد ا�ستدلت �أو
�أنها �ست�ستدل على مفاتيح الذهن عند املتعلمني
من خالل توفري الفر�ص منذ الطفولة الأوىل
لتجاوز االعتقاد ال�سائد �أن الطفل عاجز عن
الت�أمل مما يجعل العملية الرتبوية ب�سبب هذا
االعتقاد ال تف�سح يف املجال تدريب املتعلم على
الثقة بنف�سه ويظل يعتمد على ما يتفوه به
املعلم �أو امل��درب ...طرحت اليون�سكو �أهمية

تدريب الأط��ف��ال منذ �سنوات منوهم الأوىل
على ما ي�ساعدهم على التفكري امل�ستقل عن
الأوام��ر والتعليمات ،ما يتيح اعتماد منهج يف
التعلم حمفز مفتوح ي�شجع على طرح الأ�سئلة
وي�سمح بالنقا�ش ب�ين الطفل و�أق��ران��ه ومع
املدرب .ي�ساعد هذا الأمر على منو معريف ينتج
عنه معارف �سمتها الأهم �أنها مطبوعة بروح
االكت�شاف والف�ضول� .إذ ينطبق هذا النهج على
ما �أعلنته وثيقة حقوق الطفل ومنها:
للطفل احلق يف بلورة تفكري �شخ�صي ،وله
احل��ق يف التفكري احل���ر املتمثل يف حرية
التعبري والتفكري .وللطفل احلق يف �أن يكون
الفاعل احلقيقي للحياة و�أن ي�ساهم يف حماية
ذاته.
وهذا يدعونا �أو �أنه من ال�ضروري �أن يدعونا،
بالإ�ضافة �إىل تدريب الطفل على الت�أمل �أن
نقدم الأفكار الفل�سفية للأطفال بلغة ب�سيطة
�سهلة وتن�شيط النمو الذهني والأخ�لاق��ي
عندهم ،وال يتم ذلك �إال بانطالقة وا�ضحة
منذ ال��ب��دء مب��ا ي�ساعد على ت��ق��دمي العون
للمتعلم ودع��م التفكري العقالين والنقدي،
في�صبح ال��در���س الفل�سفي ج��زء ًا من عمليات
الدعم للمجهود الهادف �إىل التغيري ال�شامل
الواعي فيكون هذا الدر�س مترين ًا على تفكري
ينه�ض بالنقد والتنوير وحترير العقل من
الأوهام واخلرافات بارتباط الفكر وعملية
النمو املعريف واحلكم العقلي ال بالتعبري عن
جم��رد �آراء ب�سيطة وال بالتح�صيل املدر�سي
فح�سب ،بل يف فهم معنى املعرفة ومبادئها .قد
يعرت�ض معرت�ض على ذلك ب���أن و�ضع املبادئ
الفل�سفية يف ح��وزة الطفل �أم��ر م�ست�صعب،
وهذا االعرتا�ض متوقع ملا يبديه البع�ض من
مقاربات ثبتت يف �أذهان البع�ض كون هذا الأمر
يتعلق بعمليات النمو العقلي والنف�سي .وال
ميكن �إجناز هذه املتطلبات بغري عنا�صر تتعلق
بالتعليم امل�ستنري والتدبري الدقيق للمفاهيم
والأف���ك���ار�،أي تنمية ال��ق��درة على امل�ساءلة
واملقارنة وبناء املفاهيم.
و�أول درا�سة و�ضعتها اليون�سكو حول تدري�س
الفل�سفة ���ص��درت ع��ام 1953كانت متابعة
ل��ل�برن��ام��ج اخل��ا���ص بالفل�سفة ال�����ص��ادر ع��ام
 1946والذي عقد يف ال�سوربون وح�ضره كل
من جان بول �سارتر ،واميانويل مانيه والفرد
اوب�ير ويف عام � 1994أ�صدرت املنظمة بحث ًا
بعنوان الفل�سفة والدميوقراطية يف العامل
تناولت دور تعلم الفل�سفة يف ح�صول الوعي
بالق�ضايا الأ�سا�سية للعلم والثقافة ويف بروز
تفكري مدعوم باحلجج ح��ول و�ضع امل�ستقبل
الب�شري.
يكرث املت�شككون بالدور الذي ميكن لتدري�س
الفل�سفة يف العملية التعلمية التعليمية �أن
يكون مفيد ًا ومنا�سب ًا ويتخوفون من �شطط
الفل�سفة وت�أثريها على عقول النا�شئة غري
واثقني ب�أهلية عقل املتعلم لتقبل هذا الدر�س.
ويف املقابل جند �إ�صرار ًا عند املتطلعني �إىل دور
الدر�س الفل�سفي يف تفتح العقل ،ويف �إتاحة
الفر�صة للمتعلم يف البحث ع��ن الأج��وب��ة
على الأ�سئلة التي يف�صح عنها يف �سن مبكرة.
وهذه الأ�سئلة لو دققنا فيها لوجدناها ظاهرة
�إن�سانية تبد�أ يف الظهور على �أل�سنة الأطفال يف
�سن مبكرة ،بل تتجلى �أول ما تتجلى يف ال�صرخة
الأوىل التي يواجه فيها الكائن الب�شري احلياة
حلظة الوالدة ،وهي تتجلى يف �سلوك الده�شة
ع��ن��د ال��ع��ق��ول ال��غ�����ض��ة .ف��ال��در���س الفل�سفي

يتبدى بذلك اجلهد التقني الفني يف تو�ضيح
�أ�سئلة املتعلم وجمابهة الأج��وب��ة الناق�صة
وتلك التي ال م�صداقية لها ...فما الفل�سفة
والأمر هكذا �إال تلك العملية املجابهة للخط�أ
والكا�شفة لعورات ال�س�ؤال و�أخطاء الأجوبة
فبح�سب كارل يا�سربز الطفل فيل�سوف ب�شكل
عفوي وت�سا�ؤله ال��وج��ودي كثيف وج��ذري،
فالتفل�سف هو عملية مواجهة ال�س�ؤال ،ففي
�سن الثالثة مث ً
ال ن��رى الأط��ف��ال ي�س�ألون عن
املوت والوالدة ومن �أين؟ ومتى؟ وكيف؟ و�صو ً
ال
�إىل مرحلة النمو املنطقي وال�صوري .ويرى
�آخرون �أن الإمكانيات املعرفية عند الأطفال
قد تكون �أك�ثر تبكري ًا مما نظن .ويف �أح��دث
من�شورات اليون�سكو يف هذا الباب(�أعني كتاب:
الفل�سفة مدر�سة للحرية) ثمة مقاربات كثرية
حول دور الفل�سفة يف مرحلة الطفولة وغريها
من املراحل و�صو ً
ال �إىل ما بعد التعليم العايل
يف حتقيق �شعار الفل�سفة موقف ونهج يف احلياة
وهي معرفة  ،بل معارف يطبعها روح االكت�شاف
وف�ضول مالزم للفل�سفة ذاتها.
الع�صر ال���ذي نعي�شه يتفرد ع��ن الع�صور
ال�سالفة كونه ع�صر ًا يفي�ض بالعلوم واملعارف
ما يجعل الإن�سان كما يقول �إدغار موران غارق ًا
يف بحر املعرفة اللجب ...و�أن املعرفة ما تزال
تطرح �أ�سرار ًا ي�صعب �سرب �أغوارها.
للأ�سباب هذه و�أ�سباب غريها تعيد الفل�سفة
ح�����ض��وره��ا للبحث يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال�ترب��وي��ة
و�إعادة التفكري يف مفردات العملية الرتبوية
واال�ستعداد عند املتعلم للإم�ساك مبفاتيح
الفكر النقدي حيث يكون للجميع احل��ق يف
الفل�سفة .ت�شرعن ه��ذه القاعدة التفكري يف
تعلم الفل�سفة وتعليمها يف �سن مبكرة �أعني
منذ مراحل الطفولة التي تك�شف الدرا�سات
وامل�شاهدات يوم ًا بعد يوم كثري ًا من �أ�سرارها.
فالطفولة منذ مراحلها الأوىل غنية باملفاج�آت
فلطاملا اكت�شفت م��واه��ب فنية يف املو�سيقى
والفنون الت�شكيلية ،ومهارات يف التعامل مع
ال�شبكات التوا�صلية .فهذه املرحلة ال تقارن مع
مراحل النمو الأخرى وفق مقايي�س العمر .يف
ع�صرنا املتقدم هذا يف جماالت العلم والتذوق
اجل��م��ايل ك��ث�ير ًا م��ا ي��ت��ف��اج���أ ال��ن��ا���س بتفوق
�أطفال ،بع�ضهم يف مرحلة احل�ضانة �أو بعدها
قلي ً
ال يحرزون التقدم �أحيان ًا على �أ�صحاب
اخلربات من الكبار يف مو�ضوعات خمتلفة ،منها
مو�ضوعات يف الريا�ضيات �أو يف ال�شطرجن وغري
ذلك .فلي�س بدع ًا �أن يتعلم الأطفال مهارات من
�أنواع و�أ�شكال خمتلفة يف تلك ال�سنوات الغ�ضة
من العمر.
تعرب اليون�سكو يف م�شروعها الهام (تعلم
الفل�سفة وتعليمها يف خمتلف مراحل التعليم)
حتت عنوان (الفل�سفة مدر�سة للحرية) ،عن
قناعة قوية مدعمة بنتائج درا�سات وجتارب
رك��زت على م�س�ألة قابلية الأط��ف��ال للرتبية
الفل�سفية ب�أبعادها االجتماعية والنف�سية
والفل�سفية ،وو�ضعت �شعار ًا داعم ًا قناعتها ب�أن
للجميع احلق يف الفل�سفة كما ذكرنا.
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ق�صائد لل�شاعر والت وايتمان
• د.نذير العظمة
ـ ولد ولت ويتمان يف جزيرة لونغ �أيالند نيورك
( 1819ـ  )92عا�صر احلرب الأهلية و�شارك فيها
وعمل يف ال�صحافة والكتابة.
وجت�سد طموحه يف خلق �شعر �أمريكي م�ستق ًال عن
تقاليد �أوربا و�آ�سيا الفنية خالف ًا لغريه من ال�شعراء.
يعرب �شعره عن احلرية بات�ساع القارة الأمريكية
وي�ؤكد على ال��ذات املبدعة بنربة متميزة ديوانه
�أوراق الع�شب «� ”Leaves of Grassإبتد�أ باثنتي
ع�شرة ق�صيدة ومنا يف �أواخ��ر حياته �إىل �سرية ذاتية
�شعرية مت�سعة.
ق�صائدة نرثية مطولة غالب ًا “�أغنية لنف�سي” منوذج
لها �إثنان وخم�سون ن�شيد ًا كما �أبدع ق�صائد مقطعات ال
تقل �أهمية عن ق�صائده املطولة.
يعرب �شعره ع��ن ال���ذات الأمريكية بات�ساع القارة
وحريتها حترر من الوزن والقافية كما يف ال�شعر املنثور
�أو ق�صائد النرث لكنه احتفظ ب�إيقاع متميز يف �شعره غري
عرو�ضي.
مل يكتب ال�شعر على �أمناطه ال�سالفة بل ح��اول �أن
يبتكر له �صورة حديثة وي�صفه معجم اك�سفورد للأدب
ب�أنه بني ال�شعر والنرث املوقع .وبالإ�ضافة �إىل �أهميته
الذاتية والفنية .فهناك ات�صال تاريخي وفني بينه وبني
�أمني الريحاين الذي ت�أثر بطريقته يف “هتاف الأودية”
ق�صائده النرثية التي �أدخلت مبكر ًا يف القرن الع�شرين
هذا الن�سق � 1905إىل العربية كما �أن هناك من يعتقد
من النقاد بت�أثر ج�بران خليل ج�بران بوولت ويتمان
ال�سيما ق�صيدة “�أغنية لنف�سي” ولكن هذا اجلانب مل
يدر�س �أو يوثق.

امللحق
يف الإبداع والرتجمة
بني
�أوراق الع�شب وهتاف الأودية

ا�ستدعى التحدي الغربي لثقافتنا وفكرنا ا�ستجابات
يف الفكر كما يف ال�شعر .ومل تكن ا�ستجاباتنا نحن
ال�سوريني يف املراحل الأوىل لتختلف عن �أخواننا العرب.
وك��ان مل�صر فيها ق��ي��ادة ال��ت��ي��ارات الأدب��ي��ة م��ن حركة
الإح��ي��اء� .إىل ظ��اه��رة ال��دي��وان وجماعة �أب��ول��و التي
كانت طريق ًا حلداثة ال�شعر يف عاملنا العربي ك ّله� .إال �أن
الأمر اختلف كليا فيما بعد و�أ�صبح مبدعونا و�شعرا�ؤنا
�أكرث تورط ًا يف اجتاهات احلداثة فكري ًا و�أدبي ًا .وتر�سخ
التوا�صل �أك�ثر و�أك�ثر مع ال��ري��ادات ال�شعرية يف لبنان
والعراق للتميز عن حركات الإحياء التي �سيطرت على
امل�شهد ال�شعري ب�أكمله مع �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي
وجيله.
ف�إذا كانت م�صر قد �سبقتنا يف حركة الإحياء �إال �أننا
يف �سوريا ولبنان والعراق كنا �أكرث متر�س ًا باحلداثة و�أكرث
وعي ًا و�أجر ًا على املغامرة والفتوح ال�شعرية اجلديدة.
و�إذا �أردن���ا �أن ن��ك��ون �أك�ث�ر حت��دي��د ًا يف تعيني هذه
اال�ستجابات ن�ستطيع �أن نحددها بداية باال�ستجابة
ال�سلفية التي ر�أت يف ال��ع��ودة �إىل ال�تراث واالنعطاف
عليه طريق ًا �إىل النه�ضة والوالدة احل�ضارية .يف ال�شعر
و الفكر كما يف �ش�ؤون احلياة الأخ��رى و�إحياء النظام
ال�شعري القدمي ونظرية �أغرا�ضه و�أ�ساليبه وم�صطلحه
ه��و ج��وه��ر فل�سفة ح��رك��ة الإح��ي��اء و�إن طعمت هذه
النظرية با�ستعارة �أجنا�س �شعرية جديدة كال�شعر
امل�سرحي وحم��اوالت ال�شعر امللحمي املبكرة .فتمازجت
ن��زع��ات الع�صرنة والتجديد والتحديث يف تطلعات
الأجيال ال�شعرية املتعاقبة.
واملالحظ �أن عربة احلداثة ال�شعرية يف �إطار املراحل
الأدبية املختلفة كانت يجرها ح�صان الرتجمة وح�صان
الإب��داع يف �آن مع ًا .فالرتجمة كانت ال�سبيل �إىل تقدمي
الرومان�سية والرمزية وال�سريالية والأجنا�س ال�شعرية
اجلديدة التي مل يكن الرتاث ينطوي عليها.
وم��ن ث��م ت���أت��ي حم���اوالت الإب����داع ل��ه��ذه الأغ��را���ض
والأجنا�س والنماذج احلديثة التي ال عهد لنا بها يف
موروثنا ال�شعري والأدبي.
�إن ترجمة الإلياذة يف مطلع القرن الع�شرين واملقدمة
القيمة التي افتتح بها �سليمان الب�ستاين ترجمته لهذه
امللحمة حر�ضت �إبداعاتنا العربية وتنظرياتنا النقدية

على ولوج دائرة ال�شعر الق�ص�صي وامللحمي دون �أن نحقق
امللحمة العربية .لقد حاولنا يف درا�ساتنا العالقة بني
الرتجمة والإب��داع والإب��داع والرتجمة ف��والدة ال�شعر
الق�ص�صي وبع�ض الأ�شكال ال�شعرية يف �شعر خليل مطران
وعبقر املعلوف ك��ان وث��ي��ق ال�صلة برتجمة الإل��ي��اذة
للب�ستاين.
كما كانت والدة ال�شعر امل�سرحي مت�صلة برتجمة
البخيل ملوليري.
م��ن ه��ن��ا يهمنا ال�����ش��اع��ر الأم��ري��ك��ي وال���ت ويتمان
ب�شخ�صيته الإن�سانية العاملية وحتوله بتقاليد ال�شعر يف
العامل من ال�شعر العرو�ضي �أي الذي يتبع بحور ًا �شعرية
يف معظم التقاليد الأدبية �إىل منط يتداخل فيه ال�شعر
بالنرث والنرث بال�شعر فا�صطلح عليه مرة بال�شعر احلر
الذي تتمازج فيه البحور �أو ال�شعر املنثور الذي يبتكر
�صياغة �إيقاعية للنرث تقربه من ال�شعر ب�صياغة �صورية
وبيان جمازي يرفع احلقيقة �إىل اخليال واخليال �إىل
احلقيقة ليعرب عن روح القارة الأمريكية املكت�شفة من
الغرب وح�ضارته الباحثة عن منافذ لل�ضوء.
يف يوميات م��اري ها�سكل التي كانت م��ن املعجبات
بجربان �أنّ جمعية «والت ويتمان» يف نيويورك دعته لكي
يتحدث عن ويتمان يف اجتماع لها لكنها مل تذكر �شيئ ًا عن
تلبية جربان لهذه الدعوة.
والأه���م من ذل��ك �أن �أم�ين الريحاين املغرتب الآخ��ر
ال���ذي ك��ان م��ن دع���اة النه�ضة والتجديد يخربنا عن
تع ّرفه بـ “والت ويتمان» .ويقدمه �إلينا يف الريحانيات
ك�صاحب مدر�سة �شعرية جديدة يف �أوروب��ا والغرب كما
يبدع ثمانية وع�شرين ق�صيدة (اثنتان منها مرتجمتان)
جمعها �أخوه �ألربت ريحاين يف جمموعة بعنوان «هتاف
الأودية»
وكان جورج زي��دان وهو من رواد النه�ضة والع�صرنة
ورئي�س حترير الهالل طلب من �أمني الريحاين �أن ي�سهم
ب�إبداعه يف جملة الهالل ف�أعطاه ق�صيدة (1905م
العدد  )14بعنوان “احلياة واملوت” مل يدرجها �أخوه
�ألربت يف املجموعة ال�شعرية رمبا لتغري الأحوال وجتز�ؤ
ب�لاد ال�شام .والريحاين يعتز �صراحة بانتمائه �إىل
�سورية قبل تق�سيم بالد ال�شام �إىل ما هي عليه اليوم وفق ًا
ل�شرعة االنتداب واالتفاقات الدولية للأمم املنت�صرة يف
احلرب العاملية الأوىل والثانية.
وقد �ألقى �أمني الريحاين كثري ًا من هذه الق�صائد يف
العوا�صم العربية مدافع ًا عن قدرة ال�شعر املنثور على
جماراة الع�صرنة واحلداثة يف �إطار الوجدان والإبداع
ال�شعري.
وق�صيدة “�أنا ال�شرق” للريحاين من��وذج ي�شهد على
ذل��ك فهي مدججة بالفكر والعاطفة وم���ؤي��دة بر�ؤية
وجدانية نافذة والنرب املو�سيقي من دون �أن تكون موزونة
ببحر عرو�ضي �أو مقفاة .واهتمام ال�شاعر ين�صب< كلي ًا
على الر�ؤيا الكلية للق�صيدة التي تتوحد فيها الأفكار
والعواطف وال�صور البيانية اجلزئية يف كل ع�ضوي فني
واحد.
الإيقاع يف �شعرنا التقليدي �ضروري للإن�شاد والغناء.
لكن النرب ال�صوتي واملو�سيقي �أحيان ًا �ضروري لتدفق
العاطفة وان�سياب الفكرة وت��وه��ج ال��ر�ؤي��ا وال�صورة
ال�شعرية للق�صائد امل��ن��ث��ورة .امل�صطلح ال���ذي تو�سله
جربان يف بوحه ل�صديقته (�أو حبيبته) ماري ها�سكل يف
اليوميات.
بينما �أم�ين الريحاين يت�شبث بال�شعر احل��ر Free
� verseأو  Verse libreكم�صطلح وبر�أيه هذا �آخر ما
و�صل �إليه االرتقاء ال�شعري عند الإجنليز والأمريكيني.
ف�شك�سبري يف ر�أي الريحاين �أطلق ال�شعر الإجنليزي
من قيود القافية .وويتمان �أطلقه من قيود العرو�ض
ك���الأوزان اال�صطالحية والأبحر العرو�ضية .على �أن
لهذا ال�شعر الطليق وزن ًا جديد ًا خم�صو�ص ًا .وقد جتيء
الق�صيدة فيه من �أبحر عديدة متنوعة .وولت ويتمان
هو مبتكر هذه الطريقة وزعيمها .وقد ان�ضم حتت لوائه
بعد موته كثري من �شعراء �أمريكا و�أوروبا الع�صريني ويف
الواليات املتحدة اليوم جمعيات والتمانية ،بني �أع�ضائها
فريق م��ن الأدب���اء املغالني مبحا�سن �شعره ،املتخلقني
ب�أخالقه الدميقراطية ،املت�شيعني لـ فل�سفته الأمريكية.
�إذ �أن مزايا �شعره ال تنح�صر بقالبه الغريب اجلديد فقط
مبا فيه من الفل�سفة واخليال مما هو �أغرب و�أجد
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تخلى �شك�سبري عن القافية ولكنه مل يتخل عن الوزن.
لكن � BLANk VERSEشك�سبري ب�شعره املر�سل
ترجمته �إىل العربية مبكر ًا عند خليل مطران وبعده
عند ج�برا �إبراهيم ج�برا كانت �شعر ًا منثور ًا بال وزن
وقافية .ا�ستطاع �أن ينقل �إلينا روح الفن ال�شك�سبريي
املرتجمة بر�سم ال�شخ�صية واحلبكة الدرامية ال�سيما
يف م�آ�سيه “مكبث” و”هملت” و”عطيل” و”امللك لري”
و”تاجر البندقية”.
وظل امل�سرح ال�شعري عندنا �أ�سري ًا لل�شعر الغنائي
الوجداين رغم القدرة على فن احلبكة ور�سم ال�شخ�صية
واحلوار عند �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي وعزيز �إباظة
وظلت تقنية الق�صيدة الغنائية تتحكم بلغة احلوار يف
امل�سرحيات التي �أجنزت يف املرحلة املبكرة .حتى جاء
�سعيد عقل و�أدخل حتوالت ن�سبية على ال�شعر الدرامي
يف م�سرحياته “قدمو�س” و”بنت يفتاح” مت�أثر ًا برا�سني
وك���ورين الفرن�سيني حمتفظ ًا بتعاىل لغته الرمزية
ووح���دة البيت الكال�سيكية القائمة على التنا�سب
والتقفية يف املزدوجات.
لكن على �أحمد باكثري هو الذي تقدم بالنقلة الثورية
يف ال��ع��رو���ض ال�شعري اجل��دي��د يف ترجمته “لروميو
وجولييت” ل�شك�سبري .وابتكر ما �سماه بال�شعر املنطلق
القائم �إيقاعه العرو�ضي على التفاوت ال التنا�سب� .أو ما
ي�سمى ب�شعر التفعيلة ويعرتف ال�سياب ب�أنه تبنى جتربة
باكثري �أو ما ُ�سمي خط�أ بال�شعر احلر .ويف كتابينا “مدخل
�إىل ال�شعر العربي احلديث”  1988و”ق�ضايا و�إ�شكاليات
يف ال�شعر العربي احلديث”  .2000يجد القارئ ثبتا
مف�ص ًال عن هذا التطور تاريخي ًا وال�شعراء �أما م�صطلح
«ال�شعر املنثور» فتحول �إىل «ق�صيدة النرث» مع �أن�سي احلاج
يف لن وانتقل ميزان امل�ؤثرات من ال�شعر الإجنلو�سك�سوين
الأمريكي مع ولت ويتمان وهتاف الأودي��ة بريادة �أمني
الريحاين وجربان خليل جربان �إىل امل�ؤثرات الفرن�سية
مع بودلري وغريه من �شعراء املدر�سة الرمزية كما قدمتهم
���س��وزان برنار يف كتابها امل��ط��ول .وجماعة جملة �شعر
ال�سيما �أن�سي احلاج و�أدوني�س انعطفوا على ق�صيدة النرث
بعد الإقبال الذي �شهده املاغوط و�شعره املنثور الذي عرب
عن جتربة �شعرية �صادقة و�أ�صيلة ومنفتحة على الآخر
الثقايف من خالل حركة احلداثة يف ال�شعر والرتجمة
بدء ب�سليمان عواد مواطنه يف ال�سلمية الذي كان يرتجم
ال�شعر عن الفرن�سية ويبدع ق�صائده املنثورة بالنكهة
اجلديدة.
علينا هنا �أن نتذكر الدور الذي لعبته املجالت الأدبية
والنخب املبدعة التي حتومت حولها كالأديب والآداب
وجملة �شعر وقبلها حركة �أب��ول��و وجملتها واملقتطف
والهالل والكاتب العربي وجملة �سومر والقيثارة وحركة
الرتجمة والنقد التي بادرت بالدعوة �إىل الع�صرنة �أو
التجديد وات�صلت مهامها ودعوتها �إىل النه�ضة والقيامة
من املوت.
�إن ���ص��راع اجل��دي��د وال��ق��دمي ه��و م��ن �سنن احل�ضارة
والثقافة والإبداع.
وعبادة ال�سلف وال�شكل هي من العوائق التي تعطل
الروح الإن�سانية املبدعة وت�ضع الع�صي يف دوالب التطور
والتجدد.
الأدب هو روح العامل الواحد كما عرب فردريك غوتيه
يف �أملانيا .لقد ا�ستلهم الأدب الإن�ساين حيث كان وهو يف
عز جمده ون�ضجه .كما فعل فيكتور هوغو يف ق�صائده
امل�شرقيات .وقبلهما دانتي يف كوميدياه الإلهية املت�صلة
بق�صة الإ�سراء واملعراج .فاالنفتاح على �إب��داع الآخر
ال يدل على التبعية الثقافية بقدر ما يدل على الثقة
بالذات احل�ضارية والقدرة على التفاعل والتعبري عن
متيز التجربة الإن�سانية وتنوعها يف الأدب الذي هو روح
العامل .من هنا دار�سو الأدب املقارن و�أعالمه حني �أح�سوا
بانغالق الأدب الأورب��ي على ذاته نادوا بانفتاحه على
الآداب ال�شرقية (�أفريقيا ـ و�آ�سيا) وعلى ر�أ�سهم �إيتامبيل
الفرن�سي.
فالق�صيدة العربية احلديثة مل تعد �صدفة مغلقة
على ال�شكل ونفي الذات �إنها مغامرة يف الر�ؤية والتجربة
واالنفتاح على الآخر من خالل خ�صو�صية ح�ضارية لها
معاناتها ومتيزها.
و �صراع امل�صطلح ال��ذي راف��ق �أ�شكالها احلديثة من
ق�صيدة العمود �إىل ق�صيدة التفعيلة والق�صيدة املدورة
وق�صيدة النرث ينم ع��ن ه��ذه املغامرة الثقافية التي
حتر�ص على الوجود احل�ضاري ومتيزه ومعاناته وتنوعه.

ب��دء من �أم�ين الريحاين وج�بران وتعالق �إبداعهما
ال�شعري مع ولت ويتمان ووليم بليك وانتقا ًال �إىل حركة
جملة �شعر ومتيزها باالهتمام ب��الأ���س��ط��ورة وال��رم��ز
والت�أكيد على �أن الإب��داع ال�شعري مت�صل باجلذور مما
فتح الباب على م�صراعيه للحركة التموزية يف ال�شعر
واالنعطاف على ميثولوجيا نبعت وتكونت يف الأر���ض
العربية وحتولت �إىل رموز اجتماعية و�شعبية وفولكلور
�أ�سطوري ديني متيز على مر الزمن بالتمازج احل�ضاري
والثقايف يف عاملنا العربي.

�أنا ال�شرق

انا حجر الزاوية لأول هيكل من هياكل اهلل
ولأول عر�ش من عرو�ش االن�سان
لذلك تراين حمني الظهر ولكني قومي ال��ر�أي ثابت
اجلنان
�أنا ج�سر ال�شم�س
م��ن �أع��م��اق ظلمات الأك���وان �إىل الأف�ل�اك الدائمة
الأنوار
ت�صعد كل يوم على كتفي وتكافئني مكاف�أة جميلة
�أجل �إن يف جيوبي ويف يدي ويف نف�سي من ذهب الفجر
ماال نظري له يف معادن الأر�ض كلها
تزودين ال�شم�س للرتحال وتزود مني الب�صر واجلنان
و�أن��ا على ثباتي يف رحلة دائمة كالكواكب التب�صر
حركاتها
�إن �أول القافلة ،قافلة نف�سي ت�صل باجلوزاء؟
و�آخرها ـ ل�ست �أدري اليوم �أين �أخرها
قد يكون واقفا م�ستك�شفا يف �أبواب ليفربول
�أو قائما حتت عرائ�ش اليا�سمني يف �سمرقند
�أو جادا على �ضفاف النيل
�أو �ضائعا يف ال�سكة البي�ضاء يف نيويورك
ولكني قنوع ر�ضي مطمئن
و�إن كنت ال �أرى �ساقة القافلة فانني مب�صر قادتها
�إين �أ�سمع طنطنة الأجرا�س عند املاء
و�صوت الر�سول يجيئني كل �صباح م�سلما
ويف يدي ثوب جديد �ألب�سه ليومي
�أنا ال�شرق
قد جئت يافتى الغرب رقيقا
يف جيوبي ويف ي��دي �أ�شياء من حقول النف�س ومن
جمالها
و�أ�شياء من �أغوار احلياة
�أ�شياء تر�ضي اهلل وتر�ضي االن�سان
و�أ�شياء ال تر�ضي االن�سان وال اهلل
عندي ماي�سكن نف�سك امل�ضطربة وينع�شها
عندي ما ي�شفي قلبك من �أمرا�ض التمدين
عندي مايبعث فيك عدال يتجاوز ا�ستياءك
وحرمة ملا يقد�سه �سواك
عندي مايقيد رجال ويدا لتهد�أ وت�سرتيح
فرتى الكون ،والعقل منك مطلق والقلب مطمئن
وتت�أمل كذلك �أ�سرار الوجود
�أنا ال�شرق
�شبح يف موكب الزمان
يف موكب احلياة الدنيا
�صوت ي�ضج يف اخللوات ويرتاجع يف الأماكن املقد�سة
�صوت يحدو يف ال�صحراء وميلأ جبال تقواي �سكونا
طيبا
و�صوت يهمر يف �أذن �أدواتك رغبة جديدة
م�ستطلعا ق�صدها ومغزاها
�صوت يتماوج �سالما على وجه املياه يف الأنهار املقد�سة
و�صوت يحن �شوقا يف ظالل احلرمني
كما �أنه يئن ويطن يف املنابر اجلديدة
منابر الوطن(*)
انظر �أيها القارئ كيف ت�أثر �أمني الريحاين بتقنية
ول��ت ويتمان ال�شعرية ونقلها �إىل العربية يف حماكاة
مبدعة.
(*) انظر كتابنا مدخل �إىل ال�شعر العربي احلديث درا�سة
نقدية النادي الأدبي الثقايف جدة عام � 1988ص135 107-
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• ق�صي عطية
ً
جنمة َ
ارتد ْيتُ
ذات َ�صالةٍ
أخا�صم ه��ذا ال�� َّرم��ا َد املَن ُثو َر يف
ل
َ
عتمة الزَّمان ...
َيتو َّث ُب يف خاطري وجهٌ ،
تدحرج َ
يف
َي
مثل َط ٍ
ُ
�أو َ
مثل ينبو ٍع،
يكتب النَّها َر َعرب ًة
�أو ٍ
قلق ُ
تناثر يف لجُ َّ ةِ َّ
الظالم.
َت ُ
يتوهَّ ُج ٌ
يف�صح ب� ِّأي
�شوق للغناء ال
ُ
لغةٍ َينطقُ
ُ
تخاطر ًا مع َّ
ُ
ال�شر ِر...
أتوا�صل
�
ُ
نف�سها للجحيم
ِم
ل
�س
ت
ورايتي
ُ َ
تع َبتْ من حملِها الغيو ْم.
أرغب فيه..
ٌ
طافح مبا ال � ُ
أحب كره ًا..
�
ال
مبا
ُّ
َ
ٌ
�شج ٍب
مب َ
ك�أنَّني ُموثق ِ
�إىل خا�صرة َّ
ال�ضوءِ
� َّ
ني
أتو�ضُ�أ من �شقاءِ الاليق ِ
َ
عراج يكبو
و�أَل ُِج اللحظة ِ
مب ٍ
حمراء
ني َق َرنفلةٍ
على جب ِ
َ
على �شرفة الذُّ هول.
وينبج�س �شعا ُع َّ
ال�ضوءِ
ُ
عند ُعن ُِق ُجملةٍ �أكت ُبها �إىل اهلل
...
ً
ُ
ُ
�ضيء
ومي��ت��ل��ئ قنديلي َح�ي�رة ت ُ
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خري الكالم

ُجبّة النور
• مثرية ح�سني
�شهو َة اليقني.
�أنحني� ...،أتق َّرى الغيو َم
رداب
أتن�س ُم وقت ًا �أع�ُب رُ ُ منه �سِ
َ
و� َّ
التَّعب
ُبوءتي من َمرايا النُّور.
ل َ
أن�سج ن َ
��ط ٌ
ُخ ُ
��وات �ش َّيدَ تْها تِ��ي��ج��انُ هَ ��ذا
ّهب
الل ِ
و�أبر َمتْ وعد ًا للنَّخيلِ
ً
ووليمة لل ُبكاءِ يف َ�ضوء هذا ال ّتيهِ
الدَّ اخلِ
اب.
اءة الترّ ْ
يف َع َب َ
� ُ
عر
أنقا�ض ِذك���رى ... ،وروا ُة �شِ ٍ
حزين
ٍ
ُ
تقب�ض على ال َعبري املُ َ�س َّجى
وطيو ٌر
يف راح��ةِ الأغ�����ص��انِ املُ��ت��ك�� ِّورة يف
زوايا الأُفولْ .
َ
�سيزيف ج��دي��دٍ يُ��وهِ ُ��م
ه��ل م��ن
ال َّرعدَ
َ
�أن يدخل يف ُج َّبة النُّو ِر؟!
ري؟!
باب ال َهج ِ
�أو يف قِ ِ
خْ
ت
ال
لب
مب
مي
د
ال�س
ّوحدِ
َ
ِ
ِ
ُّ
فيخرق َّ
ّمرد واالنتظا ْر؟!.
والت ُّ
أخ��اف �أن �أ�صح َو فيطري م ُ
� ُ
ِنديل
َ�ش َقائي
أفالك َ�ضاحكاً
رزخ ال ِ
و� ُ
أجل�س يف َب ِ

يف �شِ بهِ مَوتٍ
وي�ضي َع �صوتي منّي.
ٌ
الريح
قلقي
خوذة على ر� ِأ�س ّ
بالفجر
ي�سهر ُمتد ِّثر ًا
و�ضاليل
ِ
ُ
كهف الغزالهْ .
العائدِ من ِ
ليتني ال �أ�صحو ف�أظلّ �شاخم ًا
أر�ض ُتتقنُ قت َْل النّبوءاتِ
يف � ٍ
حيق يف خمائلِ الدّ خان.
الر ِ
وقت َْل ّ
ليتَ َّ
ُ
ينه�ض من
ال�شاهدَ على َ�صلْبي
موتهِ
َ
دروب
لي�ستفيق الدَّ ُم اجلاريُ على
ِ
املوج
ِ
عابراً...
َ
مثل ر� ٍأ�س ُمع َّبـ�أ بالفرا ِغ
مثقوب ًا...
َ
مثل ذاكرةٍ عتيقةٍ
معلَّقةٍ على �شجر ِة توتٍ ياب�سهْ
وحيداً...
َ
ّ
وء
مثل مِئذنةٍ
َ
هجرها ال�ض ُ
يجر ُر �ضحك َته
وانزوى َحائراًِّ ...
اللولبي
الف�ضاء
تو�سدَ تْ هذا
َ
التي َّ
َّ
الف�سيح.
• �شاعر �سوريّ  ،من �أعماله :ديوان
�شعر بعنوان (معراج ال�ضوء).

• يا�سر اخلي

ْ
طينك
منك من
لأنّا ِ
فيك م��ن �آالء
وم��ن ذ ّراتِ م��ا� ٍ��س ِ
ْ
تكوينك
من املاء الذي يجري
الروح يف �شريان �أفئدةٍ لنا
حياة
ِ
كانت
ومن بدء الهوى م�سرى �شرايينك
ف�إنَّا لن نكون �سوى
ج��ذو ٍر تعجز الدنيا ..ب���أن تنهي
لها � ّأ�س ًا
ومهما الغدر ي�شتدّ
ومهما راح يحتدّ
بقاء كال�سموات العال
ً
تبقى لنا ال ُ
أر�ض
فتقدي�س الرثى ُ
فر�ض
ُ
ُ
وتهمي�ش الذرا ُ
نق�ض
و� ٌ
أر�ض يف فل�سط َ
رحم املنى
ني لنا ُ
جنات فردو�س ال�سموات
البحر
البحر �إىل
من
ِ
ِ
النهر
النهر �إىل
من
ِ
ِ
وال ٌ
ُ
عر�ض
نق�ص وال
طول به ٌ
وما زلتِ �أيا �أر�ض الديانات اجلنى
�أر�ض ال�سنا
قلب مل يقف
خفقانَ ٍ
يف ّ
دقة النب�ض

قالتْ ويختنقُ الكال ْم
هلاّ تدغدغني لأ�صحو

كالربي ِع تفا�ؤال
�أ ّيام كنّا ّ

قد متادى يف ف�ضاءاتي املنا ُم
َ
و�أعلن ال ُ
الروح منّي
ّليل
احتالل ّ
بعد �أن حلّت على

قالت وي�أتلقُ الكال ْم
ال لن َ
لن
وح ْ
الر ُ
متوت ّ
ال�ض َ
�أبقى ّ
عيفة هكذا

ج�سدي عبابيدُ الظالم ِ

الرما ِد
�س�أقو ُم من حتتِ ّ

ّ
ال�سال ْم
وجف ينبوعي وقد َ
غاب ّ
قالتْ ويختنقُ الكال ْم

َ
العميق
اجلرح
�أدمد ُم
َ

ال�صفاءِ
هلاّ �أعدْ َت ملب�سمي لونَ ّ
� َ
أعدت يل ذاك الزّ مانَ
َ
ال�صبا
وبع�ض �أحال ِم ّ

الثوب املد ّمى الأ�سودا
�أمزّ ق
َ
الوفاء
نب�ض من كانوا
و�س�أ�ستقي من ِ
َ
للردى
مدى الزّ مانِ وما ا�ستكانوا ّ

الر ُ
و�ض يورق �آم ًال
�أ ّيام كان ّ

كيما �أ�شقَّ الّليل �أ�ستدعي الهدى

ال�سماءِ
ومغاز ًال كر َم ّ

�شم�س
وتعود
احلب ت�شرقُ من جديدْ
ِّ
ُ

روح الوفاءِ
لتنت�شي ُ

ليعو َد يل كلّي وتهمي
ربوعي خري ًا �أكيدْ
َ

هر ابتهاج ًا �شاكرا
ويرق�ص الزّ ُ
بال�سنا
�أ ّيام كان الكونُ يزهو ّ

فتعود �أ ّي ُام الهنا
ال�سال ْم
ّ
ويعم �أرجائي ّ

غر َد من�شد ًا حلنَ احليا ِة
والطّ ُ
ري ّ
احلروف
وحام ًال عطر
ِ

قالتْ .......

�إىل النّجو ِم احلاملاتِ ّ
مب�شرا

ري الكال ْم ....
ويف �أقوالها خ ُ

ال�شرايح والريح

خلق
•حممود حمود

أصوات

ماء احلياة

•فرا�س حمفوظ

�إىل �سيادة اللواء جابر �سلمان
مع �إعجابي وتقديري

لل�صبابات التي رحمت خيو ًال يف براحي
م�شا ٌع ّ

ف�أنرثها ..و�أجمعها� ..أراق�صها بلهوي �أو مراحي

يكللني ندى �شغفي ..ويخ�ضبني نزيف من جراحي

ت�شاغلني حقول الورد حويل من بنف�سج �أو �أقاحي
ف�أع�صر من جنوم الليل خمري مالئ ًا منها قداحي

دمي ..ينداح ..ي�سفحنيُ ..يبيح �إىل الأقا�صي كالأ�ضاحي
به ّي ًا �أ�ستقي ولهي ودمعي وا�شتياقي والتياحي

و�أغدو را�شق ًا من كل ثغر ..ناه ًال من كلِّ راح

أمر ومي�ض �ضوء ال يرى�..إال وثوبي والتماحي
� ُّ
والرمال غدت رماحي
و�أ�سري فار�س ًا ِّ
فالريح مهريّ ..

ثغر نهدٍ يواثب يف جماح
ومن زندٍ �إىل ٍ

�أطلُّ على ربا ال�شهوات �أمل�ؤها بدمعي �أو نواحي

تنو ّرين بروق النور ..تطفح يف اجلوانب والنواحي

ي�صدّ ع �صوتي ِالآفاق ..ينهبها بنوحي �أو �صداحي

�أنا املنذور للأنهار حريى ..لل�صباحات الو�ضاح
ياح
خلفق الغ�صن مرتوك ًا ..خفيف ًا ..الحتماالت ِّ
الر ِ

تهدهدها تغاريدي ..يجلجلها ذهابي �أو روحي

فمن �ساح �إىل �ساح ..ومن واح �أبادله بواح

كيف نلتقي و�سط هذا الدخان
•روال عبد احلميد
ماذا �أقول؟
ماذا �أقول �....صديقي
والكلمات �صماء
وماذا �أهديك
والهدايا خر�ساء
جتل�س وحيد ًا
ومعك �ألف من الأ�صدقاء
و�أجل�س وحيدة
ومعي ال�شم�س والقمر وب�ضع �صديقات
�أنت يف منزلك احلزين
ني
و�أنا يف �سرير اللوعة واحلن ْ
**********
احلب ميخر عباب م�سامي
لكن املوانئ لي�ست � ً
آمنة دوم ًا

ولي�س دائم ًا الأمواج هادئة
ولي�ست الريح كما ن�شاء
عيني ككوكب د ّري
احلب يلمع يف
ّ
ً
لكن لي�س دائما ال�سماء زرقاء
ولي�س دائم ًا البجعات بي�ضاء
ولي�ست الغيوم كما ن�شاء
********
ماذا �أقول �صديقي
�شفتي الكلمات تنزف
وبني
ّ
وجراح احلروف لي�س لها طبيب
�أغم�ض عيني �أبحر يف التنهيد
النجوم تنزل وتدور حويل
و�أدور حول حرويف
و�أنت لكل حرف �صوت و�صدى و�أنني

********
ما ذا ...؟
و�أنت يف منت�صف الليل
تائه يف الغاب الكثيف
و�أنايف الظهرية تائهة يف �صحراء قاحلة
ظم�آنة وبيدك قارورة املاء
تبحث عن �ضوء وبيدي م�شكاة
لكن كيف نلتقي
والليل ين�سلخ منه النهار
و�أ�شعة ال�شم�س تبتلع الأ�ضواء
وظالل ال�شجر تبتلع الطرقات
كيف نلتقي �صديقي
و�سط هذا الدخان

حينما ت�سدين يف قلبي..
وت�سبحني مع ال�شرايني
ي�����س��اف��ر ال��ع��ق��ل �إل���ي���ك..
ل��ي��ق��ط��ف م���ن دم����ك ال��ن��ق��ي
عناقيد العنب
�أقطفها بلذةٍ وا�شتياق ال
�أطمح بال�صحو
و�أود لو �أغفو يف خد ٍر جميلْ
حبيبتي
دع��ي��ن��ي �أب���رع���م ال��ك�لام
ب�شوق �إليك
ر�سائل
ٍ
مثلما ي�شتهي القلب ومثلما
ت�شتهني ي��ا وردت���ي البي�ضاء
اجلميلة
من افرتار ال�صبح يف �شفتيك
يغار اليا�سمني وتغار ن�ساء
الأر�ض
دعيني �أقبل جبينك الذي
تغار منه ال�شم�س
دعيني �أغفو يف �أح�ضانك
ً
حلظة لأ�ستعيد توازين
ولو
ف��ت��ت��وق��ف الأر���������ض ع��ن
الدوران
وت��ه��ط��ل ال�����س��م��اء ن��ب��ي��ذاً
والكون مو�سيقى
حبيبتي ال توقظيني
دعيني يف غفوة جميلة كي
�أ�سرق من عينيك اجلميلتني
لذة اخلدر
و�أق�����ط�����ف م����ن ���ش��ف��ت��ي��ك
الورديتني ماء احلياة..

قضايا وآراء
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ا�ستيقاظ ابن الثامنة وال�سبعين
• ريا�ض طربه

الحروب بين الدين والإيديولوجيا

•عيد الدروي�ش

كم انت�شى بذكر طربيا ،وكم تفاخر �أنه منها روحا وج�سدا،
مل ي�أبه كثريا لبقائها هناك حتت االغت�صاب فقد ظلت معه يف
حقائب ذاكرته املتوقدة وهي مفعمة بذكريات الطفولة ،كم
ذكرها عا�صمة حل��وران واجل��والن ومل��ن حولها ،قبل �أن يلتهما
االغت�صاب اال�ستيطاين �أي الورم ال�سرطاين الذي متدد يف ج�سد
الأمةـ رمبا لأن الكاتب واملفكر العربي الفل�سطيني حمدان حمدان
من حفظة التاريخ املجيد لأمته وهو خري من ينتقي من قراءته لهذا
التاريخ ما يعينه ويعيننا على تف�سري �سريورته وحتوالته،فال �شيء
عنده ثابت بل متحول ،وقد ظل يزرع الأمل بالعودة �إىل �أن ر�أى ما
ر�أه من حال فل�سطني والأمة فرتاخت ع�ضالت القلب وا�شتد وجيعها
فتعرثت ثم قامت ثم ا�سلمت اجل�سد لتخلد الروح وثابة يف كل حرف
�سطره منذ �أن احرتف الكلمة.
الطفل القادم من طربيا �إىل عمقه ال�شامي مل يكتف ب�شهادة تطعمه
رغيفا ،در�س يف مدار�س دم�شق وتتلمذ على يدي كبار مدر�سيها كحافظ
اجلمايل وجميل �صليبا وجودة الها�شمي �إن مل تخني الذاكرة ،فمنذ
رحيله ال�سبت 2016/9/9و�أنا �أ�ستجمع تلك ال�شذرات من وادي
الذهب،وقد كان فيا�ضا يف تلك ال�صباحات التي جمعتنا مع الراحلني
والأحبة الباقني عادل �أبو �شنب � ،إدوار ح�شوة بدعوة كرمية متكررة
من احلاج ر �أفت كرازوف طيب اهلل ثراهم.
نال البكالوريو�س يف التجارة من جامعة دم�شق وعمل يف القطاع
العام م�ؤ�س�سة فارمك�س وت�سلم �إدارة �شركة هايتك�س ل�سنوات قبل
تقاعده وتفرغه للعمل احلزبي واحرتاف الكتابة فربع ككاتب مقالة
�سيا�سية بعدما كان قد خطا خطوته الأوىل كقا�ص مل يكمل م�شواره
مع �أن جمموعته قنديل �أم اليا�س عك�ست روحه العظيمة وما متلكه
نف�سه من �سخرية مرة.
ظل حمدان حمدان مبدع �أدبيات حركة الإ�شرتاكيني العرب حتى
�آخر قطرة عرق يف جبينه  .وهو من تعر�ض لالعتقال وعرف طعم
ال�سجون بعيد اخلام�س من حزيران وكان من �أق��رب املقربني له يف
التجربة �سركي�س �سركي�س و�أحمد الأحمد رحمهم اهلل جميعا .
بعد ان�ضمام احلركة وم�ساهمتها الكبرية يف قيام اجلبهة الوطنية
التقدمية �صار حمدان ع�ضوا يف املكتب ال�سيا�سي .لكنه ظل على
م�سافة واحدة من معظم الأحزاب القومية والوطنية وما تفرع عنها
با�ستئناء الأحزاب الدينية وهو الذي خرب الدميقراطية والتعددية
وال�صحافة املتنوعة والعراك ال�سيا�سي يف خم�سينات و�ستينات القرن
املا�ضي وال�سيما يف جامعة دم�شق .وله �صداقات حميمة مع �أ�صحاب
ال���ر�أي الآخ����ر.و�إن ك��ان ال يوافقهم يف الكثري الكثري من ال�شطط
والتطرف الذي هم فيه يعمهون فللحقيقة عنده �أوجه ولي�س وجها
عبو�سا �أحاديا ال يرى غري ذاته يف �أناها العليا.
لذلك ر�أيته ومن خالل ع�شر �سنوات �سوريا مثلما هو فل�سطيني،
وعراقيا مثلما هو لبناين وم�صري ...وكانت الإقليمية �أ�شد �أعدائه
ومو�ضع نقده الالذع.
امتلك ا�سلوبه املميز يف املقالة ،لغة ومفردات �سيا�سية �أدبية منتقاة
بحرفية ،الت�ستطيع �أن حتذف جملة واحدة من مقالته.
اليتخلى عن ال�سخرية وعقد املقارنات ي�أتي بال�شاهد التاريخي
يف مكانه ويوظف الأرقام لغة حتاكي العقل وال تدع جماال لل�شك مع
احرتام للم�صدر يف كل مان�شر �أو ت�صدى لدح�ضه �أو الرد عليه.
حمدان جواد �سخي عطوف على املتعبني حم�سن للمحتاجني وديع
كاحلمام ون�سر فل�سطيني حني اللزوم ،و�أكاد �أجزم �أنه ظل حتى الرمق
الأخري ذلك الطفل الفل�سطيني الذي ت�ستهويه املقالب مع �أترابه.
فقدت برحيله مرجعا كنت �ألوذ به كلما خانتني ذاكرتي �أو دهمتني
معلومة مل �أحتقق منها.
فقدت بفقده عقدا كان فيه الأخ وال�صديق وال�سند ليغدو ذلك
العقد �أجمل عطر تر�شه الذاكرة .
�إىل اخللود يا �أبا معاذ

املرا�سالت
الجمهورية العربية ال��س��وري��ة  -دم��ش��ق -ص
.ب( - )3230هاتف - 6117240-6117241فاكس
 -6117244جميع المراسالت باسم رئيس التحرير.
هاتف االشتراكات 6117242
ثمن العدد داخ��ل القطر  25ل.س  -في الوطن
العربي $ 0.5 :خارج الوطن العربي $1أو ما يعادله.
تضاف أجور البريد للمشتركين خارج سورية

�إن ال�صراع الدائر بني الب�شر ذو نزعة �أ�صيلة
تكمن يف �أعماق النف�س الإن�سانية ,فالقوي ي�أكل
ال�ضعيف منذ �أن كان يعي�ش يف الكهوف� ,إىل يومنا
هذا ,حيث �أخذ ال�صراع بني الب�شر �أ�شكاال عدة,
وقواعد جديدة �أعطته ت�سمية احلرب باملفهوم
احل���ايل ,وال��ي��وم ي�شكل ال��دي��ن والإيديولوجيا
�أح�شاء ال�صراع يف العامل ,ويتبادال الأدوار يف عباءة
ال�سيا�سة ,والفكر هو العامل امل�شرتك بينهما ,ويف املا�ضي
�أ�صبحت الأفكار دين الأمم ال�سالفة ,ويف احلا�ضر �أ�صبح
الدين �إيديولوجيا الأمم احلالية ,وقدما يف غري مو�ضع
كل منهما م�ساهمة جليلة يف عمل تراكمي يف م�سرية
احل�ضارة الإن�سانية ,وكان من املفرت�ض �أن تقل درجة
العنف مع هذا التطور يف جوانب متعددة يف احلياة,
�أما يف بدايات م�سرية احلياة الإن�سانية رمبا البع�ض
كان يعزو ذلك نتيجة اجلهل ,ولكن املفارقة �أن وترية
العنف ازدادت ,و�أن ع��دد ال�ضحايا تنا�سبت ط��رد ًا
مع هذا التطور ,وقد جلبت له كل هذه املتاعب ,و�أ ّي ًا
من هذه الدوافع هو يف املح�صلة من احل�صاد الفكري
�سواء كان �سليل الدين �أم �سليل الإيديولوجيا ,فالعلة
لي�ست يف الأف��ك��ار يف �أي زم��ان ومكان ,ولكن العلة يف
حامل تلك الأفكار ,ومادام الأمر كذلك لي�صعب علينا
�أن ن�ضع ناظم ًا فيما بني تلك امل�ساقات الفكرية �إ�ضافة
للتنمية الذاتية حلامل هذه الأفكار ,و�أال يكون كحامل
الأ�سفار ,ف�إن كان �شر ًا يره ,و�إن كان خري ًا يره ,فت�صعد
ح�ضارة وت�أفل �أخرى ,وما بني الأفول وال�صعود تت�ضح
ال�����ص��راع��ات حلملة الفكر بجانبيه الإي��دي��ول��وج��ي
وال��دي��ن��ي ,وق��ي��ل “الأمم امل��ت��ط��ورة فا�سقة الأف��ك��ار
متدينة الأفعال� ,أما الأمم املتخلفة فا�سقة الأعمال
ومتدينة الأفكار” ولكن كثري ًا ما ت�شتعل احلروب من
وراء ع�صبية دينية ,وت�شعل �إوار احلروب الطاحنة,
وت�ستجري بالإيديولوجيا ,وقد تخل�صت �أمم يف التاريخ
من �سطوة الدين بعد �أن �أدماها نتيجة االنغالق والغلو
والت�شبث بالق�شور ,وي�صبح م��ن ه��و فاغر عقله من
الفكر ,يحكم با�سم الدين ,لي�صل بالنا�س �إىل درجة
اخل���روج م��ن ال��دي��ن وم��ن امل��ل��ة ,وهنا تكمن الكارثة,
وي�صبح ال�صراع م�ضاعف بني �أبناء املجتمع ,فالدين
ر�سالة روحية �سامية ,لي�شرق يف روحك وعقلك بالقيم
واملبادئ فت�ستوي بها نف�سك ,وير�شدك للعلم وينقذك
من غياهب اجلهل ,ولكنه ال مينحك �سلطة ,ومن ينتزع
الدين لل�سلطة ,فقد د���س العلم ,وخ��اب يف ال�سلطة,
ويبد�أ ال�صراع يف م�ستويات متنوعة ,وتتلون الأهداف,
فكل ال�صراعات يف لبا�س �سيا�سي ,وغاية اقت�صادية,
ووقود ديني.
احل��روب كانت عملية ت�صادمية ,و�أخ��ذ كل واحد
منهم موقف الإب��ادة للآخر ,وقد طغت الغرائز على
ذهنية املدعي بالدين ,وطارد ما جاء يف ال�شريعة يف
عامل اخللود من احل��وري��ات ,وهو غري م��درك حلياته
يف الدنيا ,وغ�ير خمل�ص لها ,بحث ًا عن ه��ذه الغرائز
ال��ت��ي وج��د نف�سه يف ه��ذا املجتمع غ�ير ن��اف��ع وغري
متوافق معه,ومن ف ّو�ض نف�سه قيم ًا على الب�شر ومن
مينحه الدخول للجنة ,ومل تكن منهجية الدين �أن
تدمر احلياة لكي تفوز ب��الآخ��رة ,وم��ن مل ي�ستطيع
�إع��م��ار الأر����ض ال ي�ستحق مكان ًا يف اجلنة ,ل��ذا نرى
الأغلبية ممن ينتمون �إىل تلك القطعان الإرهابية,

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

ال��ع��رب��ي:ل�لأف��راد6000ل.س أو - $150ل��ل��وزارات
وال��م��ؤس��س��ات .8000س أو-$175خ�����ارج الوطن
ال���ع���رب���ي:ل�ل�أف���راد 20000ل.س أو - $360
للمؤسسات30000ل.س أو $420والقيمة تسدد
مقدمًا بشيك مصرفي ألمر اتحاد الكتاب العرب
-دمشق ويرجى عدم إرسال عمالت نقدية بالبريد.

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

من املتخلفني فكري ًا ,والفا�شلني يف احلياة ,ومت �ضخ
الفكر الديني املتطرف يف عقولهم املتحجرة لتجيي�شهم
�ضمن ايديولوجيا دينية ,ولغايات �سيا�سية ,يف الوقت
الذي خرجت �شعوب تنادي بعزل الدين عن الدولة
بعد �أن �أدم��ت��ه��ا احل���روب ال��دي��ن��ي��ة ,و�أره��ق��ت��ه��ا دون
فائدة ,ومل جتن منها �إال الدمار واخل��راب والق�ضاء
على ماليني الب�شر ,و�صاغ منظروها منظومات فكرية
جديدة با�سم الإيديولوجيا ,وبني تلك ال�صراعات
وتناوبت فيما بينهما ,فاحلروب ال�صليبية من القرن
احلادي ع�شر ولغاية القرن الثالث ع�شر ,وكانت بهدف
حترير الأرا�ضي املقد�سة من الغزاة امل�سلمني ,ومل�ساندة
الإم�براط��وري��ة البيزنطية ,وكذلك ح��رب الثالثني
عام ًا يف �أملانيا �أي�ض ًا بني الكاثوليك والربوت�ستانت,
و�صل �إىل حد ال يطاق ,وح�صلت امل��ج��ازر يف حماكم
التفتي�ش ,حتى بد�أ بالتحول من خالل �آراء املفكرين
يف ع�صر النه�ضة ,مثل كالفن للربوت�ستانت ومارتن لوثر
للكاثوليك يف القرن ال�ساد�س ع�شر ,ومقولته امل�شهورة
“ال نريد كنائ�س ًا من ذهب ,وق�ساو�سة من خ�شب ,ولكن
نريد ق�ساو�سة من ذهب وكنائ�س ًا من خ�شب” مما �شكل
حتو ً
ال يف امل�ساق الفكري من الدين �إىل الإيديولوجيا,
و�أن�ش�أ الغرب منهج الر�أ�سمالية ,وقد طغى على كل
امل�شاهد الأخرى ,ولكنه مل يلغ الدين ,بل و�ضعه يف ركن
�آخر ,مبا ي�سمى ف�صل الدين عن الدولة ,يف حني بقيت
يف املجتمعات ال�شرقية ,وبع�ض بلدان العامل الثالث,
�أكرث جت�سيد ًا لهذا ال�شكل ,وال �أحد يختلف �أن امل�س�ألة
الدينية ذات ُبعد فكري ,ومالم�سة تلك الأفكار حتتاج
�إىل الرتو واحلذر ,والدين والفكر ال يت�صادمان �إطالق ًا
على حد قول �أحد الفال�سفة امل�سلمني “فالفكر �شرعة
يف الداخل ,وال�شريعة فكر يف اخلارج” و�إن م�ستويات
التفكري الديني لي�ست بالي�سرية ,وم��ا ينخرط فيه
العامة واخلا�صة من النا�س لي�شيع نوع ًا من الفو�ضى,
مدعي ًا كل واحد منهم �أنه و�صي عن الإله ,وهو الوكيل
احل�صري لتلك التعاليم ,يف وقت يجهل الكثري منها,
وي�صدقه العامة.
لي�ست امل�شكلة يف ال��دي��ن ,ولكن امل�شكلة تكمن يف
املتدينني ,ويف �سلوكهم هذا مما ينعك�س على الدين,
واملتدين لها قد ال ميثلونها بقدر ما يبحثون عن م�صالح
كل فرد منهم ,ويجدون �ضالتهم فيها ,ويجدون يف ذلك
�أق�صر الطرق يف تويل ال�سلطة الدينية ,ويتخذها رداء
لينطلي بها على العامة ,وما يجري اليوم يف ال�شرق
الأو�سط من حروب جذوتها الدين مبا ي�سمى م�صطلح
الإ�سالم ال�سيا�سي ,وخلق نزاعات فيما بني الطوائف
وال��ن��زاع ال��ذي ي�شرتك ب�ين الإيديولوجيا والدين
للتطور العلمي واملعريف ومظاهر احلياة الأخ��رى ,وال
بد من التخل�ص من تلك احلاالت والبحث فيها جمدد ًا
للو�صول �إىل احلالة التي يوجد فيها التعا�ضد بني
الدين والإيديولوجيا من �أجل �سعادة املجتمعات ,ونبذ
كل الآراء املتطرفة مهما كان من�ش�ؤها ,ومادام الدين
جاء خلدمة الإن�سان ومنبع الإيديولوجيا �أي�ض ًا هو
ذلك الفكر الذي �سعى جاهداً -وال زال -من �أجل �سعادة
الإن�سان ورقية� ,إىل �أن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها.

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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•�أ.حممد حديفي

�أعالم

�صالح دهني

قا�ص ،وروائي ،ومرتجم ،و�سينمائي ،وممثل ،وناقد
ولد يف درعا عام .1925
تلقى تعليمه يف دم�شق ،وت��خ��رج يف معهد الدرا�سات
ال�سينمائية العالية بباري�س ع��ام  ،1950ويف معهد
الفيلمولوجي(علم الفيلم) بال�سوربون .وعمل خمرج ًا
�سينمائي ًا وحم���رر ًا ون��اق��د ًا �سينمائياً .ورئي�س ًا لدائرة
ال�سينما والت�صوير يف وزارة الثقافة ،وم��دي��ر ًا الدارة
ال�شو�ؤن الفنية يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�سينما  ،ورئي�س ًا الحتاد
النقاد ال�سينمائيني يف �سورية ،نال عدد ًا من اجلوائز.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية -.ع�ضو نقابة الفنانني.
م�ؤلفاته:
يف الأدب:
 -ملح الأر�ض -رواية -دم�شق .1972حني متوت املدن -ق�ص�ص -دم�شق .1976 االنتقال -ق�ص�ص -دم�شق .1980 �أ�صوات يف الليل -ف�صول م�سرحية واذاعية -دم�شق.1986
 ديان بيان فو -م�سرحية -دم�شق .1956 ر�سالة مفقودة -م�سرحية لكاراجياله -ترجمة-بريوت .1955
 البلطة -رواية ل�سادوفيانو -ترجمة  -دم�شق .1964 املفت�ش العام  -م�سرحية لغوغول -ترجمة -بريوت.1954
 16ق�صة جديدة من العامل -ترجمة -بريوت .1988يف ال�سينما:
ق�صة ال�سينما -درا�سة -بريوت .1951ق�صة ال�سينما يف �سورية -درا�سة ( -باال�شرتاك معر�شيد جالل)  -دم�شق .1963
دعوة �إىل ال�سينما -درا�سة -دم�شق .1979�سينما �سينما -درا�سة -دم�شق .1979 حياة غودار و�أعماله -ترجمة -حلب.1972ال�سينما اجل��دي��دة -ترجمة عن اليون�سكو  -دم�شق.1974
 ق�ضايا ال�سينما والتلفزيون يف العامل العربي -درا�سة-دم�شق .1992
معجم امل�صطلحات ال�سينمائية -ع��رب��ي ،فرن�سي،انكليزي ،باال�شرتاك -دم�شق.1965
�أخرج لل�سينما:
 «الأبطال يولدون مرتني»  -فيلم روائي طويل.1977 -�أفالم وثائقية ق�صرية :نزهات �صيفية -املاء واجلفاف-�أخبار الثقافة -املعجزة اخلالدة -ب�صرى -الآثار العربية
يف �سورية -الزجاج يف �سورية يف  40قرناً -زهرة اجلوالن-
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وللجهل طقو�سه �أي�ض ًا
حينما منعن النظر يف احلالة املرتدية واملزرية التي و�صل �إليها
العرب ،وحالة ال�ضياع التي يعي�شونها الآن ،يقفز �إىل الذهن م�شهد
التخا�صم والتنابذ والإلغاء ال�سائد بينهم� ،إذ �أن الوقائع التي ن�شاهدها
كل يوم ويف �أكرث من مكان يف الوطن العربي ،ومن بينها �سورية تدل
على �أن حالة التخلف وانعدام الوعي وال�سعي دوم�� ًا لإلغاء الآخر
ت�شكل ال�سبب الرئي�س يف بقاء العرب بعيدين عن ركب احل�ضارة،
و�أقرب ما يكونون �إىل التخلف والهمجية واالحتكام �إىل �شريعة الغاب
فيما يخ�ص عالقتهم بع�ضهم ببع�ض� ،إذ �أن احلوار فيما بينهم معدوم
لدرجة �أن �أحدهم ي�سعى لإلغاء الآخر و�إنكار وجوده وعدم اال�ستعداد
ل�سماعه� ،أو حتى قبول التحاور معه ،فالأحكام على الآخ��ر دائم ًا
�أحكام م�سبقة ،ويف غالبيتها جائرة وظاملة وجاهلة ،جتايف املنطق
واملعقول..
كل ذلك يقود قطع ًا �إىل �إلغاء القانون وحتكيم الغرائز التي حينما
تنطلق من عقالها تتدنى لت�صل �إىل غريزة احليوان ،الذي �إن جاع يقتل
و�إن عط�ش يقتل و�إن خاف يقتل �أي�ضاً ،وهنا تطفو على ال�سطح �شريعة
الغاب التي ما �إن ت�ستفحل يف جمتمع من املجتمعات حتى تقوده �إىل
اجلهل والهمجية ،وهذه بدورها ت�شكل كارثة اجتماعية باهظة الثمن،
في�صبح املرء عدو ًا للتقدم ،بعيد ًا عن احل�ضارة ،وال ميلك الأهلية التي
جتعله ي�ستوعب متطلبات الع�صر ال�ضرورية حلوار احل�ضارات ،و�سلوك
ال�سبل التي من �ش�أنها فتح النوافذ ال�ضرورية يف اجل��دران املغلقة
للإطالع على ح�ضارات العامل ،و�سبل رقيه وتقدمه وتطوره..
و�إنه ملما هو حمزنً وم�ؤ�سف يف �آن مع ًا �أن جند الذين يدفعون �أثمان
هذا التخلف الباهظة هم املثقفون الذين على املجتمع �أن يفرد لهم
مكان ًا يف الطليعة كي ي�ستنري ب�أفكارهم وعقولهم التي تتكفل ب�إ�شعال
�شموع احل�ضارة الكفيلة بك�شف مواطن اجلهل والتخلف ومن ثم ت�سليط
الأ�ضواء عليها لإنارتها والعمل على �إ�صالح ما تراه خل ًال ي�صل يف كثري
من الأحيان لدرجة املر�ض ،واملر�ض �إن ا�ستع�صى ي�صبح يف كث ٍري من
الأحيان وباءً ي�صعب عالجه وال�سيطرة عليه..
يف املجتمعات العربية ،و�أقولها بكثري من الأ�سى واحلرقة الكرث من
الأمثلة على تف�شي التخلف واجلهل وجتاوز القوانني وعدم احرتامها
وجلوء البع�ض ممن �أعمى اجلهل واحلقد ب�صرهم وب�صريتهم ف�أطف�ؤوا
بجهلهم وحقدهم وتخلفهم �شموع ًا واعدة بال�ضوء والتح�ضر والتمدن
التي هي من �أهم الأ�س�س للنهو�ض باملجتمعات وحت�ضرها وتقدمها..
كييف لعاقل �أن ي�صدق ب�أن اغتيال املنا�ضل واملفكر الأردين “ناه�ض
حرت” هو �ضرورة خلدمة املجتمع و�إ�شعال النور يف �أرجائه؛ وكيف
لعاقل �أن ي�صدق ب�أن هذا املجرم الذي �أطف�أ روح ناه�ض حرت بر�صا�صات
غادرة كان يقدم خدمةً لإعالء كلمة الدين� ،إذ �أن فئة جاهةً م�سلوبة
العقل ومغ�سولة الدماغ ظنت ب�أنها تر�ضي اهلل جل وعال يف قتل هذا
املفكر الوطني الكبري الذي �أعلن موقفه بغري ذي مكان ب�أن �سورية البلد
املتح�ضر ال�صامد تتعر�ض يف هذه الأيام لأب�شع امل�ؤامرات ،و�أن ه�ؤالء
الذين يعلنون ب�أنهم يحاربون ال�شعب ال�سوري با�سم الدين ومن �أجل
�إعالء �ش�أنه وكلمته ما هم �إال �أعداء حقيقيون للدين �أي دين يف هذا
العامل ،لأن اهلل �سبحانه وتعاىل حرّم يف كل ما �أنزله من �شرائع قتل
النف�س الربيئة و�إزهاق روحٍ ال تكن للب�شرية �إال اخلري كل اخلري..
ناه�ض حرت املفكر واملنا�ضل والكاتب ال�صحفي النزيه وال�شفاف،
والذي ت�شهد له مواقفه على غري ذي منرب �أن �أ�صحاب العقول العفنة
واملنغلقة و�أ�صحاب النفو�س املري�ضة واحلاقدة الذين يوهمون النا�س
ب�أنهم يدافعون عن الدين ،و�أن الدين منهم ومن جرائمهم براء دفع
ثمن موقفه ال�شريف هذا حياته التي لو قُ ي�ض لها �أن ت�ستمر لت�أخذ
دوره��ا امل�شرق وامل�ضيء يف ك�شف احلقائق ومد اليد لل�شرفاء الذين

يدافعون عن احلق وعن ترابهم املقد�س ،لتغريت �أمور كثرية يف منطقتنا
العربية �إال �أن ال�صفات النبيلة والفعل النري امل�شرق واجلر�أة التي كان
يتحلى بها �أخافت ه�ؤالء احلاقدين عمالء الكيان ال�صهيوين ،الأمر
الذي دفعهم لو�ضع حد حلياته بطريقة همجية �أقرب ما تكون �إىل
الطرق التي ي�سلكها احليوان حني تدفق غرائزه �إىل الأذى والقتل..
ولد ناه�ض حرت يف مدينة الفحي�ص الأردنية عام  1960لعائلة
متو�سطة احل��ال ،وهو خريج اجلامعة الأردنية ق�سم علم االجتماع
والفل�سفة ،وح�صل على �شهادة املاج�ستري فل�سفة يف الفكر ال�سلفي
املعا�صر� ..سجن مرات عديدة ب�سبب �آرائه اجلريئة وتعر�ض ملحاولة
اغتيال عام � 1998أدت به �إىل �إجراء �سل�سلة من العمليات اجلراحية
غ��ادر بعدها �إىل لبنان حلفظ �أمنه ال�شخ�صي ،له ع��دة �إ�سهامات
فكرية يف نقد الإ�سالم ال�سيا�سي ،والفكر القومي ،والتجربة املارك�سية
العربية ،وقبل اغتياله كان كاتب ًا يف �صحيفة الأخبار اللبنانية..
وكان قد عمل خالل حياته املهنية يف �صحيفة املجد الأردنية وهي
�صحيفة تابعة حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الأردين و�صحيفة
العرب اليوم وكان رئي�س حترير موقع كل الأردن الإلكرتوين �أوا�سط
العقد املا�ضي ،وك��ان حرت �أح��د نا�شطي احل��زب ال�شيوعي الأردين،
ويعترب من رموز احلركة الوطنية الأردنية يف العقد الأول من القرن
احلايل ،وقد عرف عنه وقوفه الثابت والقوي �إىل جانب �سورية يف
امل�ؤامرة التي تتعر�ض لها منذ خم�س �سنوات ونيّف..
من �أه��م م�ؤلفاته :درا���س��ات يف فل�سفة حركة التحرر الوطني ـ
اخل��ا���س��رون :ه��ل ميكن تغيري ���ش��روط اللعبة؟ ـ يف نقد الليربالية
اجلديدة ـ وقائع ال�صراع االجتماعي يف الأردن يف الت�سعينات ـ املقاومة
اللبنانية تقرع �أبواب التاريخ ـ العراق وم�أزق امل�شروع الإمرباطوري
الأمريكي ـ �إ�ضافةً �إىل مئات املقاالت يف ال�صحف والدوريات ،والعديد
من املقابالت الإذاعية والتلفزيونية.
هاجمته �إدارة الإفتاء الأردنية واعتربت �أنه �ضد الدين ومتطاول
عليه ..يف �صباح يوم الأحد اخلام�س والع�شرين من �أيلول  2016مت
اغتياله بثالث ر�صا�صات غادرة �أمام ق�صر العدل يف عمان يف �أثناء
توجهه حل�ضور حماكمته ،وقد حاول القاتل الذي كان بح�سب �إفادة
ال�شرطة الأردنية ملتحي ًا ويلب�س ثوب ًا طويالً ،وقد حاول الفرار �إال �أن
ابن ناه�ض حرت وبع�ض املوجودين متكنوا من �إلقاء القب�ض على القاتل
وت�سليمه لل�شرطة الأردنية.
وقد �أدان نقيب ال�صحفيني الأردن��ي�ين حادثة االغتيال ،وكذلك
�أدانت نقابة املهند�سني الأردنيني هذه اجلرمية.
االحتاد العام للأدباء والكتاب العرب �أ�صدر بيان ًا ن�شرته �صحيفة
الأ�سبوع الأدبي كام ًال �أدان فيه ب�أ�شد العبارات هذه اجلرمية النكراء
م�شري ًا �إىل �أن ارتكاب مثل هذه اجلرائم يدل على عدم احرتام القانون
والعدالة ،وم�شدد ًا على �ضرورة احرتام حرية الكاتب لأن قمع الكتاب
وتهمي�ش دورهم يدل على الهمجية والتخلف الفكري والإن�ساين..
�أما احتاد الكتاب العرب يف �سورية فقد �أعلن غ�ضبه وا�ستنكاره لهذه
اجلرمية الب�شعة ،وبهذا يثبت احتادنا من جديد �أنه مع حرية الكلمة
اجلريئة وامل�ضيئة ومع حرية الكاتب لأننا ن�ؤمن ب�أن الفكر احلر النري
هو ال��ذي يرتقي بال�شعوب ويفتح ال��دروب نحو التقدم واحل�ضارة،
ويكوّن الركيزة الأ�سا�سية لرت�سيخ ثقافة احلوار وقبول الأخر ولو كان
خمتلفاً..
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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املدي ــر امل�س ـ ـ ـ ـ�ؤول:
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الإ�شراف الفني:
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رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

املوقف الأدبي ..والثقافة الوطنية
احتفت جملة (املوقف الأدب��ي) ال�شهرية الأدبية
ال�صادرة عن احتاد الكتّاب العرب وعرب عددها اجلديد
بثقافة املقاومة و�أبعادها الوطنية ،فن�شرت ملف ًا مه ّم ًا
ح��ول (الثقافة الوطنية) هو ح�صيلة املحا�ضرات
وامل��داخ�لات والآراء التي �شملتها ن��دوة (الثقافة
الوطنية) التي �صاحبت �أعمال معر�ض الكتاب الدويل
يف مكتبة الأ�سد الوطنية.
افتتاحية العدد للأديب مالك �صقور رئي�س حترير
املجلة ،وعنوانها (يف مفهوم الثقافة الوطنية)،
وجاء فيها :من �أجل خلق الثقافة الوطنية يفرت�ض
�أن ندر�س املجتمع درا�سة �شاملة لأح��وال الفرد يف
املجتمع ،درا���س��ة تكون مبنزلة �سرب حقيقية لكل
املناحي االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�سيا�سية،
والرتبوية ،والثقافية ت�شمل الأطياف االجتماعية
كلها ب�أبعادها كلها �أي�ضاً ،وهذا ما يتطلب ت�ضافر جهود
اجلميع من �أجل ت�شكيل جبهة ثقافية حقيقية تواجه

الفكر الظالمي.
ملف العدد (الثقافة الوطنية) �شارك يف حتريره
الأدب��اء :فلك ح�صرية ،والأرق��م الزعبي ،ود .عبد
اهلل ال�شاهر ،د .ر�ضوان ق�ضماين ،د .ناديا خو�ست ،د.
�سليم بركات ،د .علي دياب ،د .جابر �إبراهيم �سلمان،
د .عاطف البطر�س ،ح�سني هالل يف باب (�أ�سماء يف
ال��ذاك��رة) يكتب الدكتور رحيم ه��ادي ال�شمخي عن
ال�شاعر (�أبو فرا�س احلمداين).
يف الإب��داع نقر�أ ق�ص�ص ًا وق�صائد للأدباء :جودي
العربيد� ،أو���س �أحمد �أ�سعد� ،سائر علي �إبراهيم،
ندمي اخلطيب ،هيثم علي ،نا�صر زين الدين ،م�صطفى
�صمودي� .صالح حممد يون�س ،جناح �إبراهيم ،ح�سني
الرفاعي .د .بهية كحيل .ح�سن احل�سن.
ور�أي العدد للأديب �صبحي �سعيد ق�ضيماتي� ،أما
ال��ق��راءات النقدية فهي ل�ل�أدب��اء :م�صطفى �أني�س
احل�سون ،ح�سني مهدي �أبو الوفا ،د .ماجدة حمود .د.

زكوان العبدو ،د� .سامر طلعت �أبو لبدة ،خليل البيطار.
والزاوية الأخرية كانت للأديب �صالح �سميا.
العدد اجلديد من جملة (املوقف الأدبي) عدد غني
يف مو�ضوعاته و�إبداعاته ،ومهم بالأ�سماء الأدبية
التي حررت مواده.
ي�صاحب املجلة كتاب اجل��ي��ب ،وه��و ي��دور ح��ول/
جرائم تركيا يف �سورية والعراق واحلجاز ولبنان/
وقد اختاره الأدي��ب مالك �صقور وق��دّ م له الباحث:
حكمت �إبراهيم هالل ،وهو من ت�أليف فائز الغ�صني
ال���ذي ه��و واح���د م��ن رواد النه�ضة ال��وط��ن��ي��ة ،ومن
�أبناء حوران املعدودين� ،سجن مرات عدة يف �سجون
االحتالل العثماين ،ثم وحني �أطلق �سراحه نفي �إىل
(�أر���ض روم)  ،1915وهناك �سجن يف منطقة (ديار
بكر)! وقد هرب من ال�سجن والتحق بالثورة العربية،
فكان من رجاالتها املعروفني .الكتاب يف حوايل 180
�صفحة من احلجم ال�صغري.

