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

•�أ.د.ن�ضال ال�صالح

ت�شرين التحرير والمجد..

االفتتاحية

مجد ت�شرين

�أربع و�أربعون �سنة ك�أنها �أربع و�أربعون دقيقة� ،إذ ملّا تزل ظالل تلك الأيام
را�سخة يف الذاكرة ك�أنها قبل قليل �أو الأم�س .كان كلّ �شيء ،حتى ال�ساعة
الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم ،ال�ساد�س من ت�شرين �سنة ثالث و�سبعني
ثم ،يف تلك ال�ساعة� ،صار لكلّ
وت�سعمئة و�ألف ،مي�ضي كما �سبق من الأ ّيامّ ،
��دت يل
�شيء �إيقاعه املختلف ،ف�إيقاعه الواحد� :سورية يا حبيبتي� ،أع ِ
كرامتي.
ّ
و�صف �ض ّباطنا و�ضباطنا البوا�سل ،يا �أبناء
"�أ ّيها املواطنون ،يا جنودنا
لكلّ
فرد منكم� ،أخاطب فيكم ال��روح العربية
أب��ي :مع حتيتي
�شعبنا ال ّ
الأ�صيلة ،روح ال�شجاعة والبطولة ،روح البذل والت�ضحية ،روح الفداء
والعطاء� .أخاطب فيكم حم ّبة الوطن التي ُفطرمت عليها ،والإميان بالق�ضية
التي �صممتم على الدفاع عنها".
�أربع و�أربعون �سنة تف�صل بني ما �سبق من قول خالد لقائد خالد واليوم
كما لو �أنها ذلك اليوم نف�سه ،بل كما لو �أنّها ذلك اليوم الذي ب��د�أت معه
احلرب على �سورية قبل ما يزيد على �ست �سنوات ،فالعدو واحد ،وداعموه
�أنف�سهم من الإدارة الأمريكية والغرب الأوروب��ي ،و�إن اختلفت الأدوات،
بل �إن كانت الأدوات جديدة على نحو مل ي�شهد التاريخ مثي ًال له ،وال �سيما
تاريخ �سورية التي كانت يف ذلك اليوم ،يف ت�شرين ،على قلب رجل واحد
يف مواجهة العد ّو ،بينما وجدت نف�سها ،قبل ما يزيد على �ست �سنوات ،يف
مواجهة �أعداء رّ
تكثوا حتى كادوا يحجبون �ضوء ال�شم�س ،بل �ضوء احلقّ
واحلقيقة ،من داخل �سورية نف�سها ،ومن قوى �إقليمية وعربية ،ومن �ضباع
تد ّفقت عليها من معظم غابات الأر�ض ،و�أمعنت جميع ًا يف حقدها وطي�شها
وجنونها لتدمري �سورية.
�أربع و�أربعون �سنة وملّا تزل �سورية متم�سكة بثوابتها التي ن�ش�أت عليها
ال�شر يف الدم ،وح ّمى ال�شهوات �إىل
وارت�ضتها لنف�سها مهما يكن من تغ ّول عبيد ّ
الدمار واخلراب ،وحماوالت اال�ستتباع ،وت�شظية الهوية الوطنية اجلامعة،
ومهما يكن من �أمر ال�ضريبة الباهظة لإرادة ال�صمود يف وجه �أولئك العبيد،
�إميان ًا من ال�سوريني احلقّ ب�أنّ "طعم املوت يف �أمر حقري كطعم املوت يف �أمر
عظيم" ،فكيف �إن كان املوت ،ال�شهادة ،من �أجل وطن ولأجل وطن؟
�أربع و�أربعون �سنة وملّا تزل �سورية حتمل ق�ضية العرب املركزية ،فل�سطني،
على كاهلها ،وتدافع ،بغري طريقة وعلى غري م�ستوى ،عن حقّ �أبنائها يف
ا�ستعادة �أر�ضهم ،ويف العودة �إليها ،وال يعنيها �أمر ما ميكن �أن يرت ّب�ص بها
وفاء منها للقيم التي �آمنت بها طوال
من عا�صفات احلقد والطي�ش واجلنونً ،
تاريخها ،ووعي ًا ح�صيف ًا لديها ب�أن ال خال�ص للأمة جمعاء بغري عروبة
فل�سطني ،وبغري ا�ستعادتها حلريتها ،وبغري ا�ستقاللها مهما طال الزمن.
�أربع و�أربعون �سنة وملّا يزل جمد ت�شرين عابق ًا يف الروح ال�سورية ومنها،
وملّ��ا تزل �سورية تعاند �إرادات الوح�ش الأمريكي والأوروب���ي والأنظمة
العبيد ،وملّا تزل �أمثولة ت�شرين يف ال�صمود واملقاومة واالنت�صار واملواجهة
زاد ًا لل�شرفاء من �أبناء �سورية ،وال�سيما جلي�شها العقائدي الذي مي�ضي منذ
ما يزيد على �سنوات �ست يف تقدمي �أمثوالت جديدة وقرائن جديدة على
�أنّه ما ِمن قوة ،بل قوى ،ميكن �أن تثني عزميته يف الدفاع عن الوطن ،وما ِمن
ع�صف ،مهما ا�شتدّ  ،ميكن �أن ينال من �إرادته يف ذوده عن �أر�ض �سورية� ،أر�ضها
كلها ،حتى يندحر عنها �آخر عبد من عبيد التكفري والإرهاب والظالم.
�أربع و�أربعون �سنة وجمد ت�شرين يزداد ت�ألق ًا ،وم�ضاء ،وبهاء ،وعزمية،
و�إرادة �إثر �إرادة يف مقارعة �أعداء �سورية� ،أ ّي ًا كانوا ،و�أ ّي ًا كانت �أدواتهم،
�سرهم وجهرهم ،لأنّ �سورية هي
وكان �أجرا�ؤهم ،وكانت �أقنعتهم ،و�أ�شكال ّ
�سورية املجد ،وال�شموخ ،وال�شمم ،والإباء� ،أبداً� ..أبداً.
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االنت�صار ال�سوري �سيعيد
الألق للم�شروع القومي

• عبد احلميد غامن
ال�صورة امل�شرقة حلالة ال�صمود البطويل يف امل�شهد العربي تبعث على الأمل بتحول
الو�ضع يف املنطقة ل�صالح امل�شروع النه�ضوي القومي العربي واندحار امل�شروع ال�صهيوين
االمربيايل الوهابي ،ال��ذي مني بهزائم على يد قوى ال�صمود واملقاومة العربية
واحلليفة ،يف �أكرث من موقع.
ففي �سورية التي �أنهكها الدمار والتدمري واحلرق على امتداد �أكرث من �سبع �سنوات،
واملهجرين ،املاليني،
وقدمت من ال�شهداء وال�ضحايا واجلرحى واملفقودين واملخطوفني
ّ
والتي ان�صب احل�صار االقت�صادي وال�سيا�سي عليها ،وا�ستنفرت قوى حوايل مئة دولة
�ضدها� ،سورية هذه بقيت طوال هذه ال�سنوات متم�سكة ب�سيا�ستها وثوابتها الوطنية
والقومية ،ومل تط�أطئ هامتها لال�ستعماريني والغازين القدامى واجل��دد ،ومل تر�ض
للعامل �أن يدار من مركز واحد ،وبذلك تعطلت �إحدى احللقات اال�سرتاتيجية للم�ؤامرة
الأمريكية للإطباق على العامل .وتتواىل انت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري على قوى
الإرهاب والعدوان من �أق�صى الوطن �إىل �أق�صاه ،وتندحر اجلماعات الظالمية والإرهابية
مع داعميها من �أنظمة الغطر�سة اخلليجية والرتكية.
ويف �سورية والعراق �أي�ض ًا� ،أُحبط �أهم م�شروع دموي لإعادة ب�سط اجلهل والظالمية عرب
ما �أ�سمي بدولة اخلالفة التي اغت�صبت جزء ًا من �أر�ضهما ل�سنوات عدة ،وبف�ضل بطولة
اجلي�شني ال�سوري والعراقي ،وا�ستنفار جهود القوى احلية يف جمتمعيهما� ،أمكن حترير
معظم �أرا�ضيهما و�إنقاذ البلدين من �أحفاد هوالكو ،فذهبوا وبقيت �سورية والعراق ،وهذا
حتول تاريخي �أي�ض ًا مقارنة باملخطط الأمريكي الوهابي لتقزمي البلدين واحتوائهما من
قبل دول اخلليج ،وتعطيل جي�شهما يف ال�صراع العربي  -ال�صهيوين ..وكان لتحرير املو�صل
و�أرا�ضي �سورية من داع�ش �أكرب الأثر يف خلق قاعدة م�شرتكة للتعاون ال�سوري العراقي
ملكافحة الإرهاب ،الذي �سي�ؤدي دور ًا كبري ًا يف تغيري املعادالت يف املنطقة.
�أما يف لبنان فقد متكنت القوى والعنا�صر الوطنية يف اجلي�ش اللبناين من �إجناح عملية
التن�سيق بينها وبني اجلي�ش العربي ال�سوري واملقاومة الوطنية اللبنانية ،بعد �أن حاولت
القوى االنعزالية �إعاقة هذا التن�سيق ،و�أمكن نتيجة له الق�ضاء على فلول الإرهابيني
يف جرود عر�سال ،مبعارك بطولية ي�شهد التاريخ عليها ،و�أعطت مث ًال على قدرة التعاون
العربي على �إحداث ت�أثريات عميقة يف القدرات الهائلة التي تختزنها القوى الوطنية
العربية �إن تعاونت مع ًا.
ويف فل�سطني ،التي تفجرت �أر�ضها غ�ضب ًا ونزل ع�شرات الألوف من الفل�سطينيني �إىل
ال�شوارع يقارعون جنود االحتالل ب�صدورهم العارية ،يدافعون عن وطنهم ومقد�ساتهم،
راف�ضني املحاوالت الإ�سرائيلية لتهويد فل�سطني وحمو طابعها العربي .وقد �أفرزت �أيام
فل�سطني الأخرية درو�س ًا عديدة� ،أهمها �أن التنازل للعدو الإ�سرائيلي لي�س هو الطريق
ال�ستعادة احلقوق ،ويجب على الفعل ال�سيا�سي �أن يقرتن بعمل جماهريي وا�سع �ضد
االحتالل ،و�إال ف�إنه لن ي�ؤدي �إال لرت�سيخ االحتالل.
�أما اليمن الذي ي�شهد حالة من ال�صمود ال�سيا�سي وامليداين وال�شعبي ،تدعو �إىل
التقدير ،ورغم مرور �أكرث من عامني على الغزو ال�سعودي لليمن ،مل يتمكن هذا الغزو من
قهر �إرادة اليمنيني الذين يدعمون �أكرث ف�أكرث القوى املقاومة لهذا الغزو.
وال تخرج تون�س عن الإط��ار العام للتحركات الوطنية والدميقراطية املعادية
للإرهاب والتي يرتفع م�ستواها مع تعقد امل�س�ألتني االجتماعية والوطنية ،وافت�ضاح
تورط احلكومات التون�سية ال�سابقة بت�شجيع الإرهاب وت�صديره �إىل �سورية.
ويف ذات الوقت يتهاوى امل�شروع الإخواين الوهابي االمربيايل ال�صهيوين يف املنطقة،
فالنزاع اخلليجي يتفاقم وي�صل �إىل طريق م�سدود ،يهدد بتفجر الو�ضع الأمني يف اخلليج،
وتتفاقم الديون على نظام �آل �سعود جراء دعمه الأرعن لقوى الإرهاب يف �سورية ،وجراء
عدوانه املجنون على اليمن ،وقد �سقطت معه �أحالم و�أوهام هذه الأنظمة.
لذلك فالو�ضع العربي يف بع�ض جوانبه ،ال يدعو �إىل الت�شا�ؤم والإحباط ،كما يحاول
البع�ض �أن ُي�س ِّوق� ،إن هذه اللوحة العامة للو�ضع العربي ت�شجع على القول �إن هذا الو�ضع
هو على عتبة التحوالت الكربى ،فالواليات املتحدة الأمريكية لي�ست يف و�ضع ميكنها من
التدخل املبا�شر �ضد �سورية والعراق ولبنان ،ورو�سيا توطد عالقات ال�صداقة والتحالف
بينها وبني �سورية وغريها �إىل الدرجة التي �أ�صبح معها �أي عدوان �أمريكي �ضد �سورية هو
عملية انتحار �سيا�سي وع�سكري لها ،وال�شعوب ك�سرت هيبة �أمريكا ورهبتها ،وانفرط عقد
جمل�س التعاون اخلليجي ،وتنتظر ال�سعودية وتركيا تطورات لي�ست يف م�صلحة النظام
ال�سيا�سي فيهما .وما ح�صل يف املنطقة من �أح��داث يعطي درو�س ًا هامة وم�شرتكة على
معظم اجلبهات العربية.
ويبقى الن�ضال القومي يف جوهره ن�ضا ًال �ضد اال�ستعمار وال�صهيونية والرجعية ي�ستلزم
جتديد �آلياته و�أ�ساليبه وحوامله ال�سيا�سية وال�شعبية ،وتفعيل م�ضمونه يف خمتلف
الأقطار العربية لتحريرها من التبعية واال�ستبداد والف�ساد ،وهذا بال�ضبط ما �سي�ضعها
على طريق االحتاد ..ولعل ما ن�شهده من �صعود التيار القومي يف بع�ض الأقطار العربية،
ي�ؤ�شر على �أن الواقع العربي �سي�شهد نهو�ض احلركة القومية العربية من جديد ،وعلى
وقع االنت�صار العربي ال�سوري الذي تلوح ب�شائره يف الأفق ،والذي �سيعيد الألق للم�شروع
النه�ضوي القومي العربي.

رهاب الأدب!..
•حنا عبود
تلت�صق تهمة «املثالية» ب�أفالطون .وكل فكرة
ال نراها على �أر�ض الواقع تو�صف بـ»�أفالطونية».
حتى يف كتابه «اجل��م��ه��وري��ة» ات��ه��م باملثالية،
مع �أن��ه يعالج ق�ضايا الب�شر اجلارية يف احلياة
اليومية ،فيتحدث عن كل طبقات املجتمع وفئاته
وعالقات بع�ضها مع بع�ضه الآخ��ر ،وعن الأ�سرة
واجلي�ش وال�شعر والفن واملو�سيقى ...ال��خ .وقد
الح��ظ الفارابي ه��ذه املثالية ،لذلك �سمى كتابه
املناف�س جلمهورية �أفالطون «املدينة الفا�ضلة».
والف�ضيلة �صفة فردية ،مل يقدم التاريخ منوذج ًا
لف�ضيلة �شاعت بني طبقة �أو فئة .فاملدينة الفا�ضلة
الفارابية لي�ست �أك�ثر من �سياحة فكرية ،لي�ست
�أك�ثر من ت�صورات ملا يجب �أن تكون عليه املدينة
الطوباوية.
ملاذا كتب �أفالطون «اجلمهورية»؟
ل�سبب ب�سيط ي��رج��ع �إىل نظريته يف النف�س
الب�شرية .وه��ذه النظرية تقول �إن ال��روح كانت
يف ال��ع��امل الفوقي ،ال��ع��امل امل��ث��ايل ،تعي�ش هادئة
مطمئنة .ف���إن �صادف واق�ترف��ت خطيئة ما حكم
عليها �أن تهبط �إىل الأر�ض ،كنوع من التطهر ،متام ًا
كما يحدث لل�شخ�ص املخطئ ،ال��ذي يفر�ض عليه
الإله� ،أو امللك ،نوع ًا من التطهر ،كما جرى مع هرقل
عندما قتل زوجته و�أوالده يف نوبة من نوبات جنونه،
ومل يتطهر �إال بعد �أن قام باثني ع�شر عم ًال بطولي ًا.
والنف�س ال تعود �إىل عامل املثل الفوقي� ،إال بعد �أن
يتحقق تطهرها .والتطهر نوع من العذاب ،على غرار
العذاب الذي ذاقه هرقل.
�إذن ،احلياة الب�شرية ،التي فيها كل �أنواع العذاب،
غر�ضها التطهر من �أدران اخلطايا ال�سابقة للروح
قبل هبوطها «من املحل الأرفع» كما يقول ابن �سينا.
ومن هنا نفهم التنظيم ال�صارم الذي قام به �أفالطون
للحياة الب�شرية يف كتابه امل�شهور� .إنه يريد ال�سمو
والرفعة �ضمان ًا لتطهر ال��روح مما اقرتفت �سابق ًا.
فغاية ما يريده �أن ي�سلك الإن�سان املرقاة ال�سليمة
التي ت�ضمن له عودته �إىل عامل املثل.
ً
مل��اذا ال يت�صرف النا�س ت�صرف ًا واح���دا يف هذه
احلياة حتى يتطهروا؟ لأن الأرواح متنوعة ،ولي�ست
من�سوخة ن�سخ ًا .لذلك ق�سم النا�س �إىل فئات من
ن�ساء ورجال وجنود ومزارعني وفال�سفة ...ليعك�س
التنوع ال�سابق ل��ل��روح .ه��ذا الفرق بني روح وروح
ي�ستوجب �أن يقوم كل فرد ب�أعمال تطهر خمتلفة
عن �أعمال غ�يره .فاملرء يف هذه احلياة لي�س حر ًا
يف اختيار املهنة �أو العمل �أو الهدف الذي يريد ،بل
يجد نف�سه يختار ما توجبه عليه طبيعة روحه منذ
�أن كانت يف عامل املثل .فالتنوع الب�شري لي�س تنوع ًا
نابع ًا من الطبيعة الب�شرية ،بل من الطبيعة امللت�صقة
بالروح .فعندما يختار املرء الأعمال الزراعية �أو
التجارية �أو ال�صناعية �أو الع�سكرية �أو الفكرية �أو
الفنية ...ف�إمنا ب�سبب طبيعة روحه ،املوجودة قبل
�أن يولد على هذه الأر�ض� ،أو قبل �أن ي�سقط.
ونظرية ال�سقوط لي�ست حكر ًا على �أفالطون،
فكثري من املفكرين والأديان ي�ؤمنون بهذه النظرية.
وم��ا خ�سارة ال��ف��ردو���س الأر���ض��ي ���س��وى ت�شخي�ص
لل�سقوط .وط��رد �آدم وح��واء من اجلنة لي�س �إال
ب�سبب اخلطيئة املقرتفة التي نهاهما اهلل عنها.
وكانت ال�ضريبة نوع ًا من التطهر :العمل والتعب
والكد وال�ضنى واملر�ض واحلمل والوالدة واملوت...
الخ.
ومل تقت�صر نظرية ال�سقوط على القدامى ،و�إمنا
ا�ستمرت يف تاريخ الب�شرية .ومن �أهم الذين �أخذوا
بهذه النظرية من خارج ال�سلك الكهنوتي �شوبنهور

وهيدجر و�سارتر وك��ام��و ...لكن دائم ًا نذكر ا�سم
�أف�لاط��ون عندما نواجه ه��ذه النظرية و�أمثالها،
لن�ضفي عليها �صفة املثالية ،والبعد عن الواقع.
ننظر �إىل ه��ذه النظرية باعتبارها ن��وع�� ًا من
الت�أمالت اخليالية التي ال عالقة لها مع الواقع
امل��ع��ا���ش .ولكن �إن نظرنا �إىل ال��واق��ع ،بعيد ًا عن
ه��ذه النظرية ،مل�سنا �أن ال��وج��ود ع��بء كبري على
امل��وج��ود ،فهو دائم ًا يعمل يف ال��ق��ذارة وميار�س كل
�أن��واع الدناءة .ولي�س تاريخ الب�شرية �سوى تاريخ
من االقتتال العابث الذي مل مينح الإن�سان �أي نوع
من �أن��واع الرقي وال�سم ّو ،بل بالعك�س ،فقد ازداد
انحطاط ًا و�ضعة و�شرا�سة .والتقدم الظاهر ،كما
يقول كثري من الوجوديني� ،إمن��ا يتم يف امل���ادة ،يف
الآلة ،يف التكنولوجيا ،ولي�س يف النف�س الب�شرية.
وكلما ازداد هذا «التقدم» ثقل العبء على الروح،
وا�شتدت قلق ًا وا�ضطراب ًا و�شذوذ ًا .فالقرن الع�شرون
عند �سارتر قرن مرهق �أكرث من �أي قرن م�ضى...
وهكذا.
وق��د �أدرك الأدب ،منذ ال��ق��دمي ،ه��ذا «الو�ضع
الب�شري» ور�صده يف كل الآثار تقريب ًا .دائم ًا هناك
«�سقطة» يتحدث عنها الأدب .وكل �أدي��ب يعاجلها
بالطريقة التي يراها منا�سبة .لوال ال�سقطة ملا كان
هناك �أدب ،من �سقطة �آدم حتى �سقطة �أوديب حتى
�سقطة �ألبري كامو .لكن الكاتب اجلريء ،الذي عا�ش
ال�سقطة يف حياته وكتبها يف �أدبه هو جان جينيه،
فكل �آث���اره �إدان���ة للوجود الب�شري ،يف «ال�شرفة»
و»ال�سود» و»اخلادمتان» ...وهو ال يكتب عن �سقطة
متخيلة ،بل عن الكينونة الب�شرية� .إنها بحد ذاتها
�سقطة .وقد ظل ميار�سها طيلة حياته ،حتى �أنه كان
ي�سرق �أ�صدقاءه.
ول��و جمعنا النظرة الأدب��ي��ة �إىل ه��ذا الو�ضع
الب�شري كما جتلت عند الأدباء ،لوجدنا �أن نظرية
�أف�ل�اط���ون واق��ع��ي��ة ولي�ست م��ث��ال��ي��ة .فالعالقات
الب�شرية ،رغم كل القوانني ،عالقات �سقوط وم� ٍآ�س،
بل لوال هذه العالقات ملا كانت هناك قوانني و�أنظمة.
�إن وج��ود القوانني� ،سواء يف الدين �أو يف احلياة
املدنية� ،أك�بر دليل على ال�سقوط ،ال��ذي ينتجه
الب�شر با�ستمرار ،بل �إنه الإنتاج الأول للإن�سان.
وحتى احلياة العادية للإن�سان جندها تقوم على
القذارة وال�سقوط ،و�إال كيف تركزت �أكرب اللذات يف
مكامن القذارة؟ وكيف دائم ًا يحتاج الإن�سان �إليها،
متام ًا كما يحتاج �إىل الهواء واملاء والغذاء؟ �ألي�س
هو املخلوق الوحيد امل�ضطر �إىل التخل�ص من �أظفاره
و�أ���ش��ع��اره ،بينما يتم ذل��ك عند احل��ي��وان بطريقة
طبيعية؟
لي�س هذا وح�سب ،بل �إن الطب نف�سه يقوم على
معاجلة ال��ق��ذارة ،فهو عبارة عن م��واد كيميائية
قذرة وقاتلة .ورمبا كانت �سرية البن�سلني خري مثال
على ذلك ،فقد ا�ستخرجوه من العفن وامليكروبات
الكريهة ذات الروائح النتنة ،فكان خري عالج للب�شر،
وال يزال.
يراهن الأدب والفن على �أن من املمكن االرتقاء
بالإن�سان �إىل امل�ستوى الأق���ل ���ض��رر ًا� ،إن مل يكن
�إىل امل�ستوى ال�لائ��ق ...لكن هل ميكن لل�ساقط �أن
يخلق و�سيلة خال�ص؟ وعلى فر�ض �أنه خلق و�سيلة
اخلال�ص (وه��ي امل�سرح والفن والأدب كما يقول
�شوبنهور) هل ي�ستخدمها �أم يخربها؟� ...إذا نظرنا
�إىل و�سيلة اخلال�ص التي ابتكرها الإغريق ،وهي
الأدب ،نالحظ �أنها تتقل�ص وترتاجع وتت�ش ّوه...
يبدو �أن ال�سقوط �أقوى من �أي و�سيلة.

قضايا وآراء
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الجغرافيا لي�ست تاريخ ًا

• د.علي دياب

ما �أن ّ
مت الإعالن عن اال�ستفتاء يف �إقليم كرد�ستان العراق من قبل رئي�سه م�سعود الربزاين ،حتى
خطف الأنظار ،وا�ستحوذ على اهتمام املجتمع الدويل الذي كان يف معظمه �إن مل نقل كله� ،ضد هذا
اال�ستفتاء ،با�ستثناء الكيان ال�صهيوين ،املتغلغل يف هذا الإقليم وزعامته حتى العظام ،ومبا فيه �أي�ض ًا
ال�سيد الأمريكي الذي ن�صح ولو �شك ًال بعدم الإقدام على هذه اخلطوة يف هذا الوقت ،الأمريكي الذي
مل يفاجئ �أحد ًا مبثل هذه املواقف ،فكما �أعلن عن حماربته لتنظيم داع�ش وي�ضعه يف مقدمة �أهدافه،
ويقود ائتالف ًا دولي ًا لذلك ،وعلى الأر�ض يفعل عك�س ذلك ،وتك�شف الأقمار ال�صناعية الرو�سية �آلياته
مع داع�ش ،ومتلك �أدلة مو ّثقة عن وجود حتالف وثيق بني القوات الأمريكية الداعمة لق�سد وتنظيم
الدولة الإ�سالمية يف دير الزور ،كما ير�سل طائراته لنقل قيادات هذا التنظيم من دير الزور وغريها،
ويطلب الرو�س تو�ضيحات من الإدارة الأمريكية حول ذلك ولكن دون ج��دوى .فتحول ال�برزاين يف
خطوته هذه �إىل مالئ الدنيا و�شاغل النا�س ،و�أ�صبح �أول ّية �أكرث من الق�ضاء على الإرهاب الذي � ّ
أق�ض
املجتمع الدويل قاطبة� ،إال �أن ال�برزاين مل ي�ستفد من جتارب التاريخ القريب والبعيد ،ومل يح�سن
قراءته ،ومل ي�ستوعب درو�سه ،بل وك�أنه مل يدرك �أ�سرار اجلغرافيا ،فالتاريخ يتغري وفق �أحداثه
وظروفه� ،إال �أن اجلغرافيا ثابتة ال تتغري.
تناول الباحثون واملحللون ال�سيا�سيون على اختالف توجهاتهم خطوة الربزاين ويف هذه الظروف التي
يعي�شها ،ووجه الكثريون �أنه يف خطوته هذه ،ماهي �إال هروب �إىل الأمام ،فهو كرئي�س للإقليم انتهت فرتة
رئا�سته منذ �أكرث من �سنتني ،وقام �أي�ض ًا �أي الربزاين بتجميد الربملان و�إيقاف جل�ساته عندما �سئل عن
م�صري العائدات النفطية ،ومطالبة بع�ض نواب هذا الربملان حتديد �صالحياته غري املحدودة ،بالإ�ضافة
�إىل تف�شي الف�ساد وممار�سة اال�ستبداد ،واملح�سوبيات ،ومعاناة املغلوبني من ت�سلط الربزاين ومن يدور
يف فلكه.
ولد م�سعود الربزاين يف نهاية �أربعينيات القرن املن�صرم يف اجلمهورية املزعومة «مهاباد» التي �أعلنها
الأكراد يف ذلك الوقت على الأر�ض الإيرانية ،وكان �أبوه املال م�صطفى الربزاين ي�شغل قائد القوات
امل�سلحة فيها� ،إال �أنه مل يكتب لهذه اجلمهورية اال�ستمرار �سوى بع�ض الأ�شهر ،وغادرها املال م�صطفى
مع املئات من امل�سلحني �إىل �أرمينيا يف االحتاد ال�سوفيتي وظل هناك �إىل �أن عاد �إىل العراق بعد ثورة
عام  ،1958ولي�س خافي ًا على �أحد عالقات املال م�صطفى الربزاين مع الكيان ال�صهيوين وا�ستمرار هذه
العالقات مع ابنه م�سعود ،واحل�ضور غري الطبيعي للمو�ساد الإ�سرائيلي يف �إقليم كرد�ستان ،وما يحظى به
من نفوذ ويف خمتلف جوانب حياة الإقليم.
مل ي�ستفد ال�ب�رزاين من درو���س التاريخ كما قلنا ،وم��ا تعنيه اجلغرافيا بالن�سبة �إىل �أطماعه
االنف�صالية ،وظن �أنه يكفيه الدعم ال�صهيوين املبا�شر واملك�شوف ،املدعوم �سر ًا من الإدارة الأمريكية،
مراهن ًا على قوة الأمر الواقع ،وما تعي�شه املنطقة يف ظل حماربة داع�ش ،وت�صور �أنه �سيمر م�شروعه
كما مر م�شروع الفيدرالية وانتخابات عام اثنني وت�سعني وت�سعمئة و�ألف ،متجاه ًال بوعي �أو دون وعي،
ما يرتك هذا امل�شروع االنف�صايل من تداعيات داخلية و�إقليمية ،وما �سينتج عنه من �صراعات م�سلحة،
فدول اجلوار قاطبة تقف �ضد هذا امل�شروع ،وبالعودة �إىل التاريخ القريب ،ف�إيران ال�شاه دعمت �أكراد
العراق ،ومن ثم �أوقفت هذا الدعم بعد توقيع �شاه �إيران اتفاق اجلزائر مع �صدام ح�سني عام خم�سة
و�سبعني وت�سعمئة و�ألف ،وتخلت عنهم ،فالعقود املا�ضية تظهر وبكل و�ضوح �أن الدول الأربع العراق
و�سورية وتركيا و�إيران وعلى الرغم مما كان بينها من خالفات عميقة يف فرتات زمنية خمتلفة� ،إال �أنها
كانت تلتقي يف عدم ال�سماح ب�إقامة هذا الكيان االنف�صايل يف املنطقة الذي يهدد هذه الدول ،وحاول
الربزاين مرار ًا وتكرار ًا �إقناع الدول الأربع يف �أن كرد�ستان العراق لي�س مطروح ًا للتعميم يف هذه الدول،
وكان دائم ًا ين�صح الأنظمة بتح�سني �أو�ضاع الأكراد لديها ،ومعه الطالباين دائم ًا ي�ؤكدان وال�سيما قبل
احتالل العراق من قبل الواليات املتحدة الأمريكية و�شركائها� ،أنهما لي�س لديهم �أي مطامع انف�صالية،
وال ميكن �أن ي�ستمروا �إال �ضمن حميطهم العربي ،ولكن الواقع كان خالف ما ي�صرحون به وال�سيما
الربزاين يف تهوره ومغامراته هذه غري امل�ستندة �إىل �أية �أر�ضية منا�سبة ،منطلق ًا من ا�ستغالله هذه
الفر�صة التاريخية وفق زعمه ،ويف �أنها رمبا ال تتكرر �ضارب ًا عر�ض احلائط ،الإرادة الوطنية يف الداخل
العراقي ويف اجلوار الإقليمي وعدم الت�أييد الدويل ،ون�سي الربزاين �أن الواليات املتحدة الأمريكية لها
م�صاحلها يف املنطقة ،و�سبق لها و�أن تخلت عن �أ�صدقاء كرث كانوا �أقرب �إليها من الربزاين نف�سه ،والأمثلة
كثرية فعلى �سبيل املثال ال احل�صر� ،شاه �إيران وال�سادات وغريهم ،و�أنها معروفة بلعبها على املتناق�ضات،
وبالتايل فال ي�ستطيع ال�برزاين الركون �إىل دعمها ،فعالقتها مع حليفها الرتكي وما ي�شكله من ثقل
�سيا�سي واقت�صادي ووجوده يف حلف الناتو ،فلن ي�سمح لها اال�ستمرار لآخر ال�شوط مع رئي�س الإقليم،
وال�سيما �أنه يعي�ش �أزمات �صعبة ،و�إقليمية الميلك مقومات الوجود ،فالديون متفاقمة ،وخزينته �شبه
خاوية ،ورواتب املوظفني مل تدفع منذ �أ�شهر ،ناهيك عن احل�صار املفرو�ض عليه من احلكومة العراقية
وتركيا و�إيران ،بالإ�ضافة �إىل معار�ضة الكثري من الأحزاب الكردية ،والقوى ال�شريفة واحلري�صة على
م�ستقبلها يف الوطن العراقي و�ضمن حميطها العربي ،وفات الربزاين �أن ما قاله �سابق ًا �صديقه �أردوغان يف
�أربيل وهو �: :إن الزمن الذي كان ميكن فيه �إنكار وجود الأكراد ولىّ �إىل غري رجعة» فما يقوله �أردوغان
اليوم مي�سحه ليله ،ولي�س بال�ضرورة �أن يلتزمه غد ًا ،وبالتايل فاملوقف الرتكي وما نتج عنه من مناورات
ع�سكرية و�إغالق للحدود وكذلك املوقفني الإيراين والعراقي ،كل ذلك ينبىء بتورط الربزاين ،ويف
�أنه ي�سري يف طريق حمفوف باملخاطر ،و�ستنعك�س عليه وعلى م�شروعه الذي مل ولن يكتب له النجاح،
و�ستكون الأثمان باهظة ،وهذا منطق التاريخ وحكم اجلغرافيا ،و�سيدرك الربزاين الحق ًا �أن �سريه يف
امل�شروع ال�صهيو�-أمريكي الهادف �إىل تفتيت املنطقة وتق�سيمها لن يح�صد منه �إال الهزمية وال�سقوط
�أم��ام امل�شروع الوطني املقاوم الذي �سيقف باملر�صاد لكل هذه امل�شاريع االنف�صالية ،والقطر العربي
ال�سوري الذي واجه �أ�شر�س م�ؤامرة كونية �ضده ومنذ �سبع �سنوات ونيف ،ف�صحيح �أنه حتى اليوم من
�أولوياته وبالتن�سيق مع حلفائه �إنهاء داع�ش وتطهري تراب الوطن منه ،ولن يرتاخى م�ستقب ًال يف مواجهة
�أي قوى تفكر يف النيل من �سيادة �سورية العروبة على �أرا�ضيها كافة �إن كانت ما ي�سمى قوات �سورية
الدميقراطية �أو غريها و�إنّ غد ًا لناظره قريب.

نقطة على حرف
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• مالك �صقور

 6ت�شرين
ال�ساد�س من ت�شرين الأول ع��ام  1973ـ عالمة فارقة يف تاريخ العرب القدمي
واحلديث ،ال�ساد�س من ت�شرين �أول عالمة فارقة يف تاريخ احلروب �أي�ض ًا.
بلى..
حرب ت�شرين التحريرية عالمة فارقة ومنعطف خطر وهام على ال�صعيد العربي
والإقليمي والدويل ،بعد نكبة  1948حيث زرع الغرب االمربيايل خلية �سرطانية يف
قلب الوطن العربي -فل�سطني ،ومت اقتالع �شعبها؛ وبعد هزمية حزيران عام 1967
التي �أحدثت �صدع ًا يف العقل والروح و�شرخ ًا يف الأمة العربية قو�ضت فيه م�شروع
النه�ضة العربية وم�شروع القومي العربي .ولهذا جاءت حرب ت�شرين لرت�أب هذا
ال�صدع الكبري ،وت�سرتد الكرامة الوطنية ،وتعيد الأر�ض -ولهذا كله ،هي �أكرث من
عالمة فارقة و�ساطعة� ،إذ ت�سلّم العرب فيها زمام املبادرة ،ومت ك�سر الرهان ،رهان
العدو ورهان املتخاذلني من العرب �أن العرب مل ولن يربحوا حرب ًا ،ولهذا ،كانت حرب
ت�شرين التحريرية رد ًا على اجلميع .ون�صر ًا للق�ضية ،وو�ضع النقاط على احلروف.
•••
 6ت�شرين 1973
�إن ن�سيت لن �أن�سى ما حييت تلك اللحظة الرائعة حوايل ال�ساعة الثالثة من بعد
ظهر ال�ساد�س من ت�شرين �أول حني هتف يل فايز دريو�س ،وقال :افتح التلفزيون،
بد�أت احلرب ..كان تلفزيون مو�سكو يعر�ض كيف عرب اجلي�ش امل�صري قناة ال�سوي�س،
كيف اخرتق الأبطال اجلهة ال�صهيونية على ال�ضفة ال�شرقية للقنال ،وكيف حطم
الأبطال ال�سوريون �أ�سطورة اجلي�ش الإ�سرائيلي ،كان املذيع متحم�س ًا وهو يعلن على
امل�شاهد على اجلبهتني .فرحنا ،رق�صنا ،دبكنا ،وكانت تلك اللحظة من �أ�سعد اللحظات
يف عمري .يف اليوم التايل اجتهنا �إىل ال�سفارة و�ضعنا �أنف�سنا حتت الت�صرف ،كي
ن�شارك يف معركة ال�شرف ،لكن اجل��واب ك��ان :ادر�سوا وتفوقوا ،ول�سنا بحاجتكم
الآن� ،إن اجلي�ش العربي ال�سوري يجرتح املعجزات ،وكان منظر الطيارين وهم �أ�سرى،
يعطينا القوة ويرفع املعنويات التي كانت �شبه منهارة قبل حرب ت�شرين ،وكان النا�س
يف مو�سكو ،وغري مو�سكو ،يقولون لنا دائم ًا ،كيف �أنتم �أيها العرب �أكرث من مئتي مليون
وهم بحدود املليونني ،وملاذا ال تنت�صرون عليهم .ما كان بو�سعنا �أن نف ّهم الأجنبي حال
الت�شتت العربي ،وهم غري م�ستعد �أن يفهم كيف «لإ�سرائيل» �أن تنت�صر على العرب؟
الآن� ،صرنا ن�صرخ مبلئ احلنجرة� ،أر�أيتم الآن بو�سعنا �أن نحارب ،بو�سعنا �أن ننت�صر،
بو�سعنا �إن ن�سرتد الكرامة الوطنية ،بو�سعنا �أن نحرر الأر�ض.
والأمر الذي يجب �أن �أذكره هو ت�ضامن ال�سوفييت معنا ،وكان الطالب متحم�سني لنا
ولق�ضيتنا ،حتى وجهت جامعة مو�سكو نداء ،للتربع بالدم ،وتربع الطالب الرو�س
وال�سوفييت والعرب جنب ًا �إىل جنب مع الطالب ال�سوريني ،وهذا �أقل ما ميكن �أن يفعله
طالب يف الغربة.
•••
يف حرب ت�شرين ،متت ا�ستعادة املبادرة ،فاملرة الأوىل يف تاريخ ال�صراع العربي-
ال�صهيوين يكون قرار احلرب عربي ًا ،وا�ستعاد املقاتلون وكل اجلي�ش الثقة بالنف�س،
و�أننا ق��ادرون على الن�صر �إذا �أردن��ا ذل��ك ،يف ه��ذه احل��رب �سقطت هيبة اجلي�ش
الإ�سرائيلي ال��ذي ال يقهر ،ويف هذه احل��رب جتلى رمبا للمرة الأوىل والأخ�يرة-
الت�ضامن العربي ب�صورة رائعة ،وا�ستخدام للمرة الأوىل النفط ك�سالح.
بعد كل هذي ال�سنني ما �أحوجنا اليوم ال�ستعادة معاين حرب ت�شرين ،وكيف وقف
ال�شعب ال�سوري متحد ًا باجلي�ش والقيادة ،وقدم اجلي�ش وال�شعب املثال والقدوة ،يف
الت�ضحية ،يف ال�صمود ،يف البطوالت الأ�سطورية.
وكل عام و�أنتم بخري.
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ن�صب نف�سها
�أمريكا ُت ِّ
و�ص َّي ًا على الآخرين

•د .يو�سف جاد احلق
عقب انتهاء احل���رب العاملية الثانية عام
 1945خرجت �أمريكا من عزلتها لتفر�ض على
العامل و�صاية لها ،هكذا اعتباط ًا ومن دون �أن
الفجة .وقد �أعطت
يكلفها �أحد بهذه الو�صاية َّ
لنف�سها احلق يف �أن تعاقب من ت�شاء ،و�أن ت�شنَّ
حرب ًا على من ت�شاء ،يف �أي وقت ت�شاء ،ما دام
يف يدها قنبلة نووية ،ترهب بها من يخرج على
طاعتها ،ومن ال تر�ضى عن �سيا�سته �أو موقفه
منها ،وتابعها الكيان ال�صهيوين بطبيعة احلال.
م��ن ث��م راح���ت ت�ستخدم مكاييل ومعايري
وموازين خمتلفة يف �أحكامها وانحيازاتها (�ضد
�أو مع) وفق املوقف منها حين ًا وتبع ًا ملقت�ضيات
م�صاحلها اال�ستغاللية ،وتوجهات ر�أ�سماليتها
املتوح�شة .حين ًا �آخر وبهذا كانت رائدة للإرهاب
الدويل ..وقد ذهبت �أمريكا �إىل �أبعد من ذلك
ف�سمحت لنف�سها ت�صنيف ال�شعوب والدول ح�سب
هواها ،باجلملة واملفرق ،فهذه دولة (مارقة)،
وهذه جمموعة (حمور ال�شر) ،وهذا عامل �أول
متقدم ،وهذا عامل ثالث متخلف ..وهكذا..
�شرعتْ بداية يف تنفيذ �سيا�ستها للهيمنة مع
�أوروب��ا نف�سها ،ف�أن�ش�أت حماكم (نوربرغ) لقادة
النازية يف �أملانية من ناحية ،و(تف�ضلت) على
�أوروب���ا املنهكة مبا �أ�سمته (م�شروع مار�شال)
لإعادة ما تهدم من بنيانها عمراني ًا واقت�صادي ًا،
وت�شغيل م�صانعها من ناحية ثانية.
ثم عكفت على �إ�شعال احلروب و�إث��ارة الفنت
واال�ضطرابات حيثما �شاءت ،وكانت البداية مع
البالد الكورية ف�أ�شعلت حرب ًا يف الن�صف الأول
من اخلم�سينيات �أ�سفرت عن الكثري من امل�آ�سي
وال��دم��ار ،مما �أدى يف نهاية املطاف �إىل �شطر
كوريا �إىل �شمال وجنوب (اخلط  ،)38وامتدت
احل��رب �سنني ط��وا ً
ال دفع ال�شعب يف الكوريتني
�أثمان ًا باهظة نتيجة لها ،امتدت ومل تزل حتى
اليوم ،ثم �أ�شعلت حرب ًا يف فيتنام ،ال يجهل �أحد
ـ فيما �أعتقد ـ بواعثها وتطوراتها �إىل نهايتها
املذلة لأمريكا املتغطر�سة يومئذ.
ومل يفت �أمريكا مناو�أة االحتاد ال�سوفياتي،
ال��ذي ك��ان �شريك ًا لها يف احل��رب على النازية،
حم��اول��ة اال���ص��ط��دام ب��ه ،ولكنها مل ت�ستطع
�إذ ك��ان مماث ً
ال لها يف القوة النووية وغريها،
فذهبت �إىل ح��رب ب��اردة حياله امتدت حتى
بداية الت�سعينيات من القرن املن�صرم .ويف هذه
الأثناء �أقامت (حلف الأطل�سي) الذي رد عليه
ال�سوفيات (بحلف وار�سو).
�أم���ا منطقة ال�شرق الأو���س��ط فقد ك��ان لها
الن�صيب الأوف���ر من ع��دوان �أمريكا وت�سلطها
وانحيازها ،نحو العرب على نحو خا�ص ،ل�سببني
اثنني� :أولهما حماية الكيان الإ�سرائيلي الذي
ك��ان لأمريكا اليد الطوىل يف زرع��ه يف بالدنا
(ب�شراكة بريطانية ويهودية عاملية) وثانيهما
الهيمنة على النفط� ،إنتاج ًا ونهب ًا ،ثم التحكم يف
�أ�سواقه.
ومل تكن حروب �أمريكا يف �أفغان�ستان والعراق
وال�صومال ،والحق ًا يف ليبيا و�سورية واملقاومة
يف لبنان وفل�سطني ،ثم حكاية (الربيع العربي)
�إال خدمة لهذين الهدفني ،ناهيكم عن التحر�ش
الدائم ب���إي��ران لدعمها ـ بل م�شاركتها ـ حلف
املقاومة يف الت�صدي للعدو ال�صهيوين.
والغريب هو �أن��ه��ا ،على الرغم من انك�شاف
�أهدافها �سالفة الذكر ذهبت �إىل انتحال �صفات
مثالية لنف�سها ،هي �أبعد ما تكون عنها كادعائها
رعاية (حقوق الإن�����س��ان) ،و(الدميقراطية)

قضايا وآراء

حول ا�ستفتاء كرد�ستان :دوافعه
الحقيقية وتوقيته المفخخ؟
•د� .صياح عزام

و(حماربة الإره���اب) يف حني �إنها ،يف حقيقة
الأمر� ،أول منتهك حلقوق الإن�سان ،و�أول داعم
للديكتاتورية يف �أكرث من مكان من العامل ،وهي
كذلك (ال�صانع) الأول للإرهاب الدويل.
وقد يكفي �أن نورد هنا مناذج قليلة من �أقوال
ومواقف بع�ض �سا�ستها امليامني:
•يقول (جون بولتون) زعيم اجلهموريني يف
الكونغر�س الأمريكي ـ يف رد على �صحفي (لي�س
من الأخالق احلديث عن دماء �أطفالهم ــــ يعني
العرب ــــ ملقارنتها مع دماء �أطفال �إ�سرائيل.)!...
•�أما وزيرة اخلارجية للرئي�س بيل كلينتون
(مادلني �أول�براي��ت) فتقول يف رد على �س�ؤالها
عما �إذا كانت م�صالح �إ�سرائيل و�أمريكا ت�ستحق
الت�ضحية مبليون طفل عراقي ميوتون ب�سبب
احل�صار فتقول( :بلى �إنها ت�ستحق الت�ضحية
مبثل عددهم مرة �أخرى لو اقت�ضى الأمر.)!..
•و�أما (ك��ون��دال��ي��زا راي�����س) فما م��ن �أح��د
ين�سى موقفها �إبان عدوان �إ�سرائيل على لبنان
ع��ام  2006م وطلبها �إىل �إ�سرائيل موا�صلة
حربها حتى النهاية على املقاومة ،ف�ض ً
ال عن
ت�صريحاتها ح��ول م�شروعها (ل�شرق �أو�سط
ج��دي��د) وت�سويغها مل�صرع الأط��ف��ال والن�ساء
والرجال هناك بقولها( :البد �أن ت�صحب تنفيذ
املطلوب �آالم املخا�ض.)!..
•وال يفوتنا هنا ذكر مواقف هيالري كلينتون
يف �أكرث من منا�سبة ب�أن (�أمريكا وبدعمها هي من
�أن�ش�أت داع�ش )!..التي يزعم قادة �أمريكا كذب ًا،
بدء ًا من باراك �أوباما �إىل دونالد ترامب ب�أنهم
يحاربونها.
ومل ت�سلم دول �أمريكا اجلنوبية من حماوالت
�أمريكا الت�سلط عليها واتخاذها مبثابة (حديقة
خلفية) لها ،وكان لها مواقفها العدوانية من كوبا
وزعيمها فيدل كا�سرتو ،يف عهد الرئي�س (جون
كندي) ومازال حتى الآن .كما كانت لها مواقفها
من دول �أخرى كفنزويال وغواتيماال وكولومبيا
وغريها..
غري �أن ما هو �أغ��رب و�أعجب هو �أن �أمريكا،
على الرغم من كل ذلك ،حتى بعد �ضياع هيبتها،
وانك�شاف �أكاذيبها ،وانزياحها عن مركز (القطب
العاملي الأوح��د) ،وظهور قطب عاملي جديد هو
رو�سيا ،واحتماالت ظهور �أقطاب جديدة �أخرى
كال�صني ودول الـ ( )Bricsمازالت تعي�ش وهم
و�صايتها على �شعوب العامل ودوله.
ويف يقيننا �أن��ه ل��ن يطول بها ال��وق��ت حتى
ت�صدمها حقائق الواقع العاملي اجلديد لت�صحو
م��ن غيبوبتها ،فتطامن م��ن غلوائها ،وت��درك
�أن��ه قد يح�سن بها العودة �إىل عزلتها (لرتيح
وت�سرتيح) ولكي ينعم العامل ب�سالم حقيقي
يتوق �إليه يف الراهن وامل�ستقبل.
وهاهي اليوم تهدد كوريا ال�شمالية بالعقوبات
واحل�صار ،بل وبحرب ع�سكرية (هائلة) على
حد تعبري رئي�سها ترامب .وال�شيء نف�سه تطبقه
على فنزويال ب�سبب انتخابات جرت فيها ،مل
تعجبها نتائجها ،وهي التي ترف�ض �أي قول �أو
نقد يف ق�ضاياها االنتخابية بذريعة �أنها (تدخل
يف �ش�ؤونها الداخلية) .انتخاباتها تلك التي كان
من �ش�أنها و�صول �شخ�صية مثل (دونالد ترامب)
�إىل �سدة الرئا�سة فيها الأم��ر ال��ذي جعل من
�صورتها مهزلة م�ضحكة يف عامل اليوم.

من املالحظ �أن جمموعة من الأكراد جممعون على اال�ستفتاء وما ي�سمونه /تقرير امل�صري،/
مبا يف ذلك االنف�صال وت�شكيل دولة م�ستقلة ..هذه حقيقة يتعينّ على ال�شعب العراقي
مبختلف مكوناته �أن يدركها ،وكذلك العرب عامة و�أن يت�صرفوا على �ضوئها ،يف الوقت نف�سه،
توجد يف املقابل غالبيته كردية وازنة ترى �أن �إ�صرار رئي�س الإقليم (م�سعود الربزاين) على
�إجراء اال�ستفتاء يف هذا التوقيت بالذات (� 25أيلول  )2017هو �أمر مفخخ بالعراقيل
والعوائق ،ويعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل نزوعه ال�شخ�صي للهيمنة وال�سيطرة واال�ستئثار بال�سلطة
حلزبه وعائلته وع�شريته ،مبعنى �آخر ،يعود لقناعة �شخ�صيه والرتباطات جهوية وعائلية
ولأ�سباب انتهازية منفعية حم�ضة ..حيث �أثبتت جتربة حكمة على م�ستوى الإقليم �أنه
يعمل على تر�سيخ حكم ديكتاتوري ،اعتماد ًا على عائلته من خالل �إحكام هيمنتها على
مفا�صل القوة الع�سكرية واملال ،وعرب جتديد ومتديد واليته وتوريثها.
من جهة �أخرى ت�ؤكد تطورات الأح��داث� ،أنه لي�ست هناك وحدة وطنية فعلية داخل
الإقليم ،فالروابط بني �/أربيل وال�سليمانية� /أقل من فيدرالية ،والبي�شمركة وحدتها
ظاهرية فقط ،ومر�شحة لالنق�سامات عند �أول حمك جدي ،وامل�ؤ�س�سات يف �شطري الإقليم
خمرتقة من الداخل تغطي غالبيتها ق�شرة رقيقة حتجب كياناتها وبناها املتناف�سة ،وقد
ت�صبح متقاتلة يف يوم من الأيام ،متام ًا مثلما ح�صل يف عام  ،1996عندما ا�ستنجد الربزاين
ب�صدام ح�سني للخال�ص من قوات الطالباين التي و�صلت �إىل قلب �أربيل� .أما العالقة بني
بغداد و�أربيل ،فهي �شديدة اال�ضطراب ولي�ست �سالكة يف االجتاهني ،حيث هناك عدة ملفات
عالقة والتي يفجر كل واحد منها حرب ًا �أهلية :ومنها على �سبيل املثال :خم�ص�صات الإقليم
من النفط ،م�سائل كركوك و�سنجار و�سهل نينوى ومناطق �أخرى متنازع عليها ..كلها ملفات
ثقيلة مل يتم التفاهم حولها� ،أو حتى ال�شروع يف مناق�شتها.
من جهة �أخرى ،امل�شهد الإقليمي املحيط بالإقليم تغلب عليه �سمة العداء ال�شديد للإقليم،
ففي حال انف�صاله �سيواجه الإقليم م�شاكل كبرية مع �/إيران وتركيا� /أ�شد خطورة وتفاقم ًا
من م�شاكله مع بغداد ..يكفي �أنه مبجرد الإعالن عن اال�ستفتاء يف � 25أيلول  ،2017ح�صل
تقارب بني طهران و�أنقرة ،واتفقا على العمل مع ًا ملواجهة هذا التحدي وقتال حزب العمال
الكرد�ستاين بجناحيه الإي��راين والرتكي بالإ�ضافة �إىل �أجنحته الأخ��رى واجلماعات
املتعاطفة معه يف كل من �سورية والعراق.
كذلك مل ين�ضج الو�ضع الدويل بعد للقبول با�ستقالل كرد�ستان ال على املدى املنظور وال
على املدى البعيد ،فالواليات املتحدة مع �أنها تظهر التعاطف مع الأكراد من �أجل م�صاحلها،
�إال �أنها لي�ست متحم�سة لفكرة اال�ستفتاء واال�ستقالل الحق ًا ملاذا؟ لأن وا�شنطن ،ال ميكن �أن
ت�ضحي بحليفتها يف املنطقة �/أي تركيا /الع�ضو القوي يف حلف الأطل�سي يف املنطقة والتي
تعار�ض اال�ستفتاء واالنف�صال الكردي ،وبالتايل ،ف�إن الرهان الربزاين على الواليات املتحدة
رهان خا�سر� ..أي�ض ًا ،رو�سيا االحتادية تعار�ض فتح �ساحات معارك وحروب جديدة بني
العرب والأكراد ،خا�صة �أن احلرب على الإرهاب مل ت�ضع �أوزارها بعد.
لقد قام الربزاين املنتهية واليته بتعطيل الربملان لعامني كاملني ،وبالتايل ال �شرعيات
فعلية معرتف بها حتكم الإقليم حالي ًا� ،إال �أن هاج�س جتديد البقاء وال�شرعية واال�ستمرار
على ر�أ�س ال�سلطة مع �شريحة من الأبناء والأ�صهار والأق��ارب و�أبناء العمومة ،ال يفارق
وم�ساء ،وهو ال يتخيل م�ستقب ً
ال لكرد�ستان يكون فيه خارج موقع
خميلة الرجل �صباح ًا
ً
الزعامة و�صنع القرار ،ولهذا نراه يقفز من مربر �إىل �آخر لإبقاء القدمي على قدمه ،تارة
باحلرب على داع�ش والإره��اب ،وت��ارة �أخ��رى ،بالإدعاء مبا ي�سميه اال�ستقالل القومي..
اخلال�صة� ،إن امل�ستقبل ال�شخ�صي للربزاين �أهم لديه بكثري من م�صري وم�صالح �أهايل الإقليم،
من جهة �أخرى ،يت�صرف الربزاين بوحي من نظرية يت�صورها ب�أن «العراق رجل املنطقة
املري�ض» و�أن الفر�صة �سانحة النتزاع ما ي�سميه اال�ستقالل.
ال �شك ب�أن اندفاع الربزاين باجتاه ف�صل الإقليم عن العراق �سيكون له تداعيات خطرية
فهو قد ي�ؤدي �إىل االنزالق �إىل �سيناريو جنوب ال�سودان ،وكابو�س  1996ما زال خميم ًا فوق
ر�ؤو�س اجلميع ،وهو يحلم ب�أن جتربة انف�صال الأكراد عن العراق ميكن �أن حتاكي جتربة
ان�شطار ت�شيكو�سلوفاكيا ،ثم �أن اال�ستقواء باخلارج كما يتوهم الربزاين و�أن�صاره هو رهان
خا�سر وحبله ق�صري للغاية ،لأن �أمريكا كما �أ�شرنا قبل قليل ال ميكن �أن ت�ستعدي تركيا
الع�ضو يف حلف الناتو التي ترف�ض االنف�صال� .إىل جانب ذلك ،فيما لو ح�صل االنف�صال
الكردي عن العراق ،فالإقليم لن ي�ستغني عن العراق ،بل �سيظل كيان ًا داخلي ًا معزو ً
ال ومهدد ًا
بحوار �إقليمي معاد وغري �صديق ،فهل من م�صلحة الأكراد وا�ستعداء �إخوانهم العرب �إىل هذا
احلد؟!
�إن خطاب ما يطلق عليه الربزاين وم�ؤيدوه ا�سم «املظلومية التاريخية» خطاب مدمر وغري
جمدٍ وغري �صحيح يف الوقت نف�سه� ،إذ لي�ست هناك مظلومية حقيقية فالأكراد يف العراق
مكون �أ�سا�سي من مكونات ال�شعب العراقي ،وميكن فيما لو توفرت النية احل�سنة لدى الربزاين
�إيجاد حلول ناجحة عن طريق احلوار تخدم م�صالح �أبناء العراق جميع ًا ،وتفتح املجاالت
للعمل واال�ستثمار واالزدهار مبا يخدم العراقيني ب�أ�سرهم ،بعيد ًا عن نزعات التزمت البغي�ضة
وحروب الع�شائر والطوائف والأقوام ،ومبا ي�ساهم يف حمل م�سائل اخلالف واالختالف على
قاعدة العراق الواحد.

قضايا وآراء
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ه�ؤالء ..الأدباء!
•د .راتب �سكر
�شجعتني مقالة ال�صديق القا�ص وليد معماري «الكتابة واحلياة» املن�شورة يف
عدد  2017/4/7من «الأ�سبوع الأدبي» ،على متابعة اهتمامي بال�صالت بني
�أجيال الأدباء والكتّاب واملثقفني يف الآداب والثقافات العربية والأجنبية،
وظاهرة تتلمذ الالحق لل�سابق منهم.
�أ���ش��ارت املقالة �إىل ن�صيحة قدمها الطبيب الأدي���ب �أن��ط��ون ت�شيخوف
(1904 1860-م) �إىل معا�صره مك�سيم غوركي (2936 1868-م) ،بعد
قراءته مطلع عمل له ،ميهد فيه حلادثة هطول املطر ،بنحو ثالث �صفحات،
قائ ًال لتلميذه« :يا �أخي� ،أمل يكن ب�إمكانك �إراحة القارئ ،والقول منذ الأ�سطر
الأوىل ،هطل املطر مدرار ًا» ..وقد رجحت املقالة �أن غوركي �أخذ بالن�صيحة،
وكتب بعيد رحيل معلمه (1904م) بحث ًا مطو ًال حلل فيه جوانب من �آرائه
وق�ص�صه.
�صدر عام � ،1953ضمن �سل�سلة عيون الأدب العاملي  ،10عن دار «اليقظة
العربية» يف دم�شق ،الكتاب الذي ترجمه جالل فاروق ال�شريف عن الفرن�سية،
بعنوان «مرا�سالت جوركي وت�شيخوف».
وا�ستذكار الكتاب يف مقام ين�سجم مع ما ورد يف ال�سطور ال�سابقة ،يفتح �أمام
رحلة الكلمات �أبواب ًا متنوعة ،منها باب املرا�سالت الورقية بني الب�شر ،هذا
الباب احلميم الذي ا�ستمر حتى �أواخر القرن الع�شرين (قبل نحو ع�شرين
�سنة) ،من �أهم ج�سور التفاعل االجتماعي والثقايف والوجداين بني النا�س،
مما ي�ستدعي غري �صورة من �صور الربيد وطوابعه ور�سائله و�صناديقه ،يف
وقفات الئقة.
تعود معرفتي بوليد معماري �إىل ع��ام  ،1980عندما تابعت اهتمامه
بكتابات �أ�صحاب الأ�سماء اجلديدة على دروب الثقافة والأدب ،يف �صفحة
ثقافية �أ�سبوعية من �صحيفة ت�شرين ي�شرف عليها ،ف�شد اهتمامي و�إعجابي
مبا كان يكتبه من تعليقات جادة وم�س�ؤولة على الكتابات التي ت�صله ،و�سرعان
ما وجدتني �أع��رج على مبنى الربيد ،باحث ًا و�سط بهوه الوا�سع املزدحم
بكثريين من �أمثايل من الراغبني يف �إر�سال ر�سائلهم �إىل العا�صمة� ،أو غريها
من املدن والقرى ،عن طوابع منا�سبة ملظروف �ضم ما بجعبتي من ق�صا�صات
�أوراق عليها ق�صيدة مما كنت �أخطه بيد مرجتفة خائفة لألف �سبب و�سبب.
عندما دفعت املظروف ال�صغري من كوة �صندوق الربيد اخل�شبي الكبري ،بدا
�أنه �سقط يف فو�ضى من تزاحم �أكوام املظاريف ،فقال واحد من لداتي ،كنت
حري�ص ًا على مرافقته يف منعرجات احلياة وتفا�صيلها« :هل تعتقد �أن ر�سالتك
�ست�صل �إىل وليد معماري؟ وهبها و�صلت �إليه ،فهل �ستجد لديه وقت ًا لف�ضها،
وق��راءة ما كتبته .وا�سمك جمهول مغمور مل ي�سمع به من قبل!» .حاولت
الرد ،مو�ضح ًا ب�أنني �أثابر بد�أب خا�ص على الكتابة يف �صحيفة «الفداء»
الغالية منذ �سنوات خلت ،ف�ض ًال عن مثابرتي على الن�شر يف �صحيفة «الثقافة
الأ�سبوعية» وغريها يف دم�شق ،واهتمام ال�شاعر �شوقي بغدادي بر�سالة
�سابقة يل يف �صفحة م�شابهة ي�شرف عليها يف «ملحق الثورة الثقايف» ،غري �أن
�صاحبي زم �شفتيه بطريقة غري م�شجعة ،مما جعلني �أن�سحب �أمامه ،متذكر ًا
�أن الغرور مقتلة الأدب الوجداين ال�صادق.
كادت ت�سهم كلماته ت�صيب من فرحتي بدفع ر�سالتي يف ال�صندوق اخل�شبي
الكبري مقت ًال ،فخيمت غاللة من احلزن ال�صادم على م�شاعري ،ورحنا ندفع
خطواتنا ثقيلة� ،صامتني ،عرب طرق فرعية متعرجة تو�صلنا �إىل حينا
البعيد.
م�ضى على ي��وم الربيد نحو �أرب��ع��ة �أي���ام ،فحان موعد �صدور ال�صفحة
الأ�سبوعية العتيدة من ت�شرين ،ول�شد ما كانت ده�شتي عالية بر�ؤيتي
ق�صيدتي «م�ستحيل» تت�صدرها ،وتعليق امل�شرف مينحها غري قليل من ود
واهتمام ،مفتتح ًا �أمامي مرحلة جديدة من مراحل �صالتي بالكتابة واحلياة.
اكت�شفت �أنني غري وحيد يف �ساحة اهتمامه ،فثمة عدد من �أقراين يف دائرة
تلك ال�ساحة ،التي عززت �صالتي بهم ،ويف زياراتي املتكررة لدم�شق� ،صار
اللقاء مع الأديب وليد معماري حمطة �أ�سا�سية ،فغدونا �صديقني ،وقدمني
لعدد من �أ�صدقائه الأدباء الكثريين ،مرثي ًا �صالتي بالأدب واحلياة مبودات
�ضرورية ،ومل تخل حواراتي معه من ن�صائح يزجيها ،و�أتقبلها ب�صدر رحب.
يف عود على بدء ،وجدتني �أرى يف ال�سطور ال�سابقة تعبري ًا عن عرفان
يت�صل بظاهرة التتلمذ الأ�صيل يف حياتنا الثقافية بنجاحاتها وكبواتها
القليلة والكثرية ،فعربت على جناح من مقالة القا�ص وليد معماري عن
قا�صني عامليني كبريين ،مقتب�س ًا من نور �صالته ب��الأدب واحلياة تلويحة
وفاء لدوره الثقايف كاتب ًا ،ومنظم ًا ثقافي ًا ،وراعي ًا م�شجع ًا لكثريين من حمبي
الكتابة ،كنت واحد ًا منهم ،واالبت�سامة ترافق تلويحتي ال�صغرية ،منبثقة
من قراءتي لكتاباته عن �أ�صعب منعطفات احلياة ،و�أ�شد �أوقاتها حلكة ،مبثل
قوله يف مقالته التي فتحت بها باب كلماتي« :انتهت حياة ت�شيخوف امل�صاب
بال�سل يف مدينة «ب��ادن ويلر» الأملانية ،ونقل جثمانه يف نع�ش متوا�ضع يف
عربة قطار متجهة �إىل مو�سكو ..ويف القطار ذاته حمل نع�ش فخم مزرك�ش
جلرنال يدعى «كيلر» ..والتب�س الأمر على م�شيعي ت�شيخوف ،ف�ساروا خلف
النع�ش املزخرف ..و�أ�شادوا بحكمة الدوائر الر�سمية التي دفنت كاتب ًا فقري ًا،
بتكاليف ومرا�سم باذخة!».

د.ح�ســن حميد

اللحظات اخل�صيبة..
�صور ،وم�شاهد ،ومواقف ،وح��االت ..ال تغيب عن
البال ونحن نواقف ذلك العام اخل�صيب عام ،1973
عام حرب ت�شرين التحريرية التي �أع��ادت الكرامة
العربية �إىل مكانتها ،والهيبة العربية �إىل عر�شها،
واحل�ضور العربي �إىل ما ي�ستحقه من بدو عاملي ًا!
•••
�أذكر �أننا كنا طالب ًا يف املرحلة الثانوية ،وعقولنا
م�شدودة �إىل االمتحانات التي �ست�صوغ م�صرينا ،وحتدد
م�ساراتنا ،وتلبي �أحالمنا ،لكن فج�أة ،وب�سطر وطني
واح��د ،قاله �أ�ساتذتنا من �أ�ستاذ التاريخ واملجتمع
�إىل �أ�ستاذ اللغة العربية والعلوم ،ب�أننا وخالل �أيام
�سيتخل�ص ال�شعب العربي من ركام الهزائم التي علقت
به لأ�سباب كثرية كان اال�ستعمار ،والظروف ،والأنانيات
ال�صغرية خلفها لتبدو وتبني عيان ًا.
•••
�أ�ستاذ التاريخ الذي ع�شقنا درو�سه قال لنا ،ويف �صباح
اليوم الثاين من احل��رب :يوم حطني جاء يا �أبنائي،
والظفر ق��اب قو�سني �أو �أدن���ى ،فنحن يف ي��وم العزة
العربية ،وهبوب الروح القومية ،نحن يف يوم املرجلة
والفرو�سية ،وانت�صاف �أه��ل احلق من �أه��ل الباطل..
ال لل�ضيم ،والغنب ،وال�سكوت على املذلة ،و�أبنا�ؤنا هم
نباتات العط�ش التواقة ملطر ه��ذه امل��واج��ه��ة� ،إنهم
احلفظة لتاريخ الأج���داد والآب���اء م��ن جهة ،و�إنهم
بغ�صاتهم و�أ�شواقهم من جهة �أخرى.
العارفون ّ
وت��واىل علينا ح�ضور الأ���س��ات��ذة ،كل واح��د منهم
يبدي �شواغل روح��ه ،وير�سم ح��دود املعركة! كانت
�أي��ام�� ًا مدر�سية م�ل�أى ب��ال��روح الوطنية ،واحلما�سة،
والنداءات التي طالبت �إدارة املدر�سة �أن نذهب نحن
طالب الثانوية �إىل اجلبهات� ،أن نخ�ضع لتدريبات �أولية
على البنادق الآلية ،واملبادئ الأوىل لفنون التمري�ض،
�أو نقوم بحمل طعام اجلنود من الأمكنة البعيدة �إىل
اخلنادق الأمامية ،و�أن نكون معهم يف ق�ضاء بع�ض ما
يحتاجون �إليه من خدمات قد يع ّوق تنفيذها من قبلهم
ما تتطلبه اخلنادق و�أحالم �أهلها! لكن �إدارة املدر�سة
�آنذاك مل توافق على نداءاتنا الراجية لأن اجلي�ش
ال يحتاج �إىل م�ضايفات ب�شرية ،ولأن اجلي�ش ال�شعبي
الذي تتمثل فيه �شرائح املجتمع جميع ًا يقوم مبثل هذه
الأدوار التي نطالب بالقيام بها.
كنا وق��ي��دة حما�سة ون��ح��ن نتابع �أخ��ب��ار احل��رب
وانت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري ،واجلي�ش العربي
امل�صري التي تن�شرها الإذاع���ات وحمطات التلفزة،
مثلما كنا نتابع م�شهديات احل��رب عيان ًا ويف �أمكنة
خمتلفة وم��ت��ع��ددة م��ث��ل :امل�����ش��ايف ،وامل�ستو�صفات،
واملدار�س ،والأف��ران ،واملطافئ ،والأ�سواق ،واملقاهي،
وال�����ش��وارع ،وال�ساحات ،و ..كانت احل��ي��اة يف زهوها
الوطني ال �أحاديث �سوى �أحاديث احلرب ،وال �أخبار
�سوى �أخبارها ،وال �أحد ينوف على �أحد �سوى اجلنود
الذين باركتهم بنظرات النا�س لأن الأحالم م�شت �إليهم
مثلما مت�شي الأنهار �إىل م�صباتها!
•••
�صور كثرية مل ت��غ��ادر مرايانا �آن���ذاك ونحن نرى
النا�س وقد حتولوا �إىل طيور وهم يطاردون الأحداث
و�أمكنتها و�أخ��ب��اره��ا كيما ي�شاركوا فيها ..ال �أن�سى
ذلك امل�شهد لذلك الط ّيار الإ�سرائيلي الذي احرتقت
طائرته فرمى بنف�سه عرب املظلة عندما ت�صيده �أحد
�صواريخ اجلو ،فهوت طائرته يف الغوطة ،على مقربة
من املخيم الذي �أعي�ش فيه ،لقد ط ّوقته �أنظارنا وهو
يهبط من الأعايل ،وينظر �إىل الأر�ض ،فرياها مغطاة
بالنا�س ،لأن �أه��ل القرى والبلدات واملخيم خرجوا
جميع ًا� ،صغار ًا وك��ب��اراً ،من �أج��ل �أن ي�شهدوا �ساعة
القب�ض عليه� ،سيارات ترك�ض ب�سرعة عجيبة نحو
املكان املتوقع ل�سقوطه ،ب�شر كثريون تراك�ضوا ليكون

واحد منهم �أول من يلقي القب�ض عليه طلب ًا للج�سارة
الوطنية �أو ال�شرف الوطني ،والطيار يف الأع��ايل
يتالعب بحبال املظلة كي ال ي�سقط بني �أيدي النا�س
ال��ذي فر�شوا الأر����ض مثل مرجة الع�شب ا�ستعداد ًا
للقب�ض عليه ،قرى كثرية تالقت ومن جميع اجلهات
والأمكنة كي يكون �أهلها �أول من ي�صل �إىل الطيار
لأ�سره ..والطيار يدفع باملظلة بعيد ًا بعيد ًا عن جمهرة
النا�س ..والأن��ظ��ار �شاخ�صة �إليه ..والأ�سئلة تدور
كحجر الطاحون ،والتوقعات تتوالد وتتخوف من
حدوث مفاج�أة قد ال ت�سر �أحداً ..ك�أن ينتحر الطيار
فيف�سد على النا�س م�سرتهم واجتماعهم� ،أو ك�أن ت�أخذ
احلما�سة �أح��د احلا�ضرين ،فيق�ضي عليه يف �ساعة
من الن�شوة الوطنية! لكن يحدث م مثل ه��ذا ..لأن
ً
منادية :حافظوا عليه� ،إياكم
الأ�صوات كانت تتعاىل
وقتله� ،إنه �صيد وطني ،ما يعرفه من معلومات �أمر مهم
جداً ،حافظوا عليه حتى ت�أتي قوات اجلي�ش �أو قوات
ال�شرطة� ،أو رجال اجلي�ش ال�شعبي!.
وهبط الطيار! يا ملظلته الكبرية املخيف ،لقد ر�أيناها
ور�أيناه ،كان �أ�شبه بدجاجة �أحيطت بحبال املظلة،
كان خائف ًا مرعوب ًا ..ويرجف ،عيناه زائغتان ،ووجه
بال دم ،وقد رفع ذراعيه فوق ر�أ�سه ،وهو يف ارمتاءته
الذابلة ،لقد ع ّوقت حبال املظلة وقما�شها حركته
ف�أ�سرته ه��ي ..و�أخ��ذت��ه الأي���دي بعدما �أح��اط��ت به
الأج�ساد الب�شرية ،كان التخوف الأكرب �أن ميوت بني
�أيدي النا�س لأن بع�ضهم تنادى ب�أن ي�ضرب بالأيدي
والع�صي حتى يغمى عليه ،وبع�ضهم تنادى حمذر ًا �إياكم
و�أذيته �إنه �أ�سري! فتخرج الأ�صوات الغا�ضبة لقد ق�صف
حمطة الكهرباء ،و�صوامع احلبوب� ،إنه عدو ..ا�ضربوه
كي يرى املوت بعينيه قبل �أن ميوت!
يومذاك ،وكنا يف اليوم الثالث للحرب ،كانت �سيارات
اجلي�ش وال�شرطة وقوات اجلي�ش ال�شعبي هي الأ�سرع
�إىل مكان �سقوطه ..ف�أُخذ هو ومظلته ورمي يف �إحدى
ال�سيارات املك�شوفة ..فرحنا نراه ج�سد ًا يرجتف مثل
عيدان الق�صب ،وعينني لوابتني ميور فيهما خوف جهري،
و�شفتني راجفتني ،و�أ�صابع �أدمتها �أغ�صان الأ�شجار التي
وقع فوقها ،وم�ضت به ال�سيارة املك�شوفة ،وحلقت بها
ال�سيارات الأخ���رى ،واحل�شود الب�شرية تنظر �إليه
بعيون ملأى بالغ�ضب ،وعدنا �إىل البيوت ،مثلما عاد
النا�س �إىل بيوتهم ،وقد هالتنا امل�سافة الطويلة التي
قطعناها جري ًا نحو مكان �سقوط الطيار الإ�سرائيلي،
مل ن�شعر ببعدها ونحن نرك�ض نحو عالمة من عالمات
الظفر ،عدنا وم��لء �صدورنا بهجة ولّدتها زغ��ردات
كن ي�س�ألن� :أهو
الأمهات واجلدات والأخوات اللواتي ّ
�إ�سرائيلي!
فنقول لهن� :إ�سرائيلي ،فتعلو اال�ستجابة الأوىل
لفرحهن زغ��اري��د ك��الأن��ا���ش��ي��د! ي���اه ..ك��م انتظرنا،
وان��ت��ظ��رن مثل ه��ذه ال�سانحة للفرح ال���ذي تكتبه
وقرى
وتر�سمه النفو�س التي جعلت من اخلنادق بيوت ًا
ً
ً
وجهة لتوزيع �أخبار الأبناء والآباء والأجداد� ،أخبار
ال�سارة!
الوطنية ّ
كم كانت الفرحة مركب ًا لنا مثل ري��ح رخ َّية كي
نقطع تلك امل�سافة الطويلة نحو مكان �سقوط الطيار،
وكم كان درب العودة طروب ًا �أي�ض ًا ونحن جنمع حكاية
الطيار الإ�سرائيلي ال��ذي �سقط ..م��ف��ردة مفردة،
وجزئية جزئية..
•••
تلك الأيام كانت جلية لتمظهرات الروح العروبية،
والفرو�سية ،ونيل الأيدي النبيلة حلق تقادمت عليه
الأزم��ن��ة ،والفرح ال��ذي طالت عليه عتمة الظروف،
والأم��ن��ي��ات التي �شالت ب�صدور الآب���اء والأج���داد..
فحققها الأبناء بالعزمية الكاملة.

Hasanhamid55@yahoo.com
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عتبات اال�ست�شراف

• د .عاطف بطر�س
قبل ال��دخ��ول يف ع��وامل الدرا�سات اال�ست�شرافية علينا �أن
نحدد الف�ضاءات الداللية لهذه امل��ف��ردة ،فهي حتمل معا َ
ين
خمتلفة باختالف الأزمنة والع�صور ،فالبع�ض يفهم منها القدرة
على الك�شف املعتمد على ملكة احلد�س والتخمني ،ومن �أجدر من
ال�شعراء بهذه الإمكانية ،فقد كانوا بالأم�س القريب �أف�ضل من
تن ّب�أ مب�صائر ووقائع قبائلهم ،ثم �شعوبهم ،مبا ميلكون من مواهب
الك�شف وح�سن اال�ستب�صار ،مما خولهم مكانة الريادة بني �شعوبهم.
وكذلك يفعل الأدباء واملفكرون والفال�سفة ،ولكن بخالف ال�شعراء
يعتمدون �أكرث على منجزات العلم وتراكم املعارف ،فكم من النظريات
واالجتهادات ك�شفها الأدباء واملفكرون قبل �أن ي�صل العلم �إليها.
�أما داللة اال�ست�شراف اليوم ،فتبنى على �أ�سا�س متني من درا�سة
الواقع املو�ضوعي بطبقاته املرتاكمة ،درا�سة علمية دقيقة ،تقوم
على احلفر والتق�صي واملقارنة والتحليل واال�ستنتاج و�صو ًال �إىل ما
ميكن �أن يحمله الغد ،لأن الذي يحمله امل�ستقبل ي�ؤ�س�س على ُبنى
الراهن ،والراهن يتكون من املا�ضي ،يف �سل�سلة تفاعالته مع احلا�ضر
لالنتقال �إىل احتماالت امل�ستقبل.
�إن فهم هذه العالقة اجلدلية بني املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
ي�ستدعي التحديد الدقيق لالحتياجات امللمو�سة� ،سواء �أكانت
جزئية �أم كلية .فالتحديات التي تطرحها احلياة �أمامنا ،كبرية
جد ًا ،و�شديدة التعقيد والتداخل ،وال بد لها من م�سبار علمي منهجي
يحدد تراتبية الأ ّوليات ،وهذا يقت�ضي منهج ًا علمي ًا و�أدوات معرفية،
تثمر جممل ما قدمته الع�صور من تراكم معريف ،وب�شكل خا�ص
الع�صور احلديثة ،بكل ما �أجنزته من ثورات يف املعلومات واالت�صاالت
والتقانة.
�إذا ا�ستطعنا حتديد من نحن وما نريد ،وما هي املكانة التي نطمح
�إىل �شغلها يف العامل ،فعلينا �أن ن�شرع يف ت�أ�سي�س �أبنية متينة ت�ستجيب
لأ�سئلة احلا�ضر وت�ؤ�س�س ال�ستحقاقات امل�ستقبل .واملجال هنا رحب
وف�سيح ،يبد�أ من مكونات ال�شخ�صية (م�س�ألة الهوية) وينفتح �إىل
حدود جماراة �إجنازات ال�شعوب املتقدمة يف حقول املعرفة والعلم.
اال�ست�شراف يف هذا املعنى ال ميكن �إال �أن ُي�ش َّيد على �أ�سا�س من
العقالنية واملو�ضوعية واال�ستخدام الأمثل لكل منجز معريف بغ�ض
النظر عن م�صدره ،فالعلم واملعرفة ال هوية لهما� .إذا �أخذنا باحل�سبان
انفتاح املكان واخت�صار الزمان واجلوهر الإن�ساين للمعرفة والثقافة.
لكن هل منتلك الآن درا�سات و�أبحاث ًا ا�ست�شرافية؟ مبعنى �آخر ،هل
لدينا ا�سرتاتيجيات بعيدة املدى تلبي احتياجات �شعبنا وتطلعاته،
لن�صل �إىل ردم الهوة املعرفية بني ما ي�سمى الدول املخ ّلفة والدول
املتقدمة� ،أو ماي�شاع من مفاهيم دول ال�شمال واجل��ن��وب ،واملركز
والأطراف؟
يف ح��دود معرفتنا �أننا ما زلنا يف ممار�ستنا وط��رائ��ق تفكرينا
منيل �إىل �سلوك رد الفعل ،فنحن نعالج امل�شاكل بعد وقوعها .بهذا
املعنى ال منتلك درا�سات علمية دقيقة ،ومنهجية ،تقوم على �أ�سا�س
التقدم احلا�صل يف علوم الإح�صاء واال�ستطالع واملقارنة واملوازنة،
و�صو ًال �إىل ما نبتغيه .وامل�س�ألة بب�ساطة تتحدد بتقييمنا لأنف�سنا
ومبكانتنا يف التاريخ وتطور عملياته املعقدة ،ومبقدار ما ن�ساهم يف
بناء احل�ضارة الإن�سانية .ف�إذا �أردنا الدخول يف الع�صر ب�شكل جدي،
ال بد من �إعادة ما �سرق منا من م�ساهمات علمية ومعرفية يف ع�صورنا
الذهبية ،وعليه ال بد من االنفتاح دون خوف �أو تردد على جممل
ثقافات العامل املتقدم و�إجن��ازات��ه ،متحررين من عقدتني :عقدة
ال�شعور بالنق�ص �أمام الغرب ،وعقدة اال�ستعالء واالحتفاء املبالغ فيه
مبنجزات املا�ضي .وهما متظهر حلقيقة النق�ص .ف�إذا توفرت الظروف
املنا�سبة والإرادة احلازمة فالإمكانات واملهارات والقدرات متوفرة،
مما ميكننا من ت�أ�سي�س علوم ا�ست�شرافية ت�ستطيع �إىل حد ما التنب�ؤ
مب�سارات امل�ستقبل ،مع علمنا امل�سبق ب�أن خط الزمن ال ي�سري باجتاه
واحد ،والتنب�ؤ حمفوف �أي�ض ًا ب�إمكانات التحول والتغري واالرت��داد
�أحيان ًا ،و�إن وعي هذه العملية و�إدراكها علمي ًا يجنبنا الوقوع يف كثري
من املخاطر.
هذه املهمة ال ميكن �أن يقوم بها �أفراد ،مهما �أوتوا من قوة ومهارة
ومعرفة� ،إنها حتتاج �إىل عمل م�ؤ�س�ساتي تنه�ض به الدولة بت�ضافر
جهود وزاراتها وم�ؤ�س�ساتها� ،إ�ضافة �إىل ما ميكن �أن تقدمه القوى
املدنية من جهود ت�صب يف االجتاه نف�سه .فكلما كانت الر�ؤى خمتلفة،
واملواقف متنوعة ،اغتنت الأبحاث واقرتبنا من �إمكان معرفة ما
يحمله امل�ستقبل يف عامل �شديد االنفتاح ،مغرق يف التداخل والتعقيد،
على جميع الأ�صعدة العلمية والثقافية واالقت�صادية واالجتماعية.

خطاب اىل �سيدة رو�سية
•د� .إ�سماعيل مكارم
رمبا لو �سئل �شخ�ص منا عن موقف رو�سيا من الأزمة يف
�سورية ملا تلعثم يف الإجابة كون موقف الدولة ال يحتاج
اىل برهان .غري �أين �أريد اليوم الكالم عن موقف املواطنني
الرو�س.
ال �أك�شف �سرا �إذا ما قلت �أن الكثريين من املواطنني
الرو�س �أي الغالبية العظمى ت�ؤيد موقف الدولة الر�سمي
جتاه �سورية �أي جتاه الدولة الوطنية يف �سورية رمبا ن�ستثني
من ذلك من ينتمون اىل ما ن�سميهم �أ�صدقاء «�إ�سرائيل».
من بداية الأح��داث يف �سورية وبعد �أن ات�ضحت معامل
ما �سموه بالربيع العربي �أي الربيع الغربي �أو ربيع اال�سالم
ال�سيا�سي وج ُ
��دت ل�سورية �أ�صدقاء وعددهم لي�س بالقليل
يف الو�سط الأكادميي يف جامعة كوبان احلكومية .حتى �أننا
�أ�صدرنا بيانا موجها للقارئ العربي با�سم �أ�ساتذة ومدر�سي
جامعة كوبان احلكومية يف مدينة كرا�سنودار جنوب رو�سيا.
النا�س يف رو�سيا وخ�صو�صا من منهم قد عاي�ش �أيام االحتاد
ال�سوفييتي ال ميكنهم �أن يكونوا غري مهتمني �أو غري مبالني
مبا يح�صل يف �سورية لأنهم يعتربون �أنف�سهم �أ�صدقاء لل�شعب
ال�سوري .منهم من يقف لي�سلم يف بهو الكلية وبالطبع ي�س�ألك
قائال :كيف الو�ضع يف �سورية؟ كيف �أموركم هناك؟
هل يحقق جي�شكم انت�صارات على جبهات املواجهة؟
وعندما يكون اجلواب �إيجابيا ترت�سم على حمياه عالمات
ال�سرور .ويف كل يوم يتكرر امل�شهد وال�س�ؤال ولكن مع �صديق
�آخ��ر .يف كلية اللغات الأجنبية ا�ستوقفتني مدر�سة �شابة
و�أخ��ذت باهتمام ت�س�ألني عن الو�ضع يف �سورية وال حظت
�أنها مت�أثرة جدا فما كان مني اال �أن طيبت خاطرها وهونت
عليها و�أخربتها ب�أن الأم��ور واحلمد هلل ت�سري نحو الأف�ضل
بف�ضل جي�شنا ,وبف�ضل القيادة احلكيمة يف دم�شق .عادة
م��ا ي�ستوقفني حم��ارب��ون ق��دام��ى مم��ن خ��دم��وا يف اجلي�ش
ال�سوفييتي فهم يف كل مرة بعد حوار ق�صري ي�شجعون ال�شعب
يف �سورية على ال�صمود يف وجه اليانكي الأمريكي واال�ستعمار
اجلديد� .أ�صدقاء �آخرون يكتبون يل ب�سبب البعد اجلغرايف
وي�ستف�سرون عن �أحوال املواطنني يف �سورية.
منذ �سنني عدة دعيت �إىل م�ؤمتر علمي يف �سوت�شي يقام
يف الأيام الثالثة الأوىل من �شهر ت�شرين الثاين من كل عام.
حيث ُيدعى اىل امل�ؤمتر عادة العاملون يف ال�صحافة والإعالم
و�أكادمييون ومفكرون وم��ن خ�لال م�شاركتي يف �أعمال هذا
امل�ؤمتر يف �أعوام  ,2011و  2012و 2013
مل�ست واكت�شفت مدى ذلك الدعم املعنوي واالعالمي الذي
يقدمه لنا كثريون من رجال االعالم الرو�س .والأكادمييون
الرو�س.
لكل ما تقدم كتبت هذه املقطوعة التي �سميتها (خطاب اىل
�سيدة رو�سية).
كتبتْ يل �سيدة رو�سية ت�س�ألني عن �أحوايل وعن بلدي.
ف�أجبت:
�سيدتي
بالقلب مني
�أنتِ
ِ
كتبتِ يل
كتبتِ ت�س�أل َ
ني
عن حايل  ...عن حالِ بالدي
عن َر ُجلٍ
جميلة
وردة
�أحب
ً
ً
من ورود ال�شام
•••
كتبتِ يل
يا نتاليا
كتبتِ ت�س�ألينني
ُ
لفة
�
أ
عن
عن محَ بة ٍ..
ٍ
ود
عن م�ساحة ٍ
أيام ما�ضية ْ! .
عن � ٍ
�أتدرينَ يا نتاليا
غرا�س احلب
لقد زرعنا
َ

يف جبال القوقاز
يف بياليا رو�س
يف �سوت�شي
�ضيعتك النائية,
ويف
ِ
غر�سة
غري �أنّ �أحلى
ٍ
�سوف نزرعها يف �سوريةْ .
�أتدرينَ يا نتاليا؟
•••
يوم ميالدي
بال ِ
أم�س كانَ ُ
مل �أحتفلْ ...
�أنتِ تعرف َ
ني ماذا يجري يف بالدي يا �صديقة ْ
ال وقتَ لإ�ضاءة ِ ال�شمو ْع
من�سح الدّ مو ْع
ال بدّ من �أن
َ
عن وجو ِه �أطفالِ بالدي
ال وقتَ
ِ
للجلو�س يف احلديقة ْ
ال وقتَ
للفرح
ْ
�أنتِ تعرف َ
ني ماذا يجري يف بالدي يا �صديقة ْ!
•••
ح َ
تغيب ال�شم�س
ني ُ
الغرب َيجيئون
من
ِ
ال�شرق َيجيئون
من
ِ
اجلنوب
يت�سللونَ من
ْ
لين�ضموا اىل قبائلِ الفندال.
َيجيئون يف ظلمة الليل
حاملني معهم ظال َم ال ُع�صور..
يف حقائبهم ثعابني املوت
ويف جيوب كالبياتهم عقارب القبور!
خراب
خراب  ...رحيلهم
نزولهم
ْ
ْ
ال�شم�س َ .يجيئون .....
تغيب
حني ُ
ُ
�أنتِ تعرفني ماذا يجري يف بالدي يا �صديقة .
••••
تعاقبت الأحداث �شهر يتلو �شهر و�سنة بعد �أخرى وجاءت
الوقائع كي ت�ؤكد ما كنت قد كتبته كمقدمة لق�صيدتي التي
�سميتها «خطاب اىل �سيدة رو�سية» يف �أوائ��ل �أكتوبر عام
� 2015أ�صدر الرئي�س الرو�سي �أمرا يق�ضي ب�أن يتوجه فريق
من الطيارين الرو�س وبع�ض من القطعات البحرية الرو�سية
اىل �سورية للوقوف اىل جانب ال�شعب ال�سوري واحلكومة
ال�شرعية يف �سورية جنبا اىل جنب ملواجهة ق��وى الظالم
وق���وى االره���اب املتمثلة يف داع�����ش والن�صرة وغ�يره��ا من
تنظيمات ال�شر املدعومة من قطر وال�سعودية والعثمانيني
اجل��دد يف �أن��ق��رة� .سقط على الأر����ض ال�سورية ويف �سماء
�سورية �شهداء للجي�ش الرو�سي طيارون وجنودو�ضباط كبار
من القوى امل�ساندة وجنود احلرا�سة .و�أثبت ال�شعب الرو�سي
واجلي�ش الرو�سي مدى �صدقهم وجديتهم يف تف�سري الأقوال
بالأفعال عند الكالم عن حماربة االرهاب .وكانت لهذا الدعم
نتائج باهرة فقد اندفعت القوات ال�سورية مع القوى الداعمة
يف هجوم كا�سح على كافة اجلبهات وحقق اجلي�ش ال�سوري
والقوى ال�صديقة نتائج ملمو�سة على اجلبهات .وكان حترير
تدمر -جوهرة ال�صحراء �أحد �أوجه االنت�صارلهذا التحالف.
يف معركة تدمر ا�ست�شهد ال�ضابط الرو�سي املغوار �ألك�ساندر
بروخورينكو وكانت �شهادته عنوانا للت�ضحية يف ال��روح
والنف�س يف �سبيل انت�صار مفهوم ال�سيادة واحلرية يف وجه قوى
الظالم املدعومة من ال�سعودية وقطر والعثمانيني اجلدد.
طوبى لل�شهداء من اجلي�ش ال�سوري والرو�سي ومن القوى
املتحالفة مع اجلي�ش ال�سوري .لقد تعمدت ال�صداقة ال�سورية
الرو�سية بت�ضحيات جنودكم وجنودنا وطياريكم وطيارينا
ومن كبار ال�ضباط لديكم ولدينا على جبهات القتال.

ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية
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ذكريات ت�شرينيّة بني الأم�س واليوم
•د .عي�سى ال�ش ّما�س
يقول املثل“ :ال�سمع لي�س كامل�شاهدة “ ،فكيف �إذا
اقرتن ال�سمع بامل�شاهدة؟ هذا ما ع�شناه يف حرب
ت�شرين التحريرية؛ ن�ستح�ضر تلك الأيام اخلالدة
ك�شريط من الذكريات املحفورة يف �أذهاننا وقلوبنا ،
وكملحمة بطول ّية من�سوجة يف م�شاعرنا وعواطفنا
املقد�سة وق��د ع�شنا
 .وكيف نن�سى تلك احل��رب
ّ
ا�ستعداداتها و�أحداثها ونتائجها ،يوم ًا بيوم ،و�ساعة
ب�ساعة� ،إىل �أن و�صلنا �إىل حلظة االنت�صار العظيم،
الذي حلمنا به منذ قيام الكيان ال�صهيوين على �أر�ض
فل�سطني ،وما نتج عن نك�سة حزيران (.)1967
كنّا نعرف ون��درك من خ�لال ما ن�سمع ون�شاهد
ثمة ا�ستعدادات حلرب قادمة ،ولكنّننا مل نعرف
� ّأن ّ
موعدها حتى اندلعت فع ً
ال يف ال�ساعة ال��واح��دة
وخم�س و�أربعني دقيقة ،من بعد ظهر يوم الثالثاء
ال��واق��ع يف ال�ساد�س م��ن ت�شرين الأول ( ) 1973
املوافق للعا�شر من رم�ضان يف ذلك العام .
وجه القائد اخلالد  /حافظ
ويف م�ساء ذلك اليوم ّ
الأ�سد  /القائد العام للجي�ش والقوات امل�سلّحة ،كلمته
ال�شهرية �إىل قواتنا امل�سلّحة و�إىل املواطنني العرب
يف �سورية وخارجها ،و�إىل العامل �أجمع  ،يعلن فيها
بحد ذاته  ،و�إنمّ ا الهدف هو
� ّأن احلرب لي�ست الهدف ّ
حترير الأرا�ضي العربية املحتلّة  ،وعودة احلقوق �إىل
�أ�صحابها  ،معل ً
ال ذلك بقوله “ :ل�سنا هواة قتل وتدمري
 ،و�إنمّ���ا ندفع عن �أنف�سنا القتل والتدمري  ..ل�سنا
معتدين ومل نكن ق معتدين  ،ولكنّننا كنّا وما نزال
ندفع عن �أنف�سنا العدوان ..نحن دعاة �سالم ،ونعمل
من �أجل ال�سالم ل�شعبنا ولكلّ �شعوب العامل ...
كنّا نتابع املعركة حلظة بلحظة  ،وعيوننا �شاخ�صة
�إىل ال�سماء تراقب معارك الطريان ،و�آذاننا م�شنّفة
ل�سماع �أخبار املعارك على اجلبهة وقواتنا حتطّ م
حترر �أرا�ضي اجلوالن
حت�صينات العدو،
ّ
وتتقدم وهي ّ
املحتلّة  .ذك��ري��ات ال تن�س  ،و���ص��ور ال متحى عن
رب والبحر ،وهو
بطوالت جي�شنا البا�سل يف اجلو وال ّ
يحطّ م غطر�سة العدو الإ�سرائيلي  ،وينهي الأ�سطورة
الوهم ّية عن جي�شه الذي ال يقهر؛
لقد كانت امل�شاهد رائعة يف �سماء الوطن  ،ونحن
منتّع �أب�صارنا بحركات ن�سورنا يف اجلو وهم يت�صدون
لطائرات العدو  ،في�سقطون بع�ض ًا منها ويجربون
بع�ضها الآخر على الفرار� ،أو ن�ستمتع ب�أزيز �صواريخ
(�سام 6و ) 7وب��الأل��وان التي حتدثها وه��ي تالحق
طائرات العدو املغرية ،حتى حتيلها �إىل حطام يحرتق
يف اجلو وي�سقط جثّة هامدة مبن فيه ،و�سط زغاريد
الن�سوة و�أهازيج املواطنني الذين افرت�شوا ال�ساحات
و�أ�سطحة املنازل  ،غري �أبهني مبا �سيحدث من ق�صف
الطائرات املعادية.
ويف اليوم الرابع  ،يطلّ القائد اخلالد  /حافظ
الأ�سد  /بطلعته الع�سكرية املهيبة  ،ليعلن على �شا�شة
التلفاز ويف الإذاع��ة ،عن تدمري مر�صد جبل ال�شيخ
ال��ذي �أقامه العدو ،وع��ن حترير مدينة القنيطرة
تتقدم وتلحق الهزمية بالعدو الغا�شم
 ،وقواتنا
ّ
واملتغطر�س وهي حتطّ م حت�صيناته ومراكز مواقعه.
�إنّ��ه��ا ح��رب التحرير ف��ع ً
�لا� ،أع���ادت الأم���ل والثقة
والكرامة �إىل املواطن العربي.
ل��ق��د ا���س��ت��ط��اع��ت ق��وات��ن��ا امل�����س�� ّل��ح��ة ب�شجاعتها
وبطوالتها �أن تك�سر �إرادة العدو ،وحتطّ م عنفوانه
و�أ�سطورة جي�شه التي �ص ّورها �أم��ام العامل بهالة ال
نظري لها  ،مبا �سمي “ اجلي�ش الذي ال يقهر “ ،ولكنه
قهر واندحر �أمام ب�سالة قواتنا امل�سلّحة وت�ضحيات
رب والبحر واجلو  ،حيث �أعطوا
جنودنا البوا�سل ،يف ال ّ

وكر�سوا زمن
العامل مناذج رائعة يف الفداء وال�شهادةّ ،
املقد�س “ ال�شهادة �أو
ج�سدوا �شعارهم ّ
ال�شهادة عندما ّ
الن�صر” ،منطلقني من الإميان املطلق ب�أن الوطن هو
الأعلى  ،وهو الأغلى من الأنف�س والأرواح.
ومتر ذكرى حرب ت�شرين التحريرية هذا العام،
ّ
ونحن بني ذكريات املا�ضي املجيد  ،ووقائع احلا�ضر
امل�ؤمل ؛ ففي حني ن�ستذكر تلك االنت�صارات العظيمة،
ي�ؤملنا الواقع احلايل ونحن جند �أن �سورية ال�صمود
تتعر�ض مل�ؤامرة كونية �شر�سة وتخو�ض
واملقاومة ،
ّ

يخو�ضون معها معركة وطنية بامتياز ،ويف مواجهات
حازمة وحا�سمة  ،تعيد للمواطن �أمنه وا�ستقراره ،
وللوطن حريته وكرامته ،التي حاولت تلك الع�صابات
�أن تهدرها �أو تبيعها �إىل �أ�سيادها �أع��داء الوطن ،
لتنفيذ م�شاريع ا�ستعمارية جديدة مقنّعة ،هدفها
متزيق املنطقة العربية ب�أ�سلوب ج��دي��د ،متهيد ًا
لإ�ضعافها والهيمنة عليها ب���أي �شكل من الأ�شكال
وفر�ض احللول اال�ست�سالمية الت�صفوية ل�صالح العدو
الإ�سرائيلي.
لقد فات ه�ؤالء امل�أجورون الذين
ال ي�شكلون �إ ّ
ال قلة مارقة جتردت
م���ن ان��ت��م��ائ��ه��ا ال��وط��ن��ي وب��اع��ت
نف�سها ب�أبخ�س الأثمان  ،كما فات
�أ�سيادهمّ � ،أن يف �سورية قيادة قوية
و�شعب ًا عريق ًا وجي�ش ًا وطني ًا �أ�صي ً
ال
 ،ثالثية يف جبهة واح��دة �صلبة
ال�شر على امل�سا�س بها
ال تقوى يد
ّ
�أو النيل منها ،حتت �أية ظروف �أو
�ضغوطات �أو م�ؤامرات ،مهما ا�شتدت
�شرا�ستها ،لأنّها الوحدة الوطنية
الرائعة ،التي اكت�سبت مناعة الق ّوة
وال�صمود �ضد كل �أ�شكال التحديات
الداخلية واخلارجية.
فتح ّية ل�شهداء حرب ت�شرين التحريرية ،وحتية
يقدمون �أرواح��ه��م ف��داء ل�سورية
لل�شهداء ال��ذي��ن ّ
الأبية� ،ضد احلرب الكونية  /التكفريية ال�شر�سة
التي حاولت النيل من �صمودها وقوتها ؛ وحتية لكل
�شهيد ي�سقط كرمى لقد�سية الوطن وال��دف��اع عنه
�ضد �أي عدوان داخلي �أو خارجي؛ و�سيبقى ال�ساد�س
من ت�شرين حمطة حت ّول م�شرقة يف تاريخ الن�ضال
العربي �ضد العدو ال�صهيوين  ،وحافز ًا على �إجناز
التحرير ور ّد �أي ع��دوان  ..و�سيكون �إحياء ذكرى
ت�شرين التحرير  ،بت�شرين جديد يكون نهاية حلرب
ت�آمرية خارجية � ،أدواتها �أعداء الوطن من الداخل
واخل��ارج ؛ واخل��زي والعار للمت�آمرين على الوطن ،
لأنّهم من �صنوف العمالء امل�أجورين.

املقد�سة وقد
كيف نن�سى تلك احلرب ّ
ع�شنا ا�ستعداداتها و�أحداثها ونتائجها،
يوم ًا بيوم ،و�ساعة ب�ساعة� ،إىل �أن و�صلنا
�إىل حلظة االنت�صار العظيم
حرب ًا �شبه عاملية ،لها جانب خارجي افرتا�ضي (
�إعالمي و�سيا�سي واقت�صادي) ،وجانب داخلي يرتجم
على �أر�ض الواقع من خالل ع�صابات �إرهابية م�سلّحة
ح�سها الوطني وب��اع��ت نف�سها
م���أج��ورة تخلّت ع��ن ّ
و�ضمريها بحفنات من امل��ال ت�ساوي كرامة ه���ؤالء
العمالء ،التي ا�شرتاها منهم �أولئك الذين يرتب�صون
���ش��ر ًا ب�سورية ال��دول��ة واجلي�ش وال�شعب ،مدعية
ّ
الإ�صالح با�سم احلرية والدميقراطية  ،فمار�ست حتت
ه��ذا االدع��اء الكاذب  ،القتل والتخريب والتدمري
املتعمد للوطن
ب�أ�شكال خمتلفة  ،بق�صد الإي���ذاء
ّ
واملواطنني الأبرياء /ال�شرفاء الذين �أثبتوا مت�سكهم
املطلق بانتمائهم ووالئهم لوطنهم.
ولكن جي�شنا الوطني البا�سل ورجال الأمن الأمناء
ال�ساهرين على الدفاع عن الوطن وحماية املواطن،
ت�صدوا لهذه الع�صابات الإرهابية املجرمة ،وهم
ّ
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ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية

من وحي ت�شرين

•د� .سليم بركات
مثلت حرب ت�شرين التحريرية حلظة
تاريخية يف احلياة العربية ,ويف تاريخ
ال�صراع العربي ال�صهيوين ،لي�س على �صعيد
املنطقة فقط ،بل على ال�صعيد العاملي �أي�ضاً.
حرب اعتربت الرد اال�سرتاتيجي على نك�سة
العرب يف عام  ,1967كما اعتربت من �أهم
التحوالت امل�ؤثرة يف التاريخ العربي من حيث
ا�ستعادة الوعي العربي جتاه القوى املعادية
التي مهدت لقيام �إ�سرائيل ,ومن حيث التحول
�إىل قوة فاعلة تتطلع �إىل م�ستقبل م�شرق يعيد
للأمة العربية تاريخها املجيد.
حرب ت�شرين التحريرية موقف عربي �شامخ,
مكن العرب من امتالك روح املبادرة التي
بددت التفوق الإ�سرائيلي وحطمت عنجهيته،
كيف ال وجممل الدرا�سات الإ�سرائيلية ت�شري
�إىل �أن هذه احلرب قد غريت املوازين واملواقع
و�صححت الكثري من القناعات ,و�إىل �أنها
احلرب الأوىل التي �أدخلت الرعب يف قلوب
ال�صهاينة ,وبالتايل �ألقتهم يف �أح�ضان الهزمية
والي�أ�س ،لوال �أن �أمدتهم �أمريكا بج�سر جوي
من ال�سالح ,ولوال اتفاقيات اال�ست�سالم التي
وقعها العرب مع الكيان ال�صهيوين،بداية
باتفاق كامب ديفيد وما تبعه من اتفاقيات.
يف كل مراحل ال�صراع العربي ال�صهيوين ما
قبل هذه احلرب كان املنت�صر هو �إ�سرائيل،
وكان اخلا�سر هو العرب ،والأ�سباب وا�ضحة
وهي الدعم الأمريكي الالحمدود لإ�سرائيل،
مقابل �ضعف العرب وت�شتتهم وت�آمرهم على
بع�ضهم البع�ض .ولكن يف هذه احلرب ومن
خالل التن�سيق بني دولتني عربيتني هما
�سوريا وم�صر انقلبت موازين القوى وتغريت
املعادالت ،واختلفت الت�صورات والتقديرات،
ودخلت قناعات جديدة �سادت �شعوب العامل،
وكانت مبجملها �إىل جانب احلق العربي ويف
مواجهة الباطل ال�صهيوين .قناعات ت�شري �إىل
�أن احلدود الآمنة ال وزن لها مادامت تقوم على
حتدي احلق والعدل ،بد ًال من �أن تقوم على
القناعات املنطقية واملو�ضوعية التي تقبلها
ال�شعوب وتر�ضى عنها.
ً
مثلت حرب ت�شرين التحريرية زلزاال �أفقد
ال�صهاينة �صوابهم ،و�أعمى ب�صريتهم ،وكانت
بالن�سبة للعرب انت�صاراً فتح لهم الآفاق نحو
م�ستقبل �أف�ضل .و�إذا كانت هذه احلرب متثل
موقفاً ا�سرتاتيجياً بالن�سبة ل�سورية وم�صر،
ف�إنها متثل بالن�سبة للعرب جانباً من الوحدة
الوطنية القومية التي ج�سدت واقعياً الوحدة
القتالية جلي�ش اجلمهورية العربية املتحدة
بقيادة القائد اخلالد جمال عبد النا�صر ,جي�ش
كان قوامه ثالثة جيو�ش ،الأول يف �سورية
والثاين والثالث يف م�صر .وحدة قتالية مثلت
الطريق الطبيعي للوحدة ال�سيا�سية على
م�ستوى الأمة العربية ،كيف ال وبن غوريون
هو القائل�( :إن وجودنا قائم على �ضعف وفرقة
العرب ،وعندما يتوحد العرب ف�إننا �سوف نهزم,
ولن نحتمل �إال هزمية ع�سكرية واحدة).
لقد �أظهرت حرب ت�شرين التحريرية العرب
قوة كربى فاعلة تر�ضي وتغ�ضب ,تغني

وتفقر ,تقوي وت�ضعف ,م�ؤكدة للعامل اجمع
�أن فل�سطني متثل بو�صلة العرب ,وان الثورة
العربية من اجل فل�سطني هي قمة ثورات
العامل مبعنى ال�صمود والبطولة والعطاء،
كيف ال ومبوجب هذه الق�ضية التي هي ق�ضية
العرب الأوىل يكون معيار التعامل مع دول
و�شعوب العامل قرباً و بعداً ,كيف ال ويف احلر�ص
عليها �أو التفريط بها يكون احلكم على �أحرار
ومنا�ضلي العامل .وهل جنانب احلقيقة �إذا
قلنا �أن املوقف من الق�ضية الفل�سطينية هو
املحك الذي يخترب به العرب �إميانهم ب�أنف�سهم
وب�شعوب العامل ،ومن ثم �ألي�س يف االبتعاد عن
هذه الق�ضية يكون الوقوع يف �شرك املخطط
ال�صهيوين ،كما يكون الوقوع يف دوامة
ال�صراعات التي تبعد عن املعركة احلقيقية؟.
مل تكن احلروب الوطنية القومية التي
خا�ضها العرب عرب تاريخهم �إال يف جمال
الدفاع عن النف�س وعن الأر�ض� ،أو يف جمال
الدفاع عن القيم واملثل العليا ،ولو دققنا يف
�أ�سباب احلروب التي خا�ضها العرب يف الع�صر
احلديث لوجدنا �أنها كانت يف موقع الدفاع عن
النف�س وعن الأر�ض ،ففي عام  1948كانت �ضد
االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني ,ويف عام 1956
كانت �ضد العدوان الثالثي على م�صر ,ويف
عام  1967كانت �ضد العدوان الإ�سرائيلي على
�سورية وم�صر والأردن .ويف كل هذه احلروب
كانت التخطيط والتنفيذ من جانب املعتدي

وق�س على ذلك العدوان الأمريكي على العراق
عام  ،2003والعدوان ال�صهيوين على لبنان عام
 ،2006وهذه احلرب الكونية الإرهابية على
�سورية والأمة العربية حتت �شعارات ما ي�سمى
بالربيع العربي.
كانت حرب ت�شرين قرارا عربيا �صيغ يف دم�شق
ونفذته الإرادة العربية ،قرار �شكل منعطفا
جديدا يف تاريخ العرب احلديث واملعا�صر ،لأنه
ا�سقط وهم التفوق الإ�سرائيلي و�إىل الأبد,
و�أثبت �أن املقاومة التي ولدت من رحم ت�شرين
هي ال�سالح الأم�ضى والوحيد الذي يهزم العدو
ويق�ضي على تواجده ويبطل م�شاريعه ،قرار
يقول فيه القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد (ل�سنا
هوات قتل وتدمري ,و�إمنا ندفع عن �أنف�سنا
القتل والتدمري ,ل�سنا معتدين ومل نكن قط
معتدين ,ولكننا كنا ومازال ندفع عن �أنف�سنا
العدوان ...نحن ال نريد املوت لأحد ،و�إمنا
ندفع املوت عن �شعبنا� ...إننا نع�شق احلرية,
ونريدها لنا ولغرينا ،وندافع اليوم كي ينعم
�شعبنا بحريته ...نحن دعاة �سالم ونعمل من
اجل ال�سالم ل�شعبنا ولكل �شعوب العامل).
علينا �أن ال نغرق يف التفا�ؤل بعد �أن ا�ستفاد العدو
ال�صهيوين من زلزال حرب ت�شرين التحريرية
الذي هدد وجوده ,و�أ�ضعف من ا�ستعداداته،
لريد االعتبار لنف�سه ،علينا �أن ال نغرق يف
التفا�ؤل واحلالة العربية يف مثل هذه التنافر
والت�شرذم واالقتتال ،الذي ي�ضعفهم يف مواجهة

حرب ت�شرين التحريرية موقف عربي
�شامخ ,م َّكن العرب من امتالك روح املبادرة
التي بددت التفوق الإ�سرائيلي وحطمت
عنجهيته

�أعدائهم .الأمر الذي ي�ؤكد �أن حرب ت�شرين
مازالت م�ستمرة مل تنته بعد ,ولن تنتهي مادام
اال�ستعمار قائماً يف دنيا العرب .كما ي�ؤكد �أن
حرب ت�شرين لي�ست جمرد ذكرى ،و�إمنا هي
ا�ستمرار نعي�شه فكراً وممار�س ًة ,ال ل�سبب �إال
ل�سبب واحد وهو لي�س املهم �أن يقف العرب
موقفاً بطولياً �آنياً ،و�إمنا الأهم هو ا�ستمرار
هذا املوقف ،وهذا يعني �أن حرب ت�شرين �ستبقى
م�ستمرة ،مل ولن تلقي �أوزارها ،ما دامت الأمة
العربية م�ستهدفة ،و�أر�ضها حمتلة ،وهذا ما
يدفع �سورية ومعها ال�شعب العربي �إىل معاي�شة
هذه احلرب حرار ًة وبطول ًة وظروفاً ،وكيف ال
يكون هذا االندفاع ل�سورية وهي ت�سمى بالد
العرب وقلب العروبة الناب�ض ،ومتى كانت
�سورية غري العرب وكل العرب؟ .ومبا �أنها اليوم
تت�صدى لأ�شر�س حرب �إمربيالية �صهيونية
رجعية �إرهابية ،ف�إن العمل معها ميثل انحيازاً
للعروبة وللق�ضايا العربية ،و�إن التخلي عنها
ميثل انحيازا للعمالة والتبعية لأعداء الأمة
العربية ،و�إذا كانت �شعوب املنطقة والعامل
تفتخر مبواقف البطولة وال�شموخ التي وقفتها
�سورية �شعباً وجي�شاً وقياد ًة يف حرب ت�شرين
�ضد العدو ال�صهيوين ومن يغرد يف �سربه فان
�أحوج ما يحتاجه ال�شعب العربي هو توظيف
نتائج حرب ت�شرين بالوقوف �إىل جانب �سورية
ال�صامدة يف مواجهة هذه احلرب الكونية
الإرهابية ويف مواجهة من دبرها ونفذها
و�شارك فيها.
بقي �أن نقول :على العرب كل العرب �أن يفهموا
�أن �أر�ضهم وعلى ر�أ�سها فل�سطني لن تتحرر
ولن تعود بالطرق الدبلوما�سية ،وال من خالل
مفاو�ضات ال�سالم ،وال بالتقرب من �أمريكا
�أو االرتهان ل�سيا�ستها ،و�إمنا تعود من خالل
املعادلة التي تو�صل �إليها جمال عبد النا�صر
ور�سخها حافظ الأ�سد وهي (ما �أخذ بالقوة
ال ي�سرتد بغري القوة) �إنها معادلة املقاومة يف
مواجهة امل�شروع الأمريكي الإ�سرائيلي الرجعي
الإرهابي ،التي ت�صون العرب و حتافظ على
حقوقهم .

ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية

الأ�سبوع الأدبي " -ال�سنة الثالثون" العدد"1560" :الأحد 2017/10/15م  24حمرم 1439هـ

يف رثاء ال�شهداء

ال�شهداء يف وجدان ال�شعراء

9

•�أحمد �سعيد هوا�ش

•حممد احلفري
ثمة حزن ال ي�ضاهيه حزن وثمة كلمات ال تكفي للتعبري عما يلوج يف دواخلنا وحروف
تراوغ وترتع�ش معها الأ�صابع حني يذكر الأ�صدقاء الرائعون وثمة وجع يكاد يطري
ج�سدي ويقتلع روحي من مكانها ولو �أين �أح�سبها قد اقتلعت منذ تلك احلادثة الفاجعة
 ،اللئيمة الغادرة  ،ف�آه عليك �صديقي ال�شهيد الكاتب املبدع علي �أحمد العبد اهلل � ،صديق
البعد والنفي واحلرمان حني وحدتنا الغربة ف�أنت من "كحيل" �أو الريف ال�شرقي
للجنوب و�أنا من " معرية" �أو الريف الغربي ،ثم جاءت الكتابة لتجعلنا ل�صيقني حد
التماهي  ،نتناق�ش  ،نختلف  ،ونتخا�صم ون�صل لل�سباب ثم نعود لنتعانق من جديد حيث
نقفز فرحاً حني ن�صوب اخلط�أ �أو نخرج بفكرة جديدة  ..فكيف �أن�ساك �صديقي الغايل علي
العبد اهلل وقد �أم�ضيت �سنوات حتر�ضني كي �أترك �سكني يف جرمانا و�أتي لأ�سكن بالقرب منك
 ،كنت تريدين �إىل جانبك لتعد لنا ال�سيدة "هناء" زوجك الكرمية " املجدرة و�شوربة العد�س
" �أو �أي طعام �آخر له عالقة بالفقراء واملعدمني حد الكفاف وامل�ؤمنني كل الإميان بزوال
الغمة وانت�صار الوطن  ..كنت �أخرج غالباً يا �صديقي من تلك الوجبات بن�صف بطن خوفاً
�أن �أجور و�أكل من ح�صة بناتك ال�سبع " نبال ونارميان و�إميان و�إح�سان و�سمرية و�صفاء ورتاج
" ووالدتك املوقرة �أم علي التي بقيت على �صدمتها من دون �أن تبكيك ولعدة �أيام لأنها مل
ت�صدق ما حدث و�أنا كذلك مل �أ�صدق �أنك �ستختطف من جانبي �أنت الذي بكيت ذات ليلة لأنني
منت من دون ع�شاء ومل ت�ستطع �أن تفعل لأجلي �أي �شيء ففي وقتها مل يكن لديك نقود ..
�آه يا بن العبد اهلل � ،أيها امل�شرق دوماً يف داخلي من �سريافقني كل خمي�س لزيارة " �سهيل
وزهدي وفهد " ؟ من �سيتفقدين كل م�ساء ؟ ومن �سينقر نافذة غربتي مثل ع�صفور جميل ؟
�أعرفك �صادقاً يا علي ولن تغيب عني  ،لن ترتكني وحدي فقم يا رجل  ..هيا انه�ض  ..كتلة
من الن�شاط واحليوية والعطاء �أنت  ..انه�ض فنومة اللحود ال تليق برجل مثلك  ..حني ر�أيتك
�أخر مرة يف مبنى االحتاد و�أنت على عكازك ذكرتني ب�شخ�صية الأعرج يف م�سرحية الغزاة ذاك
الذي بقي يدافع عن الفقراء طيلة العمل وكنت كذلك �صديقي الطيب والرائع طوال حياتك
� ..أنت الذي ت�سكن روحي وال تغادرين طوال الوقت نتجاذب احلديث ونطرق الأمل كي نحوله
�إىل �سعادة مع �صديقنا �سهيل يف جزء كبري من العمل التلفزيوين " حكايا دوت كوم "
�آه علي العبد اهلل ثمة وجع �آخر وجناح ك�سر ووردة ت�شبهك يف رائحتها وطيبها وعبقها  ،وردة
فريدة �سافرت يف اليوم التايل لرحيلك  ،ذاك هو �صديقنا الأ�ستاذ علي �أحمد طلب موجه اللغة
العربية يف منطقة �إزرع  ،ذاك العامل املتعلم واملحب للعلم والتعليم يف كل وقت وحني  ..فهل
علمت ؟ هل �أخربتك بذلك ؟ �أعتقد مامن داع لذلك فال�شهداء الأحياء يعلمون ما ال نعلمه
نحن الأموات .
علي �أحمد طلب ذاك ال�شاعر املتوا�ضع عاد من الكويت مع �أول الأحداث وقال �إنه �سيدافع
عن �سورية يف �أي مكان يتاح له � ،سيفعل ذلك ولو بالكالم فهل نن�سى �صديقنا يا �صديقي ؟
و�أهله الذين �صدوا مع غريهم العدوان الغا�شم عن بلدتهم �أكرث من مرة وزوجته ال�سيدة "
�سمرية و�أطفاله " �أحمد وخلود وحممد ولني " الذين حتلقوا حولنا يف كل جل�سة  ،ووالده
ال�سيد �أحمد الذي و�ضعنا داخل قلبه ووالدته ال�سيدة عائ�شة التي �أعدت لنا فطائر الك�شك
احتفا ًء بح�ضورك يا �صديقي � ،أمل حتدثني عن �أح�ضان �أ�شقائه " عبد اهلل وعبد الرحمن
وحممود" التي ت�شبه ح�ضن الوطن  ،يف ذلك اليوم زرنا مدينة درعا ثم عدنا لنتجول يف
ال�سهول بني مدينة �إزرع وبلدة قرفا برفقة �صديقنا القا�ص حممد طلب  ،كنت �سعيداً يومها
وكنت كذلك �أي�ضاً لأنني �أعدتك �إىل تربتك الأوىل التي حرمت منها ل�سنوات امتدت على مدى
املحنة واملعاناة � ..صديقنا ف�ؤاد حلقنا يومها لي�صطحبنا ب�سيارته يف جولة داخل البلدة ويف
املنزل كان قد �أعد لنا " الرقاقة �أو املكامري" التي حتبها كثرياً ..
كما ر�سمكم القدر يف ال�صورة يا علي العبد اهلل �أنت �أو ًال ويف اليوم التايل حلقك علي الطلب
وبقيت �أنا بائ�ساً �أنتظر الدور ..
كنا نتمازح ونتناكف عندما نفدت منك ال�سكائر ..علي طلب قال �إنه �سيعود معي �إىل بلدتي
معرية " العلم "عندما يحررها اجلي�ش العربي ال�سوري من يد الإرهاب و�سي�شعل نرجيلته
ويجل�س بني زيتوناتنا وي�أكل من �شجرات التني وال�صبار التي ت�سور �أر�ض منزلنا والتي ي�شتاق
كثرياً لطعمها  .تذكر يا علي كنا نتحدث عن بي�ض بلدي و�سمن وع�سل وحمام م�شوي " وملذات
�أخرى حرمنا التهجري الق�سري منها � ،أنت قلت �إنك �سرتافقنا يف تلك العودة قبل �أن تعود �إىل
بلدتك كحيل لن�ستمتع هناك مبنظر وادي الريموك ولنقف على ال�شفا ال�شمايل ونراقب وادي
الرقاد ومن خلفه �أر�ض جوالننا احلبيب  ..ك�أننا يومها اجتمعنا للوداع يا �صديقي  ..وكان
الدكتور ناظم �صاحب الدعوة يطلب من �أطفاله الدخول �إىل الق�سم امل�سقوق من املطعم حني
�سقطت قذيفة غادرة �أراد بها القتلة تدمري احلياة بكل معانيها والآن �أقول :لكم �أيها ال�شهداء
تنحني �سنابل القلب وعلى الرغم من الأمل والوجع �أ�شعر �أنكم �إىل جانبي وبالقرب من روحي
والآن تيقنت �أنكم جزء من متام املعنى ومت�أكد �أننا �سنعود �سوية ومعاً �إىل بلدتي ال�صغرية
معرية " العلم "

ال�شهادة نربا�س ت�ضيء طريق احلرية للأجيال من النا�شئة
العربية .لتحفظ للأمة كرامتها وعزها خالدة على مدى الع�صور.
والأمة العربية مل تبخل يوماً بتقدمي الأ�ضاحي من ال�شهداء
الذين قدموا �أرواحهم رخي�صة يف �سبيل وطنهم و�أمتهم �شباباً
و�شيبة ،رجا ًال ون�ساءً ،لقد ت�سابقوا يف ال�صعود �إىل �أعواد امل�شانق يف
ال�ساد�س من �أيار عام 1916م وهم ين�شدون �أنا�شيد اجلهاد والفرح
ببلوغ ال�شهادة.
لقد كرم اهلل ال�شهداء ..فوعدهم ب�إنزالهم يف جنات اخللد ،ك�أكرم بني
الب�شر ،وكذلك كرمهم �أبناء �شعبهم ،فنظر �إليهم ك�أمثولة حتتذى يف
العطاء والفداء..
وكان ال�شعر العربي �سباقاً لتخليد ال�شهداء منذ معركة ذي قار حتى
يومنا هذا وبهذه املنا�سبة الكرمية تقدم باقة من �شعر بع�ض �شعرائنا
املعا�صرين يف تكرمي ال�شهداء العرب.
ونظراً الت�ساع �ساحة ال�شهادة وال�شهداء ،فقد رغبنا �أن نبد�أ بال�شهيد
البطل يو�سف العظمة� ،شهيد معركة مي�سلون  24متوز 1920م� ،إذ نظم
ال�شعراء العرب بتكرميه �أبدع الق�صائد و�أجملها ،نذكر منهم ال�شاعر
املهجري الكبري ،ال�شاعر القروي (�سليم اخلوري) ،فقال:
�إن بالعظمة �أعلى مثل /للفدا تن�شده النف�س الأبية
ودع الغوطة يبغي جنة/غريها حتت ظالل ال�شرقية
�إىل �أن قال خماطباً ال�شهيد العظمة:
ً
يا معيداً جمدنا ال�ضائع من /م�سرتيحا يف ظالل الأبدية
رحمة اهلل على كل فتى/عربي راح للعرب �ضحية
لقد ت�شرفت :مي�سلون ،باحت�ضان الفار�س ال�شجاع ال�شهيد البطل،
يو�سف العظمة ،ف�أ�صبحت حمجاً لع�شاق البطولة وال�شهادة ..فليهن�أ
�ساكنها..
وما �أجمل ما عرب عنه ال�شاعر «�إيليا �أبي ما�ضي» عن بطولة «ال�شهيد
يو�سف العظمة»� .إذ قال:
هذا الذي ا�شتاق الكرى حتت الرثى/كي ال يرى يف جُ لق الأغربا
وال�شاعر حممد احلرير ،يقف خا�شعاً �أمام ال�شهيد ،فت�أتي عباراته عذبة
معربة عن مكانة ال�شهيد� ،إذ قال يف ق�صيدة بعنوان« :دماء ال�شهيد»:
يتعانق فيها جمد ال�شهيد ب�أعذب بيان و�أجمل الأحلان:
يا دماء ال�شهيد �ضمي ال�شهيدا /والثميه ورداً و�شميه عيدا
وابعثي من لهاثه خري حلن /واعقدي من دمائه عنقودا
قد لوى جيده ال�شهيد ليعطي/لبالدي من املكارم جيدا
يا دماء ال�شهيد بوركت نهراً�/سرمدياً مل ينقطع تغريدا
فعلى �ضفتيك جنات عدن /لثم ال�صبح ظلها املمدودا
�إن الدماء النازفة من �شهداءنا هي باقات ورود نقدمها لهم يف عيدهم،
لأنهم قدموا �أرواحهم رخي�صة لوطنهم و�أمتهم ،وهي دماء مباركة
غزيرة م�ستدمية كالنهر الذي ي�سمعنا هديره بعطائه املتدفق الدائم،
منبتاً على �ضفتيه جناناً ذات الظل الظليل واملاء النمري ،كجنان عدن
التي وعد اهلل بها ال�شهداء الكرام ،ثواباً على ت�ضحياتهم وبذل دمائهم
الزكية التي تعطرها ن�سيمات ال�صباح حميية ومباركة.
ومن «غزة ها�شم» املدينة ال�صامدة التي �ضربت املثل يف ت�ضحية �أبنائها
مقدمة ال�شهيد تلو ال�شهيد حتى غدت منارة م�ضيئة يهتدي بنورها
املنا�ضلون يف �سبيل احلرية ،ومن �أبناء غزة نقر�أ ق�صيدة «ال�شهيد»
لل�شاعر علي ها�شم ر�شيد �إذ قال عنها ممجداً ال�شهيد ،وو�صفه بال�صفة

التي ي�ستحقها ،فله تقدم باقات الغار لتو�ضع على جبينه مع حلن
�سماوي ،لأنه �شهيد احلق الذي القى ربه ملبياً نداء الواجب ونداء
�ضمريه فك�سب ال�شهادة.
�صففوا الغار على فخر اجلباه/وا�سمعوا الأحلان تهمي من �سماه
ف�شهيد احلق القى ر ّب ُه/وق�ضى يف �ساحة املجد مُناه
و�أن دماء ال�شهيد هي قب�س من �شعل النار يهتدي بنورها �أبناء �شعوبهم
و�أمتهم يف ال�سري نحو طلب احلرية ،وهذه الدماء الزكية لها رائحة
امل�سك العطر ،يحللها الإميان بالن�صر مع عطر الرتاب:
قب�س/من �ضرام النار يهدينا �ضيا ُه
ما �شهي ُد احلق �إال ٌ
دمه الطاهر ٌ
م�سك عاطرٌ/نفحة الإميان يف عطر ثراه
ولذلك فهو ي�ستحق التمجيد والتكرمي من �أبناء �شعبه ،لأنه النور
املنبعث من ال�سماء ،ولأنه عطر اجلنان فله اخللود الدائم يف جنات عدن
التي وعدهم بها اهلل تعاىل لأنهم منارة للتائهني ليهتدوا بها يف ال�سري
نحو طلب احلرية واملجد ،فقال خماطباً ال�شهيد:
َّ
�أنت ملع الربق يف �أوج ال�سما�/أنت عطر الرو�ض �إن رف �شذاه
من هنيئاًَ ،
ل�ست ميتاً؛ �إمنا� /أنت للتائه يف ال�شك هداه
وال�شاعر حممد العدناين ابن مدينة «جنني» الفل�سطينية البا�سلة ،كان
قد �ألقى ق�صيدة عام 1927م بعنوان «�شهداء العروبة» يف بريوت على قبور
ال�شهداء الذين �أعدمهم جمال ال�سفاح .والق�صيدة طويلة نذكر �أبياتاً
منها بقوله خماطباً ال�شهداء الأبرار:
يا �أيها ال�شهداء ال�صي ُد يا �أرَجاً/من الفداء ،ويا بحراً من الكرم
لبيكمُ� ،إننا �سرنا على �سنننٍ� /سرمت عليه فل�سنا اليوم كالغنم
�أنهم ال�شهداء ـ منارة �شعوبهم ،ومن �سار بهذا الطريق ال بد و�أن ي�صل
ملبتغاه �أال وهو نيل احلرية واال�ستقالل.
لذا يدعو ال�شاعر �أن يخلد هذا اليوم ،يوم ال�ساد�س من �أيار  ،1916لأنه
يوم ال�شهداء الذين كانوا كرماء بدمائهم وبطوالتهم فقال:
فخلدوا اليوم من عافوا لن�صرتكِم/دنيا ال�شباب وما فيها من ال ِّنعَم
�إن جاد حاتمِ ٌ بالأموال عن �سعةٍ/فالراقدون جادوا بروحِ ه ِم
و�شتان ما بني اجلود باملال واجلود بالروح ،واجلود بالنف�س �أق�صى غاية
اجلود.
حتية ل�شهداء الأمة العربية يف عيدهم فكانوا قدوة ل�شبابنا وفتياتنا
�أمثال :ال�شهيدة �سناء حميديل ،التي دمرت قافلة للعدو الإ�سرائيلي يف
اجلنوب اللبناين ،وال�شهيدة� :آيات الأخر�س ابنة فل�سطني التي خلدها
ال�شاعر غازي الق�صيبي مع �أخواتها ال�شهيدات العربيات اللواتي قدمن
�أرواحهن على مذبح احلرية �أمام طواغيت العنجهية الإ�سرائيلية ،فقال
من ق�صيدة ال�شهداء:
ي�شهد ُ
اهلل �أنتم �شهدا ُء
ي�شهد الأنبياء ..والأوليا ُء
مت ُم كي تع َّز كلمة ربي
يف ربوع �أعزها الإ�سراء
قل «لآيات» يا عرو�س العوايل!
ح�سن ملقلتيك الفدا ُء
كل ِ
فتحت بابها جلنا ُن ..وح َّيتْ
وتلقتك فاط ُم الزهرا ُء
�إنهم �شهيدات الوطن والأمة حفيدات خولة واخلن�ساء ،نقف بخ�شوع
�أمام بطوالتهم وت�ضحيات �أ�شقائهم �أبطال الأمة العربية.

تعزية

تعزية

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي"
يتقدمون ب�أحر التعازي من الزميل غ�سان كال�س لرحيل والدته.

رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير "الأ�سبوع الأدبي"
يتقدمون ب�أحر التعازي من �أ�سرة الأديب �أحمد عمران الزاوي.

راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ويلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

راجني اهلل عز وجل �أن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته ويلهم �أهله وذويه ال�صرب وال�سلوان.
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ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية

ملحمة بطولة وفداء ُ�س ّطرت بدماء ال�شهداء

•حممد مروان مراد
يتوقف الباحثون يف تاريخ الأمة العربية ،عند
�صفحة جميدة ،مت ّثل �سمة مم ّيزة مل�سريتها ،وهي
م�سالة الثورة على الطغيان ،والت�صدّي للمعتدين
الغزاة بحم ّية وكِرب واعتزاز ،فقد ن�ش�أ العربي من
فجر وجوده على التم ّرد والن�ضال �ضد مطامع
الأجنبي يف �أر�ض الوطن وثرواته ويف ال�سيطرة
على مقدرّاته ،وبقي �صمود ال�شعب العربي حكاية
الأجيال ومثار �إكبار امل�ؤرخني والباحثني� .إذ مل يعرف
�سجل التاريخ العربي تعابري الت�سليم بالواقع ،والر�ضوخ
مل�شيئة الأجنبي ،بل ظ ّل مرجل اجلهاد متو ّقداً ،والعزم
على الن�ضال حتى التح ّرر را�سخاً ،كذلك كان احلال يف
كل املواجهات التي �سجلتها �صحائف التاريخ ،وبينها – يف
تاريخنا املعا�صر – الثورات الوطنية ال�سورية على املحتل
الفرن�سي ،مذ وطئت �أقدامه �سوريا عام  ،1920وحتى
خروجه مدحوراً عام  ،1946وكانت املجزرة الأليمة التي
ارتكبتها قوات االحتالل يف مبنى الربملان بدم�شق يف
� 29أيار  ،1945قمة الهمجية ولطخة العار ال�سوداء على
.جبني املحتل الفرن�سي الأثيم
• م�سرية ن�ضال على كل اجلبهات:
مل يك���ن االحت�ل�ال ط���وال تواج���ده عل���ى �أر����ض �سوري���ا
املجي���دة ،نزه���ة ممتعة كما ت�ص���وّر الغزاة ،ب���ل كان كابو�ساً
من ّغ�ص���اً ع���رف في���ه املحتل �ض���روب ال�شجاع���ة والت�ضحية
م���ن ِقب���ل املجاهدي���ن الأوفي���اء ،ومن���ذ الي���وم الأول للغزو
هب ال�شعب العربي ال�سوري �ص ّفاً واحداً ملجابهة العدوان،
ّ
ول ّقن �شراذمه درو�س الت�ضحية والكربياء ..يف «مي�سلون»
�أو ًال ،ث���م عل���ى كافة جبهات الوطن ،مل يب���ق فرد من �أبناء
الوط���ن خارج املي���دان ،كل اجلماهري ومبختل���ف طبقاتها
وطوائفه���ا �شارك���ت يف مع���ارك املواجه���ة م���ع الع���دوان،
وزلزل���ت الأر����ض حت���ت �أقدامه ط���وال �سن���وات االحتالل،
�إىل �أن كان الي���وم الفاج���ع يف التا�س���ع والع�شري���ن م���ن �أيار
 ،1945امل�سمار الأخري الذي د ّقته �سواعد الرجال الأبطال
يف نع�ش املعتدين الأنذال.
• خمطط الت�آمر ومقدمات العدوان:
حني �أدرك العدو الفرن�سي �أن ال�شعب العربي ال�سوري
م�صمم على انتزاع حريته مهما عظمت الت�ضحيات ،بد�أ
اجلنود القيام ب�أعمال ا�ستفزازية �أطلقوا فيها الر�صا�ص
و�ألقوا القنابل على الأحياء ال�سكنية الآمنة ،وقامت
احلكومة ال�سورية التي ت�ش ّكلت بعد عودة الد�ستور
عام  ،1943بلغت انتباه املندوب ال�سامي الفرن�سي �إىل
تلك التح ّر�شات املخ ّلة بالأعراف واملبادئ ،ولكنه رف�ض
مذكرة االحتجاج ،وعمد الفرن�سيون �إىل �إبعاد عائالتهم
عن دم�شق لإ�سكانها يف املع�سكرات وثكنات املطار ،كما
ا�ستقدموا قوات م�سلحة �إ�ضافية من امل�ستعمرات و�أنزلوها
على �شواطئ لبنان ،لي�صبح وا�ضحاً �أنهم يهيئون ملخطط
عدواين �ضد ال�شعب العربي ال�سوري ...و�أ�ضاف املحل
�إىل ذلك املخطط ،قيامه بن�شر قواته امل�س ّلحة وعتادها
.احلربي يف مواقع رئي�سية بدم�شق
وعادت احلكومة ال�سورية ولفت نظر املندوب ال�سامي
الفرن�سي لهذه الت�صرفات البعيدة عن احلكمة والتع ّقل
والتي مت�س ا�ستقالل �سورية ،هذا اال�ستقالل الذي
اعرتفت به معظم دول العامل ..ولكن الفرن�سيني
عادوا �إىل عدم االعرتاف ومل ي�ستجيبوا ،بل �أخذوا
التع�سفية مطالبني ب�صيانة امل�صالح
يمُ لو َن �شروطهم
ّ
التي �أ�سموها جوهرية ،والتي تريد فرن�سا �أن حتتفظ
بها يف القطر العربي ال�سوري ،وهذه امل�صالح هي
م�صالح اقت�صادية و�إ�سرتاتيجية ،وكان �أ�شدها امل�صالح
الإ�سرتاتيجية التي ت�ضمن وجود قواعد ع�سكرية تتيح
للفرن�سيني وجود طرق موا�صالت عرب �سورية للو�صول
�إىل امل�ستعمرات الفرن�سية فيما وراء البحار ..و�أ�صدرت
دوائر الأركان احلربية الفرن�سية بالغاً �إىل جنودها
واحتياطها يف �سورية ولبنان ت�شرح فيه نواياها اجتاه
الدولتني العربيتنيّ ،
ح�ضت فيه جنودها على الوقوف يف
وجه من �أ�سمتهم بالفو�ضويني واخلارجني على النظام،
واملحافظة على �شرف فرن�سا املهدد بامتحان قا�س والأمن
الذي بد�أ يتعكر �صفوه ..والواقع �أن بوادر ثورة �شعبية
�أخذت تلوح يف الأفق ،و�أخذ ال�شعب العربي ال�سوري ّ
ينظم
حلقات نهارية وم�سائية يحللون فيها الأو�ضاع ويتهي�ؤون
.حلمل ال�سالح
• بالغ القيادة الع�سكرية الفرن�سية:
لقد �أ�صدرت القيادة الفرن�سية بالغاً جاء فيه� :أيها
ال�ضباط واجلنود العاملون حتت العلم الفرن�سي ،عليكم
:التق ّيد بالتعليمات التالية

 -1وجوب �إبادة جميع عنا�صر ال�شغب التي تريد �إخراج
.فرن�سا من �سورية
 -2وجوب احتالل جميع دوائر احلكومة وم�ؤ�س�ساتها
.ومن�ش�آتها الثقافية واالقت�صادية
 -3منع ات�صال احلكومة ال�سورية مع جميع دول العامل
وبالدرجة الأوىل مع جريانها العرب و�أ�صدقائها الدول
.اال�شرتاكية
 -4وجوب جتريد جميع �أفراد ال�شعب من �أ�سلحتهم
.و�آالتهم اجلارحة خالل � 24ساعة من الآن
 -5وجوب و�ضع البالد حتت احلكم الع�سكري و�إعالن
الأحكام العرفية ،ث ّم وزعت الإدارة الع�سكرية الفرن�سية
قواتها يف بالغها على الأماكن احل�سا�سة التي يجب �أن
ترابط فيها ،و�أعطت الأوامر الحتالل مدينة دم�شق عند
�إعطاء �أول �إ�شارة �إنذار ،و�أ�شارت �إىل �أن ال�سالح اجلوي
الفرن�سي ي�ستطيع �أن يثري الذعر يف نفو�س ال�سكان،
و�إذا ا�ضطرت ف�إنها �ستلقي القنابل املحرقة على �أماكن
التج ّمعات الب�شرية وال�سكانية ،وح ّذر البالغ الطيارين
من االنخفا�ض كثرياً �أثناء الطريان بطائراتهم لأن
املعلومات لدى الإدارة الفرن�سية ،تفيد ب�أن املواطنني
.ميلكون �أ�سلحة متو�سطة ت�ستطيع �إ�سقاط الطائرات
وختمت الإدارة الفرن�سية بالغها حم ّذرة �إذا �صادف
وتفوقت القوات ال�سورية يف بع�ض الأماكن ،فعلى اجلنود
املحا�صرين �أن يُتلفوا �أ�سلحتهم �إذا مل يتمكنوا من
ا�ستعمالها خ�شية �أن ي�ستويل عليها العرب وي�سددوها �إىل
�.صدور الفرن�سيني
ويف � 26أيار عام � 1945أ�صدر اجلرنال «�أوليفا روجيه»
بالغاً جديداً للفرن�سيني وا�ستعر�ض فيه �أحداث املقاومة
العربية يف بع�ض الأماكن من املناطق ال�سورية ،و�أ�شار �إىل
�أن بع�ض اجلنود الفرن�سيني �أ�صيبوا بطعنات اخلناجر يف
دم�شق وحماه ودير الزور ،و�أن بع�ض ال�ضباط حو�صروا،
و ّ
مت الق�ضاء على بع�ضهم وكاد �أن يتم الق�ضاء على البع�ض
الآخر ،وح ّذر البالغ الفرن�سيني من االبتعاد عن الأماكن
املخ�ص�صة لتمركزهم حتى ال يع ّر�ضوا �أنف�سهم لأخطار
حمدقة دون �أن يكون يف و�سعهم الدفاع عن �أنف�سهم،
و�أو�صى البالغ ال�ضباط واجلنود الفرن�سيني �أن يتح ّلوا
بال�صرب وقوة الأع�صاب ريثما تنتهي الأزمة التي ال ميكن
.التغ ّلب عليها �إال بارتكاب جمزرة كبرية
• قوات اجلي�ش الوطني جتابه قوات االحتالل:
�أما قوات اجلي�ش العربي ال�سوري التي كانت ال تزال
حتت �إمرة القيادة الفرن�سية ف�إنها مل تقف مكتوفة
الأيدي ،فقد بد�أ ال�ضباط و�صف ال�ضباط واجلنود
يفرون من ثكناتهم ،و�أخذوا يلتحقون بالقوات الوطنية
وهم يحملون ما ي�ستطيعون من �أ�سلحة ..ما ا�ضطر
الفرن�سيني للوقوف �أمام اجلي�ش الوطني وجهاً لوجه،
وبد�أت املجابهة احلقيقية حني بد�أ الع�سكريون الوطنيون
الذين مل يتمكنوا من الفرار ،يرف�ضون تنفيذ الأوامر
املوجهة �إليهم من قِبل الر�ؤ�ساء الفرن�سيني ،و�أخرياً وجد
الفرن�سيون �أن موقفهم بات يف غاية ال�صعوبة وبد�ؤوا
.يرتكبون الأعمال الوح�شية التي انتهت مبجزرة الربملان
• وقائع يوم � 29أيار :1945
يف ال�ساعة الثالثة والن�صف من بعد ظهر يوم � 29أيار
 1945وجه اجلرنال �إنذاراً �إىل رئي�س املجل�س النيابي
يهدده فيه بانتقام فرن�سا من املواطنني ال�سوريني الذين
يعتدون على اجلنود الفرن�سيني ،ويطلب �إليه �أن تقوم
قوات ال�شرطة والدرك ال�سورية املرابطة حول املجل�س
بتحية العلم الفرن�سي عند �إنزاله يف امل�ساء عن دار �أركان

.احلرب الفرن�سية املواجهة للمجل�س
ويف ال�ساعة اخلام�سة من بعد ظهر اليوم نف�سه �أُلغيت
جل�سة جمل�س النواب التي كان مقرراً عقدها ،كما عقدت
احلكومة الوطنية اجتماعاً �سر ّياً طارئاً يف منزل �أحد
الوزراء لبحث الو�ضع ،لأن دار احلكومة كانت مطوّقة
باجلنود ومدافع الفرن�سيني ودباباتهم ،كما جرى يف هذا
.الوقت تطويق املجل�س النيابي بامل�ص ّفحات والدبابات
ويف ال�ساعة ال�ساد�سة والدقيقة اخلم�سني �أطلق
الفرن�سيون املرابطون يف �شارع الن�صر نريان ر�شا�شاتهم
على ح�شود املتظاهرين ..وقد ابلغ االجتماع ال�سري
الطارئ للحكومة ممثلي الدول الأجنبية يف دم�شق
:املذكرة التالية
�أت�شرف ب�أن �أُطلعكم على التطور اخلطري الذي طر�أ على«
املوقف ب�سبب اال�ستفزازات املتوا�صلة ال�صادرة عن اجلنود
.التابعني للقيادة الفرن�سية
�إن الأعمال التي ارتكبها ه�ؤالء اجلنود قد جتاوزت كثرياً
درجة العنف التي عرفتها البالد من قبل ،فقد �صبّت
املدفعية الفرن�سية نريانها يف مدينتي حم�ص وحماه ف ُقتل
وجُ رح الكثريون ،و�سددت الر�شا�شات نريانها دون انقطاع
�إىل عابري ال�سبيل يف دم�شق وحلب ،و�أف�ضى ا�ستفزاز
الأهايل يف درها �إىل اال�صطدام بالقوات الفرن�سية
و�صبّت الطائرات نريانها على الأهايل ،والدماء ُت�سفك
يف جميع املدن ال�سورية تقريباً ،واحلكومة ال�سورية ترفع
�صوتها ب�أ�شد االحتجاج على هذه املجازر التي يُ�صاب بها
الأهايل الذين ال ذنب لهم �سوى مت�سكهم بحرية بالدهم
وا�ستقاللها ،ومنا�شدة ممثلي الدول ال�صديقة �أن ي�شهدوا
بالوقائع ،و�أن يتدخلوا مل�صلحة ق�ضية �سورية العادلة
التي هي يف الوقت ذاته ق�ضية ال�شعوب الدميقراطية
.واملحبّة للحرية
• وزير اخلارجية ال�سورية ،وقوع املجزرة:
يف ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء ذلك اليوم ،رف�ضت حامية
املجل�س النيابي �أداء التح ّية للعلم الفرن�سي وهو ينزل
من على �ساريته فوق دار الأركان الفرن�سية مقابل مبنى
املجل�س ليبد�أ اجلنود الفرن�سيون ق�صفهم الوح�شي
بقنابل الهاون والدبابات وامل�ص ّفحات ملبنى املجل�س،
وراح عنا�صر احلامية يدافعون ب�أ�سلحتهم املتوا�ضعة
ويتلقون الر�صا�ص و�شظايا القنابل ب�صدورهم العامرة
بحب الوطن ،راف�ضني اال�ستجابة مل�شيئة امل�ستعمر ،وما
ّ
�إن نفدت ذخائر عنا�صر احلامية حتى راحت القوات
الفرن�سية تقتحم مبنى املجل�س لتن ّفذ �أب�شع �أنواع احلقد
اال�ستعماري والوح�شية بتمزيق �أج�ساد من جنوا من
الق�صف باحلِراب وال�سواطري� ،إ�ضافة �إىل التمثيل بجثث
.ال�شهداء
ثالثون �شرطياً �صمدوا يف وجه املئات من قوات اال�ستعمار
املدججني بال�سالح ،رف�ضوا ّ
الذل واخلنوع� ،سقط ثمانية
وع�شرون �شهيداً منهم ،وجنا اثنان ب�أعجوبة ليبقيا
�.شاهدي عيان على واحدة من �أب�شع املجازر اال�ستعمارية
�سجّ ل ال�شهداء الأبرار �أ�سما�ؤهم بحروف النور يف •
:الئحة العز وال�شرف
�سعيد القهوجي – حممد طيب �شربك – عبد اهلل
برهان با�ش امام – م�شهور املهايني – حممد اجلبيلي
– �إبراهيم ف�ضة – زيد حممد �ضبعان – �إبراهيم عبد
ال�سالم – جورج �أحمر – حممد ح�سن هيكل – يحيى
حممد اليايف – زهري منري خزنة كاتبي – حممد
تي�سري الطرابل�سي – حممد �أحمد �أومري – حممد
خليل البيطار – �سعد الدين ال�صفدي – يا�سني ن�سيب

البقاعي – حممد عادل مدين – وا�صف �إبراهيم هيتو
– عبد النبي برنيه – طارق �أحمد مدحت – �سليمان �أبو
�.أ�سعد – �شحادة الأمري – خليل جاد اهلل
وبقي على قيد احلياة يف تلك املجزرة :حممد مدور
.و�إبراهيم ال�شالح
• دم�شق حتت القنابل:
اعترب اجلي�ش الفرن�سي امل�ستنفر يف الثكنات الفرن�سية
ب�أن الهجوم على الربملان هو بداية تنفيذ اخلطة التي
و�ضعها القائد الفرن�سي فبد�أ بق�صف �أحياء املدينة
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ال�سورية باملدفعية والقنابل
والطائرات ،فت ّم ق�صف قلعة دم�شق و�سقط  100قتيل
من ال�سجناء و�أفراد الدرك ال�سوري ثم ق�صف اجلي�ش
الفرن�سي الأحياء وامل�ساجد والبيوت بوح�شية ف�سقط
مئات القتلى واجلرحى على مدى يومني متتاليني ،وقام
اجلي�ش الفرن�سي باالعتداء على �سيارات الإ�سعاف وعلى
الأطباء املتطوعني ملعاجلة اجلرحى و�سقط الطبيب
م�سلم البارودي �شهيداً يف �شارع الن�صر وهو يعالج
�أحد اجلرحى ،ويف الأول من حزيران �أمرت احلكومة
الربيطانية قيادة اجلي�ش التا�سع الربيطاين املتمركز
يف دم�شق بالتدخل لوقف املجازر الفرن�سية ،ور�ضخ اجلي�ش
الفرن�سي لطلب اجلي�ش الربيطاين بوقف القتال فانتهز
اجلي�ش الفرن�سي الفر�صة وقام جنوه ب�أعمال النهب
.وال�سلب يف الدوائر احلكومية واجلوامع
• ثورة على كل اجلبهات:
�شاع خرب اعتداء اجلي�ش الفرن�سي على الربملان والأحياء
فهب
واملقرات احلكومية يف جميع املدن والقرى ال�سورية ّ
ال�شعب ال�سوري لن�صرة دم�شق وقامت املظاهرات تندّد
باملجازر الفرن�سية ،ويف بع�ض املدن هاجم الأهايل الثكنات
الفرن�سية و�أحرقوا عدداً منها وقاموا ب�إنزال العلم
الفرن�سي ورفع العلم ال�سوري كما يف مدينة ال�سويداء
وكفر تخارمي وجرابل�س وعني العرب ف�أمرت �سلطات
االنتداب الفرن�سي جيو�شها بق�صف حماه ودير الزور،
و�أطلق اجلنود الر�صا�ص على الأهايل يف الالذقية وج�سر
ال�شغور وحلب ،وكانت ح�صيلة ال�شهداء يف تلك احلوادث
يف جميع املدن والقرى ال�سورية كما ذكر يف جملة
اجلندي يف عددها ال�صادر رقم  :206يف دم�شق  1900ويف
�ضواحيها  28ويف حلب  108ويف حماه  200ويف حم�ص 93
ويف دير الزور  194ويف الالذقية  123ويف حوران  42ومئات
.من اجلرحى
• وارتفع علم اال�ستقالل:
مل تذهب الت�ضحيات التي قدمها ال�شعب ال�سوري هبا ًء
منذ م�أ�ساة � 29أيار  1945وحتى نهاية احلرب العاملية
الثانية ،فعقدت اتفاقية (بيدو – بيفن) يف لندن بتاريخ
ن�صت على اجلالء التدريجي لقوات
 1945/12/13والتي ّ
اجلي�ش الفرن�سي والربيطاين عن الأرا�ضي ال�سورية ،مع
االحتفاظ ببع�ض القوى ل�ضمان ال�سالمة ،وقد اعتربت
احلكومة ال�سورية �أن هذه االتفاقية مت�س �سيادتها كدولة
م�ستقلة فطلبت من جمل�س الأمن الدويل عقد جل�سة
خا�صة ملناق�شة جالء اجليو�ش الأجنبية عن الأرا�ضي
ال�سورية كافة ،واجتمع املجل�س يوم  1946/2/16واتخذ
قراراً بجالء اجليو�ش الفرن�سية والربيطانية عن
�سورية ،فت ّم جالء �آخر جندي �أجنبي عن �سورية يف �صباح
 15.ني�سان 1946
هكذا كان اليوم التا�سع والع�شرون من �أيار عام ،1945
ت�أكيداً جديداً للمعاين ال�سامية التي جت�سدها وقائعه،
وهي �أن �إرادة احلياة احل ّرة ال ُتقهر ،لأنها من �أبرز
مقومات القوة النتزاع احلق من غا�صبيه ،و�أن اال�ست�شهاد
هو ال�سالح الأم�ضى يف معارك احلرية ،و�أن �شعبنا يرف�ض
.اخلنوع واال�ست�سالم مهما كان الثمن
اليوم ،يُعيد التاريخ نف�سه ،وتتجدد الهجمة ال�شر�سة
على وطننا الغايل ،وتتكرر ف�صول العدوان� ،أكرث �شرا�سة
وهمجية ،ويت�صدّى �شعبنا من جديد بكل �أطيافه
وطاقاته ،لدحر امل�ؤامرة بذات العزم واحلما�س ،ليك�سر
جربوت الإرهاب ،ويدحر �أبال�سة الت�آمر ،ويُعيد للوطن
ابت�سامة الن�صر والظفر ،وبرفع راية اال�ستقالل املجيد
..خفاقة بالعز واملجد �إىل الأبد
فطوبى ل�شهداء الوطن الأبرار ،وحتية �إكبار و�إجالل
لكل من ال�شهداء الذين قدّموا �أرواحهم فداء للحرية
والكرامة� ..إننا نرفع جباهنا العالية بت�ضحياتهم،
ومن�ضي لرت�سيخ دعائم الوطن وبلوغ �أهدافه ال�سامية
ونحن �أكرث �إمياناً ،و�أ�شد عزماً وثقة ب�أن احلق منت�صر،
.والباطل �إىل الهزمية واالنك�سار

ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية
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وقفة
مع احلدث
• د .ا�سكندر لوقــا

ثمة حمطات يف تاريخ �سورية ال ميكن لأحد املرور من �أمامها دون �أن
يتوقف قارئا لتبعاتها ب�شكل �أو ب�آخر  .من هذه الأيام التي ت�ستوقف
�أحدنا اليوم ال�ساد�س من ت�شرين الأول عام  ، 1973يوم متكن جي�شنا
من ك�سر الذراع التي كان يقال �إنها ال تك�سر.
ففي اليوم املذكور  ،برهن جي�شنا العربي ال�سوري � ،أن �صاحب احلق
ينت�صر مهما طال زمن االنت�صار ومهما كلف ذلك من ثمن  .وبذلك �صار
اليوم ال�ساد�س من ت�شرين الأول عام  1973يوم حت ّول ال يف تاريخ �سورية
فح�سب بل يف تاريخ الأمة العربية التي خرجت من نفق اخلوف والرتدد
 ،ومن نفق االنهزاميات �إىل زمن االنت�صارات .
يف يوم ت�شرين – �إن �صح التعبري – ترتدد يف الذاكرة الوطنية �أ�صداء
نك�سة حزيران عام  ، 1967كما ترتدد �أ�صداء الت�آمر الذي جعل الواليات
الأمريكية ت�ساهم ،ب�شكل �أو ب�آخر  ،يف دعم �إ�سرائيل بال�سالح عرب ج�سر
جوي بغية رفع معنويات اجلي�ش الذي هزم على طريف احلرب يف �سورية
وم�صر  .وها هي ذي الواليات املتحدة الأمريكية  ،متار�س يف الوقت
الراهن  ،الدور عينه يف حماية م�صلحة العدو يف �سياق احلرب الكونية
امل�شنة على �سورية منذ ما يقارب ال�سبع �سنوات .
�إن ن�صر ت�شرين كان  ،بحق  ،ن�صرا عربيا بكل ما تعنيه الكلمة  .كان ن�صر
احللم الذي طاملا راود �أبناء �شعبنا على مدى �سنوات طويلة  .كان الن�صر
املرتقب مبعنى ما .
واليوم مع احتفال وطننا بالذكرى ال�سنوية حلرب ت�شرين التحريرية
 ،نتلقى �أ�صداء االنت�صار من خمتلف �أبناء الوطن  ،ومنهم �أبنا�ؤنا يف
املغرتبات  ،من رو�سيا االحتادية �إىل ايطاليا �إىل �سلوفاكيا �إىل النم�سا
� ،أبنا�ؤنا الذين �أكدوا يف بياناتهم التي �أ�صدروها يف �أماكن تواجدهم
وفيها م�شاعر الوفاء لوطن ا�ستطاع �أن يحقق انت�صارا �أ�سقط الهيمنة
الإ�سرائيلية و�أ�سطورة القوة التي ال تهزم .
والأمل معقود اليوم  ،ويف الأيام الآتية  ،على قدرة جي�شنا البا�سل  ،بدعم
من ال�شعب والقيادة  ،ووقوف الأ�صدقاء �إىل جانبه  ،لتحقيق انت�صار
جديد كانت�صار ال�ساد�س من ت�شرين الأول عام . 1973
وكما كنا يوم قال القائد اخلالد الرئي�س حافظ الأ�سد �أننا دعاة �سالم
وندافع لنعي�ش ب�سالم كذلك �ستبقى �سورية تدافع عن نف�سها لنعي�ش
ب�سالم يف �أر�ض ال�سالم .

ال�شهيد عز الدين الق�سام
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•حكمت �إبراهيم هالل
ولد املجاهد عز الدين بن عبد القادر الق�سام والدته
حليمة الق�صاب يف مدينة جبلة من عائلة فقرية و�أح�س
ب�أمل الفقر و�شظف العي�ش منذ نعومة �أظفاره.
ومل يكن يف جبلة يف ذلك الوقت مدار�س للتعليم بل
كانت اجلوامع والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة وحفظ
القر�آن و�أ�صول الدين وغالباً كانت اجلوامع وامل�ساجد
تكتظ بحلقات الدر�س بعد �صلوات الع�صر واملغرب .
لقد تتلمذ عز الدين الق�سام على يد والده يف حلقات الدر�س
يف جامع البلدة .
وت�شري امل�صادر ب�أنه تعلم فك احلرف وتالوة القر�آن على يد
ال�شيخ حممود �إمام بلدة جبلة ومتر الأيام ويكرب عز الدين
الق�سام في�صبح �أميل �إىل العزلة وكان يفكر طوي ً
ال فهو يت�أمل
احلياة القا�سية التي يعي�شها �أهله واحلرية ظلت تالزمه .
فلما بلغ الرابعة ع�شرة من عمره �.أر�سله والده مع �شقيقه
فخري الذي يكربه بعامني �إىل القاهرة لتلقي العلوم
ال�شرعية يف الأزهر ال�شريف ،وبقي عز الدين على مقاعد
الدرا�سة ثمانية �سنوات وتنقل خاللها بني مدن م�صر
وقراها كانت تلك الفرتة هي الأخ�صب يف حياته وفيها منت
�شخ�صيته وتبلورت م�شاعره الوطنية وال�سيا�سية والثورية
لقد تلقى عز الدين يف الأزهر ال�شريف بالإ�ضافة للعلوم
ال�شرعية ،حبه يف الن�ضال والتحرير االجتماعي والتمرد
الثوري لقد �أنهى عز الدين الق�سام
حت�صيله للعلوم ال�شرعية والوطنية يف الأزهر ال�شريف عام
 1903وعاد بعدها مع �شقيقه فخري �إىل �سورية بعد �سنوات
من الغياب عنها ،لقد عاد وهو يتفجر ثورية على كافة ال�صعد
الوطنية واجلهادية والكفاحية ،ولقد مل�س والده وذوه فيه روح
الثورة واالنقالب على تقاليد ع�صره راف�ضاً االنحناء لرجل
الإقطاع و�أ�سياد الأر�ض فكان يرف�ض الت�سلط الإقطاعي .
لقد عمل الق�سام بعد عودته �إماماً وخطيباً يف جامع املن�صوري
يف جبلة واخذ النا�س يلتفوا حوله وي�سمعوا خطبه املدوية
وكان ي�ستهل خطبته بقوله :
(( اليغري اهلل مابقوم حتى يغريوا ما ب�أنف�سهم كونوا �أعزاء
كرماء وهلل العزة ولر�سوله وللم�ؤمنني  .وال �إميان مع الذل
واخلنوع والظلم والعبودية ))
كان يدعوا امل�صلني �إىل عدم الركون �إىل دافع الفقر والب�ؤ�س
واحلرمان وان ذلك لي�س من �صنع اهلل .
ولقد �أ�ضحى اجلامع بخطيبه عز الدين الق�سام مدر�سة تلقى
فيها �أبجدية الثورة ملئات من الرجال على الظلم االجتماعي
والإميان ال�صادق باهلل .
ويف عام  1922ا�شتدت مالحقة الفرن�سيني لل�شيخ فحكم عليه
بالإعدام لذلك ف�ضل الهروب �إىل فل�سطني يف عام  1922عن
طريق تركيا حيث و�صل �إىل قرية «الباجور» قرب مدينة
حيفا وكان برفقته ال�شيخ حممد حنفي من م�صر وعلي
احلاج عبيد فاحتفوا �أهل حيفا بهم احتفا ًء بالغاً ملا عرفوا فيه
من �سماحة اخللق والتوا�ضع ورقة ال�سلوك ف�أفردوا له ولكل
من زميليه حنفي وعبيد منز ًال خا�صاً فعمل ال�شيخ مدر�ساً يف
جامع الن�صر بحيفا بينما ا�شتغل زمياله يف الزراعة ويف هذه
الأثناء �أخذت ال�صور الن�ضالية واملقاومة القتالية امل�سلحة
�ضد الربيطانيني وال�صهاينة والبد من تطوير �أ�ساليب
املقاومة ومقابلة الر�صا�صة بالر�صا�صة والبد من الثورة
امل�سلحة واجلهاد �ضد الربيطانيني وال�صهيونيني معاً ...
حدد ال�شيخ عز الدين الق�سام ثالث �أهداف للجهاد والثورة
امل�سلحة هي :
طرد اال�ستعمار الربيطاين من فل�سطني
منع �إقامة دولة يهودية على �أر�ض فل�سطني
�إقامة دولة عربية م�ؤقتة تعمل على حتقيق الوحدة العربية
�إذاً البد من �إن�شاء حركة ينتمي �إليها  .فدخل يف جمعية
ال�شباب الفل�سطيني
وكان يلتقي فيها ال�شباب الفل�سطيني املتدفق حما�ساً وحيوية
ووطنية وبعد فرتة انتخب رئي�ساً لهذه اجلمعية �سنة 1927
وبذلك �أتيح له �أن يت�صل بال�شباب ات�صا ًال مبا�شراً وبعدها

عمل خطيباً يف جامع اال�ستقالل �أكرب م�ساجد حيفا .ومكنه
هذا املن�صب من التعرف على عدد كبري من املواطنني الذين
ي�ستمعون �إىل درو�سه وخطبه .
فحدد ال�شيخ الرجال الذين يريدهم للقتال  ،فكان يحدد
الرجال الأقوياء والأ�شداء وال�صبورين واحلافظني لل�سر .
وللع�ضوية �شرطان :
�أو ًال� :أن يكون �سالح الع�ضو على ح�سابه
ثانياً�:أن يدفع ا�شرتاكه ال�شهري البالغ ع�شرة قرو�ش ويتربع
مبا ي�ستطيع من دخله بعد ذلك ينتظم كل خم�سة �أع�ضاء يف
خلية واحدة �سرية .
وكان الأع�ضاء يتعاملون ب�أ�سماء غري �أ�سمائهم خا�صة
باحلركة
((�أ�سماء حركية وكانت كل خلية ال تعرف عن �سواها ))
وقد ان�ضم للق�سام عدد لي�س بالقليل ويف �سنة  1934وقد
طفح الكيل �أراد الق�سام �أن ميتحن �سالحه ورجاله .
ً
وكان من رجاله احمد الغالييني ي�صنع القنابل �صنعا اليزيد
كثرياً على البدائي ولكنها تق�ضي غر�ضاً كبرياً يف ذلك الوقت
فقام الق�سام بهذه الفتكات ال�صغرية على �سبيل التجربة
.وكانت الفتكه الأوىل يف م�ستعمرة انحالل يف مرج ابن عامر
 ،بعد �أن رتب �أمره يف �صفورية  :القرية التابعة للنا�صرة فلم
تك�شف احلكومة الفاتك بالقنبلة املدمرة وقد ذعر اليهود �إذ
ر�أوا لأول مرة ب�ضاعة جديدة من حديد ونار .
الفتكة الثانية :
�ألقاها الق�سام يف م�ستعمرة عتليت �إذ فوجئ اليهود بقنبلة
قتلت جمعاً كبرياً منهم .
الفتكة الثالثة :
ت�صدى هو ورجاله ل�سيارات كبرية تنقل العمال اليهود من
م�ستعمرة �إىل �أخرى وذلك قرب قرية “الياجور “ العربية
فمحوا من حموا يف حلظات
الفتكة الرابعة :
هذه كانت يف غاية من التوا�ضع �إذ مل يقتل فيها �سوى خمتار
م�ستعمرة “ال�صفوله “ يف املرج .وبعد �أن فاو�ض الق�سام رجال
�سالحه كتب �إىل ال�سيد ر�شيد احلاج �إبراهيم رجل حيفا و�أحد
الزعماء العرب املخل�صني يقول :
(( �إين واثق من نف�سي و�إن �صوتي �سيجد �صداه يف كل مكان
عند �أول �صيحة ون�ستودعك  ،راجني من املوىل تعاىل �أن
يوفقنا يف �أعمالنا يف �سبيل الوطن ))
وخرج مع الق�سام بع�ض املقاتلني  .ويف طريقهم مروا
مب�ستعمرة “عني حارود” متنكرين  ،فتعر�ض لهم حار�س
امل�ستعمرة اليهودي و�أ�سمعهم كالماً قار�صاً فلم يطق �أحد
جنوده “الزبياري “ هذا الكالم فوجه �سالحه ورمى احلار�س
اليهودي بر�صا�صة جندلته يف مكانه ثم انتقلوا �إىل املكان
املق�صود فوجهت احلكومة قوات كثيفة من حيفا وجنني
ونابل�س وغريها وطوقت جماعة الق�سام بعدد �ضخم و�أ�سلحة
فتاكة وملا ر�أوا احللقة تزداد ا�ستحكاماً عليهم ان�سحبوا �إىل
�أعايل اجلبل فالحقتهم اجلنود والطيارات ترت�صدهم من
اجلو
فقال �شيخ الثائرين لرفاقه موتوا �شهداء وانتهت املعركة
با�ست�شهاد الق�سام و�أربعة من رفاقه هم يو�سف عبد اهلل
وم�صطفى الزيباري وحنفي عطية احمد وحمد �أبو قا�سم
خلف وقب�ض على الآخرين و�سيقوا �إىل ال�سجون  .وهكذا
ا�ست�شهد الثائر عز الدين الق�سام يدافع عن فل�سطني و�سال
دمه الغايل على الرثى وتخ�ضبت الأر�ض بدمائه الزكية ،
و�صعدت روحه الطاهرة �إىل باريها را�ضية مر�ضية بعد �أن
كتب له ولرفاقه اال�ست�شهاد يف �سبيل وطنهم و�أمتهم .
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من وحي
ت�شرين

وال�سالم
بني ُ
احل َ�سام ّ

ً
أبجدية جديد ًة يف املواجهة..
�إىل ت�شرين التحرير الذي �أ�س�س �

•حكمت فرح

•جابر �إبراهيم �سلمان
فلل�سالم
�أنا �إن نــُـ ِم ْيتُ َّ
و�إذا ُ
ا�صط ِفـ ْيتُ ف ِل ْل ُح َ�سام
ـرين ـ ِ�ص ْرتُ
و�إليـ َـك ـ يا ت�شـ ُ
كنت من ا ُ
و َق ْب ُل ُ
حلطام
إليك ُيعْزى �أ َّن َ
و� َ
فيك
بَواد َر ا َ
حل ْر ِب ال�سَّ الم
•••
ُ
ت�شرين! واخ ُت ِ�ص َر ال َّزما
ُن ال�صَّ عْبُ فـي َزم َِن ال ِّزحام
ت�شرين! وان�س َكبتْ َ
ُ
بخا
ال�ش�آ ِم ُر�ؤى َّ
بـ ِـ َي ِة َّ
ال�ش�آم
واخ َ�ض َّل ا َ
ت�شرين! ْ
ُ
جل ِد ْيـ
َ
َ
تْ
ـبُ  ،و�أورق حِ َم ُم الكالم
ف�إذا ا ْلـمَ�سِ ـيرْ ُة َوم ُ
ْ�ض با
َ
رق ٍة َت�سِ يرْ ُ �إىل الأمام
•••
ُ
ريا�ض ال ّلـ
ت�شرين َف ْت ٌح من ِ
ـ ِه َم ْز ُه ُّو امل َ َقام
ُ
ن�ص ٌر م ُْ�س َت ِق ٌّر
ت�شرين ْ
َ
َ
فوق هاماتِ العِظام
ُ
ت�شرين بع ُْث �إراد ِة الـ
ـوطن املُج َّللِ باحرتام
ِ
وال�صَّ ْي َق ُل ال َب َّتا ُر �أنـ ْـ
َـتَ ،
وط ْل َع ُة ال َب ْد ِر ال َّتمَام

•منذر يحيى عي�سى

ُ
ت�شرين! ُك ْن َت �شرار َة ا ْلـ
ـ َغ َ�ضب ِامل ُ َدجَّ ِج بال�سَّ الم
ُ
املحيط ال َي ْع ُرب ـ ِ ُّـي
وب ـ ِ َـك
َ
ً
ْ
ي َِ�صيرْ ُ فخرا للأنام
واليو َم هذِي �أُ َّمت ِْي
قد مَ�سَّ ها بع ُ
ْ�ض انق�سام
ُ
ت�شرين ! هـ
�أَيق ِْظها يا
ـذي �أُمّتي ،وبها اعت�صامي
فلل�سالم
�أنا �إن نــُـ ِم ْيتُ َّ
ُ
ْ
و�إذا ا�صط ِفـ ْيتُ ف ِلل ُح َ�سام
•••
ُ
ت�شرين َخ ْف َقة ُجان ٍِح
وي ٌد م َُ�ضم ََّخة ٌتجَ و ُد
ُ
ت�شرين َوثـ ْـ َب ُة ما ِر ٍد
ُ
وعليه تن َع ِق ُد ال ُبنو ُد
ُ
ت�شرين ِو ْق َف ُة �صامدٍ
ال�صمو ُد
و�إلي ِه َي ْن َت�سِ بُ ُّ
وخري ُف َك الدّامي رب ْيـ
ـ ٌع ممُ ْ ِر ٌع  ،وله ال ُعهُو ُد
•••
ت�شرين! ُ
ُ
نحن ال�صّ امِ دُو
َ
َن ،وعن حِ مى وَط ٍن َن ُذو ُد
ُ
ت�شرين! وَجْ ه َُك م ُْ�ش ِر ُق الـ
ـ َق�سماتِ  ،ل ِل ُّنعمى َو ُقو ُد

ورِ�سَ ال ٌة عرب َّي ٌة

وث ـّـاب ٌةَ ،
ولك ا ُ
خللو ُد

�صهَوا ُتك َا ُ
جل ّلى َ
وخ ْيـ
ٌ
ـل  ،لي�س لي�س لها حُ دُو ُد
فلل�سالم
�أنا �إن نــُـ ِم ْيتُ َّ
ُ
ْ
تُ
و�إذا ا�صط ِفـ ْي ف ِلل ُح َ�سام
•••
ُ
ت�شرين! حُ ب َُّك فـي دمي
�أبداً على َم ِّر ال ّزمانِ
ولأَ َ
نت فـي ُل َغ ِة الق ِر ْيـ
ـ�ض موا�سِ ُم ِّ
ال�ش ْع ِر البيَانِ
ِ
ول َ
أنت لل َّنثـ ْـ ِر البدي ِع
وللبلي ِغ مِ َن املعَاين
�أزل َّي ٌة هذي ال�صِّ فا
ُت ،وما ْا�سترَ َّق من اجلـ ِـ َنانِ
•••
ِ�ض مُتح�صِّ ناً
قالوا :ان ـْـتف ْ
َفلَ َك املدَا ِر ُج �سُ َّلمانِ
وا ْر َف ْع جبي َن َك عالياً
ما ب َ
ني َم ْدن ـُ ٍّو ودانِ
وا�سر ْح بطرف َِك قا�صداً
ً
ُ
وطنا يعي�ش على الأماين
فلل�سالم
�أنا �إن نــُـ ِم ْيتُ َّ
و�إذا ُ
ا�صط ِفـ ْيتُ ف ِل ْل ُح َ�سام

ت�شرين �أقبل هللي يا �شام
للجي�ش �أنت الروح والإلهام
ت�شرين عاد بكل جمد زاخر
فت�شاخمي للن�صر� ..أنت و�سام
غنيت حبك �أ�ستظل وريفه
لوالك ما كان العال يا �شام
�أعطى العروبة حبه وربيعه
وم�ضى بها للن�صر حيث يقام
ملأت �سنابل جمده �أيامنا
وحمى البالد ال�ضيغم املقدام
وغداً على حطني ت�شرق �شم�سنا
ولتخفقي يف القد�س يا �أعالم
هذي جنود منا�ضل عربية
عرفت طريقه الن�صر كيف ي�سام
ر�ضعت من احلر الأبي لبانها
فغدا حراماً عندها الإفطام
فا�ست�شرى بنت العروبة واهنئي
ما زال فيك الفار�س ال�ضرغام
�أق�سمت با�سمك يا عظيم عروبتي
	�أنت الإباء ورمزها ال�صم�صام
ولأنت يف وجدانها و�ضمريها
�شم�س ت�ضيء بنورها االيام
�س�أظل �أحمل ما حييت لراية
فيها ا�ستظل البعث والإقدام

ِ
ٌ
وال�شهداء
للبالد
وم�ض

تارك َ
�أنا ال�شهي ُد
ه ْل تركتِ لنا �شيئاً؟!...
-1القلب
�إنها احلربُ
ني يف حنايا ِ
هكذا قال ال�شهي ُد
مي اللوع ِة
-7�أيتها البال ُد امل�ضرج ُة بعط ِرها
�أطيافاً �آ�سر ًة
التي تدخلنا �سد َ
واملوتِ املنتظ ْر........
وم�ضى ك�شهابْ ...
لوطني املز َي ِّن
امل�ستحم ُة مبرايا البح ِر وال�سماءْ...
بالتاريخ �أو�سم ٌة وعلى جدرانِ ال�شوار ِع
ِ
-21 -17�صوراً �ساحرهْ...
و�أبجدي ٌة
دعيني على كتفيكِ
� ُ
� ُّ
ب�ألب�س ٍة و�أقنع ٍة �سودا َء
من �سماواتِهم العالي ِة
أحن �إلي ِه و�أنا الغار ُق يف عبقِ دم ِه
-11ني
أنزف دمعت ِ
ُ
ينتظ ُر ال�شهدا ُء
وراياتٍ �سو ٍد كقلوبهم
الرتاب
أنفا�س
�أ�شتاق لبلبلِ الرو ِح
�صبا ُح طرطو�سَ
ِ
و�أعم ُّد روحي ب� ِ
والع�شقِ املعلقِ على بوابات ِه
و�أبدي ِة االنتما ِء
وليم ًة كربى...
و�أما َم �آالتِ الت�صوي ِر
يحم ُل رائحة البح ِر والفراقِ
ونقا ِء احلن ْ
ين�ش ُر دف َء العواطفِ �س َّراً وعالني ْه ...يقطعو َن الر�ؤو�سَ � ،أو يحرقو َن الأطباق كثري ٌة...
أتقم�ص ج�سدي الطيني،
ني...
� ُ
ً
على
ة
طافي
إىل
�
ر
أ�ساف
�
و
ينامون وال يراهم �أحدْ...
الأج�سادْ...
-2التاريخ والذكرياتِ
البداياتِ
ُ
عبقِ
ِ
ه ْل �سيمتل ُئ البح ُر يوماً
ويف اللقط ِة الأخري ِة
-22حزين ٌة هي...لكنها
فهل من خلقٍ جديدْ؟!...
ً
بع َد �أن يزورنا يف احلل ِم الراحلونَ
َ
مبزقِ اجلبا ُل
يحملون كتابَ اهللِ!!...
-8هي ذي ت�شه ُر وقتا للحبِّ والأمنياتِ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ماذا لو �أنهم بدل القتلِ ،
وتعلن �شهداءها
�إذا ما ا�ستمرت هكذا
هل يعودون �إىل النو ِم
�إىل املوتِ
نوار�سَ حري ٍة
مر ًة �أخرى
يزرعو َن الزيتو َن؟!
يُ�سر ُع ال�شهداءُ،
غزار ُة الدموعْ؟!...
ال ينتظرو َن َ
عندما ُ
يعلن ُ
الكفن
تكتبُ مبناق ِريها احلمرا ِء
الوقت �آية ال�صباحْ؟...
�أو ليزرعوا النخي ْل...
-3يغارو َن ْ
ْ
جم َّد
من برا َءت َِك
-23-18الوطن...
وال يرغبو َن ب�إعال َن الرحيلِ
ومن ا�شتعالِ الأخ�ض ِر يف َ
رباك
مط ٌر غزي ٌر هذا ال�شتا ُء
�إىل املقاب ِر تزدح ُم الطر ُق بال�شهدا ِء
-12ال يحبون �ضجي َج املرا�سمْ...
لكم و�أنتم َ
وي ّ
ُ
ومن الأزرقِ املرمي بال حدو ٍد
الفلوات
ت�ضي ُء
ال�سهوب
كغزارة الدمو ْع
خلف جدرانِ
ُخ�ضبُ الأف َق لو ُن الربتقالِ
ِ
َ
�إث َر خطاهم عندما يعربو َن
أطرافك
فريوزاً عن َد �
ك�أ َّن ال�سما َء تقو ُل :كفى....
ال�سالمْ...
هل هو لو ُن احلزنِ
حيث الري ُح تداعبُ ع�شباً ندياً
فين�شرو َن اخلرابَ َ
مل تع ِد ال ُ
ُ
�أم لو ٌن لأملٍ قاد ٍم
أر�ض حتتا ُج دماءْ....
فيك يا وطني
يدقو َن بابَ الغي ِم
-24نبي؟!...
ويرفعو َن ال�سوا َد حلقدِهم راي ْه....
وعلى طريقتهم يدخلو َن قد�سَ كابتهاالتِ ال�سما ْء
كب�شار ِة ْ
�أيها البعيدو َن
�أراين ارى
-19اجلنا ْن...
-4ُّ
يف ال�سما ِء ترتف ُع � ُ
هل ُ
أ�صوات املالئك ِة
النا�س يف وطني
للوطن
ميكن
ج�سدي دريئ ًة
كل ما حولنا ي�شي بالغيابْ
ُ
ِ
وقد ْ
معلق ًة على جدا ٍر
تلونت �صخور ُه بالدما ِء
الريح
يحلمو َن مبنازلِه ْم التي خ َّربتها تراف ُق الرحي َل كالظاللِ
تعالوا مع ِ
لأننا ُ
طي�ش عاب ٍر
تر�س ُم مالم َح فر ٍح
نخاف �أن يهربَ املط ْر...
ُترمى الدريئ ُة ب�سها ِم الت�سلي ْه
احلربُ
و ُق ِتلَ ْت ع�صاف َ
ري ُه حلظ َة ٍ
ً
َ
ُ
ُ
ه
هوا
على
وترك
جريح
-14ويحلمو َن بعود ٍة ترتاءى كربقٍ ...
القلب
أقا�صي
�
من
ا
أمل
�
مت
خ
أ�صر
�
الذئبُ
ِ
ٍ
لوطن ٍ
ود ُم القم�صانِ لي�سَ كذباً
ُ
ً
ر� ُ
ال�ضحك
عندها يعلو
ي�شربو َن الدمو َع
�سينه�ض من الرمـ ـ ـ ـ ـ ــادْ...
أيت فيما يرى النائ ُم
ُ
ج�سداً م�ضرجاً بدم ِه ب َ
ميكن ل ُه �إعطا َء الدف ِء ويزدا ُد ر�ش ُق ال�سهامْ...
هل
-9ريا�ض �أمواتِهم
ني ال�صخو ْر
ويرحلو َن �إىل ِ
ْ
-25واحلنا ْن؟!...
وكانت مالحمي
بال ٌد تنا ُم يف العراءِ ،وت�ستبا ُح يف العرا ْء كا َن �أنا،
بحزنٍ مكتو ٍم وهم يحلمو ْن...
ُ
مم
وهل تعي ُد ل ُه رائح ُة قم�صانِ ابنائ ِه رَغ َم �أ َّن ال�شهدا َء
اخلالف مع �صديقي
وكان
-5ُي َق ِّب ُح وج َههَا �أبنا�ؤها ،وحثال ُة الأ ْ
تلوك �أورا َق �أع�شا ِبها ال�صفرا ِء جوعاً
ُ
ال�شهدا ُء َ
يبحثو َن عن مكانٍ لهد�أتهم الأخري ِة
الب�ص ْر؟!...
هل اجلث ُة يل؟!
الذين بدمائهم لونوا �صخو َر
َ
ُ
َ
َ
َ
ة
اجلميل
أعينها
�
ر
الغبا
ِ�ض
م
ُغ
ي
و
�ضجيج
ن
دو
ن
ي�سافرو
ه
إلي
�
و
-20،
ن
ل
آ
ا
إىل
�
و
اجلبالِ
ُ
ِ
ٍ
وميعنو َن يف الغيابْ ...
�إنها احلربُ يا �سيدي
و ُت�سبى الن�سا ُء جهر ًة ،وت�ش َّر ُد الطفول ْه ال يزا ُل على ر�أ�سي الطريْ....
و�سقوا ظم أ� الرمالِ يف الهج ِري
وقد ا�ستطالت كنباتٍ طفيلي
-15لكنهم ي�ستمرو َن باحل�ضو ِر
ثم يغر ُق الرجا ُل قب َل النو ِم
و�سكنوا اللي َل كالقناديلِ
ج�سدي ٌ
أر�ض وال�سما ِء
مادامت الذاكر ُة عابقة بهم...
ح�ضن غاب ٍة عذراءْ...
يف �صال ٍة ك�سول ْه...
ُه ُم براء ُة الأزها ِر
معلق بني ال ِ
يف ِ
ٌ
ْ
ولكن ملاذا منيتهم مر ًة �أخرى
ري املدى...
معلق
 -10وابت�سام ُة فج ٍر جديدْ...
اغتالت
�إنها احلربُ وقد
بخيوط د ٍم تن ُ
ِ
بن�سيانٍ مب ْ
يوماً �إث َر يو ٍم
ني؟...
-6حجارة الر�صيفِ اليتي ِم
ري هذا الد ُم �أعمد ًة
وقد ي�ص ُ
ْ
�أيتها الري ُح املجنون ُة
وطي ْت �سحبَ ال�سوا ِد
-26ال�سقوط...
درب حتمي ال�سما َء من
على
م�سريتهم
ء
ال�شهدا
يتاب ُع
ُ
رَّ
ِ
ا�ستمري يف غيِّكِ املب ْ
�أما تخافو َن
اخللو ِد
حو َل نع�شي �أ�سم ُع الغنا َء ،و�أ�سم ُع كي تنا َم على ال�شج ْر...
ني
َ
العوي َل
هناك �شجر ٌة ،مل تن�ض ْج ثمارها بع ُد
�إنها حلربُ وقد �صادرت الهوا ًء
الر�صا�ص
عندما تطلقو َن
ميار�سو َن موتهم ك�أطفالٍ
َ
ْ
احتفا ًء بال�شهاد ِة النبيل ِة
يف رئ ِة اجلدارْ...
و�أراهم قربي يرق�صو ْن...
تنتظ ُر ع�صفكِ الرجيمْ...
ال�شغف
�أحبو احليا َة حتى
�أن َ
ُ
،وت�ضحك
وروحي تهي ُم يف مدارها
ها هم يرحلو َن
ت�سقط املالئك ُة على ر�ؤو�سِ كم
ال�صخب العايل
رغ َم
�أيتها الريحُ:
ِ

�أ�شال ًء م�ضرج ًة بال�ضج ْر؟!...
-27�إذا ما �أرا َد ُ
اهلل
َ
بعث ر�سولٍ جدي ْد
هل ي�ستجيبُ ل ُه
احلرب ،
�أمرا ُء
ِ
�أو اخلليف ْه؟!...
-28ت�ش َت ُّد العا�صف ُة...
القم ُر مطف�أٌ...
َ
والقرا�صن ُة يحا�صرون املعبدَ...
من ُ
ميلك �أ ْن ي�ؤخِ َر
َ
املوت القادمْ؟!...
-29كذب
مازلنا نته ُم الذئبَ بد ٍم ٍ
نعلن ُه على القم�صا ْن...
ُ
�سنمتلك اجلر�أة
متى
لنقو َل احلقيقةَ
ونتو َج هذا الذئبُ بريئاً؟!...
-30يف البد ِء
ع ّلَ َم الغرابُ القات َل
َ
كيف يواري �سوء َة �أخي ِه القتي ْل
الآ َن...
مل يع ْد لدى القاتلِ ٌ
وقت
ليعو َم يف �ضج ِر التفا�صي ْل...
-31هذه ال ُ
أر�ض
التي �شوهنا وجهها...
علينا �أن َ
نعلن ندمنا عما فعلنا
قبل �أن ت�ضمنا و�إىل الأبدْ...
 - 32�أ َّي ُة حريةٍ؟!..
�إن ُه جريٌ ورا َء الوه ِم
ْ
وعبث...
�إنها فو�ضى ودما ٌء
ال حتبها ال ْ
أر�ض...
�شقائ ُق النعمانِ
ال ُ
نقي
تنبت �إ َّال مبا ٍء ّ
�إن ُه ال�سرابُ والفرا ُغ
ُ
وحفالت اجلنو ْن...

ملف خاص
عن حرب تشرين التحريرية
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ت�شرين عنوان العال

عبري الأرجوان
•فادية غيبور

•�سليمان ال�سلمان

كانوا هنا ..مل يذرفوا يوماً جناح حمامةٍ..
مل ي�سرقوا يوماً عبري الأرجوان
كانوا هنا ..وطناً جمي ً
ال
والن�سور ب�أر�ض ِه و�سمائه
كتبوا على الأوراق �أجمل ما يقا ُل
من الق�صائد والكالم املت�شهى!..
�إنا هنا ..وطن ٌ
جميل �شام ٌخ
بالرغم من وجع الطفولة..
من ماء نه ٍر عا�شقٍ كانت روائع �أر�ضنا
يا �أيّها ال�شعراءُ..
�إ َّن �ش�آمنا ملّا ْ
تزل
ً
ْ
وجنان!..
عربية الإيقاع �أر�ضا و�سما ًء
نحن ما بعنا الق�صيدة كي
ّ
يجن اليا�سمني!..
يا �شامُ ..يا ح�ضن العروبة واملحبة وال�سنا..
�إنا هنا..
ما دام يف دمنا ٌ
رفيف للعلم!
يا جنة الأوطان من فجر الدّنى..
ْ
اجلميل..
�أفديك يا وطني
�إنا نه�ضنا منذ عمر موغلٍ من قبل تدم َر
من حنني دم�شق..
حلب
حت�ضنه مفاتيح العروبة ..يف ْ
�إنا هنا ..من ماء نه ٍر عا�شقٍ  ..وفروعه
بردى يغني وجدنا
كنا وكانت ..ها هنا
لبيك يا �أر�ض النبوة والأ�صالة
وال�سال ْم
ع�شنا هنا ..و�إذا ارحتلنا يف ال�سهول
ويف اجلبالِ  ..ف�إننا ملّا منتْ
�إال هنا..
�إال� ..أ ..هنا

ت�ش ـ ــرين عنوان العلى الأعلى
والن�صر فيه الط ّيب الأحلى
عنـ ــوان جم ـ ــد الناظرين له
نا ٌر تقـ ـ ـ ـ ــول لذ ّلــة  :كل
قد كان فيه الن�ص ـ ـ ــر منتظِ راً
خطواتِ جي ـ ٍـ�ش يتقن البذال
فهوت مرا�صد يف اجلبال على
	�أر�ض تعاند �ضـ ــدها الن ّذال
وغدا لن ـ ــا يف العاملني ر�ؤى
	�آيات جم ـ ـ ــد باللظى ُتتلى
فالن�صر با�س ـ ـ ــم �أ�سودنا �شي ٌم
تعلو النجوم مبجدنا الأعلى
والزاحفـ ــات حديدهـ ـ ــا �ألق
والطائرات رزيزها مي ــال
�أفق ال�سما والأر�ض خا�شــع ٌة
تدعو لهم بالن�صــر "يا اهلل"
حقّقتَ يا جـ ـ ــي�ش الأ�سود لنا
ن�صراً ..وجي�ش عد ّونا ول
•••
"جوالنن ـ ـ ــا" افيا�ؤه ُمز َِجتْ
بدم ال�شهادة �س ـ ــاعة ا ُ
جل ّلى

لعل الذكرى؟!
•فلك ح�صرية
يف حمراب ت�شرين ت�أبى عقارب الزمن �إال �أن تنفلت من روتينها وتغادرنا مرفرفة غيمة عطر
حم َّملة ب�ألق اخ�ضرار الف�صول و�شذى البيل�سان املتحدي لال�صفرار واليبا�س والغياب ...هناك
ت�سكن ال�ضياء عند ذلك الأفق الذي انبلج منه �صباح ذات غفلة مل يكن مبقايي�س تلك ال�صباحات
ت�سجل
النمطية الرتاتبية ،و�ضمن �سل�سبيل تدفق للوقت ال ي�شبه تلك الأوقات التي تكتفي ب�أن َّ
رقماً ،وتزيح نهاراً ،وت�ستقبل �آخر وفق جدول زمني بات روتني �سنوات وتالحق �أ�سابيع ،وتقلب �أيام
و�أ�سابيع و�شهور.
�صباح ...ووقت ...ويوم ...وتاريخ كلما تقدم العمر ،وامتد الزمن وعادت فيه الذكرى ،ت�ستح�ضر
الروح ،وت�ستدعي الذاكرة ذلك االعجاز يف يوم �إِعجاز ،وحدث �إِعجاز ،ومفاج�أة مل تكن �إال تعتيق
امل�ستحيل وا�ستح�ضار حمال املحال...
الثانية ظهراً ...فيما ال�شم�س ما انفكت مت�سح جبهة النهار بهدب حرارتها الالمعة الوهج ،واملتماوجة
بن�سمات التقلب الطق�سي ،الذي تتذبذب فيه �أنفا�س الف�صل ما بني احلياء واجلر�أة ...كان ثمة مارد
عمالق بلون اللجني القا�سي ،يختطف لب النهار من مكمنه ويعلن انطالق �إِرادته من القمم ،ومتزيق
حجب اال�ستكانة والقهر ...كان ثمة اخرتاق للزمن نحو غزوة م�ؤتة ،وحمالت الغزو ال�صليبي،
ومواجهة الغزو اال�ستعماري الفرن�سي واالنكليزي والعثماين ...كان يكفي العني ويغازل الأذن ،ويريح
النف�س ،ويداعب العقل والإح�سا�س �أن تنظر �إىل ال�سماء لرتى القوة ك َّل القوة ،والعظمة كل العظمة،
ولت�شاهد �شعلة القيامة ت�صل ما بني الأر�ض وال�سماء ،وما بني احلا�ضر واملا�ضي كان يكفي �أن تختطف
ب�ص َرك �سما ٌء م�شتعلة بالتحدي والنريان...
نريان تخطف الألباب ،وتغرق �سمعك يف �سيمفونية فرو�سية انبعثت من رماد التاريخ و�أ�ضحت جذوة
متقدَّة م�شتعلة ت�ؤكد �سقوط الرهان حتت �أقدام امل�ستحيل ،وعلو الن�ضال على الي�أ�س والت�أكيد على
الن�صر و�أن للباطل جولة وللحق جوالت ...وجوالت" :على �أقدامكم �أ ُّيها الأبطال يف ت�شرين وحتى
الآن� ...سقط وي�سقط املحال ...وبف�ضلكم �أورقت وتورق الرجولة والرجال.
�أيّها الزارعون الن�صر يف ال�سماء ومقتطفو الكربياء يف خنادقكم وداخل مدرعاتكم ...ويف غليان
نب�ضكم احلارق...
�أيها املورقون �ألق التاريخ واملت َّوجون ن�صر احلق وحقيقة الن�صر ...لكم ُت�شهر ال�سيوف ولأجلكم تنحني
الهامات ...ف�شكراً ملن �صنع ت�شرين و�شكراً لقائد ت�شرين و�شكراً لوطن �أبى �إال �أن يكون كال�شجر ال
ميكن �أن ميوت حتى وهو واقف...

�ضحى
�سيعود مذ قال الرجال
ً
بدمائن ـ ـ ــا ال نعرف ال ُبخال
وحماة �أر�ضـ ــي حتت نعله ُم
ُ
	�أعدا�ؤن ــا قد ق ّبلوا النع ـ ـ ــال

�ص ـ ـ ــهيون تعلم انها خ�سئت
منذ ا�ستوى ت�شرين وا�ستعلى
يا بائعي االح ـ ـ ــالم خائب ًة..
افعالن ـ ــا امياننـ ـ ــا الأغلى

حلف م ــن الأبط ــال ديدنهم
�صـ ــدق املبادئ عندهم حل
ٌ
ال"داع�ش"غلَ َبتْ وال انت�صرتْ
ال ن�ص ــر ٌة ُن ِ�ص َرت بهم َق ْبال
الكل يف خيب ـ ـ ـ ــاتهم �سقطوا
وجنودنا فعلوا به ـ ـ ــم َف ْعال
واليوم يا ت�شـ ـ ـ ــرين موعدنا

�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــهدائنا كنجومنا القاً
ه َّبتْ ت�ضيء ال�س ــهل اّ
والتل
حلى
ك�شفت بقد�س احلق َ
عيب ً
�آيا ُتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بفعالهم ثكلى
و�أقول يا جيـ ـ ــ�ش العال دمنا

كي ننتهي من ق�صــة خجلى

ُي ْفدى جلن ــدِ َك � ..إنك الأَ ْوىل

طفل ت�شرين
• عبد الكرمي يحيى عبد الكرمي
كان يف العا�شرة
ذلك الطفل �ضحكته عابره
ذات يوم ر�أى النا�س حترق �أحزانها
وتزنر �أفراحها يف ال�ش�آم ويف القاهرة
كان يف العا�شرة
و�أدلهم املدى
�أ�صبح النهر �أ�سود
ور�أى للدّخان عموداً بعيداً تعاىل
وعربد
كان وقتاً عجيباً به ال ّنا�س من فر ٍح
رب
عط�شون �إىل خ ٍ
من وراء اخلطوط
من اجلند
من �صوت مذياع حارتنا الغابرة
ده�شوا عندما �شاهدوا كل تلك
الغرايب تهوي بكل �صالفتها..
هوتٍ الآن من �سفح �أ�سطور ٍة غادره
•••
ما الذي �صار للنا�س حتى غدوا ال

يخافون من نار طائر ٍة هادره؟!
ما الذي �صار للنا�س؟!
�أ ّية روح بهم فائره؟!
ما الذي �صار للنا�س؟ فرحتهم
غامره
�إ ّنها وردة احلرب طاهر ًة طاهره
�إ ّنه حلم ت�شرين..
كم خزنته البالد ..وكم ح�ضنته
احلقول ..اجلبال
تع ّمد باللهفة احلائرة
دارت الدائره
وا�ستعدنا احلياة ..ا�ستعدنا ال ّنبات..
ال�ساحره.
ا�ستعدنا ق�صيدتنا ّ
•••
كان يف العا�شره
وهو الآن جاوز خم�سني عاماً
وما زال يذر ت�شرين..
فرحة ت�شرين..
طلعته الظافره.
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حبيبي مازال حبيبي .....

ال�سابعة �صباحا ..الهواء البارد يخرتق النوافذ والثياب
ال�صوفية مبا يفاقم من حدة برد ال�شتاء لعدم وجود تدفئة
ب�سبب تداعيات احلرب املريرة ,ومع ذلك كانت اجلميلة ليال
تقف �أم��ام م��ر�آة جدارية يف غرفتها تت�أمل نف�سها ب�إعجاب
وتبت�سم بفمها املنمنم ابت�سامة ت�سقط فر�سان ال�صمود حيال
احل�سناوات عن جياد غرور ذكوري معهود وكيف ال ..وهي
�سمراء قمحية الب�شرة مع طول نه�ض من خالل ج�سم نحيل
متنا�سق التفا�صيل ,و�أما العينان فحدِّ ث وال حرج فهما غابة لوز
�أخ�ضر مع �أه��داب كثيفة وطويلة ليبزغ يف �أ�سفل الوجه الناعم
فمها ذو ال�شفاه املمتلئة املنفرجة قليال عن �أ�سنان �صغرية بي�ضاء
دون عمليات جتميل من �أي نوع كان ,بينما الر�أ�س امل�ستدير كان
يحت�ضن بع�شق وحذر �شعرها الطويل الذي ينهمر ك�شالل ليل على
الظهر والأكتاف الوثابة اىل الأعلى بكل �أناقة وجمال وفتنة ..
فج�أة �أم�سكت ليال بع�ض املكياج وراحت ت�ضع مل�سات خفيفة على
وجها ثم ت�أملت نف�سها بغرور وقالت �ضاحكة :كم �أنت جميلة
ياليال! وام��ت��دت يدها على الفور بحركة ر�شيقة اىل معطف
جلدي �أ�سود اللون كان ينتظرها ب�شغف على كر�سي اىل جانبها يف
غرفتها الزهرية ,حيث كان معظم �أثاثها و�ستائرها وحتى طالء
اجلدران زهري اللون ,وب�سرعة ارتدت املعطف وهي ترجتف بردا
ب�أناقة عالية وك�أنها عار�ضة �أزياء خم�ضرمة يف هذا املجال ومن
ثم �سحبت من خزانتها اخل�شبية �شاال �صوفيا �أبي�ض اللون وعقدته
ب�شكل بديع على رقبتها وبدلع وغنج �ساحر �أخ��رج��ت �شعرها
الأ�سود الطويل ليتدىل فوق ال�شال وك���أن الليل اجلليل يتناغم
مع بيا�ض ال�شال يف ليلة قمرية �شهباء ليمنحها �سحرا وجاذبية
تخرتق امل�ألوف وتروح اىل ع�شتار �آلهة اجلمال لتناف�سها وتك�سب
القلوب دون �أدنى �شك �أو التواء.
و�أخريا تناولت مريوال �أبي�ض اللون و�ألقته على يدها الي�سرى
وحملت بع�ض الكتب اجلامعية وغادرت الغرفة بخطوات �سريعة
لها �إيقاع يلفت الأنظار ..
و�أمام باب كلية الطب الب�شري وقفت ليال ورياح ثلجية عا�صفة
تل�سع وجنات الوجه التي بدت خمرية من �شدة الربد  ..دقائق
وليال واقفة م�ضطربة تبحث بعينيها الزمرديتني عن �أحد
ما ليظهر خلفها �شاب طويل �أ�شقر ال�شعر جميل الوجه ويقول
على الفور �ضاحكا� :صباح اخلري يا ليايل اجلميلة كلها� ,ضحكت
ليال ب�سعادة الأطفال  ..ن�سيت الربد ورذاذ الثلج اخلفيف يو�شح
الف�ضاء باللون الأملا�سي اجلميل قبل �أن يتحول اىل كتل كبرية
بي�ضاء ثم قالت بامتعا�ض ما� :أهال فجر !!! قال لها فجر ممازحا:
فقط ياليال ؟؟؟ وبخجل وارتباك تابعت �أه�لا حبيبي عندها
طافت عينا فجر الوا�سعتان بالب�شرى وقال منت�شيا بت�أمل ليال:
�أبعد �سنة و�أكرث يا معبودتي تخجلني مني ؟؟ وقبيل �أن ترد عليه
�أم�سك بيدها وانطلق راك�ضا معها اىل داخل الكلية.
يف الظهرية وطالب كلية الطب يغادورون ,كان الثلج قد انفر�ش
على الأر�ض بكثافة ب�سيطة وكان هرج الطالب وا�ضحا فمنهم من
كان يحاول ام�ساك بع�ض الثلج ويرميه على رفاقه ومنهم من كان
يرك�ض بحذر خ�شية االن��زالق �..أم��ا فجر فقد وقف �أم��ام الباب
و�أم�سك ب�شال ليال الأبي�ض وراح يلفُّه جيدا على ر�أ�سها ثم �ضمها
بقوة �إليه و�سار بها ملغادرة اجلامعة.
مل تعد ليال اىل امل��ن��زل .ال ب��ل ذهبت م��ع حبيبها ال�ساحر
وزميلها املجتهد فجر اىل �أحد املقاهي التي كانت مكتظة بال�شباب
وال�شابات وقد جل�سا معا ويده مم�سكة بيدها يقول� :أيا ع�صفورتي
الفاتنه هل �أنت بخري الآن؟
�ضحكت ليال برقة فاقرتب منها هام�سا :ما �أجملك و�أرق��ك
يامعبودتي  ..وبخليط من حب وخجل وح��ذر قالت :انتبه يا
فجر فهنا الكثري من الزمالء فما كان منه اال �أم�سك يدها وقربها
من فمه وقبلها ب�سرعة وهي ترتعد خوفا وقال :ا�سمعي ليال �أنا
�أحتدى بحبك اجلبال� ..ضحكت برقتها املعهودة بينما النادل ي�ضع
�أمامهما فناجني من ال�شاي ال�ساخن وبع�ض «البتيفور» لتقول ليال
بعد مغادرته على الفور :كيف ترى �أحوال البالد اليوم؟ وفج�أة
تغريت مالمح فجر واكت�سى وجهه حزن وجدية وا�ضحة وقال:
الو�ضع حبيبتي ال ي�سر واملنطقة كلها تروح �إىل ال�ضياع ..انكم�شت
ليال يف جل�ستها� ,ضمت يديها اىل ج�سمها وبدت خائفة ومتوترة
وما �أن ر�آها فجر على هذه احلال حتى قال :ما بك يا ليال �أتخافني
و�أن��ت معي ..؟؟ وم��اذا �ستفعل يا حبيبي كي ال �أخ��اف؟ وباندفاع
بركان قال� :أفديك بروحي ثم �شرد قليال وليال تراقبه ب�صمت
ليقول وقد علت وجهه توهجات حمراء� :إذا ا�ستمر الو�ضع هكذا
ف�س�أتطوع يف اجلي�ش  ..ماذا ؟؟ قالت ليال با�ستغراب وهي تنتف�ض
ذعرا ثم تابعت بدموع� :أيعقل يافجرهذا الكالم؟ وفورا قال فجر:

وملاذا اليعقل  ..ملاذا؟ من �سيدافع عنك وعن �أهلنا ووطننا �إن مل
نهب نحن ال�شباب للدفاع عنه ..وهنا قالت با�ستنكار :وملاذا تفعل
هذا و�أنت طالب طب �سنة ثانية ومعفى من اخلدمة الإلزامية ؟
نظر �إليها با�ستهجان وقال :الوطن ال
اهتز فجر يف مكانه
يحتاج اىل املجنديني امللزمني �أيام املحن يا ليال ,الوطن يحتاج
اجلميع فما كان من ليال �إال �أن قالت ب�صوت يئن حزنا وخوفا:
و�أنا وحبنا ووعودنا يا فجر؟؟ لن يتغري حبي لك ..ال بل �سيزداد
ويتعمق ..ابتلع ريقه بو�ضوح ثم تابع� :س�أذهب خلدمة اجلي�ش
دفاعا عنك يا حبيتي ..وهنا قاطعته قائلة بغ�ضب �إن فعلتها
يافجر ف�أمتنى �أن تن�ساين �أوال وعهدا علي �أال ادخل كلية الطب �إن
تخليت عني وذهبت خلدمة مل ُتدعى �إليها ..وب�صوت يحمل على
نرباته العتاب واللوم قال :ال �أ�صدق ما تقولني �..أين حما�ستك يف
بدايات الأحداث �..أين حديثك املخ�ضب بالوطنية ..مايل اليوم
�أراك فتاة �أخرى غري ليال  ..عندها نه�ضت ليال وجمعت �أغرا�ضها
و�شالها بع�صبية وقالت :لك ماتريد ثم خرجت كالربق وفجر
يراقبها بذهول وده�شة ويده تعبث ب�شعر ر�أ�سه بجنون و�أخريا
و�ضع احل�ساب على الطاولة وخرج ي�سحب قدميه ب�صعوبة بالغة
..
الليل يكت�سح غرفة ليال الزهرية �إال من ظالل بقايا �شموع
ترمتي على وجهها بخفة وحنان كانت قريبة منها بينما ليال
غ��ارق��ة يف حزنها ..عيونها ت�برق��ان ب��ال��دم��وع املرتاك�ضة اىل
الوجنات بينما �صدرها يعلو ويهبط مثل �أمواج بحر وفج�أة �صاحت
ب�صوت يرتع�ش� :أيعقل �أن تتخلى عني يا فجر؟ لكنها على ما
يبدو �أدركت �أن �أهلها قد �سمعوا �صرختها ف�سكنت قليال ثم عادت
اىل البوح الأليم� :أنا �أحبك يا فجر و�س�أموت �إن تخليت عني !!!
�أمل تكن تقول يل مرارا �أنت حبي ووطني فكيف �سترتكني وحيدة
ياحبيبي ..من �سينتظرين على باب الكلية ..من �سيم�سك يدي
ويقبلها بخفة ..من �سوف ي�سمعني غزال ماقاله قي�س ملعبودته
ليلي ..ال ..ال انك تظلمني لو تركت جامعتك وحبيبتك وذهبت
لتحقق احالمك باالن�ضمام اىل القوى املدافعة عن البالد �..أل�ست
وطنك يافجر ؟؟ وفج�أة خمد �ضوء ال�شمعة و�ضاعت مالحمها ف�إذ
بها تند�س حتت الغطاء ال�صويف الزهري وتنفجر بالبكاء ..
يف حوايل ال�ساعة الثامنة ا�ستيقظت ليال على �صوت والدتها
تناديها بده�شة� :أنت نائمة اىل الآن ياليال؟ لقد ت�أخرت عن
حما�ضرة ال�صباح.
..انه�ضي ب�سرعة ,قالت هذا وغ��ادرت لكن ليال مل تنه�ض بل
مدت يدها اىل املوبايل وطلبت رقم فجر ..لكن فجر مل يرد عليها
..انهارت ..نه�ضت كاملجنونة من الفرا�ش وفورا فتحت باب خزانتها
و�أخرجت ما تود ارت��داءه من ثياب وخرجت م�سرعة على عجل

وارتباك.
يف اجلامعة كانت تتلفت حولها با�ضطراب والطالب �أمامها
يغادرون بعد �أن انتهى الدوام وهي تنتظر فجر لكن فجر مل ي�أت
لأول مرة اىل اجلامعة ..وهنا بد�أت دموع تت�سرب من منافذ عينيها
وهي خائفة �أن ي�شاهدها �أحد بهذه احلال لكنها كانت تتمتم بحزن
� :أيعقل يافجر �أن تفجعني بحبي الأول ؟؟�أيعقل �أن ترتكني دون
وداع  ..و�أخريا ملعت يف وجهها �إ�شارات �إ�صرار على �أمر ما فغادرت
اجلامعة يف احلال.
م��ا �أق�سى احل��ب ح�ين يكون �صادقا وملتزما فكالهما حمب
�,أما فجر فقد ر�أى �أن الواجب الينتظر االن�شغال بدقات القلب
وخفقاته و�أما ليال فقد ر�أته يف الإخال�ص لها ..يف حمايتها ..يف
االلتزام بعهود القلب لذلك ذهبت لت�س�أل �شقيقته عنه وحني فعلت
�أخربتها �أن فجر قد تطوع منذ �أيام و�أنه اليوم التحق بقطعته...
حني دخلت البيت كانت تبكي وت��ردد ب�صوت ع��ال :ال �أحب
اخليانة ..ال ..وعهدا علي �أن ال �أذه��ب اىل اجلامعة بعد اليوم
..ونفذت ليال قرارها وامتنعت عن الذهاب اىل اجلامعة وعن
اخلروج من غرفتها حتى جل�ست معها والدتها ذات م�ساء فعانقتها
كطفلة �صغرية وانخرطت يف بكاء مرير مبا دفع الأم اىل م�شاركتها
البكاء ثم جا�شت عواطفها فانطلقت باحلديث عن ق�صتها مع فجر
وكيف �أحبها و�أحبته لكنه غدر بها والتحق باجلي�ش ..عندها
قالت الأم� :إذا هومل يغدربك ياليال ,هو كان وفيا للوطن.
قاطعتها ليال ب��دم��وع تطلب منها ع��دم ال��دف��اع عنه وت�ؤكد
�إ�صرارها على �أخطر قراربتخليها عن متابعة الدرا�سة يف كلية
الطب.
بعد عدة �أ�سابيع كانت ليال تزف عرو�سا اىل تاجر يف ال�ستني
من العمر يف موكب حزين ال زغاريد فيه وال ابت�سامة ت�ضيء وجه
ليال اجلميل
وهكذا ا�ستمرت حوايل ثالث �سنوات �أجنبت فيهم ليال فتاة
تعاين من متالزمة داون وتوءما من الذكور لي�أتيها زوجها ذات يوم
وبيده ظرف مال قائال دون �أدنى خجل �أو �إرباك :ا�سمعي ياليال
�أنا م�سافر اىل عند �أوالدي يف الدامنارك وقد وكلت حماميا لبيع
هذ البيت واجراء معاملة الطالق وهنا مهرك املتفق عليه� .صعقت
ليال انهارت لكن ال��زوج كان قد جمع ثيابه و�أوراق��ه يف حقيبة
خا�صة ثم غادر دون �أن يقبل �أطفاله ال�صغاربعد �أن قال :انتبهي
اىل اخلم�سمئة �ألف لرية لقد تركتها على ال�سرير,لكني �أريدك �أن
ت�ضعي توقيعك على ذلك فما كان منها اىل �أن �أم�سكت بظرف املال
ورمته يف الف�ضاء فتطايرت النقود لكن الزوج كان يقدم لها بغ�ضب
وتهديد ورقة وقلم لتوقع على ا�ستالم مهرها ليبد�أ ف�صل من ف�صول
�شقاء مرير وهي تعود �إىل منزل �أهلها مك�سورة حزينة متهدلة
الأكتاف �شعرها معقو�ص باهمال يف �أ�سفل الر�أ�س ووجها �شاحب
كنهار ال�شم�س فيه مع ثالثة �أطفال يحتاجون الرعاية واحلنان
واملال..
خم�سة �أ�شهر وليال تعي�ش م�أ�ساة قرارها اخلاطئ فتبكي نادمة
لكنها �سرعان ما ترك�ض اىل الأطفال ملتابعتهم وقد هزلت حتى
�أ�صبحت �أق�صر طوال وبدت �أكرب عمرا بع�شر �سنوات ورمبا �أكرث ..
ويف يوم كاد احلزن �أن ي�ستلب روحها �سمعت طرقا على الباب
نه�ضت وهي حتمل طفلتها املعوقة لتفتح الباب ف�إذ بها �أمام فجر
الذي كان يف بزة ع�سكرية وقد ازداد �ضخامة وظهر وجهه كبريا
جراء حلية طويلة �أطلقها مع �شارب كثيف ليبت�سم �أوال ثم ليتوقف
يف غربة الده�شة وي�س�أل با�ستهجان� :أ�أنت ليال؟
�أجل يافجر  ..ماذا تقولني ياحبيبتي؟ هنا انخرطت يف البكاء
ثم هوت بعد �أن خانتها قواها ال�ضعيفة ف�أ�سرع فجر وحملها هي
وال�صغرية قبل �أن ت�صطدم بالأر�ض بينما تعابري وجهه احلزينة
تنطق ب�س�ؤال عمن تكون تلك ال�صغرية .
�أبدا مل يكن فجر خائنا لقد عاد �إليها بعد �أن انتهت مهمته
جراء �إ�صابة حادة يف الركبة و�إ�صابات يف الذراع لكنه وبعد �أن
متكن من �إدخال ال�سكينة �إىل قلب ليال قال لها ذات ع�شية والليل
تبتدره جنوم و�أقمار� :س�أتزوجك يا ليال كما وعدتك و�س�أعتني
بك وبال�صغار ..لدي بيت كبري يف م�شروع دمر �س�أبيعه و�أ�شرتي بيتا
�صغريا و�س�أفتح مبا تبقى وماتركه يل والده من مال مطعما �أنيقا
فهناك الكثري من �أه��ل النعمة وال�ثراء احلديث �سيقبلون عليه
و�سنعي�ش معا باقي العمر فما قولك ؟..نظرت �إىل ال�سماء وبكت
ثم �أم�سكت يده وقبلتها قائلة� :أنت حبي يا فجر فماذا �س�أقول
عندما �ضمها �إليه �سريعا وهو يردد و�أنت حبيبتي ياليال� ..أنت
و�أطفالك ياليال وطني ال�صغري.
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• د .طالب عمران

مالمح من احلياة املتباينة

بد�أنا نقطع الطريق �إىل املحطة يف دلهي اجلديدة ،حيث
�سن�ستقل القطار يف طريقنا �إىل مدينة «عليكار» Aligarh
�أو عليكرة كما ي�س ّميها العرب – ..ومعناها بالهندية دار علي-
وهي مدينة ال تبعد عن دلهي �أكرث من  140كيلومرتاً ،يقطعها
قطار من نوع “ �إك�سربي�س” يف زمن ال يزيد عن �ساعتني بينما
يحتاج قطار بطيء من الدرجة الثالثة وي�سمونه هنا «با�سنجور
� ”Passengerإىل �ضعف ه��ذه امل��دة حيث يتوقف كثري ًا
وينح�شر فيه الركاب ،وباعة احلليب ،والفالحون واملت�سولون
واملر�ضى وامل�شوهون الذين يلتحفون اخلرق والثياب البالية،
ويكرث فيه باعة “ املونفلي” -ف�ستق �صغري احلجم – وال�شاي،
وال�سمبو�سة والباكورا ،والفواكه ،واملياه الغازية ..وباعة
احلم�ص امل�سلوق الذي يخلط بالب�صل والبندورة والفليفلة
اخل�ضراء ،تر�ش فوقه البهارات املتنوعة ...وحمطات توقف
هذا النوع من القطارات كثرية جداً ،وتت�أخر عن مواعيدها
دائم ًا .ويف دلهي ثالث حمطات �ضخمة لل�سكك احلديدية،
حمطة دلهي القدمية مت�شعبة اخلطوط كثرية الأر�صفة
يتجاوز عددها “ 20ر�صيف ًا” .تنطلق منها القطارات �إىل
جميع �أنحاء الهند �شما ً
ال – جنوب ًا� -شرق ًا وغرب ًا .وحمطة
دلهي اجلديدة الأنيقة النظيفة بت�سعة �أر�صفة تنت�شر عليها
�أك�شاك الباعة ،واحل ّمالني ،كما يف حمطة دلهي القدمية.
وهناك حمطة ثالثة �صغرية ن�سبي ًا هي حمطة نظام الدين.
ولعل �أكرث �أنواع القطارات �سرعة و�أناقة القطار امل�سمى
بـ” الرا�شداين” الذي يتوقف يف حمطات قليلة يف امل�سافات
الطويلة وه��و �أنيق فاخر الأث���اث ،مكيف� ،أ�سعار بطاقاته
مرتفعة ...ويقطع امل�سافة بني دلهي وبومباي �أو بني دلهي
وكلكلتا يف � 17ساعة ،وهي م�سافة تقطعها الطائرات النفاثة
ب�ساعتني تقريب ًا.
يف طريقنا �إىل املحطة مر قربنا فيل �ضخم ،حملت عليه
حزمة كبرية من الأغ�صان اخل�ضراء وجذوع الأ�شجار ،قبع
فوقها رج��ل يوجه �سري الفيل ...والفيل هنا يرو�ض منذ
والدته ،ويبيعونه ب�أ�سعار كبرية قد تزيد عن الـ (� )20ألف
روبية هندية.
كانت ال�ساعة تقارب التا�سعة �صباح ًا حني و�صلنا حمطة
دلهي اجلديدة ،ا�شرتينا بطاقات درجة ثانية “ع�شر روبيات
للبطاقة” لأن �سعر بطاقة الدرجة الأوىل “وهي ال تختلف
يف مقاعدها كثري ًا عن الدرجة الثانية” يزيد عن اخلم�سني
روبية ،بينما ي�صل �سعر البطاقة يف العربات املكيفة “حتى
عليكار فقط” نحو ثمانني روبية (وبالطبع هذه �أ�سعار �أواخر
عام . ).1978
مل ن�صادف �صعوبة يف العثور على مقعد منا�سب يف “الآ�سام
ميل” وه��و ا�سم القطار – ال��ذي يتحرك يومي ًا يف ال�ساعة
التا�سعة و�أربعني دقيقة .قا�صد ًا مقاطعة �آ�سام يف الطرف
ال�شرقي من الهند ،وهي املقاطعة التي �شهدت ا�ضطرابات وفنت
طائفية� ،أ�شعلتها منظمة الـ  ”.R.S.S “ :اليمينية املتع�صبة،
�ضد الالجئني من بنغالدي�ش ..وهذه املنظمة نف�سها ،هي التي
اغتالت املهامتا غاندي بدعوى �أنه يتعاطف مع امل�سلمني وهي
�سبب كل الفنت الطائفية يف الهند  ،ويزيد عدد �أع�ضائها يف
الهند عن خم�سة ماليني.
�أم��ام��ك ي��ت��وزع ال��رك��اب يف مقا�صري ال��درج��ة الثانية يف
تناق�ضاتهم ،م�شكالتهم ،تفكريهم امل�ضطرب ,والقطار يزفر
بطيئ ًا ،وق��د ب��د�أ باحلركة م��ن املحطة ..ق��د ي�صل تعداد
العربات يف قطار للركاب نحو �ستني عربة يقل بو�ساطتها
�آالف الركاب �إىل املحطات التي يق�صدونها يف رحالت م�ستمرة
لي ً
ال نهاراً.
يف ال�سفر الطويل يف مثل هذا ال�شهر (كانون الأول –

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

دي�سمرب) ،ال��ذي يعد �أك�ثر ال�شهور ب��رودة يف الهند ،ينتقل
الهنود من مكان �إىل �آخر وهم يلتفّون ببطانيات رخي�صة ت�شكل
خليط ًا عجيب ًا من الأل��وان ،وهم يغطون يف النوم جلو�س ًا �أو
وقوف ًا �أحيان ًا ،ي�سعلون ،يتج�ش�ؤون مي�ضغون “البان” بالهند ّية
وبالعرب ّية اللبان..
ويرتكّب اللبان من ورقة �شجر من نوع خا�ص تو�ضع فوقها
مواد ملونة وتوابل وع�سل وهيل ،وت�ستعمل كم�ضغة يف جميع
�أنحاء �شبه القارة الهندية ،يب�صق من يتعاطاها بني احلني
والآخر ،لعاب ًا بلون الدم ..قد تبقى امل�ضغة يف الفم ل�ساعات
عدة وهي التفارق الهندي حتى يف رحالته الطويلة ،ي�ضعها
بني �أ�شيائه اخلا�صة ،ملفوفة ب�أعداد ت�صل الع�شرة �أحيان ًا ،قد
ي�شارك فيها �أي رفيق �سفر لذّ له حديثه ...
يرثثرون �أحيان ًا يف تنقّالتهم داخل القطارات ،ي�صرخون
يت�شاجرون ب�أ�صوات عالية لأ�سباب تافهة� /أحيان ًا ..وعند
املنبوذين( ،طبقة ال�شودر) ال نظافة ،ال ا�ستحمام �إال يف
�أوقات نادرة مهما امتدّ ت احلياة بهم ،وال يربون �أطفالهم على
االهتمام بالنظافة ،ي�أكلون بقايا الطعام ي�ستعطون بطرق
ت�ستنزف الرثاء ،ون�سبة املر�ضى عالية بينهم وكذلك ن�سبة
الوفيات..
ينت�شر بع�ض ه���ؤالء املنبوذين يف القطارات يت�سولون،
ال يختلطون بالركاب و�إن �أرادوا االنتقال من مكان لآخر،
يركبون قطارات الدرجة الثالثة ،وينامون قرب دورات املياه
مع ن�سائهم و�أطفالهم وهم �أن�صاف عراة حتى يف �شهر الربد
القار�س هذا.
قال يل �أحد الأ�صدقاء الهنود “�إن رب الأ�سرة ذا الع�شرة
�أوالد من طبقة الفي�شيا ،يوزعهم ،ك�أن ي�ضع اثنني منهم يف
املدر�سة للتح�صيل العلمي ،ويرتك الباقي مل�ساعدته يف العمل
ولتح ّمل �أعباء الإنفاق على �أ�سرة كثرية العدد ”..هذا يف
طبقة املهنيني واملزارعني ال�صغار� ،أما يف طبقة املنبوذين ،فكل
�شيء ي�أتي بال نظام حتى احلياة واملوت.
ً
ن�سرح النظر حولنا والقطار يخرج من دلهي جمتازا اجل�سر
ال�ضخم على نهر جامنا (وهو نهر مقد�س كالغاجن يلتقي به يف
مدينة اهلل �أباد لي�صبحا نهر ًا واحد ًا ي�صب يف خليج البنغال
)..
نت�أمل الطبيعة املتناق�ضة يف القرى التي منر بها :م�صانع
م���زارع ،حتفل ب�شتى �أن���واع املحا�صيل ،بيوت قبيحة فيها
الفقراء عراة يف حالة يرثى لها ،وعلى جانبي الطريق انت�شر
النا�س ف��رادى يتخل�صون من ف�ضالتهم – بال حياء – ن�ساء
ورج��ال و�أط��ف��ا ً
ال ..وامل�ستنقعات وال�برك الآ�سنة تبدو كل
فرتة ،ت�سبح فيها اجلوامي�س وقطعان البقر ،وبع�ض ال�صيادين
يلقون �شباكهم ال�صطياد ال�سمك �أو احليوانات املائية التي
تعي�ش يف تلك امل�ستنقعات ،لبيعها يف دلهي ..والأف��ق مغلف
بال�ضباب ،وبني الفينة والفينة تزكم �أنوفنا الروائح الناجتة
عن حرق الأع�شاب وخملّفات املوا�شي� ،أو عن برك �آ�سنة قذرة
بني البيوت املتوا�ضعة القبيحة.
يف العربة التي كنت �أجل�س فيها ،ككل عربات الدرجة
الثانية انت�شر الركاب يف مقاعد موزعة على اجلانبني ،جتهز
للنوم يف امل�ساء ،وتطوى خالل النهار ليجل�س عليها امل�سافرون
حتى حمطات متقاربة ..يف اجلهة املقابلة يل جل�س �شاب،
وزوجته ومعهما طفل �صغري كان يبكي كثرياً ،من �آالم يعانيها،
�إذ من الوا�ضح �أنه م�صاب مبر�ض يف معدته ،كان ال�شاب نحي ً
ال
طوي ً
ال� ،شديد ال�سمرة ب�شارب خفيف وعينني متعبتني� ،أما
زوجته فكانت نحيلة البنية �أي�ض ًا ،تلتف بلبا�س ال�ساري وقد
و�ضعت بطانية على كتفيها وكانت حت��اول �أن حتمي طفلها
من الربد املت�سلل من النافذة غري املغلقة جيداً ..كان الزوج

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.
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ي�ساعد زوجته يف كل �شيء ،يقدم لها املوالح ،ال�شاي الذي
ي�شرتيه من الباعة املتجولني ويحمل الطفل عنها ،يهزه ليكف
عن البكاء ،ي�ساعدها يف �إر�ضاعه ،بزجاجة حليب �صغرية
ظلت ممتلئة لأن الطفل ،رف�ض احلليب ال�صناعي ،كما رف�ض
ثدي �أمه اجلاف ،وظل ي�صرخ� ،أذاب الأب يف ملعقة ماء ،حبة
دواء �صغرية وو�ضعها يف فم الطفل الذي تق ّي�أها ،وظل ي�صرخ
مت�أمل ًا..
دخل �أحد الباعة يعر�ض �أم�شاطه متعددة الأ�شكال� ،أربعة
�أم�شاط بروبية واح��دة ا�شرتى منه بع�ضهم دون م�ساومة،
وتابع طريقه �إىل عربة �أخ���رى ...دخ��ل بائع �آخ��ر� ،أنيق
املالب�س ،يحمل حقيبة دبلوما�سية اعتقدته يف البداية موظف ًا
كبرياً ،يق�صد حمطة قريبة ،ولكنه بد�أ يعلن عن ب�ضاعته ،كان
�أحد �صناع الأدوية ال�شعبية عر�ضها على الركاب بزجاجاتهم
ال�صغرية وبد�أ يطنب معدد ًا فوائدها “ ،ت�سكن الأمل ،ت�شفي
اجل�سم من الأوجاع”� ،س�أل الركاب من منهم ي�شكو �أمل ًا ليجرب
الدواء عليه؟ تقدم رجل فارع الطول عري�ض املنكبني طويل
اللحية ،تلف ر�أ�سه عمامة ملونة (هو من ال�سيخ) وقال للبائع
ب�أن �ضر�سه ي�ؤمله فو�ضع نقطتني من الدواء على �أ�صبع الرجل،
لي�ضعها على �ضر�سه ،ومي�سح بها اللثة وانت�شر الركاب حوله
يت�أملونه بف�ضول وه��و يعر�ض زج��اج��ات ال���دواء ال�صغرية
املتطاولة املعب�أة ،ب�سائل �أحمر واملغلقة بنايلون كتبت عليه
عبارات يف الهندية ..وهو يعدد فوائد ال��دواء الذي تو�صل
�إىل تركيبه بعد جتربة طويلة وجهد ا�ستمر �سنوات ...ثم
وزع �أوراق ًا على الركاب ت�شرح فوائد وا�ستعماالت الدواء...
و�أعطى عنوان حمله يف مدينة (غ��ازي �أب��اد) القريبة من
دلهي ،كما عر�ض رزمة كبرية من الر�سائل (املت�سخة) التي
تلقاها من املر�ضى ممن جنحت و�صفته ال�سحرية يف �شفائهم.
كان الرجل – والد الطفل املري�ض – يرمق البائع بح�سرة،
م�تردد ًا حمتار ًا هل ي�شرتي دواء لطفله من هذا البائع وقد
نام طفله لدقائق ،ورمبا تعب من البكاء .وقد ح�سم الرجل
املوقف �أخرياً ...بعد �أن تبادل الهم�س مع زوجته ،فلم ي�شرت
الدواء .باع (�صاحب الو�صفة ال�سحرية) بع�ض زجاجات من
دوائه للركاب (خم�س روبيات مقابل كل زجاجة) ومل ي�شرت
جرب ال��دواء ،من البائع،
رجل ال�سيخ – ال�سرد ارجي ،الذي ّ
ولكنه كان يبت�سم را�ضي ًا ...وبعد قليل غادر البائع العربة
بعدما �أقفل حقيبته الدبلوما�سية وقد �س ّوى ربطة عنقه.
عاد ال�صبي ال�صغري للبكاء ...حاولت الأم من جديد
�إ�سكاته ...دون جدوى بعد �أن �أعانها زوجها قلي ً
ال يف املحاولة،
ثم �صب ملء ملعقة ماء� ،أذاب فيها حبة دواء ،و�ألقمها للطفل
الذي تقي�أها من جديد ،و�صلنا �صوت ن�سائي يغني ،وقد دخلت
�صاحبته عربتنا ...كانت امر�أة عجوز ًا تغني (ل�شريارام) ،
وهي حتمل يف يدها متثا ً
ال لرام ،وتغني �أبيات ًا من الراميانا
ب�أ�سلوب خا�شع رقيق ...كانت قاعدة التمثال ال�صغري امل�صنوع
من اجلب�س مدورة جموفة ،ت�ستقبل قطع النقود ال�صغرية التي
يجود بها الركاب� ،أخرج الرجل من جيبه ع�شر بي�سات ( املائة
بي�سة ت�ساوي روبية واحدة) و�أعطاها لزوجه لت�ضعها �أمام
التمثال ...ر�أت املر�أة ال�صبي الباكي وقد قدمته لها الزوجة
ال�شابة فغنّت قرب �أذنه بهدوء ،وو�ضعت �صباغ ًا �أحمر على
جبهته ،من نوع الأ�صبغة التي تقدم يف املعابد – ثم م�سحت
وجهه ب�أ�صابعها فتوقف عن البكاء ون��ام ،وظل نائم ًا حتى
غادرت القطار بعد نحو �ساعة ون�صف ...تابعت املر�أة �سريها
وهي تغني وتتلقف القطع النقدية ال�صغرية ...و�أفرد ال�شاب
مكان ًا لزوجته التي �أ�سندت ر�أ�سها م�ست�سلمة لنوم عميق يف
حني مدد ال�صبي على املقعد ،وهو نائم وجل�س على حقيبة
معدنية قرب رجلي زوجته.

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
hotmail.com@alesboa2016
• يرفق مع المادة الصور المناسبة إذا لزم األمر.
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•�أ.حممد حديفي

�أعالم

�صدقي �إ�سماعيل

ولد يف مدينة انطاكية عام .،1924
تلقى علومه يف �أنطاكية ،وتخرج
يف دار املعلمني بدم�شق عام ،1948
ويف جامعة دم�شق حام ًال الإجازة يف
الفل�سفة ،ودبلوم الرتبية عام 1952
عمل مدر�س ًا يف حلب ودم�شق ،وعُ ينِّ َ
�أمين ًا للمجل�س الأعلى لرعاية الفنون
والآداب والعلوم االجتماعية عام
� ،1968أ�سهم عام  ،1969يف ت�أ�سي�س
احتاد الكتاب العرب وتوىل رئا�سته
حتى عام  1971ورئا�سة حترير جملة
املوقف الأدبي.
ع�ضو جمعية الق�صة والرواية.

م�ؤلفاته:
 رامبو  ،ق�صة �شاعر مت�شرد،ط(1دم�شق  ،)1952ط( ،2القاهرة
.)1969
 حممد علي القاب�سي م�ؤ�س�س النقاباتالتون�سية ،دم�شق .1955
 العرب وجتربة امل�أ�ساة ،درا�سة،بريوت .1963
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أخبار

املجد يزهر يف ت�شرين
لت�شرين يف القلب ح�ضور �آ�سر البوح كح�ضور الق�صيدة؛ فهو النجمة
الفارهة ال�ضوء والباذخة ال�سطوع يف تاريخنا املعا�صر؛ �أعادلنا الثقة
بالنف�س التي �شارفت على الأفول ،و�شق للمجد درب ًا جديد ًا عبّدته
الإرادة و�أ�ضاءت جنباته �أرواح ال�شهداء..
يف ت�شرين كتب اجلي�ش العربي ال�سوري �أروح ملحمةٍ من مالحم تزيّن
وجه التاريخ� ،إذ تروّ�ض الوح�ش الطليق الذي عاث يف الأر�ض ف�ساد ًا
كي يفر�ض �سطوته وح�ضوره ليملي �إرادت��ه على العرب كل العرب
ب��دون �أن يجد من يردعه ويوقف �شروره التي ك��ادت �أن متتد �إىل
م�شارف العوا�صم العربية حني �شرع يتباهى ببطولة جي�شه الذي ال
يقهر بعد �أن متكن يف حرب �سبعة و�ستني وت�سعمائة و�ألف �أن ي�ستغل
لينق�ض
ّ
تفكك العرب وت�شرذمهم وان�شغالهم بالكيد لبع�ضهم بع�ض ًا
على �أرا�ضي �سورية وم�صر ويقتطع منهما �أجزاء عزيزة وغالية حيث
اقتطع من م�صر �شبه جزيرة �سيناء ومن �سورية �أع ّز و�أجمل و�أثمن
و�أغلى بقعة على قلوب ال�سوريني وهي اجل��والن ،كما اقتطعت من
الأردن ال�ضفة الغربية وكذلك قطاع غزة الذي كان خا�ضع ًا مل�صر ،وملا
مل يجد العدو ال�صهيوين �آنذاك املقاومة الكافية والكفيلة بردعه
ظن نف�سه �أنه �أ�صبح �سيد املنطقة العربية و�أنه �أ�صبح على مقربة
من حتقيق حلمه التاريخي بتو�سيع رقعة �سيطرته لتمتد من الفرات
�إىل النيل ي�سانده يف ذلك الدولة اال�ستعمارية الأوىل يف العامل
وهي الواليات املتحدة الأمريكية التي عملت وما زال��ت حتى الآن
تفتح م�ستودعاتها ال�ضخمة من الأ�سلحة املتطورة لتزود بها الكيان
ال�صهيوين الذي زرعته يف املنطقة العربية كقاعدة متقدمة ت�ستطيع
من خالله �أن تدير م�شاريعها يف املنطقة التي هي يف جميع احلاالت
م�شاريع ا�ستعمارية حتمل �شعار ًا واحد ًا وهو قهر ال�شعوب وال�سيطرة
على مقدراتها وا�ستغاللها لت�صب جميعها يف خدمة قاعدتها املتقدمة
(�إ�سرائيل) لت�صنع منها ر�أ�س حربةٍ معدة لالنق�ضا�ض على �أرا�ضي
الغري واال�ستيالء عليها بقوة ال�سالح..
يف هذا اجلو ال�ضاغط من املرارة والإح�سا�س بالهزمية والقهر اللذين
فر�ضتهما نك�سة حزيران عام 1967م على العرب راح العرب ويف
حل يعيد لهم كرامتهم املهانة و�أر�ضهم
طليعتهم �سورية يبحثون عن ٍّ
ال�سليبة ،وك��ان البد من اتفاق تعقده دولتا املواجهة الأ�سا�سيتني
�سورية وم�صر لإزال���ة ه��ذا احليف واخل���روج م��ن ه��ذا الإح�سا�س
ال�ضاغط بالهزمية واالنك�سار..
وبعد املزيد من اللقاءات وامل�شاورات بني قادة الدولتني �آنذاك �أ�شار
الزعيم الراحل املرحوم حافظ الأ�سد على �أن��ور ال�سادات رئي�س
جمهورية م�صر العربية يف ذل��ك الزمن بالتخطيط حل��رب �شاملة
تخو�ضها الدولتان ب�شكل رئي�سي وي�ساعدهما من ي�شاء من العرب على
�أن يكون موعد قيام هذه احلرب م�سرّب ًا من �أجل ت�أمني عن�صر املفاج�أة
واملباغتة؛ فاتفقا على خو�ض حرب ت�شرين التحريرية مع الت�شديد
على �أن ت�ستمر هذه احلرب حتى الو�صول �إىل الن�صر النهائي وحترير
جميع الأرا�ضي التي احتلها الكيان ال�صهيوين يف حرب 1967م وقد
ح��ددا موعد ًا لإط�لاق الر�صا�صة الأوىل يف ه��ذه احل��رب ال�ساد�س
من ت�شرين الأول يف ال�ساعة الرابعة ع�شرة من عام ثالثة و�سبعني
وت�سعمائة و�ألف حيث �أطلق عليها ت�سمية حرب العا�شر من رم�ضان يف
م�صر وحرب ت�شرين التحريرية يف �سورية بينما �أطلق عليها الكيان
ال�صهيوين ت�سمية حرب يوم الغفران..
بد�أت احلرب يف اليوم وال�ساعة املحددين يوم ال�سبت ال�ساد�س من
ت�شرين الأول عام  1973املوافق للعا�شر من رم�ضان 1393ه بتن�سيق
هجومني مفاجئني ومتزامنني على القوات ال�صهيونية �أحدهما للجي�ش
ال�سوري على جبهة ه�ضبة اجل��والن املحتلة و�آخ��ر للجي�ش امل�صري
على جبهة �سيناء املحتلة ،وعقب بدء الهجوم حققت القوات امل�سلحة

ال�سورية وامل�صرية �أهدافها فعربت القوات امل�صرية قناة ال�سوي�س
بنجاح وحطمت ح�صون خط “بارليف” وتوغلت  20كيلو مرت ًا �شرق ًا
داخل �سيناء فيما متكنت القوات ال�سورية من الدخول �إىل عمق ه�ضبة
اجلوالن و�صو ًال �إىل �سهل احلولة وبحرية طربيا وعندما �شعر الكيان
ال�صهيوين ب�أن قواته قد انهارت و�أن وجوده ككيان حمتل �أ�صبح يف
خطر ا�ستنجد بحليفته اال�سرتاتيجية الواليات املتحدة الأمريكية
لتعو�ض لها ما كان قد دمّر من �أ�سلحة وعتاد على يد القوات ال�سورية
وامل�صرية ففتحت الواليات املتحدة ج�سر ًا جوي ًا للكيان ال�صهيوين
حيث بلغ �إج��م��ايل م��ا مت نقله ع�بر ه��ذا اجل�سر  27895طن ًا من
الأ�سلحة والذخائر مكّنته من فتح الثغرة املعروفة يف اجلبهة امل�صرية
و�شن هجوم معاك�س على اجلبهة ال�سورية ،ويف نهاية احلرب مت وقف
�إطالق النار بعد مماطالت وخداع من جانب الكيان ال�صهيوين..
ومن اجلدير بالذكر �أن اجلي�ش العربي ال�سوري بطائراته و�ألويته
امل��درع��ة وكافة �صفوف الأ�سلحة ال�سورية التي �شاركت باحلرب
ا�ستطاعت بعد �ساعة ون�صف من بدء احلرب �أن تدمر ما �سمي بخط
“�آلون” وكبدت العدو ال�صهيوين خ�سائر كبرية يف العتاد والأرواح،
وعلى الرغم من �أن “�إ�سرائيل” كانت متلك بع�ض املعلومات عن قدرات
اجلي�ش ال�سوري �إال �أنها فوجئت بب�سالة اجلندي ال�سوري وا�ستماتته
يف الدفاع عن �أر�ضه وكرامته وبخا�صة حينما ا�ستوىل بوا�سل اجلي�ش
العربي ال�سوري على مر�صد جبل ال�شيخ الذي كان العدو ال�صهيوين
يعتربه قلعة ح�صينة ال ميكن اخرتاقها �إال �أن النتيجة كانت عك�س
ذلك �إذ �سقط املر�صد وقتل كل من كان يتح�صن به.
وبعد �أن ا�ستجمعت “�إ�سرائيل” قواتها و�شنت الهجوم املعاك�س
حمققه بع�ض االنت�صارات يف بع�ض املواقع راح��ت �سورية تخطط
لهجوم م�ضاد وذلك بعد �أن و�صل لنجدتها لواء مدرع عراقي وتقرر
ح�شد قوات كافية لتحرير كافة الأرا�ضي ال�سورية املحتلة وخا�صة
�أن قوات �سعودية وكويتية قد و�صلت �أي�ض ًا لنجدة اجلي�ش ال�سوري �إال
�أن �سورية فوجئت ب�صدور قرار جمل�س الأمن ال�صادر يف  22ت�شرين
الأول ويحمل الرقم  338القا�ضي بوقف �إطالق النار بني اجلهات
املتحاربة وفوجئت �أكرث بقبول م�صر لهذا القرار الأمر الذي �أدى �إىل
موا�صلة القوات ال�سورية عملياتها الع�سكرية منفردة ووحيدة بعد
توقف القتال على اجلبهة امل�صرية يف حرب �أطلق عليها �آنذاك حرب
اال�ستنزاف وقد ت�صاعدت احل��رب يف � 13آذار  1974لت�أخذ �شكل
حرب حقيقية ا�ستمرت ثمانني يوم ًا تكبد العدو ال�صهيوين خاللها
خ�سائر كبرية يف حماولة لك�سر املوقف الأمريكي -ال�صهيوين جتاه
الو�ضع يف اجلوالن ،ويف � 31أيار  1974توقفت الأعمال القتالية على
اجلبهة ال�سورية ومت توقيع اتفاقية ف�صل القوات..
ولعل العامل ب�أ�سره �آن��ذاك �أدرك ب���أن قبول م�صر بوقف احلرب
وافتعال ما �سمي بالثغرة �أدب ًا �إىل �إلقاء احلمل على �سورية �إذ وجدت
نف�سها وحيدة تقاتل عدو ًا تدعمه �أكرب قوة ا�ستعمارية وهي الواليات
املتحدة الأمريكية.
ومهما يكن من �أمر ف�إن حرب ت�شرين التحريرية هي حرب الكرامة
والبطولة �ضد دولة �أوجدها اال�ستعمار الغربي يف قلب الوطن العربي،
وح��رب ك�سرت �شوكة �إ�سرائيل ومرغت عنجهيتها و�صلفها فتحول
جي�ش عال
جي�شها من جي�ش �أطلقت عليه �أنه اجلي�ش الذي ال يقهر �إىل ٍ
�صراخه هلع ًا وهو ي�ستنجد ب�سيده الأمريكي...
ومما ال �شك فيه ب�أن اجلي�ش العربي ال�سوري الذي متر�س بفنون
القتال وواجه على الأر�ض ال�سورية �أكرث من ثمانني دولة �سيكن�س من
فوق هذه الأر�ض الطاهرة جميع الإرهابيني والقتلة وعندها �سيتفرغ
ال�ستعادة حق ال�سوريني الطبيعي يف ه�ضبة اجلوالن وباقي الأرا�ضي
املحتلة و�إن غد ًا لناظره قريب.
mouhammad.houdaifi@gmail.com
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�شعراء :ين�شدون للبطولة والفداء
ق�صائد :ت�ؤرخ للن�صر املظفر
�أق��ام احتاد الكت��اب العرب مهرجان ًا �ش��عري ًا مبنا�س��بة الذكرى
الرابع��ة والأربعني حلرب ت�ش��رين التحريرية ،وقد �ش��ارك يف
املهرجان عدد من ال�ش��عراء هم :حممد حديفي ،وبديع �صقور،
ود .جابر �س��لمان ،وفادية غيبور ،و�س��ليمان ال�س��لمان ،ود .نزار
بني املرجة ،وغالب جازية ،وهيالنة عطا اهلل.
ات�س��مت الق�ص��ائد بنفح��ة تعبريي��ة م��ن امل�ش��اعر الوطني��ة
اجليا�شة التي �صوّرت بطوالت اجلي�ش العربي ال�سوري وجنوده
يندفع��ون ب��كل الإ�ص��رار والعزمي��ة من �أج��ل ا�س��تعادة الرتاب
ال�سوري املغت�صب يف اجلوالن بعد نك�سة عام  ،1967وفرحتهم
بالو�ص��ول �إىل �إحدى الغايتني الكرميتني :ال�ش��هادة �أو الن�صر،
كما ت�صور الق�صائد بطوالت اجلي�ش العربي امل�صري الذي عرب
قناة ال�س��وي�س على اجل�س��ور العائمة ،ورفع ال�س��واتر الرتابية
يف عم��ل وطني فذ ،ومن بعد االنطالق نحو حترير مدن �س��يناء
وقراها ،وت�سطري الن�صر املظفر بالدماء الذكية.
وق��د حتدثت الق�ص��ائد ب��كل املهاب��ة والإج�لال عن ال�ش��هداء

الأبط��ال الذي��ن رووا ال�تراب بالف��داء الطي��ب وامل�أث��رة التي
و�ص��لت �إىل حدّ الإعجاز عرب ت�ض��حيات تذكر باملا�ض��ي امل�شرق
لأمة العرب.
امت��ازت الق�ص��ائد بتع��دد �أ�س��اليبها وخياراتها ما بني ق�ص��يدة
العم��ود ،وق�ص��يدة التفعيل��ة ،وق�ص��يدة الن�ثر ،وكانت �ص��ورها
غاي��ة يف الإبهار واجلم��ال اللذين يليق��ان بالبطوالت وحاالت
اال�ست�ش��هاد ،ومنه��ا مالحقة الدبابات ال�ص��هيونية التي غادرت

مواقعه��ا ،والدخ��ول �إىل حق��ول الألغام من �أج��ل فتح الثغرات
لعبور الرفاق ،وال�ص��عود �إىل �أعايل الت�لال واجلبال ،والهبوط
�إىل قيعان الأودية تطهري ًا للأر�ض من رج�س ال�صهيوين املحتل.
وق��د �أكدت الق�ص��ائد ،وبع�ض��ها كتب��ت يف �أثناء احل��رب �أو بعد
م��رور �ش��هور قليل��ة عل��ى �أحداثه��ا ،ب�أنه��ا م��ا زال��ت حمت�ش��دة
بجي�شانها كمعنى ،وبقوتها كمبنى ،وغناها كمعطى.

