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عدي��دة هي اخلواط��ر اجلميلة ،متنوعة ه��ي الأفكار الوق��ادة ،رائعة هي الذكري��ات الرائعة بحلول
ح��ررت الأر���ض والإرادة ،ورفعت ر�أ�س
ذك��رى ح��رب ت�شري��ن التحريري��ة ال�ساد�س��ة والأربعني الت��ي ّ
العربي عالي ًا ،وغ�سلت العار الذي خلفته هزمية حزيران ال�سوداء.
يف ح��رب ت�شرين جت ّل��ت بطولة اجلي�ش الأ�سطورية وجتلت وحدة ال�شع��ب الوطنية يف �أبهى �أ�شكالها،
فزال��ت احل�سا�سي��ات ،والنعرات ،والأناني��ة ،و�ساد احلب ،والتفاه��م ،والتعاون والأريحي��ة ،حق ًا كانت
وقف��ة عز ،فت��ح التجار دكاكينهم للمواطنني ،فلم حُتتكر املواد التموينية ،ومل يظهر مَنْ ُي�سمون جتار
احل��روب� ،أو جت��ار الأزم��ات ،وهذا كان بف�ضل ح��رب ت�شرين التي �أظهرت فرح��ة ال�شعب بكل �أطيافه
بالن�صر ،والتحرير ،و�شحذ القوى والهمم من �أجل حترير اجلوالن وفل�سطني وكل تراب فل�سطني.
�أما يف امليدان فقد �أثبت اجلي�ش العربي ال�سوري �شجاعة نادرةّ ،
وحطم خطوط الدفاع التي ظن العدو
�أنها منيعة ،و�أن حت�صيناته ال تخرتق و�أن جي�شه ال يقهر.
وكذل��ك َع� رََب� اجلي�ش امل�صري البطل قن��اة ال�سوي�س واخرتق احلاجز املنيع بق��درة ُت�سجل له ،و�أثبت
اجلي�ش��ان العرب��ي ال�س��وري وامل�ص��ري �أن �إرادة ال�شعوب ال تقه��ر ،و�أن �إمكانيات الع��دو ال�صهيوين ومن
خلفه الإمربيالية لي�ست قدر ًا ،وميكن االنت�صار بتوفر الإرادة القوية ،والإدارة احلكيمة.
و�أم��ا عل��ى ال�صعيد العربي ،فقد ثبت باملطل��ق �أن قوة العرب يف وحدته��م ،و�أن الت�ضامن العربي الذي
ّ
مت يف �أثن��اء معارك ت�شرين مبا فيه ا�ستخ��دام �سالح النفط� ،أثبت للعامل كله� ،أن العرب قوة حقيقية
يح�سب ح�سابها ،ولهذا عملت وتعمل قوى العدوان على تفرقة العرب ،ور�صد املليارات من الدوالرات،
وم��ن العم�لاء �أي�ضا ً ،ك��ي تبث التفرقة ،ال ب��ل �أن يحارب الع��رب بع�ضهم بع�ض ًا ،كما يح��دث اليوم بني
ال�سعودية واليمن.
لق��د �أحدثت حرب ت�شرين منعطف ًا هام ًا وخطر ًا على م�ستوى ال�سيا�سة الدولية ،وكانت عالمة فارقة
يف تاريخ العرب احلديث.
ولكن احلق يقال� ،إن خيانة حاكم م�صر يف �أثناء احلرب وبعدها قلب امليزان ،ال بل قلب املوازين كلها،
خيان��ةٌ عظم��ى �أ ّدت مب�صر بثقله��ا الع�سكري وال�سيا�س��ي �إىل اال�ست�سالم ،وفوق ذل��ك كله خنع وخ�ضع
لإرادة العدو وزحف �إليه خانع ًاّ ،
ووقع ّ
�صك اال�ست�سالم .وهذا �أ�ضعف املوقف على اجلبهة ال�شمالية.
تتزام��ن الي��وم ذكرى حرب ت�شرين مع انت�صارات اجلي�ش العرب��ي ال�سوري يف تطهريه تراب الوطن من
رج���س الإرهابيني ،التكفرييني ،الظالميني ،وها نحن اليوم على درب الن�صر النهائي ،و�إف�شال املخطط
الإمربي��ايل ـ��ـ ال�صهيوين يف فر�ض م�شروع ال�ش��رق الأو�سط اجلديد والكبري ،و�صفق��ة القرن ،من �أجل
�إن�ش��اء (الإمرباطوري��ة التلمودية من الف��رات �إىل النيل) ،ولكن على �صخرة �صم��ود ال�شعب ال�سوري
وبطول��ة جي�ش��ه الأ�سط��وري ،والق��وى ال�صديق��ة واحلليفة وحم��ور املقاومة ،حتطم��ت خمططاتهم،
و�أُبطلت م�ؤامراتهم ،و�أخفقت م�آربهم.
لق��د كان��ت حرب ت�شرين وقف��ة عز ،وعالمة فارق��ة يف تاريخ العرب احلديث ،وبقع��ة �ضوء تنري هذا
التاريخ.
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حوار على �سبيل النجوى

•غياث رمزي اجلرف
( �إىل ال َعلاّ مة الدكتور �أحمد جميل عبا�س )..
«همنغواي» يف (ال�شيخ والبحر) �أراد
�أن يقول�( :إن الإن�سان قد يد ّمر ،وقد
ميوت ولكنه ال يهزم) ،و«عبد الرحمن
منيف» يف (حني تركنا اجل�سر) و�صل
�إىل �أن (الإن�سان املهزوم �إن�سان مد ّمر
حتى ولو بقي على قيد احلياة) و�أنت
يا �أبا الط ّيب ماذا تعتقد ،وماذا تقول؟
�أق�����ول ،و�أن����ا م��اب�ين ال����ذي �أراده
همنغواي ،وم��ا ب�ين ال��ذي و�صل �إل��ي��ه عبد
الرحمن منيف ،ما قاله �إيليا �أبو ما�ضي:
�أنا «�أعظم حرية من فار�س حتت ال َقتام،
ال ي�ستطيع االنت�صار ،وال يطيق االنك�سار»؟
ول��ك��ن الآن يف م��ن��اخ الإره�������اب وال��ق��ت��ل
والتكفري والإق�����ص��اء والتفتيت وال��ع��دوان
والظالم و�شراء الذمم وبيع ال�ضمائر ونهب
البالد والعباد ..والفقر املجتمعي امل��ادي
والإن�ساين ...يف هذا املناخ ،وذاكرتي مرتعة
ب��الأن�ين والعويل والأ���ش�لاء و(�أب���ي رغ��ال)
وال�سياف و(ج�سا�س) و(داع�ش) وفروعها،
و(الن�صرة) و�أخواتها ...ومرتعة ب�شهداء
ال�ساد�س من �أي��ار وب��ـ(�آالت) �شبه اجلزيرة
ال��ع��رب��ي��ة ...يف ه��ذا امل��ن��اخ ال��ذي �أَ ْم � َع��نَ يف
ال��غ��واي��ة ..ب���د� ُأت �أم��ي��ل �إىل االع��ت��ق��اد �أنّ
الإن�سان املهزوم هو �إن�سان مد ّمر حتى ولو
بقي على قيد احلياة...
َ
مابرحت ت�صرخ
�إذ ًا� ،أنت ،يا �أبا الط ّيب،
كما �صرخ «م�صطفى �سعيد» يف (مو�سم الهجرة
�إىل ال�شمال) وهو يف منت�صف الطريق بني
ال�شمال واجلنوب «النجدة ..النجدة»...
ُ
أ����ص���رخ ..ويف حالتنا
ن��ع��م م��ا ب��رح� ُ�ت �
الراهنة يبدو �أنني �س�أبقى كذلك �إىل �أن
�أنطفئ ك�شم�س �شتائية...
يف حالتنا الراهنة ..ماذا يُراد للإن�سان؟
ُي���راد ل��ه �أن مي��وت ح � ّي � ًا..؟! �أن يتح ّول
�إىل كائن متب ّلد ح�سي ًا بال روح ونف�س ،وبال
م�شاعر و�أحا�سي�س ،وب�لا ع��واط��ف وكيان
�إن�ساين...
وماذا �أي�ض ًا؟
�أن يكون «م�سامل ًا» م�ستكين ًا ،خا�ضع ًا ،هادئ ًا
حم���دود احل��رك��ة وال��ف��اع��ل��ي��ة وال��ت ��أث�ير..
م�سطح ًا قلب ًا وعق ًال وفكر ًا ..جامد ًا� ،ساكن ًا ال
ي�س�أل وال يت�ساءل..
خائف ًا ،مذعور ًا ،مهزوم ًا حتى الأعماق...
وما النتيجة؟
ي�ص ُري ه��ذا الإن�����س��ان (�إِ َّم��ع��ة) ب�لا �صوت
وبال ر�أي ..بال ق�ضية ،وبال مبد�أ ،وبال لون
وطعم ورائحة ..بال ع ّزة وكرامة ..بال عطر
وقيثارة ..فيغدو رقم ًا ..وينظر �إليه على
�أنه ال يعني �شيئ ًا هو وال�صفر توءمان ..ولعل
من املفيد ـ هاهنا ـ الإ�شارة �إىل �أنّ الر�سول
العربي الكرمي قد نهى الإن�سان �أن يكون
�إِ َّم��ع��ة ،ودع��اه �إىل �أن يكون حم�سن ًا ،م ّتبع ًا
للحق ..وذلك يف حديث نبوي رواه الرتمذي
وح�سنه (( :ال تكونوا �إِ َّم ً
عة .))...والإِ َّمعة
ّ
ـ بك�سر الهمزة وت�شديد امليم ـ الذي ال ر�أي
له فهو يتابع كل �أحد على ر�أيه ،والهاء فيه
للمبالغة ،وهو الذي يقول ِّ
أحد� :أنا معك
لكل � ٍ
(..؟).
�أبا الط ّيب ،و� َ
أنت �شاحب و ُمتعب� ..أو ُّد �أن
نخرج من هذه العوامل الرتاجيدية ،وندخل
ع��امل ال�شعر وال��ل��غ��ة ...ال�شعب العربي
حمكوم بال�شعرُّ ،
فكل الطرق لديه تو�صل �إىل
ال�شعر على حدّ تعبري قنديل �شعرنا العربي
نزار قباين .ما ر�أيك؟
كالم قنديل ال�شعر العربي الأخ�ضر نزار
ك�لام �صحيح م� ّؤ�س�س على ر�ؤي��ة تاريخية،
ف��ال�����ش��ع��ر م��ل�ازم حل��ي��ات��ن��ا��� ،س��اك��ن يف كل
تفا�صيلها اليومية؛ يف �أفراحنا و�أتراحنا
و�أع��ي��ادن��ا الوطنية والقومية والدينية
والإن�����س��ان��ي��ة  ..يف م�����س��اج��دن��ا وم��ع��اب��دن��ا
ودور علمنا ..يف احتفاالتنا وم�ؤمتراتنا
وم�سرياتنا ..يف �أعرا�سنا و�أع��ي��اد ميالدنا

وع�شقنا ..يف مقاهينا و�أحيائنا وخلواتنا..
يف ق�صور اخللفاء وامللوك والأمراء والقادة
واحل��ك��ام ...وال�شعر احل��ق ك��ان م��وج��ود ًا يف
كل الأمكنة والأزم��ن��ة ..مل��اذا؟ لأن��ه حافل
ب��خ��ل��ج��ات نفو�سنا و�أح�لام��ن��ا و�أف��راح��ن��ا
و�أحزاننا و�أ�شواقنا وهمومنا وانت�صاراتنا
وانك�ساراتنا ...لأن��ه حا�ضن �شغاف قلوبنا
و�إ�شراقات وجداننا واحلاين عليها ..وحافظ
مل�آثرنا و�أخالقنا ..وال�شعر احلق �ضمري الأمة
وحار�س قيمها وتطلعاتها وق�ضاياها العادلة
وعروبتها ال�سمحة ..وال�شعر احل��ق �سالح
من �أ�سلحة كفاحنا وطني ًا وقومي ًا و�سيا�سي ًا
واجتماعي ًا و�إن�ساني ًا ...وف��وق ه��ذا وذاك
ال�شعر العايل ال�سامي يفوح ،دائم ًا و�أب��د ًا،
ب�أريجه يف �أبهاء النف�س الإن�سانية الأنيقة
امل��غ� ّردة يف ف�ضاء ّ
معطر باليا�سمني واحلب
ال�سماوي والأر�ضي...
على ام��ت��داد زم��ان� َ�ك و�أن���ت ُم��و َل��ع باللغة
العربية وفروعها و�آدابها� ..أفنيت �شطر ًا من
حياتك يف �إتقان قواعدها و�صرفها وطرائق
�أدائها وتعبريها الإبداعيني ،ويف ممار�سة
طقو�سها ال�ساحرة الأخ�����اذة ..ويف متثل
خ�صائ�صها وفل�سفتها و�أ�سرارها البالغية
وق���وة منطقها ..ويف حم��اول��ة الإح��اط��ة
مبادتها الوا�سعة ،ومعانيها الرثية ،و�أغرا�ضها
املتعددة ،ومفرداتها الغنية ..ويف �إدراك
رقة �أ�ساليبها وتراكيبها وعذوبة �ألفاظها،
وانفرادها بحروف خا�صة بها وبالإعراب
املبني املف�صح عن معانيها املت�شعبة �أميا بيان
و�إف�صاح ...هل ما َ
زلت ُمو َلع ًا بها ،محُ ِ ّب ًا لها
و ُم َو َّله ًا..؟
منذ زم��ن و�أن���ا ي��ا �صديقي �أف��ن��ي ال�شطر
الآخ���ر م��ن حياتي ك��ي �أن�����س��ى م��ا �أت��ق��ن� ُ�ت،
ُ
متثلت ،وم��ا �أح��ط� ُ�ت ،وما
وم��ا م��ار���س� ُ�ت ،وم��ا
ُ
ُ
�أدرك� ُ
حفظت م�ستجري ًا
فهمت وم��ا
���ت ،وم��ا
ب�أحدث املخرتعات والتكنولوجيا الع�صرية
وباملنجزات الطبية الغربية منها وال�شرقية،
وبكل مدار�س التحليل النف�سي وانت�صاراتها
املذهلة...
ملاذا هذه ال�شدّ ة وهذا العناء..؟
مل����اذا..؟ لأن���ه ،يف ع�صر �سيا�سي فا�سد
و ُمف�سد ..ويف واقع عربي مرت ٍد ،بل مز ٍر على
كل �صعيد ..ويف ّ
ظل هذه الأو�ضاع امل�أ�ساوية
َ
ال�سائدة يف وطننا العربي ،مل يبق من لغتي
اخل�����ض��راء اجلميلة ،وجم��ده��ا التليد �إال
ال��رف��ع والن�صب واخلف�ض وال�سكون� ..إال
الأمر والنهي واملدح والذم وال�سني و�سوف..
مل َ
يبق منها �إال املفعول به ومعه وفيه� ..إال
اال�ستثناء وما يلحق به ..التحذير والإغراء
ونونا التوكيد الثقيلة واخلفيفة ..مل َ
يبق
احلب والوجد �إال الأفعال الناق�صة
من لغة ِّ
واملعتلة واملبنية للمجهول� ..إال املمنوع من
ال�صرف والكناية والتورية (.)...
�أب���ا ال��ط � ّي �ب ..يف الأق��ب��ي��ة وال�����س��ج��ون
وامل��ع��ت��ق�لات وال�������س���رادي���ب ..يف الأم��ك��ن��ة
العامة واخلا�صة ..يف االجتماعات العلنية
وال�����س��ري��ة وال���غ���رف امل��غ��ل��ق��ة ..م��ا اللغة
املعتمدة..؟ وعندما يقوم �أبناء الدهاليز،
والإره��اب��ي��ون والتكفرييون ،والظالميون،
وال�سجانون
والقتلة املجرمون ،والقمعيون
ّ
م���ن ك���ل ���ص��ن��ف ول�����ون ..ع��ن��دم��ا ي��ق��وم��ون
بالتعذيب والقتل والذبح وقطع الر�ؤو�س
وال�صلب واحلرق وتفجري الأ�شجار والأحجار
والأج�ساد والأرواح والفتك بالإرث الإن�ساين
واحل�ضاري� ...أينطقون بالعربية الف�صحى
�أم بالعامية� ،أم ما بني هذا وذاك �أم..؟ وهل
ُتراهم يلكنون (ال ُل ْك َنة)؟
�صديقي( ..خيي) ..مل �أع��د �أق��وى على
التفكري وال��ك�لام��� ..ص� ُ
�رت حم��م��وم� ًا ...هال
َ
ان�صرفت الآن عني ،وتركتني �أمللم وجعي
وقهري وحزين ،ووحدتي الأزلية ،وعمري
امل�صادر منذ �أكرث من �ألف عام..؟

قضايا وآراء

بنية ال�سرد الروائي في (نبوءة على التلفاز)
• عو�ض الأحمد
ال��رواي��ة ن��وع �أدب���ي متميز ،حتمل خ�صائ�ص
حتديثية من النوع ال�سردي ،وت�أخذ منه خ�صائ�ص
ال�سرد العامة كوجود حدث ،يحققه �إن�سان يف زمان
ومكان حمددين كما تعك�س الرواية ب�شكل �أ�سا�سي
وبعمق ودقة و�سرعة تطور الواقع نف�سه.
وال��ك��ات��ب �أم�ي�ن ال�ساطي يف رواي��ت��ه احلديثة
(نبوءة على التلفاز) ( )2019مكان الن�شر دم�شق
ـ �سورية.
يغو�ص يف ق��اع املجتمع اللبناين ليقدم لنا لوحات
وم�شاهد حية عن احلياة وقد مزج يف ن�صه الروائي بني
الواقع واخليال واحلقيقة والوهم ،دون �إغفال دور املبدع
قبل و�أثناء الكتابة ،ودور املتلقي وم�شاركته يف �سياق فني
يت�ضمن وجوده.
تختزن (نبوءة على التلفاز) كما يقول الكاتب يف �أعماق
ّ
كل واحد منا الرغبة يف التمرد لتح�سني �أو�ضاعه احلالية،
رغم �إدراك الواحد منا ب�أنه ال ميلك املقومات لنجاح هذا
االن��ق�لاب ،وم��ا يجعله يخلط بني الفو�ضى والتغيري نحو
الأف�ضل.
نلحظ يف هذا الن�ص الروائي تف�صي ًال �سردي ًا وحموري ًا
لو�صف حالة (وائل) ال�شخ�صية الرئي�سة �إذ يق�سم امل�ؤلف
الرواية �إىل ثمانية ف�صول يجعلنا نقف منده�شني يف �أفكار
و�سلوك وائل ،لت�ؤ�س�س معطيات �سردية لهذا الن�ص الروائي.
واعتماد امل�ؤلف العنوان كو�سيلة مت�ضي باملتلقي �إىل �آفاق
النبوءة والتوقع ،وم�ساهمة العنوان يف ت�شكيل �أدبية الن�ص
الروائي وبامل�ضي باملتلقي �إىل خالف ما يتوقع.
يف الرواية ت�صوير واقعي ل�شخ�صية وائ��ل يف غرفته
حيث يجل�س وحده ي�ضغط �أزرار الرميونت كونرتول املوجود
�أمامه يتنقل من حمطة �إىل �أخرى وفج�أة ا�سرتعت انتباهه
قناة تلفزيونية مل ي�شاهدها من قبل تقدم الأخبار باللغة
العربية ،و�أده�شه و�سحره �شخ�صية املذيع ال��ذي �أ�صبح
�صديق ًا له ومعلم ًا فيما بعد يلقنه الأوامر وكيفية الت�صرف
ومعاملة الآخرين وال�سطو و�سرقة ال�صرافات والبنوك.
وائل الذي يعمل موظف ًا �صغري ًا يف مبنى ال�سجل العقاري
يف ب�يروت ه��ذه الوظيفة التي ح�صل عليها بجهد كبري
بو�ساطة اب��ن عمته ،ا�ستحوذت الأخ��ب��ار اهتمامه كخرب
�سقوط الطائرة الأندوني�سية و�سماع �سعر العملة الرقمية
البيتكوين وجل اهتمامه جعله يغرق يف �أح�لام اليقظة
وق���راءة اجل��رائ��د وامل��ج�لات وال�ثرث��رة مع �سعيد ،ووائ��ل
الك�سول بطبيعته واملري�ض عقلي ًا �سابق ًا ال يحرتم مهام
الوظيفة يرى �أن التزامه باحل�ضور واالن�صراف يف الوقت
املحدد هو امل�ؤ�شر املطلوب على ان�ضباطه بالعمل ،وعدم
قدرته على االندماج مع املوظفني الآخرين ،وقيامه ب�أعمال
روتينية جعله ينتظر انق�ضاء �ساعات الدوام ملغادرة مبنى
ال�سجل العقاري وليعود �إىل غرفته مل�شاهدة �أفالم الكرتون
الياباين و�أ�صبحت هذه ال�شخ�صيات الكرتونية الوهمية
على ال�شا�شة ج��زء ًا من عامله اخلا�ص ،وال�سيما امل�سل�سل
الكرتوين (ج��راي��ن��داي��زر) و�أ�صبح همه تقليد و�إع���ادة
متثيل ك��ل م��ا ي��راه �أم��ام��ه م��ن ت�صرفات (جرايندايزر)
ما �أك�سب �شخ�صيته كثري ًا من ال�شرا�سة وع��دم التعاطف
مب�شاكل �أ�سرته ،وات�سمت �شخ�صيته بالبالدة واخلمول
واخلجل و�أخذ يعي�ش �صراع ًا بني الواقع والوهم ،ويقرتب
م��ن املوظفة �سلمى التي تعمل مبديريته ليتخل�ص من
م�شكلة اخلجل ،ومل يغم�ض جفن لوائل قبل �أن يظهر املعلم
(املذيع) على �شا�شة التلفاز� ،إذ انبهر مبعرفته الوا�سعة مبا
مل ،ور�أى وائل ب�أن املعلم هو ال�شخ�ص
يدور من �أحداث يف العا ِ
الوحيد الذي يريد �أن يرفع من روحه املعنوية وهو عازم
على م�ساعدته لكي يجتاز امل�شكالت التي مير بها وب�أن املعلم
هو ال�شخ�ص الوحيد الذي ميكنه الوثوق به ،وباملقابل ف�إن
عليه تنفيذ جميع ن�صائحه وتعليماته من �أج��ل حماية
وت�أمني م�صاحله ال�شخ�صية كما يجب �أن يبقي هذه الأ�سرار
حم�صورة بينهما ،وهكذا بد�أ وائل ي�شعر بالر�ضا عن ذاته،
من خالل انت�صاره على �أكرب هواج�سه اخلجل وعدم الثقة
بالنف�س ،وبد�أ يح�س ب�أنه �شخ�ص ذكي ومميز ،وملا كان املعلم
اختاره �صديق ًا له دون �سائر النا�س ،وطلب املعلم �أن ينفذ
عدّ ة مهام ليتحدى جميع الأفكار ال�سلبية وي�ؤكد قدرته
على القيام بالأعمال ال�صعبة واخلطرة.
طلب منه �أن ي�شرتي م�سد�س ًا رو�سي ًا من نوع ماكاروف مع
كامت لل�صوت وليجهز نف�سه لل�سطو و�سرقة �صراف يف قرية
نائية (عينطورة املنت) ونفذ وائل املهمة وح�صل على �آالف
الدوالرات ثم نفذ عدّ ة عمليات �سرقة و�آخرها �سرقة بنك
كوم.
�سعى الكاتب �إىل تقدمي �شخ�صيات روائية تعادل فني ًا
ال�شخ�صيات احلية وجاءت على نوعني� :شخ�صيات رئي�سة
بو�صفها احل��ام��ل ملو�ضوع ال��رواي��ة مثل (وائ���ل ،وامل��ذي��ع،
و�سعيد ،و�سلمى ،والأم ،و�سعاد ،ومايا ،وو�سيم).
و�شخ�صيات ث��ان��وي��ة (ك��راج��ا م��وظ��ف اال�ستعالمات
الهندي ،الدكتور اجلراح هار�ش ،املمر�ضة ،الفالحة الفقرية
املتربعة بكليتها� ،شرطي امل��رور� ،ضابط ال�شرطة) ،وقد
توزعت الرواية �شخ�صيات لها مظاهر خا�صة ،ف�شخ�صية

وائ��ل معقدة نامية تطورت مبتابعة و�سائل الإع�لام من
تلفاز و�صحف وتطورت بتطور تنفيذه لأوامر املعلم ،وكذلك
�شخ�صية �سلمى التي �أ�صبحت حازمة يف نهاية الأمر و�أخذت
موقف ًا �صارم ًا من وائل الذي ال يرغب بخطبتها بل كل همه
اللهو وممار�سة اجلن�س معها.
�أم��ا �شخ�صية مايا التي متار�س ال��دع��ارة والتي حتلم
باخلال�ص من هذه املهنة بقيت ثابتة خمل�صة لزبائنها.
والهواج�س املخيفة التي ال يود �أن يعرتف بها وائل كلها
يف حملها ،فال�شرطة بعد �أقل من اربع �ساعات ،وبعد درا�سة
فيديو �أ�شرطة التفجري تو�صلت �إىل �أن �سعيد هو ال�شخ�ص
امل�س�ؤول عن كارثة بنك كوم� ،إذ �أ�سرع و�سيم ب�إخبار ال�شرطة
ب�أنهما قاما ب�شراء �أ�صابع الديناميت بحجة ا�ستخدامها
يف �صيد ال�سمك ،وتقدم بهذه الإف��ادة ليخلي م�س�ؤوليته
اجلنائية عن واقعة التفجري.
جغرافية ف�ضاء رواية (نبوءة على التلفاز) وا�سع ميتد
من لبنان �إىل الهند لي�صل �إىل مطار بومباي وم�شفى بومباي
يف الهند حيث �إجراء عملية ا�ستبدال الكلية ل�سعاد �أخت
وائ��ل ،وقد جاء و�صف املكان �شاعري ًا يف �أماكن كثرية يف
الرواية.
(انطلق وائل ب�سيارته البيجو �إىل �صيدا ،وبجانبه �سعيد
ملقابلة و�سيم ،كانت ال�سيارة ت�سري على الطريق ال�ساحلي
امل���وازي ل�شاطئ البحر� .إن��ه منظر رائ��ع ،فالبحر هادئ
وال�شم�س م�شرقة ،ون�سمات الهواء الباردة املنع�شة تت�سلل
برفق من �شبابيك ال�سيارة املفتوحة ،لكن وائل مل يكن واعي ًا
لكل هذا اجلمال� ،إذ �إن تفكريه م�شغول بهذه امل�صيبة التي
و ّرطه بها �سعيد) �ص .143
وتربز �صورة ال��راوي الأح��ادي الذي يقدم ال�شخ�صيات
ب�أو�صافها و�أفعالها وي�صف الأمكنة والطبيعة من دون �أن
يخفي انحيازه غري املبا�شر لل�شخ�صيات التي متثل مواقف
مبدئية يف الرواية.
(�أغلبية الأ�شخا�ص تدعي �أنها دخلت ال�سوق ور�أ�سمالها
كله ال يتجاوز ب�ضع مئات من الدوالرات ،ا�ستنتجت �أن العامل
�أ�صبح منق�سم ًا �إىل فئتني:
�أمثالنا ال��ذي��ن يكدحون ل�ساعات طويلة يف النهار،
وبنهاية ال�شهر يح�صلون على رات��ب قليل ي�سد احلاجات
اليومية ال�ضرورية ال�ستمرارهم يف احلياة ،وفئة ثانية
متعلمة ذكية ت�شغل عقلها عدّ ة �ساعات يف النهار ،وجتني
�أم��وا ًال طائلة من وراء قدرتها على التفكري والإب��داع) �ص
.87
اه��ت��م ال��ك��ات��ب باحلبكة م��ن خ�لال �صياغته لرتتيب
الأح����داث منطقي ًا ،ف��احل��وادث مرتبطة زمني ًا ومكاني ًا
معتمدة على ال�صراع ،وال غرابة يف ذلك لأن هذا العمل
الروائي متقاطع مع الرواية البولي�سية ،فجاءت احلبكة
مبعيار وحدتها لتزيد من جرعة الت�شويق ولت�شغل الأذهان
بالبحث عن خيوط اجلرمية وت�شابكها وحلها.
الكاتب �أمني ال�ساطي يف روايته (نبوءة على التلفاز) يقوم
بتعريفة ال�سلوكيات ال�شائنة يف احلياة ،وذمها بطريقة
روائية ،من خالل جتنب الل�ؤم واملحذور ،وي�سلط ال�ضوء على
املثقف التنويري املمكن �صقله وتكوينه يف جمتمعنا .كما �أن
الرواية ال تخلو من احللم ،حتى �أ�صبح احللم ركن ًا �أ�سا�سي ًا
ي�صعب اال�ستغناء عنه وحمرك ًا لأح��داث ال��رواي��ة ،وكل
�شخ�صية من �شخ�صيات الرواية حتلم مبا هو �أف�ضل لتح�سن
و�ضعها املادي والنف�سي وال�صحي واالجتماعي.
جن��د يف ال��رواي��ة ت��ن��وع� ًا ب�أ�ساليب ال�����س��رد م��ن خالل
امل��و���ض��وع��ات امل��وظ��ف��ة يف ال���رواي���ة كال�سحر وال��دي��ن��ي
والعجائبي والنف�سي ،وق��د وظ��ف الكاتب تقنيات فنية
حمدثة �إىل جانب اال�ستذكار وا�ست�شراف �أحالم اليقظة
واخليال والوهم وط��رح �أفكار ومفاهيم فل�سفية كمفهوم
الثقة ومو�ضوع الطاقة الروحية ،ومفهوم احلكومة اخلفية
و�أفكار عن ال�صراع الطبقي ،كما ارتبط التجريب الفني
يف هذه الرواية بالتحوالت املعرفية والتكنولوجية� ،أكرث
ا�ست�شراف ًا للم�ستقبل من خالل توظيف برامج الكومبيوتر
للو�صول �إىل ال��ه��دف .وال ب��د م��ن ا�ستخدام تكنولوجيا
الربجمة الإلكرتونية.
(يف ع�صر التكنولوجيا� ،أ�صبحت �سرقة البنوك تقت�صر
على خرباء برامج الكومبيوتر ،الذين يقومون باخرتاق
الأنظمة املالية للبنوك ،من خالل الدخول �إىل ح�سابات
زبائنهم ،وحتويلها �إىل ح�سابات مراكز �أخ��رى ،لقد ولت
طريقة جيم�س الأمريكية ،التي كانت تعتمد يف املا�ضي على
تفجري البنوك قبل �سرقتها).
رواية (نبوءة على التلفاز) دعوة من امل�ؤلف �إىل املتلقي
ب ��أ ّال ي�ست�سلم للأفكار الغريبة التي ال تخ�ضع للمنطق
وتت�سرب �إىل عقولنا رغم ًا عنا نتيجة ال�ضغوط النف�سية
الرهيبة التي ن��رزح حتتها .و�أ ّال نغرق يف �أح�لام اليقظة
م�ستمتعني بالأوهام ،مبتعدين عن م�شكالتنا اليومية التي ال
تنتهي ،حمققني �إ�شباع ًا جزئي ًا لرغباتنا اجلن�سية املكبوتة
منذ �أيام الطفولة .حتى ال ندرك بعد فوات الأوان �أننا قد
انف�صلنا كلي ًا عن كل ما يحيط بنا ،وخلقنا عاملنا اخلا�ص،
وحتى ال نخ�سر احلقيقة و�أنف�سنا بالوقت نف�سه.

تشرين ..النصر والمجد
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في ذكرى ت�شرين التحرير
• د .علي دياب
متر الذكرى ال�ساد�سة والأربعون هذا
ال��ع��ام حل��رب ت�شرين التحريرية ،هذه
احل��رب التي ب��د�أه��ا العرب يف تاريخهم
احلديث ،خا�صة �أنها ج��اءت بعد �سل�سة
من احل��روب ،ومن �أهمها نك�سة حزيران
ع��ام �سبعة و�ستني وت�سعمئة و�أل���ف،
التي تركت �آث���ار ًا �سيئة وعلى ال�صعد
كافة ،ه��ذه الآث��ار التي ي�صعب جتاوزها دون
ه��ذه احل��رب ،التي �أع��د لها كل من القيادتني
العربيتني ال�سورية وامل�صرية ،وب�إ�سهامات
رمزية من الدول العربية� ،إذ كانت معنوية �أكرث
مما هي عملية وم�شاركة يف احل��رب ،ول��و قدر
لهذه احل��رب� ،أن ت�سري كما خطط لها من قبل
القيادتني املذكورتني لكانت نتائجها خمتلفة
عما �آلت �إليه هذه احل��رب ،وملا كنا و�صلنا �إىل
ما و�صل �إليه العرب اليوم� ،إِ َّ
ال �أنه وبكل �أ�سف
كما قال القائد امل�ؤ�س�س الرئي�س الراحل حافظ
الأ�سد� :أردناها حرب ًا حتريرية وغرينا �أرداها
حرب ًا حتريكية ،ومع ذلك بقيت حرب ت�شرين
معلم ًا من معامل االنت�صار العربي ،و�أنهت �أ�سطورة
وعرت الآخرين ،ب�شكل
اجلي�ش الذي ال يقهرّ ،
�أو �آخر� ،إن كانوا يف القيادة امل�صرية� ،أو بقية
الأنظمة العربية ،وحقق العرب انت�صارهم
ال�سيا�سي على ال�صعيد العاملي ،بالإ�ضافة �إىل
االنت�صار الع�سكري ،ال��ذي حتقق على الرغم
من كل االخ�تراق��ات وامل ��ؤام��رات التي ح�صلت،
وبعد ه��ذه احل��رب مت اعتماد اللغة العربية
لغة ر�سمية يف الأمم املتحدة ،وع��رف العامل
�أجمع �أن العرب ق��وة ال ي�ستهان بها ،وب��د�ؤوا
يح�سبون لها ك��ل ح�ساب ،وق��د نبهتهم حرب
ت�شرين �إىل مكامن القوة هذه ،وعملوا على و�ضع
خمططاتهم ،و�أوعزوا �إىل مراكز �أبحاثهم لتبد�أ
بو�ضع م�شاريعها ،كي تعمل على احل�ؤول دون �أي
جهد عربي ي�صب يف مواجهة الكيان ال�صهيوين
خا�صة والغرب عامة ،وكانت اجليو�ش العربية
هي الهدف بالدرجة الأوىل ،وال�سيما يف دول
املواجهة ،يف القطر العربي ال�سوري والعراقي
وامل�صري ،وب���د�ؤوا بتحريك عمالئهم يف هذه
ال��دول العربية ال��ث�لاث ،ورك���زوا على �سورية
وم���ا تعنيه بالن�سبة �إىل الأم����ة العربية،
فحركوا ع�صابة الإخ��وان امل�سلمني يف منت�صف
ّ
زج القطر العراقي
ال�سبعينيات ،وعملوا على ّ
ال�شقيق يف حرب اخلليج الأوىل ،فكانت حرب ًا
عبثية ل�صالح العدو ال�صهيوين ،وكّبلوا اجلي�ش
العربي امل�����ص��ري ،يف اتفاقيات كامب ديفيد
ومالحقها ال�سرية ،ومع ذلك كانوا يدركون يف
�أعماقهم ،العمق القومي لهذه اجليو�ش ،عندما
تبد�أ املعركة مع العدو ال�صهيوين ،فال ميكن �أن
تقف على احل��ي��اد ،وبالتايل فكانوا يحيكون
امل�ؤامرة تلو الأخرى لهذه البلدان ،وكان �آخرها
ما �سمي بـ «الربيع العربي» ال��ذي انطلق من
تون�س وو�صل �إىل ما و�صل �إليه يف م�صر وليبيا
واليمن وال�سودان وغريها ،ولكن الهدف الأول
م��ن ك��ذب��ة ه��ذا الربيع ه��و ا�ستهداف قطرنا
العربي ال�سوري ،كونه حامل امل�شروع القومي
العربي ،والنهج املقاوم ،هذا النهج الذي ي�ؤيده
ويلتف حوله �أبناء العروبة� ،أينما وجدوا ،وال
�أح��د ين�سى بعد حرب متوز عام �ألفني و�ستة،
كيف كانت ردة فعل ال�شارع العربي ،وه��ذا ما
�أقلق ال��دوائ��ر اال�ستعمارية ،وزاد من عملها
وت�آمرها ،مركزين على جي�شنا العربي ال�سوري،
هذا اجلي�ش العقائدي الذي مت �إعداده من �أجل
حترير الأر�ض العربية املحتلة� ،إن كانت �سورية
�أو فل�سطينية �أو غريها ،فحاول الأعداء جهدهم

يف الرتكيز على الداخل العربي ال�سوري ،و�إر�سال
مئات الآالف من املرتزقة والإرهابيني من جهات
الأر�ض الأربع ،وعرب البوابة الرتكية ،ملحاربة
ه��ذا اجلي�ش ،و�صرفه عن مهامه الأ�سا�سية،
و�إ�ضعافه واحل�ؤول بينه وبني �أن يكون يف و�ضع
ي�ستطيع فيه مواجهة ع��دوه الأ�سا�س ،العدو
ال�صهيوين ،وبعد �سنوات ت�سع تقريب ًا ،ت ّيقنوا
من ف�شلهم ،ومن �إخفاق �سيا�ساتهم كافة ،التي
جل ��ؤوا �إليها من �إث��ارة نعرات طائفية واثنية
وغريها ،بل وعلى العك�س متام ًا ،فهذا كله زاد
جي�شنا و�شعبنا ً
منعة وقو ًة و�صالبة يف الت�صدي
لهذه القوى والق�ضاء عليها ،وما حترير جنوب
قطرنا احلبيب وغوطتيه وحلب من قبل وريفي
حماه و�إدلب ،والآن ي�ستعد لإخراج مدينة �إدلب
من قب�ضة الإرهابيني ودعم ال�سلطان العثماين
اجلديد لهم ،وك��ل بقعة من الأر����ض العربية
ال�سورية الطاهرة لتعود �إىل �سيادة الدولة،
و�سيعود جي�شنا البا�سل �إىل دوره الأ�سا�س املنوط
به ، ،دور حرب ت�شرين التي نحتفل بذكراها
اليوم� ،أال وهو حترير الأر�ض العربية املحتلة،
والق�ضاء على الكيان ال�صهيوين البغي�ض ،ومل
ول��ن يت�أثر بكل الأب���واق الإعالمية� ،إن كانت
يف الأمم املتحدة �أو يف غريها من ال��دول التي
تعد نف�سها عظمى ،كالواليات املتحدة والدول
الأوروبية ،التي تتبجح بحقوق الإن�سان ،وهي
تعمل يف العمق �ضد الإن�سان وحقوقه ،فعلى
�سبيل املثال ال احل�صر عندما يت�صدى جي�شنا
للإرهاب يف �إدلب وغريها ،هذه اجلماعات التي
�صدر ت�صنيفها بالإرهابية من الأمم املتحدة
ومن الواليات املتحدة الأمريكية نف�سها ،كجبهة
الن�صرة وداع�ش و�أخواتها ،فبدل من �أن يقدموا
ال��دع��م لهذا اجلي�ش ،لأن��ه ي��واج��ه الإره���اب،
وي��داف��ع عن املواطنني الآم��ن�ين الأب��ري��اء وبل
ويدافع عنهم يف بلدانهم البعيدة وهو اجلي�ش
الوطني والذي يرتتب عليه الدفاع عن �أبنائه،
فيقومون بتوجه االت��ه��ام��ات ويتحدثون عن
حقوق الإن�����س��ان ،وعندما ك��ان يتقدم جي�شنا
املقدام ،وبتعاون �أبناء �شعبنا يف هذه املنطقة �أو
تلك ويحررها ،ويدحر الإرهابيني عنها ،كانت
تقوم الدنيا وال تقعد يف �أروق��ة جمل�س الأمن،
ويف الإع�لام الغربي والعربي امل��أج��ور �ضدنا،
�أ ّما عندما قامت الواليات املتحدة ،وعلى مر�أى
العامل �أجمع بتدمري مدينة الرقة وبق�صف
الأهايل يف دير الزور وغريها ،يف و�ضح النهار،
وهي حتتل جزء ًا من الأر�ض العربية ال�سورية،
فلم جن��د ه��ذه الأ���ص��وات ترتفع مدينة هذا
ال�سلوك الإجرامي املتوح�ش ،ولكننا نعود ونقول
ل��ه ��ؤالء� :أن��ت��م واه��م��ون وال تعرفون حقيقة
�شعبنا ،وقوة جي�شنا ،و�شجاعة قيادتنا ،فكما
منيتم بع�شرات الهزائم ،ف�سن�ستمر يف �إحلاق
الهزمية تلو الأخ��رى بكم ،وبكل مرتب�ص بنا،
و�سيبقى القطر العربي ال�سوري هو القلب من
�أمته العربية ،وجي�شه العقائدي البطل هو نواة
جي�ش الأمة العربية ،وبف�ضل دعم �أ�صدقائنا
وحلفائنا الع�سكري وال�سيا�سي يف اجلمهورية
الإ���س�لام��ي��ة الإي��ران��ي��ة ورو���س��ي��ا االحت��ادي��ة
واملقاومة الوطنية اللبنانية وكل ال�شرفاء يف
وطننا العربي ويف العامل� ،سيتحقق االنت�صار
النهائي وي��ت��م الق�ضاء على ف��ل��ول الإره���اب
القادمة من كل حدب و�صوب ،كما �سيتم دحر
القوات الأجنبية عن �أر�ضنا الطاهرة �إن كانت
�أمريكية �أو تركية �أي ق��وة �أخ���رى ،و�إن غد ًا
لناظره قريب.

حرب ت�شرين
مقدمات ونتائج
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•د .يو�سف جاد احلق
ع�شية انتهاء حرب حزيران والهزمية
التي �أ�سفرت عنها ،وال��ت��ي ا�صطلح على
ت�سميتها يومئذ بالنك�سة� ،أعلن (مو�شي
ديان) وزير دفاع العدو وقائد جي�شه �أنه
�سوف يجل�س �إىل مكتبه منتظر ًا يف �أي
حلظة رن�ين الهاتف من اجلانب العربي
ي��ط��ل��ب �إل��ي��ه ال�����ص��ل��ح ح�����س��ب ال�����ش��روط
الإ�سرائيلية.
كانت النتيجة الطبيعية يومئذ ،من وجهة
نظر دي���ان وال��غ��رب ع��م��وم� ًا ،وح�سب طبيعة
الأ�شياء ،ونوامي�س احلروب ،وجتارب التاريخ هي
تلك التي توقعها ديان ،ولكن ،وخالف ًا للتوقعات
كانت النتيجة عك�س ذلك متام ًا ،ومن ثم فقد
انتظر ديان طويال ً ،ويف كل مرة يرفع �سماعة
الهاتف ليجد املتكلم غري عربي مما خيب �آماله
و�أوهام منا�صريه من �أعداء الأمة العربية التي
كانت يومذاك.
لقد �أ���س��ف��رت ح��رب ح��زي��ران ع��ام 1967
عن �إثارة روح الت�صدي والتحدي ،وبعث �إرادة
ال�صحوة وال�صمود لدى الأمة العربية ،ال�شعب
العربي عامة ،ويف دول املواجهة على اخل�صو�ص،
ف�أخذت ه��ذه الأخ�يرة تعمل على �إع��ادة بناء
جيو�شها وت�سليحها وت�أهيلها خلو�ض معركة
قادمة ،حلرب حتريرية �شاملة ،حتمل قناعة
مطلقة ويقينية ب�أنه لي�س هناك من �سبيل غري
احلرب ال�سرتداد ما فقد من فل�سطني والأر�ض
العربية .ولقد �أث��ارت هذه الظاهرة غري قليل
من الده�شة املقرونة بالإكبار لدى الأ�صدقاء
والأع��داء على حد �سواء ،حيث مل يكن لأحد
�أن ي�صدق ب�أن العرب ،وبعد كل ما حدث �سوف
تقوم لهم قائمة قبل عقود من ال�سنني القادمة.
كانت ال�سرعة القيا�سية يف �إعادة البناء مدعاة
لت�سا�ؤالت يف �سائر الأو�ساط ،ال�سيا�سية منها
والع�سكرية ،والفكرية يف العامل كله� ،أما العمل
الفدائي الفل�سطيني فقد اكت�سب قوة مادية
ومعنوية ،وت�صاعد بفعالية عالية �أق�ضت
م�ضاجع العدو ،وبتت الرعب يف �أو�ساط �شعبه،
مما كان له �أثره يف ت�ضا�ؤل الهجرة �إىل فل�سطني
من ناحية ،وتزايد الهجرة املعاك�سة منها ،من
ناحية ثانية ،ناهيك عن �أث��ره على االقت�صاد
الإ�سرائيلي واحلياة االجتماعية ،بحيث �أم�ست
احلياة هناك جحيم ًا باملعنى الدقيق للكلمة.
•••
كانت متطلبات ال�صمود ومقوماته والإعداد
ملا هو قادم هائلة ،وعالية التكاليف على غري
�صعيد� ،إىل درجة تبعث على الي�أ�س ،لوال اليقني
الثابت والإرادة امل�صممة واملعنويات عالية
الذروة ،مما حال دون ما ي�أمله العدو من انهيار
حتمي بعد تلك الهزمية ،ذل��ك �أن��ه ك��ان معب�أ
مبقوالت ومفرتيات و�أباطيل لقنه �إياها كبار
ع�صاباتهم القدامى ،من قبيل (�أن العرب قوم
غري حماربني) ،و�أنهم (متخلفون) �أمام النفوق
ال�صهيوين التكنولوجي القادم من الغرب ــ وما
�إىل ذل��ك ،م��ن م��ق��والت ���س��ادت لديه زم��ن� ًا غري
ق�صري.
•••
بغتة ،وم��ن دون مقدمات ملحوظة فوجئ
ال��ع��دو ،وال��ع��امل ك��ل��ه� ،صبيحة ال�����س��اد���س من
ت�شرين بوقوف العمالق العربي على قدميه من
جديد ،وانق�ضا�ضه على الغا�صب املحتل يكيل له
ال�ضربات القا�صمة املوجعة يف كل مكان ،فيثبت
من ثم معاين كبرية وك��ث�يرة ،ويحطم �أوه��ام� ًا
خلبية باتت كامل�سلمات التي ال تقبل جد ًال وال
نقا�ش ًا ،منها على �سبيل املثال:
 1ــ �أثبتنا للعامل �أن �أ�سطورة (�إ�سرائيل التي
ال تقهر) باطلة من �أ�سا�سها ،و�أنها مل تكن غري
وهم كبري عا�شته طوي ًال.

 2ــ �أثبتنا لأنف�سنا �أو ًال ،ثم للعامل ب�أننا
نقدر على القتال واملناجزة عندما نريد ،و�أننا
بالقوة ق���ادرون على ا�سرتجاع حقوقنا التي
اغت�صبت بالقوة الغا�شمة.
 3ــ �أثبتنا لإ�سرائيل نف�سها ،قبل �أي �أحد
�آخ���ر ،ب��أن��ه��ا ك��ان��ت ه��ي �أي�����ض � ًا تعي�ش يف وهم
خلقته هي و�صدقته مبا جبلت عليه من غرور
�أحمق ،و�أن العرب �أم��ة ال تقل عن غريها من
الأمم قدرة على ا�ستخدام تكنولوجيا الع�صر
ومعطياته.
لقد مت حتقق الن�صر املبدئي الهائل هذا بف�ضل
املفاج�أة التي �أذهلت العدو و�أو�شكت �أن ت�شل
حركته متام ًا .لكن توقف اجلبهة امل�صرية عن
التقدم ب�أمر من الرئي�س �أنور ال�سادات ــ بتواط�ؤ
مع وزير خارجية �أمريكا هرني كي�سنجر ــ �أتاح
جلي�ش العدو الفر�صة لنقل الكثري من قواته
على اجلبهة امل�صرية �إىل اجلبهة ال�سورية.
�صحيح �أن اجلي�ش ال�سوري وا�صل القتال منفرد ًا
غري �أن ق��وة عربية مبفردها مل تكن يف ذلك
الوقت قادرة على الت�صدي للقوة الإ�سرائيلية
ال�ضاربة امل��دع��وم��ة بالقوة الأمريكية عدة
وعتاد ًا ،ف�ض ًال عن الدعم املعنوي والنف�سي وما
لها من نفوذ على امل�ؤ�س�سات الدولية كهيئة الأمم
املتحدة وجمل�س الأمن.
كان توقيع ال�سادات التفاقيات �سرية وعلنية
مع العدو (�سيناء واحد و�سيناء اثنان وكامب
ديفيد) تكبيل م�صر متام ًا ،وعزلها عن �أمتها
العربية مما ترك �آثاره على املنطقة كلها ،ولي�س
ما تعي�شه وتعانيه املنطقة اليوم ،مما ال يجهله
�أح��د� ،إال �إح��دى نتائجها .بل �إن م�صر ذاتها
�أم�ست رهينة للإرادة الأمريكية ــ الإ�سرائيلية،
ال �سيما و�أن �أمريكا تقدم لها ــ كمكاف�أة لل�سادات
ــ ثالثة مليارات من الدوالرات �سنوي ًا ،لكي تظل
بعيد ًا عن �أمتها العربية وك�أنها لي�ست منها ،مع
�أن املنطق وطبيعة الأ�شياء تقول� :إن العرب
يقوون مب�صر وم�صر تقوى بالعرب ،فاين اليوم
نحن من ه��ذا..؟ نقولها وم��لء نفو�سنا احلزن
والأ�سى ،ال�سيما فيما يتعلق مبا حدث يف �سورية
وما يحدث للفل�سطينيني والق�ضية الفل�سطينية.
�سورية التي ع َّرفها الرئي�س عبد النا�صر على
�أنها (قلب الأم��ة العربية الناب�ض) وفل�سطني
التي طاملا عرفها الإخ��وة امل�صريون على �أنها
د ّرة الوطن العربي مبكانتها العربية والدينية
املقد�سة مب��ا ت��زخ��ر ب��ه �أر���ض��ه��ا م��ن الأم��اك��ن
الإ�سالمية التاريخية وامل�سيحية املقد�سة.
•••
�إنه ليمكنا القول اليوم ،ونحن على يقني مما
نقول ،ب�أنه لو مل يحدث هذا النكو�ص يف اجلانب
امل�صري ،ولو �أن اجلي�شني الأول والثاين ال�سوري
وامل�صري وا�صال مع ًا القتال على اجلبهتني حتى
النهاية لكان ممكن ًا �إيقاع الهزمية الكربى ،ورمبا
النهائية بالعدو الإ�سرائيلي لكيانه كوجود على
الأر�ض الفل�سطينية يف تلك احلرب .لوال ذلك
وما رافقه من �إقامة ج�سر جوي �أمريكي بادر
�إىل �إنقاذ العدو من م�صريه املحتم.
قال ال�سادات يومئذ �إنها �آخر احلروب ،ونحن
نقول �أن��ه ك��ان ممكن ًا �أن تكون �آخ��ر احل��روب،
ولكن مبعنى �إزالة الكيان ال�صهيوين من الوجود،
وبزواله تنتفي احلاجة لأي حرب �أخرى� .إال �أن
هذا ما هو قادم دومنا ريب ،بف�ضل حرب ت�شرين
التي كانت منعطف ًا �إىل الطريق التي ال طريق
غريها لتحرير فل�سطني .ومن �أهمها قيام حمور
املقاومة بامتداداته اجلغرافية وقوته الرادعة
املهيبة يف �أيامنا هذه التي تب�شر ب�أننا �أ�ضحينا
على عتبات معركة التحرير الكامل ال�شامل
للأر�ض الفل�سطينية والعربية والقد�س عا�صمة
لفل�سطني ما قبل عام  1948و�إىل الأبد.
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طائر النار
•�إبراهيم عبا�س يا�سني ( �إىل ذكرى ال�صديق ال�شهيد من�صور هالل )
مل تزل تن�ضجهُ ( حورانُ ) حتى العظم

َعـــــــ ُّلـــــــــوا جــِـــــــدا َر الــــــــــغـَـــــــــــدْ ِر ..
فـــــــــــــــــــــــي َوطـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــي ..
فــَـــــــــنـــــــــــــو ُر الـــــــــــ�شــَّــــــ ْمــــــــــِـ�س ..
�ض حـِــــ�صـَـــــــا ْر ..
ـــر ِ
َلـــــنْ يــَــخـْــبـــو بــِـفــ َ ْ
زيـــــــدوا ظــَــــــــال َم الــــــــــقـــَـــــــهـْـــــــ ِر ..
تــَــــــ�شـْــــــــريـــــــــد ًا وتـَــــقــْــــتــــــيـــــــ ًال ..
فـَـــــ َلـــــــــيـ ْ ُ
ــــــــــم ..
ـــــــــل الــــــــــظــُّــــــــ ْل ِ
يــُـــهـْــــ َز ُم مـــِــــنْ ِ�ضـــيــــاءِ نــــهـــــــــــــا ْر ..
ــم ..
َ
والــحــقُّ َ ..لــنْ يـَـخْ ــ�شــى َبــنـَـا ِدقــ َ ُك ْ
وال �صــَـــــــــــ ْو َت الــــــــمـــــــنـــــــايــــــــــا ..
ـــم ..
فــــــــــــــــــــي قــَــــــــــنـــــــــابــِـــــلــــ ُك ْ
�أو الإعـْـــــــــــــــ�صــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ْر ..
•••
ُ
ــــــــــلــــــــيـــــــــل الــــــــــــــحـــــــقـــــد ..
غـ َ
ــــم ..
فــــــــــي � ْأع
ِ
ـــــــمـــــــاق �أنـْــــفـُـــ�ســـ ُك ْ
ـــــــــــــل ..
َو ُح
ِ
ُّ
ـــــــــــــــــب الــــــــــــــقــَـــــتــ ْ
ــم ..
يـَـــــ�سـْــــــــ ِري فـــــي مـَــــ�شـَـــاعـِـــ ِركـُ ْ
و�أكــــــــثــــــــــــــر مـــــــا يـُـــفـَـــ ِّرحـُـــ ُك ْـم ..
مــــــــــــــــاء الأبــْـــــــــــــ ِريــــــــــــــــــــاءِ ..
ِد
ُ
وتــــــــ�شـــــــــــريـــــــــدٌ ونــــــــــــــــــــــــــا ْر ..
ــــــــــقـــاء ..
ُ
لـــــــكــــنــــــنـــــــي الــــــــعــــَـنـ ْ
ــــــــم ..
تــَـــقـْـــــوى مـِـــــنْ َجـــرائــِــمـِـــــ ُك ْ
ــركــانِ �شــامـِـخـ َ ً
وتـَــنـْــ َه ُ
ــــــة ..
ـــ�ض كـــا َلــ ُب ْ
ــــم ..
ِلــــــتـَـــــدْ حـَـــــ َر عـُـــنــ ْ ُ
ــ�صــــ ِريــَّـــتـَــــ ُك ْ
ــــــــــرج عــِــــــ َّزتــِــــــنــــــــا ..
وتــَــــــــزْ َر َع مـ َ ْ
مـَـــجـْـــد ًا َ ..و�سـُــنـْــبـُــ َل ً
ـــــة  ..وغــــــــــــار ..
ـــم جــــــــوعــــي ..
َو َلـــــنْ يــُــــجـْــــديـــــكـُ ُ
•••
ــــطــــيــــم ِل ُ
ـــ�ضـــلــــوعــــــي ..
ُ
وال الــــتـَّـــحـ ْ
ونـ َ ُ
ـــــزْف دَمــــي كـــمـــا الأنــْــــــهـــــــــــا ْر ..
�أنـــــــا الأ�سـْـــــــطـــــــــور ُة الـــــ ُكـــــ ْبــــرى ..
دق الــــ َعــــزْ ِم و الـــ ُب�شــــــْـــــــرى ..
بـــــ�صـِــــــ ْ ِ
وتـــــاريــــــخـــــي �شـُــــمـ ْ ُ
ــــوخ الغـــــــــــــار ..
ــد لـَــنْ تـَـــدْ مـَــــــ ْع ..
فـَـــقـُــــدْ ُ�س الــــمـَـــجـ ْ ِ
�شعب الـــــــحـ َ ِّ
ــــــر َكـــــــــ ْع ..
َو ُ
ـــــق لـَـــــــنْ يــ َ ْ
ـــــل �إرا َد ِة الــــــــثــُّــــــــــــــــــ ّوا ْر ..
بــِــــفــَـــ�ضـ ْ ِ
ـــــــة �شـــَـــــمـَــــــخـَــــتْ ..
�أنـــــــا مــِـــــــنْ �أُمـ َّ ٍ
ــــــن الـــــ ُعــــــال َوفــَـــــخـَــــا ْر ..
َومــِــــــنْ َوطـ َ ِ
فـــــــــلـــــــــ�ســـــــــطـــــــيـــــــــنــــــــــــــــــي ..
َومـِــــــــنْ عـَـــــــــ َر ِب الإبـــــــــاءِ �أنــــــــــــــا ..
رفـــــــاتـــــي فــــي الـــــــثــــرى نـــــــــ ّوار ..
ـــدي َوطــَــــــنـِــــــــي ..
بـــِـــروحــــــي �أفـْــتــ َ ِ
ِلــــــنــَـــحـْــــيــــا فـــي الـــ َوطــَــنْ � ْأحــــرا ْر ..

�أرتدي النا َر ..
ّ
..
الوقت اخلرايف ..
انه�ضي ياامراة
ِ
كبرْ ًا ورجولةْ
لل�صيف ..
البحري
اكك
ِ
افتحي �ش ّب ِ
ّ
ال�ضياء
و�أعرا�س
غفلة منا على الليلِ انت�صار ًا
فا�ستوى يف
ٍ
ْ
وبطولةْ
�أرتدي النا َر ..
وقد �أ�ستبقُ
• • •
ال�سري
موعدك
الريح �إىل
ِ
ّ
َ
العر�س الطفو ّ
يل ..ا
�أيها
..
ُ
لذي �أين َع يف جوع البالد امل�ستحيلةْ
يف �آخرة الليلِ ..
َ
اجلرح الرجو ّ
يل ..
�أيها
الليلة
القلب ما ُي�سكرنا
فهاتي من نبيذ
ُ
ِ
عينيه �أقما ُر الطفولةْ
الذي ت�ضحك يف
..
ِ
وانت�شاء
رق�ص ًا
أعلم – فارقتَ املواعيدَ ..
كيف – ال� ُ
ْ
وخلّفتَ الأنا�شيدَ التي غ ّن ْيتها عمر ًا
أمر ..
خمر وال � ٌ
يوممُ نا ٌ
ووجهُ
الدماء
جتلوه
ر
املك�سو
القمر
و�أم�سيت بعيدا
ِ
ْ
ْب� النّب ّيني
قادم ياامر�أة القلب ..
ٌ
ثم ها�أنت تعود اليو َم يف ك� رْ ِ
�شهيدا !
جمر
و�أدري لي�س من يف كف ِّه ٌ
ماء
• • •
كمن يف كفّه العزالء ْ
الالئقُ
بالن�صر ..
أيها
�
•
• •
ِ
ن�شد ُه �شعر ًا و�آم���االً
ُ
..اليكذب الوعدَ ..
قادم
وبالفجر ال��ذي ن ِ
ٌ
ُ
م�ضيئات ..
القلب ..
ملاذا تذرفني
ٍ
َ
ُ
الليل و�أه��دت��ن��ا �إىل امل��وت
�إذا م��ال� ّي� َ�ل
لياليك الطويلةْ ؟
يف منفى
ِ
العوا�صم
قادم ..
ٌ
ْ
�سطّ
الع�شقُ
الفدائي الذي ر بالنور
�أيها
دم ي�شدو ..
�أب�صره الآن على مر�أى ٍ
ّ
املالحم
ات ..
قريب ًا كع�صافري الع�ش ّي ِ
ْ
به ّي ًا كالطفولةْ
الدرب ..
رمبا �ض ّيعنا يا�صاحبي
ُ
القلب ..
مفرتق
على
احلب
يخذلنا
وقد
�شاخم ًا ي�أتي
ِ
ُّ
موا�سم
أعرا�س وال حتلو
تخ�ضر �
فال
�أليف ًا كحكايات املح ّبني ..
ُ
ْ
ّ
كالبكاء
�شج ّي ًا
�إمنا الب�أ�س ..
ْ
أحداق ..
ح�سب الأمل املر�سوم يف ال
عينيه ..
احلائر يف
الفرح
ي�ستبيه
ِ
ِ
ُ
ُ
م�ساء
واحللم الذي خ ّب�أه ذات
الفجر مازال على �أبوابنا يحبو
�أن
َ
ْ
قتيلةْ
آمال ُمد ّم ٍاة
أعياد
و�أن الوطنَ املنذو َر للأ�ضواءِ مازال يقاو ْم
�سجينات و� ٍ
ٍ
منذ � ٍ

• حكمت فرح

من وحي ت�شرين

� ٍآت من ّ
وق م�شتاق ًا ملن ركبا
ال�ش ِ
��رب���ا
����وج
		
ِ
ال��ب��ط��ول��ة م�� ّي��ا���س�� ًا ب��ه��ا َط� ِ
م� َ
أعماق يدفعني
وهج من
احلب يف ال ِ
ٌ
ِّ
ُ
َ
ً
وج��ب��ا
		
ك��ي��م��ا �أق�����ِّ��ض���ي �إل��ي��ه��ا واج���ب���ا َ
هذي هي ّ
ال�شا ُم يف �شعري تعاتبهُ
ُ
�شق �إن مل َي� ْق� َب��لِ ال َع َتبا
م��ا
		
قيمة ال ِع ِ
هذي هي ّ
ال�شام يف َ�ص ْدري وو ْر َد ُتها
����روح والأح���ل���ا َم والع�صبا
		
ت��ع��ا ِن� ُ�ق ال� ُّ
ما م َّرت َّ
�سبب
ال�شا ُم يف �شعري بال ٍ
و�إن���ه���ا ال���ي���وم ����ص���ارتْ ل��ل����ّ�ش��ذا �سببا
		
ُ
احلبيبة كم َغ َن ْي ُتها �أدب ًا
هي
وك���م ن�����س��ج��تُ ل��ه��ا م��ن وه��ج��ه��ا الأدب����ا
		
فاخرت فيها جموع النا�س قاطبةً
ُ
ف��امل��ج��دُ يف ال��� ّ��ش��ام يف �أي��ا ِم��ه��ا ان�سكبا
		
قلبي مع ّ
ال�شام �أحياها وقد رف�ضتْ
خ� َّ
��ط ال��ع��م��ال� ِ�ة واخ���ت���ارتْ ���ض��روب �إ َّب���ا
		
عودوا عن ال�شام ال جدوى ملن حلموا
ب��رج��ع� ِ�ة ال�����ش��ام ع���ن َد ْر ٍب ل��ه��ا ُكتبا
		
ت�شرينُ قب َل َك ما ل َّو ْحتُ �أ�شرعتي
���ر ُت ُم��غ�ترب��ا
		
وال اع�ت�رف���تُ ب������أين �� ِ���ص� ْ

َ
الرحيل فهل تدري لنا �سبب ًا
�أخ�شى
		�إين ت���رك���تُ ����ش���را َع ال�����ش��ع� ِ�ر ُمنت�صبا
رجعتُ � ُ
آخذ من ت�شرين تذكرتي
فبعدَ ت�شرينَ �أ�ضحى قحطنا َخ ِ�صبا
		
َ
ألعب على بردى
وقبل ت�شرين مل � ْ
وال ع��ت��ب��تُ وال �أح���ب��� ْب���تُ م���ن َع � َت��ب��ا
		
أرجعت َني وطن ًا
وبعد ت�شرين قد � ْ
ال�س ِلبا
		
وق��ب��ل ت�����ش��ري��ن ك��ن��تُ امل��وط��ن ُّ
وكنتُ �أكر ُه �أن � َ
ألقاك منزعج ًا
الآن �أَ ْع���� ُب����دُ ف��ي��ك ُ
��م والغ�ضبا
		
احل��� ْل� َ
ن�ضا ُلنا احلقُّ �أن نرقى بوحد ِتنا
و ُن��رج�� َع الأر�����ض م��ن ب���ا ٍغ لها اغت�صبا
		
َ
�أ�سل�ستَ قيدَ ك يا بنَ
ال�شعب فانطلقتْ
ِ
ُت��ع��ان��ق ال��� ّ��ش��م���� َ�س والآم� َ
وال�سحبا
�����ال
		
ُّ
َ
يا �أُختَ
يد ْي
خولة يا
�سمراء ليت ِ
ُ
�ك م�����س��ل��و ًال وم��ن��ت��� ِ��ص��ب��ا
		
ت���ك���ونُ ���س��ي � َف� ِ
ُم ِّري على ّ
وه َج طلع ِتها
ال�شم�س كوين ْ
واجل�����وزاء ُّ
وال�شهبا
ال��ري��ح
وج����اوري
		
َ
َ
َ
عليائه ُق ُب ًال
البعث يف
و�أمطري
ِ
��م وهبا
		
ي��ا ِع���� َّز َة ال��ب��ع� ِ�ث يف ت�شرينَ َك� ْ
قيم
ب�شا ُر
يقب�س من ٍ
ُ
هدي ومن ٍ
ل��ي�����س��ت��ع��ي��دَ ل��ن��ا احل�����قَّ ال�����ذي � ُ��س��ل��ب��ا
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م�ضيق هرمز والقر�صنة
الأمريكية والبريطانية
•ح�سني مهدي �أبو الوفا
�إن موقع منطقة اخلليج اجلغرافية جعل منها مركز ًا جتاري ًا مهم ًا
على مر التاريخ وكانت التجارة ت�شكل مورد ًا اقت�صادي ًا رئي�س ًا من
م��وارد املنطقة وحكر ًا لأبنائها من التجار وهم �أ�صحاب ال�سفن.
كذلك ال��ذي��ن كانت تربطهم ع�لاق��ات جت��اري��ة وا�سعة م��ع الهند
وباك�ستان وجنوب �شرق �آ�سيا و�أفريقيا و�إي��ران و�سواحل البحر
الأحمر ،و�أن هناك موانئ مهمة ما زالت تتمتع باملكانة القدمية
نف�سها مثل م�سقط ومطرح والبحرين ور�أ���س اخليمة وال�شارقة
ودبي .ولقد �أخذت هذه العالقات التجارية ت�ضعف على مر الزمن ،نتيجة
ال�سيطرة اال�ستعمارية وحتطيم بريطانيا لأ�سطول عمان التجاري
ال�ضخم ،ومناف�سة ال�سفن الربيطانية احلديثة التي حتتكر الآن معظم
عمليات ال�شحن �إىل البلدان الآ�سيوية الأفريقية و�أهم �صادرات �إمارات
اخلليج هي التمور والفواكه والتبغ وق�صب ال�سكر والقطن والعطور
والأ�سماك والل�ؤل ؤ� وال�صدف ،ومن املعادن �أك�سيد املديد وامللح والفحم
والبرتول وال�سماد الطبيعي.
حمالت الغزو وراء قوافل التجارة:
�إن تاريخ االحتالل الأمريكي ملنطقة اخلليج يرتبط �أوث��ق ارتباط
بتطور النظام الر�أ�سمايل يف �أورب��ا ،ولقد احتل اخلليج العربي �أهمية
بالغة يف �إ�سرتاتيجية ال��دول الأوروبية منذ فجر الع�صر اال�ستعماري
وبعد االكت�شافات اجلغرافية التي عجلت قيام الثورة التجارية يف �أوروبا
فقد كان الباعث وراء حركة االكت�شافات اجلغرافية وارتياد البحار
املجهولة للم�ستك�شفني �أمثال :فا�سكودي غامان الربتغايل ،وكري�ستوفر
كولومب�س الإ�سباين ،وغريهما هو البحث عن جماالت و�أ�سواق جتارية.
خ��ارج حو�ض البحر املتو�سط ال��ذي ك��ان يف ذل��ك الوقت حكر ًا خا�ضع ًا
لتجار البندقية ..وبعد اكت�شاف طريق ر�أ���س ال��رج��اء ال�صالح حول
�أفريقيا يف ع��ام 1499م �إىل الهند وب��ل��دان ال�شرق الأق�صى واخلليج
العربي �أخ��ذت ال��دول البحرية التي متلك الأ�ساطيل التجارية تتطلع
بنهم �إىل ث��روات ال�شرق ،فكانت �سفن التجار الربتغاليني وغريهم من
الأوروبيني ت�أتي حاملة الب�ضائع �إىل البلدان الآ�سيوية وتعود حمملة
بال�سلع واملنتجات ال�شرقية �إىل �أوروب��ا ثم �سرعان ما كانت تعود وراء
هذه القوافل التجارية حمالت الغزو الع�سكرية الأوروبية الأمريكية
لل�سيطرة على امل��وان��ئ وم��راك��ز ال�ث�روات يف ال�شرق الأم��ر ال��ذي �ساهم
بدرجة كبرية يف منو وازده��ار الطبقة الر�أ�سمالية التجارية يف �أورب��ا
وكان امل�ستعمرون الربتغاليون هم �أول من و�ضعوا �أقدامهم من الأوروبيني
على �شاطئ اخلليج يف عام 1508م حيث قاموا باحتالل (م�ضيق هرمز)
وبع�ض اجل��زر عند مدخل اخلليج وبنوا القالع احلربية هناك غري �أن
ن�شاط القرا�صنة الأمريكيني والربيطانيني والأوروبيني الذين اجتذبتهم
الغنائم الكبرية على هذه الطريق البحري التجاري اجلديد جعل �إقامة
الأمريكيني والربيطانيني يف اخلليج �أمر متعذر ًا غري م�ستقر و�شهدت مياه
اخلليج بعد ذلك �صراع ًا رجعي ًا بني الهولنديني والفرن�سيني والربيطانيني
من �أجل ال�سيطرة على اخلليج ومنذ بداية القرن ال�سابع ع�شر �أخذت
�شركة الهند ال�شرقية التجارية الربيطانية تر�سل بعثتها التجارية �إىل
�سواحل اليمن يف  1609ومتكنت بريطانيا من �أن تقدم لها وكالة جتارية
يف (النم�سا) �أهم ميناء يف اليمن ،و�أن حتتكر ال�شطر الأكرب من جتارة
اليمن ،وبالذات ال�سفن .وكان ذلك قبل �أن تتمكن (بريطانيا من احتاللها
بالقوة �سنة  .)230ومن الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر �أخذت
بريطانيا تب�سط نفوذها و�سيطرتها اال�ستعمارية ر�سمي ًا على املنطقة
و�أن تقيم املراكز التجارية يف املواين املهمة وتزرع القواعد الع�سكرية
�إىل جوارها حلرا�سة وت�أمني عمليات النهب التي تمُ ار�سها �شركاتها وذلك
على امتداد ال�ساحل اجلنوبي وال�شرقي ملنطقة اخلليج مبا يف ذلك جزر
البحرين ومل ي�� ِأت القرن الع�شرون حتى كانت بريطانيا قد متكنت من
الق�ضاء على كل �أثر للمناف�سني اال�ستعمارية الربتغاليني والهولنديني
والفرن�سيني وامتدت �إمرباطوريتها التي ت�ضم الهند و�سيالن وبورما
وماليزيا و�سنغافورة والفلبني حتى هونغ كونغ يف ال�شرق الأق�صى.
وقد �أخذت �أهمية اخلليج ال�سيا�سية االقت�صادية والع�سكرية تتزايد
بعد افتتاح قناة ال�سوي�س وبعد �أن مت ظهور البرتول يف ال�شرق الأو�سط
يف �إي��ران وال��ع��راق والكويت ما �أ�شعل �صراع ًا ح��اد ًا يف جم��ال املناف�سة
على ال��ب�ترول بني االح��ت��ك��ارات الإمربيالية الأمريكية والربيطانية
والفرن�سية ،ومل تكن هذه �سوى البداية ومن ذلك التاريخ �أخذت الواليات
املتحدة الأمريكية املطامع اال�ستعمارية يف اخلليج العربي والعراق �إىل
يومنا هذا؟

د.ح�ســن حميد

يا بوران ..قويل عا�ش بابا!
ــ1ــ

كنت طف ًال� ،آنذاك!
فعرفت الأر����ض ،واحل��ق��ول ،ورج��وم احلجارة،
وال��دروب ،والغدران ،والأزه��ار الربية ،والطعوم
احللوة واملرة ،و�شروق ال�شم�س وغروبها ،والليايل
التي ت�ؤن�سها القناديل ب�أ�ضوائها ال�شحيحة،
والأح���ادي���ث ال���دائ���رة ح���ول ال��ق��رى وال��رع��ي��ان
والأحالم ،والوحو�ش الكا�سرة ..مثلما عرفت �أمي
بالهدوء التام ،والهد�أة التامة ،وال�شوق العميم،
ف�صارت الأر���ض بعالماتها التي ركزتها الأي��دي
البانية هنا وهناك� ..أمي �أو تكاد!
ــ2ــ
ه��ن��اك ،يف قريتنا [ن���ع���ران] اجل��والن��ي��ة
القريبة من الكمرك ،والعليقة ،والكمرك منطقة
ع�سكرية كانت ت�شكل لنا روح الأم��ان ،والعليقة
قرية معلقة ف��وق ت�لال متعددة حتيط بالدرب
الهابط من القنيطرة �إىل قريتنا [نعران]
�إىل ج�سر ب��ن��ات ي��ع��ق��وب ال��راب�����ض ف���وق النهر
املقد�س ،نهر الأردن ،هناك كانت �شواهد حياتي،
ومدونة �أحالمي ،وذكريات طفولتي الأوىل و�أنا
مل �أبلغ ال�سنوات الع�شر بعد ،وكانت حدودي هي
حدود قريتنا ،يف اجلنوب ،وبعد رجوم احلجارة
التي تكاد زرقتها ت�ضيء يف النهارات ،تقف �شجرة
البطم بكامل �أبهتها جم���اورة ل��ل��درب ال�تراب��ي
ال��ذي اختطته الأق��دام ،وقطعان املا�شية ،حتى
ليح�س املرء �أن احلجارة حت ّيدت الدرب خوف ًا من
ّ
مهابته وج�سارته وهو مي�ضي مثل نهر دفوق نحو
البعيد ،فيمر بالتالل والأودي���ة والقرى ،وتلك
هي خرائب الأبنية القدمية التي كانت تتنا�سل
ً
ً
حكاية ،..ويف ال�شمال
حكاية
يومي ًا احلكايات
نبعة امل��اء التي ي�شرب منها �أه��ل البلدة ،وبناء
احل��م��ام ال��روم��اين ال��ق��دمي ب�ساحاته الوا�سعة،
وغرفه ال�ضيقة ،وقنواته املتالقية واملت�شابكة
مثل الأ���ص��اب��ع ،ويف ال��غ��رب الب�ساتني العابقة
بروائح الليمون والربتقال ،الب�ساتني التي تنادي
علينا ب��روائ��ح��ه��ا ال��زك��ي��ة �أن ت��ع��ال��وا ،وحتلّقوا
حول جذوع الأ�شجار وارك�ضوا يف مروج الع�شب،
تعالوا وان��ظ��روا كيف بنت الطيور �أع�شا�شها يف
الأعايل قرب ذ�ؤاب��ات الأ�شجار ،تعالوا وا�سمعوا
زقزقة الطري التي �شغلت العقول وامل��واه��ب كي
تقلدها حني اخرتعت الآالت املو�سيقية ،ويف جهة
ال�شرق ال��ب��ي��ادر ،بقع الف�ضة اخل�صيبة ،ودارة
الطقو�س الرحيبة ،وحا�ضنة غناء الدار�سني
على النوارج ،وغناء �أهل املذاري ،والغرابيل ،ومن
يحملون �أكيا�س القمح والتنب ،وغناء ال�صبايا
اللواتي اقتعدن �أط��راف البيادر و�أغ��م��ار القمح
يف �أح�ضانهن ي�صنعن من ق�صل القمح الأطباق
والقفف واملغمقانات وقد مهرنها ب�أحالمهن الولود
مع كل مو�سم.
ــ3ــ
يف ت��ل��ك ال�����س��ن ال�����ص��غ�يرة ،وع��ي��ت م��ا �أح��دث��ت��ه
املدر�سة من تغيرّ ات جذرية يف حياتنا ،املدر�سة
ذات ال��ف��رادة العمرانية ،وذات اللون املده�ش،
و�سياج التوت الربي ي�س ّورها ،واجلر�س ال�صباحي
يدوي يف �صباحاتها حتى ليكاد يرج �أبواب البيوت
م��ن��ادا ًة على الأط��ف��ال ،تالميذ امل��در���س��ة الذين
وهاجة،
كانوا يخرجون من بيوتهم قناديل �ضوء ّ
حتى لي�صريوا ،حني يجتمعون يف باحة املدر�سة
�صفوف ًا� ،شم�س القرية ال�صغرية الدانية ،وحتى
لي�صريوا رج���ا ًال ..ح�ين يهتفون ح��م��اة ال��دي��ار،
وق�����س��م� ًا ب��ال��ن��ازالت امل��اح��ق��ات ..ع��ن��دئ� ٍ�ذ تطري
�أرواحنا �إىل ذرا بعيدة ال يلحق بها الب�صر ،وال
العقل ،وال اخليال ،وحني يدخلون �إىل �صفوفهم،
نتجا�سر نحن الأطفال ال�صغار ،فنحني �أج�سادنا
ونطويها طي الورق كي ننفذ من ثغرة يف ال�سياج
التوتي ..كي نقرتب من نوافذ ال�صفوف لن�سمع
التالميذ وهم ي��رددون :يا ب��وران ..قويل عا�ش
ب��اب��ا ،ون��ق�ترب ،وق��د ���ش��ال��ت ب��ن��ا ج�سارتنا �إىل

من�صة املدر�سة الباطونية لنم�سح ب�أكفنا الطرية
ال�صغرية على وجه الباطون الناعم ،ثم من�سح على
وجوهنا لت�صري ناعمة المعة مثل �سطح الباطون!
ثم من�ضي لنجمع الأوراق املتطايرة التي حبرّ تها
خطوط الأطفال هنا وهناك ،والعالقة بجذوع
الأ�شجار ال�صغرية ،و�أغ�صانها احلانية ،فن�أخذها
وجنعلها كتب ًا �أو تكاد ،ونقلّد القرائني ،فنقر�أ فيها
اجلملة التي حفظناها غيب ًا :يا ب��وران ..قويل
عا�ش بابا.
ــ4ــ
ويف تلك ال�سن ال�صغرية �أي�ض ًا ،عرفت �شجرة
البطم الهائلة يف ات�ساعها ،وكيف كنا جنتمع نحن
ال�صغار حولها� ،ضاجني �صارخني ،ونحن نحاول
الإحاطة بجذعها الكبري ب�أذرعنا الق�صرية ،كم
�أكلنا من بطم تلك ال�شجرة وكم علكنا ثمرتها
امل�شبعة برائحة ت�شبه رائحة النعناع و�أوف��ى،
وك��م �أخ��ذن��ا معنا م��ن بطمها �إىل بيوتنا ،وكم
�صعدنا �إىل �أعاليها وباحلذر ال�شديد بحث ًا عن
�أع�شا�ش الطيور ،ولكم متنينا لو �أن احلظ يواتينا
فنجيء �إليها لي ًال وق��د ام��ت�ل�أت بطيور ال�براري
كما قال لنا الرعيان .كانت �شجرة البطم مئنا�س ًا
لنا ،ولكل الذاهبني يف الدرب الهابط من قريتنا
(نعران) نحو القرى الباديات مثل �أ�ضواء بعيدة:
ال�سنابر ،وق�صرين ،و�أبو فولة ،وظبية ،والدنكلي،
وعني ال�سم�سم ،وف��اخ��ورة ..كانت �شجرة البطم
حار�سة للظالل الو�سيعة التي جتتمع فيها قطعان
املا�شية وقت ال�ضحى ،و�إليها ت�أتي ن�ساء القرية
من �أجل حلب الأغنام بعد �أن خرجت من املرح
ل��ي� ً
لا ..يا لأوق��ات ال�ضحى يف قريتنا (ن��ع��ران)،
ف��ال�����ض��وء ،وال����دف ،وال��ن��دى ،والأن�����س��ام ،ون��ف��رة
ال��ط��ي��ور ،وال��ن�����س��اء الأي��ب��ات ب���دالء احلليب من
عند �شجرة البطم ،والآي��ب��ات بالدالء من عند
نبعة العني ،كلها ت�صري زينة للقرية ،ويا لأوقات
ال�ضحى التي ت�صري فيها التحيات �أنا�شيد للمحبة.
ــ5ــ
وال �شيء كان يالعب خيالنا ويطري بنا �سوى
ذل��ك الإح�سا�س اجلميل ب�أننا �أ�صبحنا من �أهل
احل�����ض��ور وامل��ك��ان��ة ،ون��ح��ن مل ن��زل يف ال�سنوات
الأوىل من الطفولة ،وذلك حني نحظى ب�أع�شا�ش
الطيور املختفية بني �أجمات ال�شوك قرب رجوم
احلجارة ،كنا نبني (القهاقري) قربها ،كي ن�ستدل
عليها يف املرات القادمة ،وكي ال ندو�سها ب�أقدامنا
ح�ين ي��ط��ارد بع�ضنا بع�ض ًا ،ي��ا لتلك اللحظات
البهيجة حني ت�صري قلوبنا فرح ًا ،وقد عرثنا على
ع�ش ط�ير ،فيه طيور� ،أو بيو�ض ،وي��ا ل�سعادتنا
و�إح�سا�سنا ب�أننا امتلكنا الدينا وما فيها بامتالكنا
ل��ذل��ك ال��ع�����ش ،تلك الأع�����ش��ا���ش ه��ي �شدتنا �إىل
الأر���ض �أك�ثر ،وه��ي التي عرفتنا بها �أك�ثر ،وهي
التي جعلتنا نع�شقها الع�شق الكبري.
ــ6ــ
وح�ي�ن ق��ام��ت ق��ي��ام��ة ال��ب�لاد ط��ل��ب � ًا للمعاين
اخلالدات ،يف حرب ت�شرين ،كان بع�ضنا قد التحق
بخدمة العلم فخا�ض جمد املداحمة مع الأعداء،
ور�أى ر�أي العني �شجرة البطم الهائلة وقد راحت
تهزّ فروعها فرح ًا بعودة �أطفالها �إليها وقد غدوا
�شباب ًا بالفوتيك الأخ�ضر ،وبني �أيديهم البنادق
ال�شقر ،وب�ين �شفاههم هتافهم اخلالد ب�لادي..
ب�لادي! ور�أى ال��واح��د منهم ر�أي العني املدر�سة
�شرعت
ذات اللون املده�ش والبناء الفريد ،وقد ّ
�أبوابها ونوافذها ..فبدت الكتابات الطب�شورية
على �سبوراتها راهجة مثل نداءات طروب ،وبدت
�أ�سيجة التوت الربي مثل مائدة برية ،وقد �سال
�شهد حباتها جما ًال يتلوه جمال.
مر اجلنود قرب املقربة ،وهي يف علوتها
وحني ّ
العالية ذك��روا ا�سم اهلل وق���ر�ؤوا الفاحتة وهم
يهبطون نحو ج�سر بنات يعقوب ،وقلوبهم ترتع�ش
بهتاف يدفعهم بفرح:
يا بوران قويل ..عا�ش بابا.

Hasanhamid55@yahoo.com
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تشرين ..النصر والمجد

حرب التحرير
والقرار العربي التاريخي

ل��ق��د ك��ان��ت احل���رب الكونية
ال��ت��ي �شهدها ال��ع��امل يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين املن�صرم
ك��ارث��ة �أك��ي��دة لي�ست على الأمم
ال���ت���ي ان��خ��رط��ت ف��ي��ه��ا ،وال��ت��ي
اكتوت بنارها وح�سب بل علينا
نحن ال��ع��رب ال��ذي��ن ابتلينا بالنتائج
امل�ستهدفة لنا يف احلالة اجليوتاريخية
ِ
برمتها ف��ف��ي ن��ت��ائ��ج احل���رب العاملية
الأوىل 1918-1914م ،مت حت�ضري
�سايك�س-بيكو لتق�سيم جغرافيتنا على
اال�ستعمار الفرن�سي والربيطاين حتت
ذريعة االنتداب بقرار من ع�صبة الأمم
�آنذاك .ويف 1917/11/02م ّ
مت �إعالن
وعد بلفور ب�إقامة وطن قومي لل�صهاينة
على �أر���ض فل�سطني العربية ،ولو �أ ّدى
احل��ال �إىل طرد �أهلها ،وت�شريدهم يف
�أ�صقاع البلدان العربية الأخ��رى .وقد
ا�ستق�صد �أ�صحاب ق��رار االن��ت��داب �أن
تكون فل�سطني حتت االنتداب الربيطاين لكي تتم حت�ضريات االحتالل ال�صهيوين
ب�إ�شراف دولة وعد بلفور بريطانيا العظمى �آنذاك.ويف فرتة ما بني احلربني العامليتني
عملت الدولة املنتدبة على تهيئة بيئة االحتالل ،و�ساهمت الع�صابات ال�صهيونية
التي �أن�شئت يف قمع مقاومة ال�شعب العربي الفل�سطيني ونتذكر االنتفا�ضات التي قام
بها �شعبنا �ضد االنتداب و�ضد التناذر ال�صهيوين ذي اخلطر امل�ست�شعر يومي ًا .وعليه
ففي ع�شرينات القرن املا�ضي ،ويف ثالثينياته �شهدت �أر�ض فل�سطني املقاومة ومعارك
الرف�ض ملا يجري على �أر�ض العرب ،وكانت قمة هذا الت�صدي معارك 1936م بقيادة
عز الدين الق�سام .ولكن العامل دخل احلرب العاملية الثانية 1945-1939م حيث
يتقرر االن�سحاب
رتّب الإنكليز مع الع�صابات ال�صهيونية يف كل منطقة فل�سطينية ّ
منها لت�أتي �أي�ض ًا نتائج احلرب العاملية الثانية على ح�ساب العرب كذلك .وامل�ستغرب
حني ي�ستذكر الإن�سان العربي اليوم هذا احل��دث الفاجعة من الناحية القومية
على العرب �أن الق�ضية الفل�سطينية قد ت�شكلت �أطرافها من عوامل ثالثة :العامل
العربي ،والعامل الغربي املت�صهني ،والعامل ال�صهيوين .ومنذ ع��ام 1947م عام
التح�ضري الحتالل فل�سطني ب�إدخال مئة �ألف مهاجر يهودي �إىل الأر�ض الفل�سطينية
لي�ستوطنوا فيها َح َ�ض َر يف ذلك العام الطرفان :الغربي املت�صهني ،وال�صهيوين املحتل،
وغاب الطرف العربي �صاحب الق�ضية حيث اجتمعت اجلامعة العربية بعد ت�شكيلها
بانعقاد م�ؤمتر القمة الأول يف �أن�شا�ص يف م�صر عام 1946م ومل ي ُعد م�ؤمتر القمة �إىل
اجتماع ثانٍ �إال يف عام 1952م  ،وكان �أن تولت اجلامعة ما �سموه حرب الإنقاذ ولكن
جي�ش الإنقاذ العربي رغم حالته مل ي�سمح له َم ْن قاده ب�أن يبقى يف املناطق التي كان
يحتلها ويحررها من ال�صهاينة الغزاة ،لذلك مل ُينقذ هذا اجلي�ش الأر�ض ومعلوم من
كانوا قادته وانتهت الكارثة عام 1948م باحتالل فل�سطني بغياب الطرف العربي
من ح�ساب ق�ضيته .ويف العدوانات املتكررة التي كانت الع�صابات ال�صهيونية ت�شنّها
على دول الطوق لفل�سطني مل تتحرك اجلامعة العربية لتعلن عن قومية الق�ضية
الفل�سطينية ،وت�ضع الربامج التحريرية الواجبة باعتبار �أن اجلامعة م�ؤ�س�سة
العرب القومية وم�س�ؤولة عن وجود العرب وم�صريهم على �أر�ضهم التاريخية .وقد
ت�أكد القوميون العرب من ذلك الزمان �أن الوظيفة املر�سومة للجامعة هي عدم متكني
النظام العربي الإقليمي من الت�شكّل لكيال يكون للعرب موقف واحد موحد يت�صدون
فيه للكيان ال�صهيوين على قاعدة قومية املعركة �ضد العدو ال�صهيوين .ويف العدوان
ال�صهيوين الأكرب على الدول العربية املحيطة بكيان العدوان يف  5حزيران 1967م.
كان الطرفان املعاديان الكيان ال�صهيوين ،ودول من �أوروبا (فرن�سا وبريطانيا) ومعهم
�أمريكا حا�ضرين يف العدوان علينا والطرف العربي العامل احلا�سم يتل ّم�س احل�ضور
دومن��ا �أي��ة فاعلية �إقليمية� ،أو دولية تذكر .وبعد ع��دوان اخلام�س من حزيران
ال�صهيو�إمربيايل ا�شتغل الغرب وال�صهاينة على حتطيم الروح املعنوية العربية حيث
جعلوا العرب يف ذهن املجتمع الدويل �شعب ًا متخلف ًا ال ميتلك �أي �شرط من �شروط
احل�ضارة التي �أ�صبحت فيها الأمم وي�أتي رف�ضهم لكيان العدوان لأنه ميثل واحة
للح�ضارة ،والتقدم ال ي�ستطيعون �أن يجاروها .ويف عقابيل عدوان حزيران �شهدت

�سورية كما �شهدت م�صر تخلي العرب
املف�ضوح عن املهام القومية الواجبة لإزالة
�آثار العدوان وك��أنّ الق�ضية الفل�سطينية
خم�صو�صة ب��دول الطوق العربي الأم��ر
ال��ذي جعل م��ن ق��ي��ادة �سورية ممثلة يف
ح��زب البعث العربي اال���ش�تراك��ي تعقد
م�ؤمتر ًا قطري ًا و�آخر قومي ًا حتدد فيهما
املهام الوطنية ،والقومية الواجبة لإزالة
�آثار العدوان ال�صهيوين على �أر�ض العرب،
و�إج��ب��ار الطرفني :ال�صهيوين ،والغربي
املت�صهني على تنفيذ القرار الأمم��ي رقم
 242ت��اري��خ 1967/11/22م ال��ذي
يكفل للعرب با�ستعادة الأر�ض التي احتلها
العدوان لعدم جواز اكت�ساب �أرا�ضي الغري
بالقوة .ويف حتقيق املهام الوطنية التي
قررها امل��ؤمت��ر القومي التا�سع للبعث يف
�سورية �صار �شعار :التحرير والبناء هو
الناظم لكافة عمليات ت�أ�سي�س القوة يف
الدولة ،واملجتمع يف �سورية ،وقد التقت �سورية يف هذا اخلط مع �سيا�سة م�صر بقيادة
الرئي�س جمال عبد النا�صر ،وحدثت تن�سيقات ع�سكرية مهمة يف هذا اخل�صو�ص.
ُ
وق ّ�سمت حينها مراحل الت�صدي للعدو ما بني الت�صدي والردع والتحرير ،و�شرعت
القيادة يف البلدين تعمل على هذا املبد�أ ولكن فاجعة العرب بوفاة الرئي�س عبد
النا�صر يف �أيلول 1970م �أحدثت عقبة مهمة يف هذا ال�ش�أن .وقد تك ّلل ذلك الزمان
بالتعوي�ض العروبي اال�سرتاتيجي من �سورية حيث قام القائد امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد
باحلركة الت�صحيحية لي�ضع فيها احلالة الوطنية ال�سورية يف �أق�صى �صيغة للإعداد
الوطني :ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،والع�سكري حت�ضري ًا حلرب التحرير.
–حالئذ� -أن القائد حافظ الأ�سد قد ّ
غطى فراغ الزعامة العربية بعد
ومن املعروف
ٍ
رحيل عبد النا�صر ما �أجرب الرئي�س امل�صري �أنور ال�سادات عل �أن يوا�صل اجلهود
الع�سكرية التي كان معمو ًال فيها بني �سورية وم�صر .وحني �شعر القائد حافظ الأ�سد ب�أن
الظروف الداخلية يف �سورية وم�صر ،والعربية ،والدولية م�ؤاتية ل�شن حرب التحرير
اتفق مع ال�سادات عليها وحتدّ د قرار الهجوم وتعينّ يوم الهجوم على الكيان ال�صهيوين
يف ظهر يوم 1973/10/06م .ويف ظهرية ذلك اليوم الأغر َح َ�ض َر الطرف العربي
بقرار حافظ الأ�سد �إزالة �آثار العدوان ال�صهيوين يف اخلام�س من حزيران 1967م
لأول مرة يف تاريخ ال�صراع العربي�-ضد ال�صهيونية .وبقرار الهجوم العربي الأول
غيرّ حافظ الأ�سد خارطة ال�سيا�سة العربية التي كانت تفر�ضها املمالك وامل�شيخات
املتعاملة مع الغرب املت�صهني �ضد الق�ضايا العربية العادلة ،واحلقوق التاريخية
للعرب .وعلى �أر�ض اجلوالن حني اندفع جي�شنا البطل وك�سر �شوكة العدو املتغطر�س،
ّ
وحطم �أ�سطورة اجلي�ش الذي ال يقهر ،وكذلك على �أر�ض �سيناء بعد �أن اجتاح اجلي�ش
امل�صري خط بارليف حتققت قومية املعركة حيث توافد العرب للم�شاركة يف حرب
ح�صتهم من الن�صر .فالدم ال�سوري ،وامل�صري فر�ض قومية املعركة،
التحرير واكت�ساب ّ
وهزمية اجلي�ش ال�صهيوين جعلت دول العامل وعلى ر�أ�سها �أوروب��ا تعرتف بالق�ضية
الفل�سطينية ،وباحلقوق امل�شروعة للعرب يف �إزالة �آثار العدوان خا�صة حني زالت من
�أذهان املجتمع الدويل فكرة الكيان ال�صهيوين الأقوى ،وبدت حالته منذرة بالتدهور
حتى قامت �أمريكا و�أطل�سيوها ب�إنقاذه .ومنذ حرب التحرير اكت�شفت �سورية �أن رئي�س
م�صر يريدها حرب حتريك فقط ،وعليه فقد تكثفت اجلهود ال�سورية بقيادة القائد
امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد بطل هذه احلرب من �أجل منع ال�سيا�سات الغربية من االلتفاف
على النتائج العظيمة لها خا�صة حني جاء اجتماع اجلمعية العامة للأمم املتحدة
عام 1974م ليكون اجتماع ًا للعرب وق�ضيتهم العادلة يف فل�سطني والأرا�ضي العربية
املحتلة .ومنذ حرب التحرير  1973و�صورة العرب املقاومني هي التي تكتب التاريخ،
وهذا هو ال�سبب املهم وراء احلرب الإرهابية الكونية على بلدنا اليوم الذي يعي�ش
الربع ال�ساعة الأخري لالنت�صار.

تشرين ..النصر والمجد
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�سورية بكلماتها الم�ستوحاة
من ذكرى ت�شرين التحرير تعانق
�أيقونات الزمان

ت�شرين

7

• د .ا�سكندر لوقــا

• ب�سام عمران
ت�ستنه�ض الذاكرة العربية لتجدد اليوم وم�ضات منارات عزتها كلما ا�ستعاد احلا�ضر عينة
من �سطور املا�ضي وخا�صة تلك التي لونت بالون بيارق فرح االنت�صار فالذاكرة ال�سورية التزال
مفرداتها تنب�ض عزة وكرامة وال�سيما عندما تقف على عتبات حمراب ذكرى حرب ت�شرين
التحريرية التي قادها الرئي�س امل�ؤ�س�س حافظ الأ�سد  ..ت�ستذكر كل الذين عانقوا تراب الوطن
ولبوا نداءات الإن�سانية لينف�ضوا عن كاهلها �صد�أ الكذب والرياء واالف�تراء ففي ال�ساد�س من
ت�شرين عام  /1973 /تعانقت الأكف العربية وامتزجت الدماء لتعطر �أر�ض اجلوالن و�سيناء
م�سقطة العديد من جمل الأوهام التلمودية ورا�سمة معابر جديدة للأمل العربي وعندما �أدرك
�أعداء الأمة خطر هذه املعابر على �أطماعهم بد�أ فحيحهم ال�شيطاين لإغالق كل م�سالك الأمل وان�صب
جهدهم على ترحيل كل ق�ص�ص وحكايات البطوالت من �أيقونات ذاكرة التاريخ فعمل ال�شيطان الأكرب
املتمثل بالتحالف ال�صهيو �أمريكي على تفخيخ جمتمعاتنا العربية ب�ألغام الإرهاب وخا�صة يف �سورية
منذ ثمانينات القرن املا�ضي وحتى اليوم لإجها�ض كل �أمل عروبي بتوحيد طاقات وقدرات الأمة ور�ص
�صفوف �أبنائها ملواجهة الأطماع ال�صهيونية والأمريكية وهاهي اجلراثيم امل�صنعة يف خمابر وا�شنطن
وتل �أبيب تعي�س ف�سادا يف املنطقة لت�صدع ما �أمكنها من حماور ومرتكزات االهتمام بق�ضية العرب
املركزية فل�سطني التي حتاول �سكاكني التكفري ذبحها من الوريد �إىل الوريد خدمة خلرافات التلمود
عرب ا�ستهداف قلب العروبة وح�صنها الباقي (�سورية ) املكللة ب�أريج دماء ال�شهداء .
على عتبات حمراب ذكرى حرب ت�شرين التزال حناجر ال�سوريني و�أبناء الأمة التي جتري يف
عروقهم دماء العروبة ويفوح من جبينهم �شذى اليا�سمني الدم�شقي املو�شى بعبق التاريخ ت�صدح (( :
� ..سورية يا حبيبتي �أعدت يل كرامتي � ..أعدت يل هويتي  ))..ف�سورية اليوم �شعبا وجي�شا وقيادة
كانت و�ستبقى هي  ..هي ت�صنع املعجزات وتطوي امل�سافات لت�سمع العامل هم�سات ترابها و�أحلان �أبنائها
الذين كحل العزم �أعينهم للت�صدي لكل معتد على �سيادتها ولتعلن �أن �أر�ض الطهر ال ُت�ستباح  ..و�أن
عزتها وكرامتها م�صانة ب�سواعد الرجال  ..رجال اهلل يف امليدان اجلي�ش العربي ال�سوري لي�سمو وطنهم
ويرتفع نحو ف�ضاءات تعانق رحيق النور املت�صاعد كل �صباح من رائحة تراب �سورية ..
�إن ال�شعب ال�سوري �سيقطف ثمار ت�ضحيات �أبنائه قريبا والتي دونها التاريخ الإن�ساين �ضمن دفاتر
حكايات �أ�ساطريه فهو الآن وغدا �سيبقى يزين هامات �أبناء املجد يف امليدان فه�ؤالء مل ترهبهم اخلطوب
ومل ولن يالم�س دوائر بطوالتهم املجدولة فوق قالع الزمن الي�أ�س لذلك �سنبقى �سوريني مبفردات
كلماتنا نعانق �صدر الزمن  ..لت�سكن الأجماد ال�سورية الذاكرة العاملية والعربية
•••
�إن تراتيل �أنغام االنت�صارات ال�سورية امل�ؤطرة بجماليات جمدولة على �أرواق كل الأزمنة ال�سورية
�سنقطف ثمارها قريبا فهي الآن وغدا �ستبقى تزين هامات �أبناء املجد يف امليدان  ..فه�ؤالء مل ترهبهم
اخلطوب ومل ولن ي�سكن الي�أ�س م�ضاربهم لذلك �سنبقى �سوريني مبفردات كلماتنا و�أبجدية �صمتنا نعانق
مفردات الزمن  ..ف�سورية ب�صمت جراحها تنت�صر على غوغاء ال�ضجيج لت�سكن الأ�سطورة ال�سورية
الذاكرة العاملية والعربية  ..لذا ي�ستلهم �شعبنا من عبق ذكرى انت�صار ت�شرين
وم�ضات النور لتالم�س وجودنا املثقل بالأرق والهموم ومع ذلك يبقى لنب�ضات القلب مت�سع من الأمل
ت�ؤكدها العيون املت�أملة جماليات طبائع روح املجتمع ال�سوري املتوثبة لنهو�ض جديد يف�سح املجال
لكتابة �سطور تنف�ض عن كاهلنا غبار التعب لنعانق �ضوء ال�شم�س الذي ميد �شجرة �أمنياتنا كل �صباح
ب�أنغام تراتيل معطرة ب�شذى فرح االنت�صار .
�إن االنت�صار امل�ؤطر بال�صمت �سنقطف ثماره اليوم وغدا و�سيبقى يزين هامات �أبناء املجد يف امليدان
فه�ؤالء مل ترهبهم اخلطوب ومل ولن ي�سكن الي�أ�س م�ضاربهم لذلك �سنبقى �سوريني مبفردات كلماتنا
و�أبجدية �صمتنا نعانق �صدر الزمن  ..ف�سورية رغم جراحها تنت�صر على غوغاء ال�ضجيج لت�سكن
�أجماد الذاكرة العاملية والعربية.

رحيل ال�شاعر زهدي خليل
رحل ال�شاعر زهدي خليل يف الأ�سبوع املا�ضي.
رئي�س احتاد الكتاب العرب و�أع�ضاء املكتب التنفيذي و�أ�سرة حترير /الأ�سبوع الأدبي/
يتقدمون ب�أحر التعازي واملوا�ساة من �أ�سرة الفقيد زهدي خليل .راجني اهلل عز وجل �أن
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته و�أن يلهم �أهله ال�صرب وال�سلوان.
يذكر �أن من م�ؤلفات ال�شاعر:
�شم�س يف كانون.
�سالم ًا �سهيلة ــ �سالم ًا ب�صري.

و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون

مل يعد ت�شرين جمرد ا�سم ل�شهر من �شهور ال�سنة بعد
العام  ،1973فقد غدا رمزا �أكرث من كونه ا�سما .وكان
اليوم ال�ساد�س من �شهر ت�شرين الأول من العام املذكور،
بداية ع�صر جديد �إن مل نبالغ يف قولنا ه��ذا ،لأن��ه يف
ال�شهر املذكور كانت بداية انهيار الأ�سطورة التي حاول
�صنّاعها �أن يخدعوا ال�شعب العربي كما �شعوب العامل بقولهم
�إنها الواقع ال��ذي ال ميكن �أن يخ�ضع المتحان الك�شف عن
حقيقته يف قيا�س الزمن فكان ت�شرين التاريخ الذي �أ�ضاء
الدرب �أمام قواتنا املزودة بال�سالح والإمي��ان والذي �أ�سقط
االدعاء ب�أن الكيان ال�صهيوين لن يهزم و�أن ذراعه لن تك�سر.
ت�شرين ،يف �سياق ق��راءة نتائجه على الأر���ض العربية،
وحتديدا يف �سورية وم�صر ،غري مطابق متاما لقراءته يف
الأرا�ضي امل�ستعربة� ،أيا كان مكانها ودورها يف املنظور ال�سيا�سي
يف الع�صر احلديث ،لأن الفرق ال يقا�س بني من عا�ش فرتة
القتال �ضد العدو الإ�سرائيلي بلحمه ودمه وبني من عا�شها
م�ستمتعا مبا جناه من تداعيات احلرب نفطا وغ��ازا ودعما
يحد.
غربيا ال ّ
كان ت�شرين نقطة الف�صل بني تاريخني يف تاريخ الأمة
العربية ال يف تاريخ بلدين من بلدانها وبالتايل �شكل انعطافا
جل ّيا يف م�سار هذه الأمة حا�ضرا وم�ستقبال .ومن هنا مكانة
حرب ت�شرين التحريرية يف �سياق الأح��داث التي عا�شتها
جماهرينا العربية على مدى قرون وكانت الكلمة الف�صل يف
كل معركة خا�ضتها دفاعا عن كيانها ومبعنى �آخر عن وجودها
ودميومتها.
حرب ت�شرين  ،تبقى �صفحة م�ضيئة يف تاريخ بلدنا ح�صرا
لأنه كان يف طليعة الذين �أخذوا على عاتقهم م�س�ؤولية النتائج
التي �ست�ؤدي �إليها تطورات احلرب وتبعاتها على امل�ستويات
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية وحتى الثقافية يف
�آخر املطاف بعد نهاية احلرب ،ب�شكل �أو ب�آخر.
ويف �أيامنا هذه وقواتنا البا�سلة تخو�ض حربا �ضرو�سا �شنت
على بلدنا ،ت�سطر بالدم وعرق اجلباه حكاية دحر �أعداء
الوطن وانت�صار �إرادة ال�صمود والتحرير ،كتفا �إىل كتف،
قيادة و�شعبا وجي�شا.
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حرب ت�شرين كما ع�شتها

• د.تركي �صقر

افتخر �أنني من الذين عا�شوا وعاي�شوا ميدانيا �أيام حرب
ت�شرين بدقائقها وتفا�صيلها فقد كنت يف ع��داد ال��دورة
الأوىل التي �أعلنت عنها الإدارة ال�سيا�سية للجي�ش والقوات
امل�سلحة التي بد�أت يف مطلع عام  1973لل�ضباط اجلامعيني
املخ�ص�صة للعمل يف التوجيه ال�سيا�سي يف القوات امل�سلحة
وبعد ت�أهيلنا ع�سكريا التحقنا بدورة توجيه �سيا�سي �أو�سع
ل�ضباط خمتارين من خمتلف �صنوف الأ�سلحة للإعداد يف
جمال احلرب النف�سية والدعاية امل�ضادة ب�إ�شراف �ضباط
خ�براء كبار من اجلي�ش ال�سوفيتي �آن��ذاك وك��ان ه��ذا قبل
�أ�شهر من ال�ساد�س من ت�شرين الأول �ضمن خطة يف غاية
ال�سرية عملت عليها القيادة العامة للتح�ضري حلرب ت�شرين
التحريرية.
مل نكن نعرف �أن احلرب �ستندلع لكن كانت هناك بع�ض
الإ�شارات �إن عمل ع�سكري كبري يلوح يف الأفق رمبا يعلن عنه
يف �أية حلظة وكانت القيادة حري�صة على �أال ي�شار �إىل �إي
نية بن�شوب حرب وا�سعة ال من قريب وال من بعيد وهكذا
�أم�ضينا معظم عام  1973يف الدورات والإعداد ويف حالة
من �شد الأع�صاب والرتقب وال ندري هل �ستكون هنالك حرب
�أم ال وفج�أة ظهر اخليط الأبي�ض من اخليط الأ�سود يف حلظة
ال �أن�ساها ما حييت عندما تلقيت يف ذلك اليوم الت�شريني
البهيج �أم��را ع�سكريا باالنتقال �إىل والوكالة العربية
ال�سورية “�سانا “ وكان مقرها يف ذاك الوقت يف حي املزرعة
الدم�شقي وذلك يف مهمة تن�سيق عمل ملجموعة �إعالمية من
�أع�ضائها الإعالمي املميز الزميل العزيز ف�ؤاد بالط الذي
كان يف اخلدمة الإلزامية واملالزم املجند الدبلوما�سي البارع
الأ�ستاذ ميخائيل وهبة ومهمتها �أن تتلقى بالغات املعارك من
الناطق الع�سكري يف غرفة عمليات اجلي�ش وتقوم بتوزيعها
بحرفية �إعالمية على وكاالت الأنباء العربية والأجنبية
وعلى رهط من ال�صحفيني الذين توافدوا من خمتلف �إنحاء
العامل لتغطية وقائع احلرب.
وكانت �ساعة ال�صفر التي �سجلت تلك اللحظة التاريخية
الفارقة يف حياة ال�سوريني وال��ع��رب �أجمعني لأول حرب
يقررها العرب وتقودها م�صر و�سورية �ضد العدو ال�صهيوين
وك��ان ال��ق��ول الف�صل ال��ذي فجر احل��دث امل��زل��زل يف متام
ال�ساعة الثانية من بعد ظهرية ال�ساد�س من ت�شرين الأول
علم 1973عندما حتلقنا كتفا �إىل كتف �أمام �شا�شة تلفاز
بالأبي�ض والأ�سود �آنذاك وهي تبث خطاب رئي�س اجلمهورية
القائد العام للجي�ش والقوات امل�سلحة الفريق حافظ الأ�سد
معلنا فيها �ساعة ال�صفر وقائال فيه � :إننا اليوم نخو�ض
معركة ال�شرف والعزة دفاع ًا عن �أر�ضنا الغالية ،عن تاريخنا
املجيد ،عن تراث الآباء والأج��داد ،نخو�ض معركة الإميان
باهلل وب�أنف�سنا وبعزمية �صلبة وت�صميم قاطع على �أن يكون
الن�صر حليفنا  ..ل�سنا هواة قتل وتدمري� ،إمنا نحن ندفع عن
�أنف�سنا القتل والتدمري .ل�سنا معتدين ومل نكن قط معتدين،
لكننا وال نزال ندفع عن �أنف�سنا العدوان نحن ال نريد املوت
لأحد� ،إمنا ندفع املوت عن �شعبنا �إننا نع�شق احلرية ونريدها
لنا ولغرينا ،وندافع اليوم كي ينعم �شعبنا بحريته نحن دعاة
�سالم ،ونعمل من �أجل ال�سالم ل�شعبنا ولكل �شعوب العامل .
�سنوات طويلة مرت تقرتب من الن�صف قرن على احلرب
لكن ذكرياتها ال زالت حمفورة يف �أذهان العرب وال�سوريني
وال �شك �أنها �أعمق بكثري لدى من عا�شها وعاي�ش �أحداثها
وغني عن القول �أن ال��ذك��رى �أي ذك��رى ت�ؤجج يف النف�س
م�شاعر فيا�ضة وغامرة فكيف �إذا كانت ذكرى حرب وطنية
وعربية بحجم حرب ت�شرين لذلك لي�س من فراغ الت�أكيد
�أن ذكريات حرب ت�شرين هي ذكريات امة بكاملها و�صفحات
فخر واعتزاز ت�ضيء تاريخ الوطن وتنري �إرثه التليد وهي
را�سخة على مر الأيام وحمفورة يف وجدان املواطنني العرب
ويف وجدان املواطنني ال�سوريني على وجه اخل�صو�ص مهما
تباعدت الأيام �إذ ال ميكن لأي مواطن �سوري �أن ين�سى ذلك
اليوم املجيد الذي اهتزت فيه املنطقة والعامل والذي فتح
بابا النت�صار الإرادة العربية و�أغلق �أبوابا حلالة الإحباط
والقنوط والهزائم النف�سية التي تركتها حرب عام ،1967
وه���ذا م��ا يجعل احل��دي��ث ع��ن ح��رب ت�شرين التحريرية
وذكرياتها مبعثا للعزة والأنفة والكرامة يف نفو�س اجلميع،
فعلى �أر�ض �سورية دارت رحى احلرب ،ويف بيوتها ذكريات
يرويها كبار ال�سن ويتوارث احلديث عنها �صغارهم جيال بعد
جيل .
بفرح و�أع�����ص��اب م�����ش��دودة ع�شت ال�ساعات الأوىل من
احلرب التي حملت �أخبارا �سارة للغاية من اجلبهة ال�سورية
واجلبهة امل�صرية وك��ان اخل�بر الأول ال��ذي ا�ستلمته من
الناطق الع�سكري �أن قواتنا امل�سلحة دكت حت�صينات العدو
يف اجلوالن وبد�أت بتحطيم خط �ألون باجتاه عمق الأرا�ضي
املحتلة وبالتوازي بثت وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط امل�صرية

خرب عبور وحدات من اجلي�ش امل�صري قناة ال�سوي�س وتدمري
ا�ستحكامات اجلي�ش الإ�سرائيلي واخ�ت�راق خط بارليف
باجتاه �سيناء وللتو انقلب امل�شهد الإعالمي فطغت �أنباء
اجلبهتني ال�سورية وامل�صرية على جميع الأحداث و�أ�ضحى
اخلرب الأول يف العامل ما يرد منهما.
و�شهدت وكالة الإن��ب��اء «�سانا» بعد ظهرية اليوم الأول
للحرب ح��رك��ة �صاخبة وحت��ول��ت �إىل خلية نحل ت�ضج
بال�صحفيني العرب والأج��ان��ب وان املكتب ال��ذي اتخذته
جمموعتنا الإعالمية الع�سكرية فيها �أ�ضحى مركز ا�ستقطاب
اجلميع نظرا لو�صول احدث �أخبار املعارك �إليه املر�سلة من
الناطق الع�سكري التي كنا نوزعها �أوال ب�أول وت�شكل بالن�سبة
للمرا�سلني �سبقا �صحفيا فريدا وازداد �ضخ الأخبار مع ا�شتداد
املعارك ومل نعرف طعم النوم طوال الليايل الأوىل للحرب.
و�شهدت �سماء دم�شق يف �صباح اليوم الثاين للحرب عر�سا
من �أجمل الأعرا�س يف تاريخها فقد كانت طائرات الفانتوم
الإ�سرائيلية تتهاوى كما العاب الورق بف�ضل �صواريخ �سام
الرو�سية ومبهارة فائقة من قبل رج��ال الدفاع اجل��وي يف
اجلي�ش العربي ال�سوري واذكر انه مت ا�سر عدد لي�س بقليل
من الطيارين اال�سرائيلني وقد كان يل �شرف التحقيق مع
بع�ضهم يف مبنى القوى اجلوية واح��د الذين حققت معهم
كان يهوديا من �أ�صل عراقي ال يتجاوز عمره ال�سابعة ع�شرة
نحيال ووج��ه �شديد ال�سمرة وم��ن �إجاباته الحظت �أنهم
غ�سلوا دماغه بالكامل �إذ عندما �س�ألته ملاذا حتارب يف غري
بلدك الأ�صلي وتعر�ض نف�سك للموت و�أنت عراقي الأ�صل قال
�أدافع عن �أر�ضنا الأ�صلية ار�ض �أجدادي يف فل�سطني.
وع�شت اليوم الثالث من احل��رب بعزمية تطاول عنان
ال�سماء على وقع �أخبار االنت�صارات الباهرة حيث كانت
املعارك على �أ�شدها ووجوه ال�سوريني �أينما �شاهدتهم طافحة
بالب�شر على وهج تقدم جي�شهم وهزائم عدوهم و�صلتني
جريدة الثورة ال�سورية وتت�صدر �صفحتها الأوىل افتتاحية
بعنوان خوار الثور اجلريح للمرحوم احمد ا�سكندر احمد
رئي�س التحرير �آنذاك ووزير الإعالم الحقا حتدث فيها بلغة
رائعة عن جناحات قواتنا امل�سلحة و�سقوط �أ�سطورة اجلي�ش
الذي ال يقهر ولوحة التالحم الوطني يف اجلبهة الداخلية
التي تقف وراء جي�شنا البا�سل الذي رفعت بطوالته معنويات
ال�سوريني وكل العرب ال�شرفاء .
و مع الأيام الأخرية للحرب وتراجع املعارك جزئيا كلفت
مع بع�ض الزمالء يف الإدارة ال�سيا�سية مبهام �إي�صال هدايا
رمزية تكرميا لبع�ض وحداتنا املقاتلة على اجلبهة ولكم
كنت �سعيدا عندما كانت املهمة الأوىل الذهاب �إىل جبل
ال�شيخ وت�سليم هدايا لبوا�سلنا على مر�صد ذلك اجلبل الذي
حررته �سواعد رجال الوحدات اخلا�صة ال�سورية يف اليوم
الأول للحرب وبعملية �إن��زال بطولية �صعقت العدو ومبا
ي�شبه املعجزة الع�سكرية التي حتولت در�سا يدر�س يف كربى
الأكادمييات احلربية العاملية وفعال �شاهدت و�إن��ا �أ�صافح
جنودنا الراب�ضني هناك �أن التح�صينات التي �أقامها العدو يف
املر�صد تفوق اخليال ولكن �إرادة املقاتل ال�سوري كانت �أقوى
من جربوتهم الع�سكري كله .
وع�شت جتربة �أخرى عندما كلفت �أي�ضا مبهمة �إي�صال
هدايا تقديرية من الإدارة ال�سيا�سية �إىل قيادة التجريدة
املغربية يف قلعة جندل التي و�صلت قبل احل��رب مل�ساندة
اجلي�ش العربي ال�سوري وهناك �ألتقنينا الأ�شقاء يف اجلي�ش
املغربي الذين �شاركوا يف بع�ض املعارك مع القوات ال�سورية
ب�شكل رم��زي لكن ه��ذه الرمزية كانت تنطوي على معاين
كبرية لأن��ه��ا تعرب ع��ن �أن ال��ع��دو الأول للعرب ه��و الكيان
ال�صهيوين الغا�صب وان الروح العربية امل�شرتكة تتجلى �أكرث
ما تتجلى يف الت�ضامن لقتاله على الأر���ض ولي�س يف الكالم
واخلطابات الفارغة والحظت احلما�س الكبري وامل�شاعر
القومية الفيا�ضة وقد قر�أتها ب�إمعان من خالل �أحاديثهم
وق�سمات وجوههم العربية الأ�صيلة .
وميكن القول ونحن نعي�ش الذكرى ال�ساد�سة والأربعني
حل��رب ت�شرين ت�برز الأه��م��ي��ة الق�صوى ال�ستلهام معاين
ودالالت هذه احلرب يف وقت تواجه بالدنا اخطر هجمة
�إرهابية تكفريية بقيادة اجلهات ذاتها العربية والغربية
التي �ساندت العدو ال�صهيوين يف جميع حروبه العدوانية
على الدول العربية واحتالل �أجزاء من �أرا�ضيها و�أول هذه
ال��دالالت �أن روح ت�شرين يف الت�ضحية وال��ف��داء متجددة
ومتجذرة يف �أعماق ال�سوريني جي�شا و�شعبا ومل تغادرهم
حلظة واحدة وهي حا�ضرة بقوة مذهلة اليوم للق�ضاء على
الإره��اب والإرهابيني ومثلما خا�ض جي�ش �سورية البطل
معارك ت�شرين وحقق انت�صارات على اعتي اجليو�ش يحقق
اليوم انت�صاراته الأ�سطورية على �أ�شر�س ع�صابات الإرهاب
املتوح�شة وهو م�صمم على تطهري كل �شرب من ار�ض الوطن .

حرب ت�شرين
في
تجددها الأبلغ
• ريا�ض طربة
تتعطر جوانب روحنا املثقلة بهموم احلا�ضر بالذكرى الرائدة ذكرى
حرب ت�شرين التحريرية املجيدة  ،وهي ت�شعل �شمعتها ال�ساد�سة بعد
الأربعني ك�أعظم حدث قومي يف القرن الع�شرين  ،اجتمع فيها العرب
على كلمة واحدة وقلب واحد  ،للدفاع امل�شروع عن �أنف�سهم ورد العدوان
الإ�سرائيلي وحترير ما احتله العدو يف غفلة من الزمان  ،كانت الظروف
قد �أع��دت لتحقيق هزمية للتيار القومي العربي ممثال بجمال عبد
النا�صر يف م�صر والبعث العربي اال�شرناكي يف �سورية .
لقد مثل ال�ساد�س من ت�شرين عام � 1973أهم عملية نهو�ض قومي
يف الع�صر احلديث  ،لي�س لأنه الرد على الهزمية بل لأنها املرة الأوىل
التي ي�ستعيد فيها العربي مكانته بني الأمم املعا�صر كجندي يتعامل مع
معطيات الع�صر بروحيةعالية من الإتقان وما ا�ستتبعه من بطوالت
فردية وجماعية ،مل تقف عند حدود العبور العظيم جلي�شنا الثاين
واجتيازه �أكرب �ساتر ترابي  ،عرفته احلروب  ،وال عند حتطيم خط
�آلون يف اجلوالن وحترير املر�صد ،بل تعداه �إىل حترير الإرادة العربية
.
وميكن القول بكل ثقة �إن تلك احلرب املقد�سة على الرغم مما رافقها
من اخرتاقات ل�صفوف ال�شريك امل�صري يف هذه احلرب� ،أعطت للعرب
الكثري الكثري مما كانوا يطمحون �إىل حتقيقه � ،سواء وحدة ال�صف �أو
ح�سن �إدارة ما لديهم من �أ�سلحة كالنفط والعالقات الدولية  ،بعدما
�أفرزت تلك احلرب حقيقة مفادها �أن ال مكان ل�ضعيف يف هذا العامل ،
و�أن احلقوق ت�ؤخذ وال تعطى.
ال�ساد�س من ت�شرين وقفة عز للجندي العربي يف اجلوالن ويف �سيناء
وعلى م�شارف بحرية طربيا  ،حيث فل�سطني الهدف والقلب وامل�آل  .وهو
اليوم الأغ��ر لأن روح املقاومة والبطولة واال�ست�شهاد كانت حا�ضرة
و�صارت مدر�سة  ،مثلما �صارت وقائع احلرب درو�سا .
و�إذا �أردنا �أن نن�صف ت�شرين التحرير فعلينا �أن ن�ستذكر حجم الت�آمر
اال�ستعماري علينا منذ اليوم الأول لوقف القتال  ،ومنع �سورية من
موا�صلة حقها يف القتال حتى التحرير ،و�صدور قرار القرار 338قبل
الآوان .
وما تبع ذلك من هرولة �ساداتية منفردة باجتاه ال�صلح مع العدو
حتى اخليانة بالتخلي عن الق�ضية املركزية لالمة العربية.
لكن الأمل ظل معقودا على جي�شنا البطل وقواتنا امل�سلحة البا�سلة
التي امتلكت روح ت�شرين بكل ما تعنيها هذه الكلمة من معنى ،وهاهي
يف �صمودها وللعام التا�سع على التوايل توجه �أكرب ر�سالة حتد جلبهة
وا�سعة من الأع��داء ،تالقت م�صاحلهم اال�ستعمارية فوظفوا الإرهاب
الظالمي التكفريي يف �أب�شع هجوم على �سورية تاريخا وحا�ضرا
وم�ستقبال .
لكن هذا ال�صمود مل ي�أت من فراغ بل كان تعبريا عن تالحم اجلي�ش
وال�شعب خلف القائد احلكيم  ،ما عزز ويعزز الثقة دائما بتحقيق املزيد
من االنت�صارات  ،وطي �صفحة الإره��اب الأ�سود وفتح �صفحة الإعمار
وبناء ما خربته احلرب على �أكمل وجه .

تشرين ..النصر والمجد

في رحاب ال�شهيد
•منري خلف

وعتا ُد ْه
زا ُد ُه النو ُر والهدىَ ،
ُ
ال�شم�س ،والنجو ُم جيا ُد ْه
لغة
ِ
ُ
د ُمهُ
موج
الكربياء ،وال ّن ْب�ض ٌ
ُ
ُ
وال�سم ُّو امتدا ُد ْه
خافق العز ِمّ ،
الغزالة ٌ
�سيف
�صو ُتهُ من ندى
ِ
عبقريٌّ  ،ويف الف�ضاءِ ارتدا ُد ْه
�أر�ضهُ ال ّر ُ
و�ض والرياح ُ
وهج
ني ٌ
وال�صال ُة ِودَا ُد ْه
من ر�ؤى الهدْ ِي ّ
َ
والكواكب قالتْ :
قط َف املجدَ ،
ُ
البحــر ،والغيـــو ُم بال ُد ْه
يدُ ُه
ُ
يديه �سراجــ ًا
�أينــ َع النور يف ِ
قل ُبهُ البد ُر واجلها ُد ُمرا ُد ْه
ودعاء
زر َع العمــ َر �صحو ًة
ً
وابتها ًال فازدان فيه ح�صا ُد ْه
وامتطى �صهـــو َة احليا ِة �أب ّي ًا
َ
� َ
يطيب جها ُد ْه
أيقظ املوت كي
َ
�شموخ
�أن�ش�أ اللهّ ُ بيتــــَهُ من
ٍ
طال زهو ًا بنيانـــــُهُ وعما ُد ْه
قلب
الروح يف
ن َفخ
َ
جوارح ٍ
ِ
ف�ســــواء �سرو ُر ُه وحـِدا ُد ُه
ٌ
زا َد ُه َ
ً
رفعــة و�سمــــــ ّو ًا
اهلل
ونعيم ًا وجنــــّة ..فهي زا ُد ْه
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مداخل الأ�سماء

•بديع �صقور

�أ�سميك وعل ال�شم�س
خارطة الف�صول
موج احلدود،
وخ�ضرة العطر
نهر القيامة.
تفتح بوابة الأر�ض،
وتعلن �أنك الورد الذي ال يذبل
و�أنك ال�سيف الذي ال ينك�سر
�أ�سميك اجلهات
وجهك ال يلني
قمر ي�ضيء الدروب.
�أ�سميك
هي الأر�ض ل�صدر يقيها
هي الأر�ض ملن يرفع وزرها
هي الأر�ض
يرث ال�صالح فيها عمامة �أبيه.
هي الأر�ض فرا�ش ع�شقك
مهد الطفولة
بيت �أحالم الطيبني.
�أ�سميك عطر اجلراح
زغردات املهلهل ()1
با�صرة اجلمر
�سيف القيامة
زهرة اللوز
طري الأبابيل،
و�شم�س الكروم.
�أ�سميك ع�صفورة البحر
وزهر الربتقال
�ضفاف الندى
و�سيف الإمام.
�أ�سميك قامو�س الوالدة
تخرج من خا�صرة الأر�ض كوردة

هي االجتاهات
وجهك ال يلني
�أ�����ش����ع����ل ق���ن���ادي���ل
املداخل
�أ�ضيء هذه الدروب
روحك راية
تغطي برار الأ�ضرحخة.
�أ�سميك العوا�صف
وجهك ي�شبه ال�صوان
بدء انت�شال اخلوف من قرارة اجلب
بدء الرحيل من الفراغ.
�أ�سميك بدء اال�شتعال
زهرة الطوفان.
«موتنا معلن»
ن�ستحم مبوتنا،
ونغ�سل عنا غبار ال�سنني
«موتنا معلن»
و�شاحنا من ق�صب الثلج
ومن دائرة احلروف،
وحبل اللغات
�أ�سميك فينيق ال�شمال
�أ�سميك فينيق اجلنوب
�أ�سميك الفوا�صل،
�سيف «ذي قار»
عطر روحك يعبق،
ي�ضيء عتمة البحر،
من املاء �إىل ماء الأزل
ي�صيح:
هذا دم �أخي فوق التخوم
( )1ـ املهلهل :ال�شاعر العربي اجلاهلي عدي بن
ربيعة امللقب بالزير �سامل.

العبور �إلى الجذور
•ه�شام عمران
ُع ْد للأ�صيل وموطن الأ�سرا ِر
وال�س ّما ِر
أحباب
ومرابع ال
ُّ
ُع ْد للكروم اليانعات ثمارها
للحقل للينبوع للأنها ِر
والربى
املطارح
تلك
ُ
ُ
واملعابر ُّ
ت ّو ٌ
وحوا ِر
اقة
ملجال�س ِ
ٍ
غلب احلنني على م�شارف ليلها
و�صباحها متل ّه ٌف ملزا ِر
وطريقها باليا�سمني م�س ّي ٌج
ٌ
و�ضفافه حمفوفة بالغا ِر
رب عليه مت ّوج ًا ب�صبابةٍ
فاع ْ
ومو�شّ ح ًا ب�سكينةٍ ووقا ِر
واقْ ر�أ ب�أ�سفار الكروم مطالع ًا
ً
مزدانة بالوجد والإكبا ِر
ٌ
ر�سائل ممهورةٌ
ال�سطور
بني ّ
ب�أنامل الع�شّ اق والأغيا ِر
ترتنّح الكلمات يف حلباتها
نغم ًا على الأفواه والأوتا ِر
ت�سمروا
ع�شّ اقها حول الأ�صيل ّ
وتز ّينوا بخ�صائل الأبرا ِر
ن�شروا ب�أروقة الزّ مان ق�صائد ًا
ً
لل�صيدِ والأحرا ِر
مغزولة ِّ
مطر ٌز ب�أ�صالةٍ
ما�ضي الكروم ّ
جمبولةٍ بالعزم والإ�صرا ِر
عابر
وعلى تخوم املجد ب�صمة ٍ
حمل اللّواء بعزّ ةٍ وفخا ِر
غر�ست �أنامله بذور كرامةٍ
عطاء ط ّيب الأثما ِر
فنمت
ً

تحية �إلى
الجوالن
•ماجدة �أبو �شاهني
َ
عليك
�سالم
ٌ
ال�صبح
��ر ِة
ِ
على غُ � ّ
َ
قلتيك
يف ُم
�س�لام ع��ل��ى �شفةِ
�� ٌ
النو ِر..
َ
احلرف ..
ت�ستمطر
ُ
ع�صراتِ الرجاءِ
من ُم ِ
َ
يديك ..
و حتبو معانيهِ بني

تنم
ٌ
�سالم على تينةٍ مل ْ
معطف الليلِ نهر ًا من احلزن
تهدهد يف
ِ
ينام ..
لي�س ُ
تق�ص على الأر�ض �شوقَ الغ�صون ل�سرب
ّ
يلف ال�ش�آم
حمام ّ
ٍ
يلف ال�ش�آ َم..
ّ
َ
ُ
راحتيك
وخبز القيامة يف
َ
عليك
�سالم
ٌ
�سالم...
ٌ
رتف بال�ضجيج..
على ُم ٍ
وعزم الرياح
وير�سِ ُف يف قهر ِه
اجلريح..
كال َه ُ�صو ِر
ِ

يا حار�س الكرم العتيق وفجره
جدد بفكرك ف�سحة الأعما ِر
ّ
وا ْملأْ ريا�ض الكادحني ن�ضار ًة
العما ِر
فالأر�ض تع�شق �ساعدَ ّ
عا�شق
ومتد راحتها لراحة
ٍ
ّ
يحمي ثراها من رحى الإع�صا ِر
َ
ميينك بالب�شائر �أثمرت
َ�س ِل َمتْ
ً
يجدد فرحة امل�شوا ِر
ال
أم
�
ّ
ال�سمراء عاد ليومها
والطّ فلة ّ
�ألق ال�صباح و�ضحكة اجللنا ِر
جدد بالعطاء �شبابه
والكرم ّ
وظالله تقوى على التّيا ِر
فتطاولت �أغ�صانه فوق الذّ را
وحتررت من �سلطة املن�شا ِر
ّ
تتهام�س الأوراق فيما بينها
لتبوح بالنّجوى مع الأطيا ِر
َ
ّ
وتزف للزّ وار يفء ظاللها
وتعيدَ للآذان �صوت كنا ِر
الدنى
يا �أ ّيها املفتون يف �صلف ّ
َ
يلهيك زخرفها عن الأذكا ِر
ُع ْد للأ�صيل بربدةٍ عرب ّيةٍ
باحلب والإيثا ِر
حمبوكةٍ
ّ
�أر�ض الكرامة ال تليق بجاهلٍ
ركب الهوان ب�صحبة الأ�شرا ِر
راجح
الدنيا لعقلٍ
فالفوز يف ّ
ٍ
ين�أى ب�صاحبه عن الأخطا ِر
ما خلّد التّاريخ يف �صفحاته
� اّإل احلكيم ومبدع الأفكا ِر

9

يح ْمحِ ُم ..ي�شكو � َ
إليك...
�أجوالنُ يا نبعة ال�صامدين
�أجوالن يا كعبة العا�شقني
هلل فجر ًا وفتح ًا ُمبني…
من ا ِ
من اهلل فجر ًا وفتح ًا مبني
َ
عليك
�سالم
ٌ
َ
عليك
�سالم الإلهِ
ُ

10
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حين �أوقدنا النار

•حممد احلفري

تداعيات « حرب ت�شرين»
أطفال
ل
ا
أدباء
�
لدى
ً
الت�ضحية والفداء من �أجل الوطن �إمنوذجا

• �أ�سعد الديري

موفق نادر
كان ذلك يف زمن م�ضى..
كانت �أمي تبكي بحرارة فقد �أخي علي الذي ا�ست�شهد مع الف�صائل الفل�سطينية فوق ثرى
اجلوالن ،ومن بعده �أي يف ال�سنة التالية غرق �شقيقي �أحمد يف غدران وادي الرقاد .تفعل
ذلك بحرقة وهي ت��ردد ذاك احل��داء ال��ذي يقطع نياط القلب  “ :حدر دمعي على خدي
حرقني  ،ومثل الزيت باملقلى حرقني”
كان �أبي يخرج عن �صمته  ،وينهاها عن ذلك الن�شيد احلزين  ،فهو كما يعتقد يعذب الأموات
والدموع حترقهم.
�أذكر �أننا بقينا على حالة احلزن ملدة طويلة ،ويف ظهرية يوم ت�شريني �أو بعد الظهر بقليل،
قامت الطائرات الإ�سرائيلية بق�صف املوقع القريب من بيوتنا واملقابلة للجوالن ،وحلظتها كانت
�شقيقتي الكربى وداد تدخل غرفة ال�ضيوف حاملة «من�سف» الطعام  ،وحني �سمعت �صوت الق�صف
رمت ما بيدها ورك�ضت  .هربت مبتعدة و�أنا من خلفها  ،كادت تطري من �شدة اخلوف  ،وانحدرنا ب�سرعة
نحو وادي الريموك  ،ومن خلفنا كانت �شقيقتي ال�صغرى مرمي ترك�ض حيث بدت ك�أنها نقطة تف�صلنا
عنها م�سافة طويلة ،ومن �شدة خوفنا �سلكنا جهة ال�صخور فتدحرجت �شقيقتي و�سقطت من مكان
مرتفع و�أ�صيبت بجروح كثرية  ،وعلقت �أنا بني �صخرتني � ،أما �شقيقتي ال�صغرى فقد �أ�صيبت بخدو�ش
ب�سيطة.
�أختي الو�سطى فاطمة �أو فطوم كما كنا نلقبها هي الوحيدة التي بقيت هادئة ،حيث اقتادت
�أخي ال�ضرير ادري�س على مهلها ،ونزلت الطريق امل�ؤدي �إىل الوادي ،ومن خلفها �أبي و�أمي وعدد ًا من
�ضيوفنا.
يف ذلك اليوم �شعرنا �أن الدنيا قد قامت ومل تقعد � ،أ�صوات الق�صف والقذائف تختلط مع ر�شقات
الر�صا�ص من دون توقف  .اجتمع الكثري من �أهل بلدتنا يف الأر�ض املنخف�ضة جهة الريموك ،وبد�أ
اخلوف يتال�شى بعد ال�ساعة الأوىل� .صار النا�س يحللون ويتحدثون عن احلرب التي بد�أت من �أجل
حترير الأر�ض املغت�صبة  ،كان يف �أحاديثهم الكثري من الفرح والزهو ،وحني مرت طائرة معادية
قادمة من جهة ال�شرق وحديدها يطقطق والنريان ت�شتعل فيها.
وقف ال�صادق خال �أبي على �صخرة كبرية ومد ع�صاه نحوها ك�أنه يريد �أن مي�سك بها وهو يقول :
“نحنا وياكم والزمن طويل يا  « ..ثم بدت �أ�صوات الفرحة �أكرث حني هوت الطائرة يف وادي م�سعود
داخل �أر�ض اجلوالن  .بعد قليل كانت طائرة �أخرى متر من فوقنا والنريان ت�شتعل فيها  ،لكنها مل
تبتعد كثري ًا كما تلك التي مرت قبلها  ،بل �سقطت بعد نهر الرقاد مبا�شرة ،وحتديد ًا فوق �سهلي �سعد
وبطاح  .عندها هز عمي ح�سني ر�أ�سه وقال ك�أنه يخاطب ب�سخرية عدد ًا من جنود العدو � “ :شو ؟
على �أ�سا�س �سالطني اجلو يا �أوالد »..
�أخذت احلمية الكثري من الرجال ،وقرروا ترك الأطفال والن�ساء يف الوادي والعودة �إىل القرية
حيث وقفوا على ال�شفا ال�شمايل املطل على �أر�ض اجلوالن لي�شاهدوا من هناك بع�ض املعارك التي
جتري بالعني املجردة  ،حيث ا�ستطاعت الدبابات ال�سورية �أن تدخل تلك الأر�ض وتدك احل�صون
وتدمر املواقع بكل جر�أة وب�سالة.
يف تلك الفرتة عانينا من �شح وقلة يف املواد التموينية الأ�سا�سية كال�سكر واخلبز  ،وال �أن�سى
م�ساء ومعه «�سطل» دب�س
فرحتنا حني ا�صطاد لنا �أبي �أرنب ًا بري ًا وقد رق�صنا يف وقت �آخر حني عاد ً
دبره �صديق له يف قرية جماورة
تلك الظروف ال�صعبة مل تكن لت�ؤثر علينا نحن الذين �أخذتنا ن�شوة الن�صر وحلقت بنا عالي ًا،
فما قبل احلرب لي�س كما بعدها  ،والطائرات التي كانت ترعبنا يف ال�سابق ،وهي حتلق فوقنا ك�أنها
يف رحلة ا�ستجمام مل تعد جتر�ؤ على جتاوز احلدود الفا�صلة بيننا وبني اجلوالن ،وقد حفظنا يف
قلوبنا ا�سم �صاروخ «ال�سام «الذي ا�سقط الطائرات ،و�صرنا نعدد �أنواعه  ،وبفخر و�إباء �صرنا نذكر
الن�صر املحقق وعودة الثقة �إىل نفو�سنا  ،ونن�شد لطائراتنا مرددين “ :وامليغ طارت واعتلت  ،باجلو
تتحدى القدر” لكن حالة من القلق والرتقب عادت و�سيطرت على عائلتنا وخا�صة على قلب �أمي بعد
�أن �سمعنا �أن �أخي عدنان قد ا�ست�شهد �أثناء املعارك.
�أخي �أكد ذلك حني �أخربنا �أن �صاروخ ًا معادي ًا قد �ضرب خيمتهم ولكنه ورفاقه كانوا بعيدين
عنها.
يف ليلة مقمرة �سمعناه يقف �أمام الدار وينادي على �أمي التي �ضمته �إىل �صدره وراحت تبكي ،
وتبكي  ،بعدها �أطلقت زغرودة جمعت علينا ن�سوة البلدة اللواتي �شاركنها يف ذلك  ،وقد اجتمع يف
بيتنا الكثري من �أهل البلدة لتهنئنا بعودة �أخي �سامل ًا  ،و�أبي جلب جدي ًا من املاعز ليكون وليمة يقدم
يف هذه املنا�سبة  ،وليلتها �أوقدت النريان حتت قدور الربغل واللحم  ،ترافق ذلك مع الزغاريد وغناء
الن�سوة  ،وعزف ال�شبابة � ،إ�ضافة �إىل تقدمي ال�شاي والقهوة لكل من ح�ضر.
كان ذلك يف زمن م�ضى  ،كانت فيه الآمال م�شتعلة كالنار التي �أ�ضرمنا يف تلك الليلة  ،حيث كان
املد الثوري والأحالم كبرية تتجه �صوب الوحدة العربية ،و�إعادة ما �سلب منا � ،أما اليوم فقد انكف�أت
وغدت مثل خيط ال يكاد يبني وال يظهر ب�سبب هذا التمزق وبعد �أن غدا الأ�شقاء لي�سو ب�أ�شقاء،
والأخوة قد يبغتون يف الليل.

د .وليد م�شوح

كانت وما تزال « حرب ت�شرين التحريرية
« ملحمة بطولية خ��ال��دة عا�شتها الأم��ة
العربية عام  1973بكل فخر  ،وما يزال
العرب ـ كل العرب ـ يتذكرون �أجمادها التي
�أخرجتهم من فحمة الليل �إىل لأالء النهار
ففيها زغردت ال�سماء  ،ورق�صت النجوم
على �إيقاع �أزيز الر�صا�ص الذي انهمر فوق
ر�ؤو����س الطغاة  ،ور�سمت ال��دم��اء خرائط
الفجر فوق �صفحات التاريخ  ،ورفرف العلم
فوق ذرا اجلبال حامال بهجة الن�صر .
وهذا ما حدا بال�شعراء والأدب��اء �إىل التغني
ببطوالتها وت�ضحياتها وانت�صاراتها  ،بعد �أن ترك
جنودنا الأ�شاو�س العدو يف م�ستنقعات الهزمية
واخلنوع واالندحار امل�شني  ،يجر �أذي��ال اخليبة
واالنك�سار وال���ذل  ،وبعد �أن حطموا �أ�سطورة
اجلي�ش الذي ال يقهر فوق تراب الوطن .
وكما خلد الأدب����اء ه��ذه امللحمة البطولية
يف �أعمالهم الأدب��ي��ة « ال��روائ��ي��ة والق�ص�صية
والدرامية «  ،ف�إن هناك ثلة من الأدب��اء انربوا
لتخليدها يف �أذهان الأطفال عرب ق�صائد حتكي
عن بطوالت جنودنا البوا�سل وت�ضحياتهم .
وهاهو �سليمان العي�سى يغني لأبطال ت�شرين :
نقاتل عن تـــــــراب الأنبــــــــياء
نقاتل عنك يا وطـــــــــن الفــــداء
د ُم العـــربي �إجنــــــــيل الت�آخي
وقر�آن الرجـــــولة والإبــــــــاء
ومقربة الغــــــــــزاة رمال �سينا
ويف اجلوالن ملحــــمة ال�ضياء
ويا �أبطالنا بالنار ر�شـــــــــــوا
طريق املعتدين وبالـــــــــدماء
لنا الن�صر الذي يحمي ويعطي
وللغازين �شـــــــــــــاهدة الفناء
ويف ق�صيدة �أخ��رى يحكي فيها عن بطوالت
ن�سورنا البوا�سل الذين زرع��وا ال�ضياء يف �سماء
�أمتنا بعد �أن قدموا �أرواحهم ف��داء لها  ،فهاهو
يتحدث عن ابن الن�سر العربي الذي قدم روحه
فداء للوطن
لكي تخ�ض ّر يا بلـــــــــــدي
وتخفق رايـــــــــــة العرب
على الأر�ض التي عا�شــت
ب�ساط هـــــــوى ومهد نبي
وقاتـــلنا وحتــــــــت بيـــا
رق ال�شـــــهداء مـــات �أبي
لكي تخ�ضـــــــــــ ّر رابية
ومنحـــــــــــــدر ًا و�شط�آنا
لكي تخ�ضر يا وطــــــني
دم ًا كانت عطــــــــــايانا
ويف ق�صيدة طويلة حتت عنوان �أب��ي ال�شهيد
لل�شاعر بيان ال�صفدي ت�شرح الأم لأبنائها �سبب
غياب �أبيهم الطويل عن البيت وبعد �أن تدرك
الطفلة �سبب غيابه تقول :
من دمك الذي ي�سيل
تنبت الورود
فتنرث ال�سالم يف الوجود

بيان ال�صفدي

من يا �أبي يف جنة اخللود
ف�أنت يا �أبي احلبيب
تعي�ش عند كل النا�س
يف القلوب
�صار ا�سمك اجلديد
يف بيتنا « ال�شهيد «
ويف ح��واري��ة جميلة بني الأم وطفلها يكتب
ال�����ش��اع��ر ول��ي��د م�����ش��وح ق�صيدة حت��ت ع��ن��وان «
الطيار ال�صغري « يبني فيها �شجاعة الطفل وحبه
للت�ضحية يف �سبيل وطنه ودور الأم يف تنمية هذا
ال�شعور وغر�سه يف وجدان طفلها ال�صغري
الطفل � :أنت �أمي علميني
كيف �أخطو �ساعديني
علميني كيف �أرقى
�شفق احللم احلنون
الأم � :أنت يا عيني �صغري
وغد ًا تغدو كبري
�سوف ترتاد الف�ضاء
ت�شعل النجم �ضياء
وتقول  :الأر�ض دوين
ولكاتب املقال ق�صيدة يتحدث فيها عن ال�شهيد
و�شجاعته وك��ي��ف احتفى ب��ه رف��اق��ه الأب��ط��ال
والوطن بعد ا�ست�شهاده
بالعــز ِم والإميــــانْ
ْ
أبطــــــــال
وهـــ ّم ِة ال
قد قاو َم الطـــــغيانْ
ْ
القــــتال
�ســـــاحة
يف
ِ
و�ضـــ ّمــه الكــفــــــنُ
بثوبه الطاهــــــــــــــ ْر
ِ
و� َ
أقـــبل الوطـــــــــنُ
يــو ّد ُع الـثـائـــــــــــــ ْر
الر�صـــا�ص
وزغر َد
ْ
أجــــــله فخــــــرا
من �
ِ
الق�صا�ص
يدعو �إىل
ْ
ُ
ويحمل الب�شـــــــــرى
قــــد غـــاد َر الدنيـــا
وو ّد َع احل�شـــــــــــو ْد
َ
أجمــــــل اللقيــــا
مــا �
مل اخللـــــو ْد
يف عـــــا ِ
�أم��ا ال�شاعر موفق ن��ادر يف ق�صيدته « عودة
ال�شهيد « فيحمل �أمال للطفل ب�أن �أباه �سوف يعود
قالت الأم لنا :
�سوف يعود
حينما تزهر �أ�شجار ال�ش�آم
ونرى يف الأفق
�أ�سراب احلمام
ويبقى ت��راب ال��وط��ن يحمل احل��ب  ..يحمل
املجد  ..يحمل النور ملن يريد �أن ي�سطر بدمه
وروحه �أغنية اخللود فوق �صفحات التاريخ  ،لأن
ال�صفحات النا�صعة يف التاريخ ال ي�سطرها �إال
الرجال الذين ال يخافون اخلطوب وال يهابون
املنايا
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قف يا زمان
• �سليمان ال�سلمان
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ت�شرينُ الذي في البالِ
•زياد ال�سودة
وت�شرينُ الذي يف البالِ
َم َّر يرفع ال َّراياتِ على
عارج اخللو ْد !
َم ِ
مثلما النُّ�سو ُر تعتلي َ�صهَواتِ
اجلبال
�أ�سرج الأبطال خيولهم
يرت�سم الف�ضاء
ويف عيونهم
ُ
طريق ًا نحو قمم اجلوالن
يركزون فيها رماحهم
ويرددون �أنا�شيد
البطولة والفخار ..
الأر�ض لنا  ،..وعن ترابها
املقد�س لن نحيد
فداء لها
ندفع �أرواحنا ً
ونعلم الأجيال
�أن الأر�ض� 1أر�ضنا
ويف �سبيلها ترخ�ص الأرواح
ها هي مواكب ال�شهداء
تتواىل  ..وتر�سم
فوق �صهوات الغيم
جمد ًا
تعمد ب�أرواح ال�شهداء
ر�سم
فعلى كل قمة ٌ
ل�شهيد دفع الدم رخي�ص ًا
وقال :يف �سبيل هذه
الأر�ض
ومن �أجل ُقدْ �سِ ها
بذلت دمي
بوركتِ �سواعدَ الأبطالِ
ً
ملحمة
يوم
�سطر كل ٍ
التي ُت ُ
كي يبقى الوطن
ت�شرين يا رمز البطولةِ والرجولة
والفخار
قمة ت�سكنها
خذين �إىل ٍ
�أ�ضرحة ال�شهداء
كي �أ�صلي

قف يا زمان كما �أراك جمي ًال
هلل بذكر
رجالنا تهليال
�أنا من رياح الن�صر �أحمل رايتي
لتعيد من �أفق الزمان خيو ًال
وتظل ت�سطع يف الربايا ..نورها
يلقى احلياة مع الن�ضال �أ�صوال
ت�شرين يا رمز البطولة كن لنا
�أمثولة نحيا بها ت�أويال
ورثتك � ٌ
أبطال نكرر فعلهم
ً
ً
�شرقا وغربا بكرة و�أ�صيال
ٌ
مت�شوق
ت�شرين كنا واملدى
للن�صر حتى قد بدا �إكليال
�أهل البطوالت الكرمية مل تزل
ذكراهم جمد ًا يعيد �سبيال
واليوم نحن هنا و�ألف بطولة
من حولنا تلقى الطريق جميال
�إن ال�شهادة رمزنا و�سبيلنا
للن�صر �أق�سم لن يكون خجوال
ذكر ال�شهيد �سطوع نور من لظى
بني النجوم يزيدها جتميال
�سورية البلد العظيم ب�أهله
ما�ض �إىل العز اجلميل و�صوال
ٍ
يدري بني �صهيون �أن بقاءهم
حلم تق�ضى لن يدوم طويال
ٌ
والقادمون من الرمال تقطعوا
يف كل نهج وانتهوا تكبيال
هزموا وظل الن�صر ملء عيوننا
نهديه من �أرواحنا ما قيال
الن�صر يف كف ال�شعوب منور
ويطلّ ت�شرين اخللود �أ�صيال

ت�شرين العزة والفخار
• انطون عازر
وال�سماء
الأر�ض تزهو
ْ
ال�ضياء
َ�س َط َع
ْ
وال�صوت جاء مد ّوي ًا :
َ
دم�شق
�أنا يف
حبيبتي
أنبياء
�أنا يف ديار ال ْ
ت�شرين
�أنا يف حمى
ِ
العرين
يف بيت
ِ
بالذكريات
املنت�شي
ِ
وبالبطوالت التي
ِ
رب
ُك ِت َبتْ بح ٍ
من كنوز الأر�ض �أغلى
� ٌ
أحرف من نور
ُخ َّطتْ
ال�شهداء
بدماءِ
ْ
.....
َ
ت�شرين يا رمز الفخا ِر
العرب
ورمز �أجماد
ْ
ً
التاريخ
نفحة يف �صفحة
يا
ِ
�سطّ رها
عزم
ّهم ٌ
�أ�سودٌ كل ْ
و�إ�صرا ٌر
أهداف نبيلةْ
و�إميانٌ ب� ٍ
ال�شم�س
يا رجال
ِ
يا �أهل احلم ّي ِة والرجولةْ

جباهكم
قطر
طيب ِ
من ِ
ْ
ّدي
يتعطّ ر الورد الن ُّ
اب
ويرتوي عبقُ الترّ ِ
وتنحني �أعناق
وردات احلقولِ
ِ
حت ّي ًة
ولنبلكم
لعطائكم
ْ
ْ
ونقائكم
ْ
......
يهم�س
أ�سمع اجلوالن
� ُ
ُ
للقنيطر ِة احلبيبةْ
عودتي باتتْ قريبةْ
�سحر
�إنّ يف ت�شرين ٌ
�سرمدي
ّ
�سوف يبقى خالد ًا
ب�سواعد ال�شرفاءِ
ِ
أبي
ل
ا
واجلي�ش
ِ
ّ
اهلل يا �شام
التي مهما جرى
ظ ّلتْ �أب ّية
�إنها الأ ّم التي �أبنا�ؤها
أر�ض �أج�ساد ًا
قد قدّ موا لل ِ
و�أرواح ًا زك ّية
�سوف تبقى منبت الأبطال
أ�صالة
مهد ًا
لل�شهامة وال ِ
ِ
ةْ
�إنّها الأ ّم القو ّي .
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تشرين ..النصر والمجد

انعكا�س «حرب ت�شرين» في ال�صورة الدرامية
(تمثيلية عواء الذئب نموذجا)

�صالح ق�صا�ص

ر�ضوان عقيلي

�شكلت حرب ت�شرين الأول عام  1973يف ظروفها وزمانها ومكانها ونتائجها حمطة
بارزة على ال�صعيد الوطني والقومي ،وكذلك كانت منعطفا على غاية الأهمية يف ال�صراع
العربي الإ�سرائيلي ال تزال تداعياته تدر�س داخل الكيان اال�سرائيلي نف�سه  ،كي
التقع مثل هذه احلرب.
ويف وجهات النظر ال�صحيحة �أن مايجري يف املنطقة العربية منذ عقد من الزمن
ي�صب يف اجت��اه ت�شتيت القوى العربية  ،وع��دم ال�سماح لها بالتكاتف يف وجه العدو
الذي ا�ستهدفته خطة حرب ت�شرين التي جرى االتفاق عليها بني �سورية وم�صر والقت
ت�أييدا عربي ًا .
وعمليا ُكتب الكثري عن هذه املعطيات منذ وقعت هذه احلرب  ،وميكن �أن يكتب الكثري �أي�ضا،
وخا�صة مع اكت�شاف املزيد من الوثائق العربية والإ�سرائيلية املتعلقة مبا خفي عن جمريات
تلك احلرب.
و���س��أح��اول يف ه��ذه العجالة التوقف عن انعكا�س �صورة احل��رب يف الفنون ال�سنمائية
والتلفزيونية مع الإ�شارة �إىل نقطة مهمة هي �أن هذا االنعكا�س �أقل بكثري مما ت�ستحقه هذه
احلرب ،وكذلك كانت الكتابات النقدية التي ن�شرت قليلة ومت�سرعة ومل تدفع باجتاه ال�سعي
لتقدمي �إنتاج جديد عن احلرب وم�آثرها .مع مالحظة �أن مامت �إنتاجه عن احلرب احلالية هو
�أكرب ب�أ�ضعاف م�ضاعفة مما �أنتج عن حرب ت�شرين.
ففي م�صر ت�ستعيد الذاكرة الفنية با�ستمرار جمموعة �أعمال �سينمائية وتلفزيونية من
بينها :
الر�صا�صة ال تزال يف جيبي
العمر حلظة
�أبناء ال�صمت
الوفاء العظيم
حتى �آخر العمر
الطريق �إىل �إيالت
حكايات الغريب
وتتعاطى معها كرتاث فني عظيم عن منجز وطني وقومي عظيم ،ومن البديهي �أن يعاد
عر�ض هذه الأعمال مع كل ذكرى متر على تلك احلرب العظيمة.
وكذلك يف �سورية ،وثقت الأعمال التي �أنتجها التلفزيون العربي ال�سوري ت�ضحيات اجلي�ش
العربي ال�سوري ب�أعمال مهمة وجميلة يف الذاكرة ال�سورية و�إن كانت قليلة ،ومنها :
متثيلية (عواء الذئب) للمخرج الراحل �شكيب غنام
ثمثيلية (العري�س) للمخرج �شكيب غنام
متثيلية (حكاية من ت�شرين) للمخرج هاين الروماين
متثيلية (الوالدة اجلديدة) للمخرج غ�سان باخو�س
فيلم (مهمة خا�صة) من كتابة و�إخراج هيثم حقي
ومن الأعمال الدرامية التي �أنتجت قبل �سنوات عن حرب ت�شرين م�سل�سل (رجال احل�سم)
وقام ب�إخراجه جندة �إ�سماعيل �أنزور.
حتكي متثيلية (عواء الذئب) يف تفا�صيلها الآ�سرة ق�صة واقعية �إ�شكالية تطرح ال�صراع
الذي ين�ش�أ عندما يخري املجرم الهارب من العدالة بني �أن يقوم بت�سليم نف�سه �أم التعامل مع
العدو .
ويف هذا اخلط الدرامي ،الذي توهج يف �ضمري ال�سوريني الذين �شاهدوه وحتول �إىل ذاكرة
عظيمة عن حرب وطنية قدم فيها ال�سوريون وامل�صريون ت�ضحيات كربى من �أجل ق�ضية
فل�سطني .
ويف هذه الذاكرة انت�صار لق�ضية الوطن على �أي ق�ضية �شخ�صية �أخرى ،وقد قمتُ يف تق�صي
تفا�صيل هذه الق�ضية باعتبار �أن وقائعها جرت يف �أرا�ضي رنكو�س وع�سال الورد  ،حيث تعرفت
من �شهود العياد على واقعية ال�سردية الدرامية التي ا�شتغل عليها الفنان الراحل خالد
حمدي فكتبها ب�صرب رغم �سرعة �إجنازها فبدت وك�أنها نوع من تطريز لوجة وطنية حتتاج
كل نقطة فيها �إىل عناية يف اللون واخلط .
يف تفا�صيل هذه ال�سردية الدرامية ،متكنت و�سائط الدفاع اجلوي ال�سوري من �إ�سقاط عدة

�سلوى �سعيد

طلحت حمدي

طائرات �إ�سرائيلية فوق الأرا�ضي ال�سورية يف التا�سع من ت�شرين الأول عام  ،1973وبطبيعة
احلال ونظرا لأن الطائرات كانت تريد ق�صف دم�شق  ،هوت عند ا�سقاطها يف حميط هذه
املدينة ،وكانت ح�صة قريتي ع�سال الورد ورنكو�س طائرتان �سقطتا يف اجلرود و�سقط معهما
طياراهما .
قام �أهايل ع�سال الورد ب�أ�سر الطيار الأول ،ويقول ال�شاهد حممد عو�ض �إن والده الفالح مع
عدد من الفالحني قام ب�أ�سر الطيار ،وقد ك�شف عن متعلقات الطيار التي احتفظ بها والده
منذ عام  1973ومن بينها ال�ساعة اخلا�صة بالطيار الإ�سرائيلي.
�أما الطيار الثاين الذي �سقطت مبظلته يف جرود قرية رنكو�س ،فقد كان جريحا ،وحاول
تلقائيا قراءة تفا�صيل املكان الذي هو فيه من خالل خارطة كانت بحوذته ،فاكت�شف �أنه
قريب من احلدود اللبنانية ،بحيث ميكنه هناك تدبر �أمره دون �أن ي�سقط بيد اجلي�ش العربي
ال�سوري.
يف هذه الأثناء  ،كان ثمة مواطن �سوري من رنكو�س ،ا�سمه حممد البيطار مطارد من العدالة
بتهمة القتل ،وقد حكم عليه غيابيا بالإعدام  ،فتوارى عن الأنظار واختفى يف جرود بلدته
القريبة من احلدود اللبنانية واملتخمة لقرية ع�سال الورد يف انتظار قدره .
ً
فج�أة وجد هذا املواطن ال�سوري الطيار الإ�سرائيلي وقد ظنه طيار ًا �سوريا جريحا ،فحمله
�إىل مغارته لعالجه ،و�سريعا اكت�شف �أنه طيار �إ�سرائيلي ف�سارع �إىل ربطه وال�سيطرة على
�سالحه ،وهنا بد�أت تداعيات ال�صراع الدرامي بني الطيار الذي �أراد �إغواء املجرم الفار باملال
لإي�صاله �إىل احلدود اللبنانية ،وبني املوطن ال�سوري الذي ا�شتعل يف داخله احل�س الوطني،
وقرر ت�سليم نف�سه مع الطيار ،ف�أثنت عليه القيادة ومنجته عفوا عن جرميته !
كيف ا�شتغل الكاتب الراحل خالد حمدي ،وهو �شقيق الفنلن الراحل طلحت حمدي  ،على
هذه الواقعة� .س�ألته عما �إذا كان قد قابل املواطن ال�سوري� ،أو زار قرية رنكو�س  ،فنفى .قال
�إن الق�صة و�صلته كما و�صلت لأي مواطن ،وهنا وجد نف�سه �أنه معني  ،ككاتب ق�ص�صي  ،وكاتب
درامي ،بتحويلها �إىل مادة عن احلرب ،فكتبها  ،والقت التمثيلية جناح ًا كبري ًا لأنها ت�آخت مع
الوجدان الوطني لل�شعب ال�سوري.
ويف قراءة مهمة عن هذه التمثيلية  ،كتب الناقد �سامر ا�سماعيل يقول �إن “جند يف ن�ص
«خالد حمدي الأيوبي» طاقة جيدة على دغدغة امل�شاعر الوطنية من خالل حكاية رجل
ُيدعى «ديب بو عمر» (�صالح ق�صا�ص) يعمل يف التهريب ومتهم يف قتل �أحد رجال اجلمارك،
ي�صادف �أثناء اختبائه عن �أعني ال�شرطة طيار ًا �إ�سرائيلي ًا جريح ًا (الفنان ر�ضوان عقيلي)
بعد �إ�صابة طائرته «الفانتوم» وتفجرها ب�صاروخ �سوريُ .ي�سر «بو عمر» عندما يخربه الطيار
اجلريح ب�أنه طيار �سوري يقاتل يف جي�ش بالده ،ولكنه �سرعان ما يفاج�أ وهو منهمك ب�إعداد
الطعام ل�ضيفه ،مب�سد�س اال�سرائيلي م�ص ّوب ًا باجتاهه .فينجح الرجل يف انتزاع م�سد�س
غرميه الإ�سرائيلي .وهنا تبد�أ مفارقات غنية ،من خالل حوارات �شفافة وذكية تدور بني «بو
عمر» والطيار الإ�سرائيلي الذي ُيفت�ضح �أمره .فيعر�ض على «بوعمر» مبلغ ًا لقاء تهريبه اىل
ا�سرئيل .لكن «بو عمر» يرف�ض قائ ًال «احل ّية ما بت�صري خيي يا مو�سى»».
وي�ضيف �سامر ا�سماعيل يف قراءته النقدية � :أن احلكاية تنتهي بقيام �أبي عمر ب�سوق
الطيار الإ�سرائيلي وت�سليمه ملخفر القرية“ .ما يبعث اخلوف يف نف�س خديجة (�سلوى �سعيد)
لعلمها ب�أن زوجها بو عمر �سلم نف�سه لل�شرطة ،و�أن حبل امل�شنقة �أ�صبح بانتظاره .فريدد
«بوعمر»�« :ألف حبل م�شنقة وال يقولوا بو عمر خاين يا خديجة .»..فت�صبح هذه اجلملة
مبثابة �صرخة دللت على متا�سك املجتمع �أيام احلرب ،مبين ًا قدرته على مواجهة عد ّوه بعد
نك�سات ونكبات متتالية”

تشرين ..النصر والمجد

الحب /الحرب
و
الموت  /الحياة

•د .نزار بني املرجة

كنا نع�شق يوم احلرب
 ..كنا نن�سج ق�صة حب
وب�����ن�����ادق�����ن�����ا ك���ان���ت
خ�ضراء..
 ..ك���ان ال�����ش��وق ع��ب��و َر
خنادق
كان ال�شوق �صعود �شهيد
ً
معركة
 ..والقبلة كانت
يف ج�سد الوطن املحتل
 ..ونن�شرها
ع�شرات من قبالت احلرب
ٍ
تخالطها نا ٌر وحرائق
 ..كنا طوفان ًا ب�شري ًا
 ..يغ�سل دن�س املحتل
كنا رملك يا �سيناء
كنا ال�صخرة بجبل ال�شيخ ..ويف اجلوالن
 ..جنتاز املوت
وال نخ�شى �أل�سنة النار
 ..كنا كالعائد للدار
يعرف ب�ستان البيت  ..و�أ�شياء البيت
و�شباب الوطن ا�شتاقوا جدرانك يا بيت
 ..عادوا بلبا�س امليدان
عادوا ..عادوا ..عادوا
 ..لفظوا �سنوات الي�أ�س
عرفوا �أن الدرب/احلرب
ً
ثانية للبيت
�ستو�صلهم
 ..رفعوا راي��ات الوطن لتخفق كالعادة فوق
البنيان
 ..عادوا لل�شيخ  ..وللجوالن
املجد لع�شاقك يا �أر�ض
 ..املجد ملن قهر الن�سيان
 ..كنا نعرف �أن العائد للبيت – �شهيد ًا – هو
رب البيت
ومنه كرامة �أهل البيت!
 ..هو العنوان  ..هو الإميان  ..هو الإن�سان
 ..كان ترابك ي�أخذنا للحب الأبدي
وكان ترابك ي�أخذنا كي نحيا الع�شق العربي
 ..كنا نرتفع ،ويف رحلتنا
يختلط املوت الأحمر
والع�شق
 ..كنا نرتفع
ونزرع جو الوطن جنوم ًا:
�أ�سماء ال�شهداء
ونن�سى املوت
 ..كنا نع�شق يوم احلرب
وبنادقنا كانت خ�ضراء
وكان ال�شوق عبور خنادق
 ..كان ال�شوق �سقوط �شهيد
وكنا نكتب
حب
ق�صة ٍ
يف ت�شرين!
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عم ُر الق�صيدةِ
طلقتان
•علو�ش ع�ساف

تع�س ُف الفر�سانا
ما
ِ
للخيول ِّ
الردى �أزمانا
ُ
وتقودنا نحو ّ
ُ
اخليول خيولنا
ال مل تكن هذي
أدمنت �إذعانا
فخيو لُنا ما �
ْ
�إنْ حمحمتْ ُ
برق ال ِّرعو ِد �صهي ُلها
وعلى �سماءِ �سروجها تلقانا
ُّ
اب �سيو َفنا
ن�ستل من َ
وج ِع الترّ ِ
نطوي الزّ مانَ ُ ،ن ُ
زلزل امليدانا
�شاك�س
ما بني مخُ �ض ِّر
اجلراح ُم ٍ
ِ
مي�ضي �إىل �أقدار ِه ن�شوانا
قاب�ض من ُحزنِ ع ّكا ُح ً
زمة
�أو
ٍ
فتفجرتْ �أ�ضالعهُ بركانا
هُ م ٌ
�صا�ص ن�شيدَ هم
فتية كان ال ّر ُ
ً
بالغة وبيانا
فتوارثوه
ال�شمو�س مالحم ًا
هُ م يحملون من
ِ
تكفيهم � ْأن يحملوا الأوطانا
ُ
�أن يحملوا عن �أ ّم ٍة �أجمادَها
أفراح والأحزانا
�أنْ يحملوا ال َ
ُخ ْ�ض ُر الدّ ماءِ تب�سمتْ � ُ
أحداقهم
البنادق علقوا الأكفانا
وعلى
ِ
غ�صنانِ من �أرواحهم يف مهجتي
ْ
فاخ�ضو�ضرت روحي بهم �أغ�صانا
ال مل متتْ �أ�صواتهم .بل �أ�شرقتْ
كح ُل يف الدّ جى �أجفانا
فجر ًا ُي ّ
املعجزات رغيفهم
عجنوا بغيم
ِ
كي يطعموا من خبزهم �أق�صانا
دمع الأر�ض ي�سري يف دمي
قد�س ُ
يا ُ
قدَّ ال�ضلو َع ومزّ َق ّ
ال�شريانا
جراح ِك �أينعتْ وتربعمتْ
هذي
ُ
ُ
فتفتّحتْ �أحداقها ريحانا
ال�شم�س َ
مت�شني فوق ّ
غزالة
مثل
ٍ
وعيو نُنا كم تع�شقُ الغزالنا
ق�سم ًا بزيتونِ ا َ
خلليل وتينها
الردى �ألوانا
أ�س
�
ك
�سنذيقهم
َ ّ
ُ
اختزال ق�ض ّي ٍة فن�سا�ؤنا
نحن
أجنبت عرب الزّ مانِ جبانا
ما �
ْ
�صا�ص ر�ضيعها
كانت ُتع ّمدُ بال ّر ِ
وبدمعةٍ من قلبها �أحيانا
رب الرجيم تفتقتْ
ِ
ف�سال�س ُل ّ
ال�ص ِ
جت نريانا
حلقاتها وت� ّأج ْ
فغد ًا �ستنجب قد�سنا تاريخنا
وير تّلُ ا لأق�صى لنا ا لآذانا
ٌ
َد ُمنا على ّ
�سنابل
روب
كل الدّ ِ
ُطعم ا لأطيار وا لإن�سانا
كي ن َ
ن�ستظل ال ُقبرّ ُ
ُ
ات بظ ّلنا
كي
ومع البالبلِ تُطلِقُ ا لأحلانا
ٌ
و�شهقة
عمر الق�صيد ِة طلقتانِ
ُ
ِداد ها من �سل�سبيل دمانا
وم ُ

مجد ال�شم�س
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• د .نزار بريك هنيدي
هَ ُهنا َت ُ
ال�شم�س جمد َلها
فر�ش
ُ
القلوب �إىل نب�ضها،
فتهب
ُ
ُّ
بعد �أن َت َر َكتهُ
�شرفات التالل،
على
ِ
غالب
ُي ُ
أ�شباح ليلٍ طويلْ .
� َ
ِم ْن هنا،
َ
�صرختهُ
ُيطلقُ املجدُ
ر�شدهِ،
فيعو ُد الزمانُ �إىل ِ
وتعو ُد الفرو ُع
َ
لت�شبك �أغ�صانها
يف حنايا الأ�صولْ .
وهنا
عر
يكتب ِ
ُ
ال�ش ُ
مة الأزل ّي ِة
اللح ِ
�أن�شودة ْ
بني ارتعا�ش الدماءِ ،
اله�ضاب
ني
وبني حن ِ
ِ
ال�سهولْ
.
و�شوق
ِ
• • •
ال�شم�س
يا ُربى جمدلِ
ِ
أهازيج
�أينَ ال
ُ
تن�شر َ
فوق الذرا
ُ
الع�شق ؟
َع َب َق
ِ
ُ
الفرا�شات
�أينَ
ت�سكب �ألوانها
ُ
ات ؟
يف ثنايا الع�ش ّي ِ
ُ
رفيف اجلدائلِ ؟
�أينَ
�أين الهديلْ ؟
َ
كيف غامتْ ر�ؤانا

• هاجم العيازرة

أقفرت ال ُ
أر�ض ِم ْن َحولنا ؟
ف�
ِ
ُ
َ
َ
كيف خ ّي َم فوق مرابعنا الليل ؟
َ
كيف ا�ستكانّا ؟
باب �أحالمنا،
على
ّا،
وكن
ِ
ُ
نربط امل�ستحيلْ ؟
�أينَ راياتنا
َ
العوا�صف ؟
تتحدّ ى
�أينَ بروقُ �سواعدنا
�ضرم النا َر
ُت ُ
يف ق ّب ِة الكونِ ؟
ُ
اجلحافل ؟
�أين
�أين ال�صهيلْ ؟
ما كبا لأم ّية  -قبلَ -جوادٌ ،
أ�صاب الكما َة؟
فماذا � َ
وماذا دهاها اخليولْ ؟
• • •
ُ
قلْ ملن د َّو َختْهُ
امل�سارات ،
به،
وهي تدو ُر ِ
َ
�سالم هزيلْ :
وهم ٍ
حول ِ
ال �سال َم
�إذا مل َّ
يفل احلديدَ احلديدُ ،
ُ
ال�سيوف،
�صليل
يتك�س ْر
ِ
ومل َّ
على َ�سنديانِ ال�صليلْ .
كلُّ طفلٍ
أر�ض جوالننا
على � ِ
ُ
�سنديانة ع ٍّز.
وكلُّ فتاة،
موعد،
على
ٍ
مع ب�شار ِة هَ زّ النخيلْ .

ت�شرين

�أ�سطر للعرب ال�شتات مالحم ًا
على جبهة اجلوالن جند بوا�سل
وتبعث فيه الروح حرب ًا تركته
وال �أرت�ضي روح ًا ل�شعر يجامل
فاهلل ما كانت عليه من الر�ؤى
دلي ً
ال لأع�شى �أو ب�صري يخاتل
هناك امتداد الروح حلم خلافقي
ووجدي ،ويحيي العا�شقني التوا�صل
�أ�سابق �صوتي �أمتطي الرعد واملدى
وخلفي مت�ضي للجهاد اجلحافل
ّ
�إليك دمي املزروع يف كل ذرة
لتورق ظ ً
ال يف ربانا اخلمائل
نفرنا لهم يا �شام فوق عزائم
لها الربق خيل م�سرجات تنازل
م�شينا تهز الراعدات ف�ضاءنا
وحتت الروا�سي ال�شاخمات الزالزل
لدينا املحال ال�صعب �سهل نواله
وت�سعف م�سعانا الر�ؤى والو�سائل
لأنك فيحاء وجودك دائم
وجمدك خالد وغريه زائل
هي ال�شام يف ت�شرين تخلع عريها
وتفخر فيما �أجنزته املحافل

فيا رحما حر ًا نزيه ًا مكنز ًا
ي�ؤرثه للآخرين ا لأوائل
تب�صر بجفني القناة فلم جتد
قذى �أو رماد ًا �أو لقيط ًا مياطل
ً
�صحا العرب يف ت�شرين بعد �سباتهم
و�أيقظهم بعد ال�سبات املنا�ضل
هو حافظ فلريحم اهلل حافظ ًا
له يف جنان اخللد تزهو املنازل
فما زال ما بني ال�ضمائر روحه
منار ًا متناه قعيد و�سابل
على يده ت�شرين وحد � ً
أمة
لها يف املوا�ضي املزهرات ف�ضائل
لنا القد�س فيها ما يجل وجودنا
وعيب مبن فيها غريب وقاتل
مباذا �أجيب؟! يا لغزة ها�شم
يباب �إذا ما جاءين اليوم �سائل
�س�أق�سم �إيه :من يحا�صر غزة
يهود و �أعراب يقودها جاهل
�أبا حافظ دعني �أبح ثم �أ�شتكي
ملثلك ت�شكو يف ال�صعاب الثواكل
لك البعث منهاج ونهج ومنرب
لقوم ،وقمح للورى ومناهل
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الذكرى
ال�ساد�سة والأربعون
لحرب
ت�شرين التحريرية

• د .رمزي ح�سني متيم

ن�ستقبل يف هذه الأيام ذكرى عزيزة على قلوبنا جميع ًا
�أال وهي ذك��رى حرب ت�شرين التحريرية يف ال�ساد�س من
ت�شرين الأول من عام 1973م ،وها نحن على �أب��واب تلك
الذكرى التي قادها القائد اخلالد حافظ الأ�سد بالتعاون
مع ال�شقيقة م�صر حيث انطلق فيها املارد العربي لتحقيق
ال��ن�����ص��ر ���ض��د ع���دو ���ص��ه��ي��وين متغطر�س ي��ح��ت��ل وال ي��زال
الأر���ض العربية ،ويعيث فيها ف�ساداً؛ الأر���ض ال�سورية..
اجل��والن ،واللبنانية ،والفل�سطينية ،وب�ين فينة و�أخ��رى
يقوم باعتداءاته على الأرا�ضي العربية واجلدير بالذكر
�أن احلزب بني الكيان ال�صهيوين مدعوم ًا من الإمربيالية
الأمريكية من جهة ،وبني حمور املقاومة املكون من �سورية
و�إي��ران واملقاومة يف فل�سطني ولبنان والعراق وغريها من
جهة ثانية ،حيث ابتدعت امل��ق��اوم��ة �أ���س��ل��وب� ًا ج��دي��د ًا يف
القتال نقل القتال �إىل �أر�ض العدو� ،صواريخ ،م�ضادات دروع،
طريان م�سيرّ  ،وغريها ..وكان ح�صيلة ذلك انت�صار املقاومة
اللبنانية يف عام 2000م و2006م ،يف فل�سطني يف حرب
غ��زة يف ع��ام 2014م وب��ات العدو ال�صهيوين يح�سب �ألف
ح�ساب العتداءاته على الأر�ض العربية.
ويف هذه الأي��ام ويف ذكرى التحرير ال�ساد�سة والأربعني
نتذكر ال��ق��ائ��د اخل��ال��د ح��اف��ظ الأ���س��د ال��ذي بنى �سورية
احلديثة� ،سورة القوية ال�صامدة ،بجي�شها العقائدي وعمل
على �إقامة التوازن اال�سرتاتيجي مع العدو ال�صهيوين بل
نتذكر �إجنازاته اجلمة الوفرية على ال�ساحتني الداخلية
واخلارجية� .إن ا�ستمرار نهج القائد اخلالد حافظ الأ�سد
وال�سري على هداه من الرئي�س ب�شار الأ�سد يف بناء �سورية
احل��دي��ث��ة يف ك��ل ج��وان��ب احل��ي��اة ج��ع��ل م��ن ���س��وري��ة قلعة
ح�صينة تقف ب�شموخ يف مواجهة الغطر�سة الإمربيالية
ال�صهيونية وهذا ما ظهر حلم ًا من خالل الهجمة ال�صهيونية
الإمربيالية على �سورية من جمموعة القتلة والإرهابيني
من دواع�ش وغريهم الذين قدموا من �أكرث من ثمانني دولة
معنية تفتت �سورية �إىل دويالت طائفية وعرقية و�إثنية
يف �سابقة مل ت�شهد �سورية مثلها من قبل ،كل ذل��ك جرى
با�سم «ال��ث��ورة» قتل وتدمري وتكفري با�سم الدين والدين
منهم ب��راء .وبقيت �سورية �صامدة يف وج��ه �أعتى هجمة
�إمربيالية �صهيونية منظمة ،بقيت �صامدة بجي�شها و�شعبها
وقائدها وبحلفائها الإيرانيني والرو�س واملقاومة الرديفة
واملقاومة اللبنانية وغريهم.
يف ه��ذه ال��ذك��رى جن��دد العهد ل�سورية وق��ائ��ده��ا ولكل
الأح��رار يف العامل �أننا على طريق املقاومة �سائرون حتى
التحرير ومن �سار على الدرب و�صل.

تشرين ..النصر والمجد

من وحي ت�شرين التحرير

• د� .سليم بركات

تعد حرب ت�شرين التحريرية احل��دث الأك�ثر ب��روز ًا يف
م�سرية احلركة الت�صحيحية التي قادها القائد اخلالد
حافظ الأ�سد يف عام  ،1970ورمبا كانت احلدث الأهم عرب
ه��ذه امل�سرية التي �شكلت منعطف ًا تاريخي ًا هام ًا يف �إع��ادة
االعتبار للإن�سان العربي ،الذي فقده يف نك�سة حزيران عام
 .1967هذه النك�سة التي �أفرزت جمموعة من النكبات كان
�أبرزها احتالل فل�سطني بكاملها �إ�ضافة �إىل احتالل �أجزاء
هامة من الأرا�ضي العربية ال�سورية ،وامل�صرية ،احتالل �أعلن
على �إثره قادة «�إ�سرائيل» بقولهم:
«�إن خريطة املنطقة لن تعود �إىل ما كانت عليه �صباح
اخلام�س من حزيران عام  ،»1967وهذا الإعالن يعد ر�سالة
وا�ضحة �إىل العرب ،كل العرب ،ليفهموا �أن فل�سطني لن تعود
بالطرق الدبلوما�سية ،و�إمنا تعود باملقاومة ويف �إطار املعادلة
التي تو�صل �إليها جمال عبد النا�صر ،ور�سخها واقعي ًا القائد
اخلالد حافظ الأ�سد والقائلة :بـ «�إن ما �أخ��ذ بالقوة ال
ي�سرتد �إال بالقوة» ولأن احلرب تتطلب م�ستلزماتها ،فقد عمل
القائد اخلالد منذ اليوم الأول لقيام احلركة الت�صحيحية
على اعتبار م�س�ألة ت�أمني هذه امل�ستلزمات هاج�سه الأول،
وك��ان ق��راره اال�سرتاتيجي بو�ضع كل الإمكانات ال�سورية
للإعداد للحرب ،قرار تبنته اجلماهري العربية من املحيط
�إىل اخلليج ،بحما�س �شعار القائد اخلالد «ب�أن ال �صوت يعلو
على �صوت املعركة».
واقعية القائد اخل��ال��د ومو�ضوعية ،و�إدراك����ه حلقائق
احلياة وموازين القوى جعلته يدرك �أهمية اللقاء مع م�صر
العربية ،لكن امل�شكلة كانت تتمثل بال�سادات ،ال��ذي كان
ي�ؤمن ب�أن الواليات املتحدة الأمريكية ترغب يف �أن تعيد له
الأر���ض امل�صرية املحتلة فيما لو �أبدى املزيد من االعتدال
جتاه «�إ�سرائيل» ،وح�سن النوايا جتاه الأمريكيني ،وهذا ال
يكون �إال باالبتعاد عن رو�سيا وبطرد خربائها من م�صر ،الأمر
الذي فعله ال�سادات يف متوز عام  1972وعدته �أمريكا خطوة
ناق�صة مطالبة باملزيد مما جعل من ال�سادات يهدد يف احلرب.
يف �شباط عام  1973التقى القائد اخلالد حافظ الأ�سد
مع الرئي�س �أنور ال�سادات يف الإ�سكندرية ،وكان الهدف من
هذا اللقاء احلرب والتح�ضريات للحرب خالل خم�سة �أ�شهر،
ومنذ ذلك الوقت تتالت اجتماعات التخطيط والتن�سيق بني
القيادتني ال�سورية وامل�صرية و�أق��رت اخلطط امل�شرتكة يف
مواجهة العدو ال�صهيوين .ويف �شهر �آب من العام ذاته كان
لقاء الرئي�سني يف بلودان ،وا�ستعر�ض املوقف يف كل جوانبه،
و�صادق ًا على ما �أجنز من خطط ،وحددت �ساعة ال�صفر يف 6
ت�شرين الأول من العام ذاته  ،1973بعد �أن كانا قد اتفقا
على مبد�أ احلرب يف برج العرب مب�صر يف ني�سان 1973ويف
هذه الفرتة عر�ض القائد اخلالد حافظ الأ�سد قرار احلرب
على القيادة القطرية حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي،
وعلى قيادة اجلبهة الوطنية التقدمية يف �سورية ،ووافقت
القيادتان على القرار املتخذ ،وكان الهدف من هذه احلرب
بالن�سبة للقائد اخلالد حافظ الأ�سد هو حتقيق هدفني
اثنني :الأول حترير الأرا�ضي العربية التي احتلتها �إ�سرائيل
يف ع���دوان ع��ام  1967وال��ث��اين :ا���س�ترداد حقوق ال�شعب
العربي الفل�سطيني ،بينما كانت �أهداف ال�سادات متوا�ضعة
وحمدودة ،و�إذا كانت �أهداف حافظ الأ�سد يف حرب ت�شرين
يف م�ستوى طموحات الأم��ة العربية ،ف�إن �أه��داف ال�سادات
مل تكن يف هذا امل�ستوى من الطموح ،حتى مل تكن يف م�ستوى
طموحات �شعب م�صر العربي.
لندخل يف هذا املقال يف التفا�صيل الع�سكرية للحرب على
الرغم من �أهميتها ،ولكن ما ميكن قوله �إن كل من تناول هذه
احلرب بالتحليل والبحث والدرا�سة وجد �أنها احلرب الأوىل
التي خا�ضها العرب يف مواجهة «�إ�سرائيل» وكانت النتائج
احلا�سمة يف م�سار ال�صراع العربي ال�صهيوين مل�صلحة العرب،
�أنها على حد قول باترك �سيل�« :أكرب م�شروع ع�سكري نفذه
العرب يف الع�صر احلديث» ،ولوال اجل�سر اجلوي الأمريكي
الهائل الذي عو�ض �إ�سرائيل عن جميع الأ�سلحة والذخائر
التي فقدتها� ،إ�ضافة �إىل تزويدها ب�أ�سلحة نوعية جيدة،
لكانت �إ�سرائيل مهددة بوجودها.
كان حلرب ت�شرين عدد كبري من النتائج ،منها �أنها ن�صر

معنوي لي�س للم�شاركني فيها فقط ،و�إمنا بالن�سبة لكل عربي
عانى من حالة الإحباط نتيجة الهزائم العربية املتتالية،
ويف طليعتها هزمية حزيران عام  ،1967ومنها حترير جزء
من الأرا���ض��ي العربية املحتلة ،ففي اجل��والن كانت مدينة
القنيطرة ،ويف �سيناء كانت قناة ال�سوي�س ومنها �أن ق�ضية
ال�شعب العربي الفل�سطيني نتيجة هذه احلرب قد �أ�صبحت
�أك�ثر و�ضوح ًا على امل�ستوى ال���دويل ،حيث تعززت املكانة
يف الأمم املتحدة ،ما ا�ضطر «�إ�سرائيل» للتعامل مع هذه
الق�ضية كق�ضية �شعب ،ال كق�ضية الجئني ،ومنها �إظهار هذه
احلرب لفاعلية الت�ضامن العربي ،و�إمكانية ح�شد الطاقات
العربية يف ظل �شعار قومية املعركة ،ومنها �إح��داث هزة
كبرية يف البنية النف�سية االجتماعية ،وال�سيا�سة للمجتمع
«الإ�سرائيلي» و�ضعها القادة «الإ�سرائيليون» بالزلزال ،ومنها
�أن هذه احلرب قد عززت من موقع العرب الدويل ع�سكري ًا
واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،موقع ين�شد ال�سالم العادل وميتلك
�إمكانات حتقيقه ،ومنها مع مرور الأيام �ستبقى جتربة حرب
ت�شرين التحريرية التجربة العربية الرائدة يف ا�ستخدام
اخليار الع�سكري من �أجل حترير الأرا�ضي العربية املحتلة،
وا�ستعادة احلقوق املغت�صبة لل�شعب العربي الفل�سطيني.
مل تكن حرب ت�شرين التحريرية �إجن��از ًا �سوري ًا م�صري ًا
فقط ،و�إمنا كانت �إجن��از ًا عربية ،لأنها قامت با�سم العرب،
ومن �أجل العرب ،كما مل حت�صر هذه احلرب يف زمانها ومكانها
فقط ،و�إمن��ا امتدت �آثارها حتى يومنا ه��ذا ،ول�سوف متتد
حتى تختفي «�إ�سرائيل» ،وتعود فل�سطني حرة عربية ،ومن
ثم ما كانت �آثار حرب ت�شرين ع�سكرية فقط ،و�إمنا امتدت
يف ميادين االقت�صاد وال�سيا�سة والفكر ،وهذا يعني �أن �آثارها
مل تعد بني العرب و«�إ�سرائيل» فقط و�إمنا امتدت هذه الآثار
لت�شمل العالقة بني العرب و�شعوب العامل مكانة ،ولتكون
عامل الفرز بني ال�صديق والعدو.
حرب ت�شرين لي�ست �آخ��ر ح��روب العرب �ضد اال�ستعمار
اال�ستيطاين ،والتدخل الإمربيايل ال�ساخر ،و�إمنا هي �أول
ح��روب العرب �ضدها ،لأنها تتميز عن غريها من احلروب
مع «�إ�سرائيل» مبيزتني ،الأوىل� :أنها قرار عربي ،والثانية:
�أنها حرب م�ستمرة ،ولي�س �سر ًا على التاريخ �أو على �أحد �أن
�سورية هي �أول من حملت امل�س�ؤولية العربية جتاه فل�سطني،
و�أول من حترك لأج��ل فل�سطني ،ولقد بقيت �سورية يف كل
الظروف وبالن�سبة لفل�سطني وملجمل الق�ضايا العربية عربية
الأروم��ة ،عربية امل�سرية ،عربية املواقف ،عربية العطاء،
دفعت و�ستبقى تدفع �ضريبة عروبتها وه��ي را�ضية بهذه
ال�ضريبة ،لأن الأمم ال تعي�ش �إال بالت�ضحية.
�صحيح �أن ح��رب ت�شرين مل حتقق �أهدافها الع�سكرية
التكتيكية بتحرير جميع الأرا�ضي العربية املحتلة نتيجة
الدعم الع�سكري الأمريكي الهائل لـ «�إ�سرائيل» ،والذي و�صل
�إىل م�ستويات قيا�سية مل ي�سبق لها مثيل يف تاريخ احلروب،
لكنها حققت نتائج بالغة الأهمية ،خل�صها القائد اخلالد
حافظ الأ�سد بقوله« :مل نحرر الأر�ض ،لكننا حررنا ما هو
الأ�سا�س ،وما البد من حتريره� ،أو ًال حررنا �إرادتنا من كل
قيد ،حررنا �إرادتنا يف القتال من �أجل حياة �شريفة كرمية،
وحررنا نفو�سنا من اخل��وف وال�تردد ،والالمباالة ،وحررنا
نفو�سنا من عقدة الذنب والق�صور ،طاملا �أننا يف ال�سابق ومنذ
قيام «�إ�سرائيل» مل نحارب كما يجب �أن نحارب».
بقي �أن نقول :ما حرب ت�شرين التحريرية �سوى حمطة
تاريخية عربية ك�سرت حاجز امل�ستحيل بقوة وب�سالة
اجلي�شني العربيني ال�سوري وامل�صري� .إنها احلرب التي �أ�س�ست
لزمن االنت�صارات العربية وكر�ست ملنطق املقاومة ونهجها
بكل فخر واع��ت��زاز كيف ال وه��ذه املالحم البطولية التي
ي�سطرها بوا�سل اجلي�ش العربي ال�سوري وقواه الرديفة �ضد
الإره��اب التكفريي على امتداد �ساحة الوطن �شاهد عيان،
ليبقى الوطن عزيز ًا �شاخم ًا� ،إنها ملحمة جي�ش �أ�سطوري يعيد
�إنتاج التاريخ العربي من جديد.

تشرين ..النصر والمجد
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• عي�سى فتوح
كنت قد دع��وت يف مقال ن�شر يف جريدة الثورة
�إىل جمع الق�صائد التي قيلت يف احل��رب الظافرة
التي قادها �سيادة الرئي�س حافظ الأ�سد يف ال�ساد�س
من ت�شرين الأول عام  1973وحطم فيها �أ�سطورة
التفوق الإ�سرائيلي املزعومة ،لتكون هذه الق�صائد
املجموعة يف متناول �أيدي النقاد والدار�سني الذين
يودون درا�سة �شعر هذه املرحلة من تاريخنا الأدبي
والقومي� ،إال �أن هذه الدعوة ظلت حرب ًا على ورق،
ول��ذل��ك اكتفيت بالق�صائد القليلة التي قر�أتها
متفرقة يف ال��دواوي��ن �أو املجالت لبع�ض ال�شعراء
ال�سوريني الذين تفاعلوا وانفعلوا بهذا احلدث الذي
كان �أكرب منعطف يف تاريخنا العربي احلديث ،وهذه
الق�صائد هي التي �ستكون مادتي يف هذه املنا�سبة،
وكنت فيما م�ضى قد در�ست �شعر ال�ساد�س من �أيار
�سنة  ،1916و�شعر اجل�لاء ال��ذي حتقق يف ال�سابع
ع�شر من ني�سان  ،1946و�أرجو �أن �أوفق لدرا�سة �شعر
ال�ساد�س من ت�شرين ،لأنه متفاوت يف جودته ،لتفاوت
التفاعل بالتجربة ،وتفاوت اال�ستجابة النف�سية
لذلك احلدث العظيم الذي حقق فيه جي�شنا �أكرب
معجزة ،مل يكن �أحد يتوقع �أن تكون على هذا امل�ستوى
من اخلطورة والأهمية.
ــ1ــ
لعل ال�شاعر �سليمان العي�سى كان �أكرث ال�شعراء
جتاوب ًا مع هذا احل��ادث اجللل ،فمن يطالع ديوانه
���ان بري�شة ال�ب�رق» ال���ذي نظمه �أث��ن��اء حرب
«�أغ� ٍ
ت�شرين التحريرية يعرث على عدة ق�صائد حما�سية،
تتفجر بطولة وحمية ،وتت�أجج ث��ورة وعاطفة،
منها «يا يا�سمني دم�شق» التي كتبها على �أثر الغارة
الإ�سرائيلية الوح�شية على دم�شق ،و�أ���ش��اد فيها
ب�صمود ال�شعب واجلي�ش ،ووقوفهما جنب ًا �إىل جنب
لرد العدوان الأ�سود .يقول خماطب ًا هذا اليا�سمني
الذي يكاد يكون رمز ًا لدم�شق ،لأنه قلما تخلو منه
دار من الدور ،م�شري ًا �إىل الق�ضاء على �أ�سطورة التفوق
الإ�سرائيلي املزعومة ،و�إىل �إب��اء دم�شق واندحار
الغزاة:
ّ
		
ه�شمتها �أ�سطورة ..وذورتها
كل الغزاة على العبري تك�سروا
		
كل الغزاة ..وظل قنديل الهوى
�أبد ًا على العطر املدلل ي�سهر
		
كل الغزاة ..ومل جتف منارة
يا يا�سمني ..وال تزحزح منرب
لقد خرج النا�س من بيوتهم امل�سورة باليا�سمني،
رم��ز الطهارة وال�سالم ،ليقاتلوا مبا ملكت �أميانهم
باخلناجر وامل��دى ،فال ي��دري العدو من �أي��ن ي�أتيه
املوت ،فكل زنبقة �أورقت مقات ًال ،وكل �سو�سنة �أنبتت
خنجر ًا م�سموم ًا:
		
من كل زنبقة �أطل مقاتل
من كل �سو�سنة حتدر خنجر
�أما فار�س من ت�شرين الأ�سمر فكان يقاتل كاملارد
اجل��ب��ار ،يندفع كما اللهب املقد�س ،فت ّمحي �أمامه
احلدود وال�سدود ،ليحمي داره ،وي�صون �سياج بيته
امل�صنوع من املنثور واحلبق:
		
يقاتل الأ�سمر املجدول من لهب
فيا حدود على �أقدامه ان�سحقي
		
يقاتل الن�سر عن دار و�أغنية
وعن �سياج من املنثور واحلبق
ون�صل �أخري ًا �إىل رائعته «فر�سان ت�شرين» التي بث
يف �أبياتها كل ما يف �أع�صابه من توتر وحمية ونزق،

وك��ل ما يف قلبه من نب�ض وتفجر ،مبدي ًا �إعجابه
به�ؤالء الفر�سان الذي حققوا امل�ستحيل ،وج�سدوا
كل معاين البطولة والنخوة والرجولة ،كيف ال وهم
الكتائب امل�سمومة واملدربة التي عُ جنت من تربة هذا
الوطن الغايل ،ونبتت من �صموده اجلبار لذلك تراهم
يقولون:
		
على �أقدامنا �سقط املحال
و�أورقت الرجولة والرجال
		
كتائب من ترابك يا بالدي
نبتنا من �شموخك ما نزال
ما �أك�ثر ما يلتفت �سليمان العي�سى يف ق�صائده
الوطنية �إىل املا�ضي� ،إىل التاريخ العربي العريق
ي�ستنطقه وي�ست�شهد به ،وي�سرتجع �أ�سماء �أبطاله
امليامني كخالد واملثنى ..ويتذكر املعارك املنت�صرة
التي خا�ضوها يف القاد�سية ،ويف غزوة اخلندق ،ويف
معركة ذي قار ..ويرى �أن خندق اجلوالن ما هو �إال
امتداد للخندق الذي حفره النبي وامل�ؤمنون حول
املدينة املن ّورة ليقطعوا الطريق على امل�شركني:
		
م�شينا فال�صواعق يف خطانا
وع�شب القاد�سية والظالل
		
ربطنا اخلندقني فال اغرتاب
بتاريخ ال�سيوف وال انف�صال
			
وكان على م�سريتنا املث ّنى
تقدّ �ست القرابة واخل�صال
وال�شاعر امل�ؤمن كل الإمي��ان ب��أن ال�شعب العربي
ال��ذي تفوق وانت�صر على مدى تاريخه الطويل ،ال
ميكن �إال �أن يظل متفوق ًا ومنت�صر ًا ،و�إن كبا به الدهر
�أحيان ًا فنام �إىل حني عن هذه امل�سرية العربية .لقد
ا�ستيقظ الآن يف ت�شرين قوي ًا ،الهب ًا ،متمرد ًا ،فما �إن
دعاه ت�شرين حتى لباه زرافات ووحدانا ،يرمي تالل
اجلوالن بنريانه املحرقة التي ال تبقي وال تذر:
		
ينام الدهر عنها ثم ي�صحو
على ت�شرين فالدهر ا�شتعال
ولبيناك يا ت�شرين �سلها
تالل النار تعرفنا التالل
		
وتعرفنا الربوق وقد حفظنا
�سناها فهو يف يدنا نبال
ثم ي�ؤكد على �أن جي�شنا ا�ستطاع �أن يحطم ويه�شم
�أ�سطورة التفوق التي روجها العدو ،لتدفنها الرمال،
�ساخر ًة منها �أي �سخر ،ولتدفنها �سرايا البعث التي هي
�أملنا املفدى:

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

مالك �صقور

رئي�س احتاد الكتاب العرب

الإ�شـراف الفني:

ن�ضـــال فهيـم عيـــ�سى

ّ
		
وه�شمنا �أ�ساطري التحدي
لتدفنها ب�ضحكتها الرمال
		
�سرايا البعث والأمل املفدى
و�أغنية ال�شهادة ال تقال
يا لها من �صورة جميلة تلك التي جعل فيها دم
ال�شهداء ينبت يف ربانا م�شاعل وهاجة ،ت�ضيء الن�صر
�أمام كل �سا ٍر ،يبحث عن املجد واخللود ،وزيتها الن�ضال
والكفاح ،وكيف ا�ستحال ال��دم العربي احلر م��داد ًا
للمبدعني ينفحهم بال�صور الرائعة والأخيلة البكر:
		
دم ال�شهداء ينبت يف ربانا
قنادي ًال ي�ضيء بها الن�ضال
		
دم ال�شهداء يا �أقالم هذا
مداد املبدعني ويا خيال
فلكي تعي�ش الأجيال العربية
و�إذا متنا �ضحايا ّ
القادمة يف عز وجمد وا�ستقالل ،وتتذكر كم قدم
الأج��داد لأحفادهم ،كي تبقى ر�ؤو�سهم مرفوعة،
نا�صعة اجلبني:
		
منوت لتزهر الأجيال فينا
ويخ�صب يف بنادقنا اجلمال
ويعد ت�شرين �أخري ًا ب�أننا جاهزون للحرب والقتال
يف كل حلظة ،فما عليه �إال �أن ي�شري من بعيد ،حتى
ينق�ض اجلنود امل�ؤمنون بر�سالتهم وق�ضيتهم كال�شهب
�أو كال�سهام ليدمروا العدو �شر تدمري:
		
ويا ت�شرين ..نحن هنا ..ف�أومئ
وتعرف كيف ّ
ينف�ض الرجال
ــ2ــ
وم��ن حم�ص يرتفع �صوت ال�شاعر عبد الرحيم
احل�صني يف ق�صيدته «حتية لأبطال ت�شرين» التي
راح يتغنى فيها ب�أبطال ت�شرين ،وميتدح �شجاعتهم
اخلارقة ،وخا�صة الطيارين الأ�شاو�س الذين كتبوا
�أروع املالحم ،و�سطروا �آيات املجد والفخار� ،إذ حلقوا
يف عنان ال�سماء حتى عربوا م�سرى النجوم ،ومزقوا
�سحب الغيوم ،متخذين من ُغرة ال�شم�س ري�ش ًا:
ت�شرين حطم جدار ال�صمت وار ِو لنا
من املالحم ف�ص ًال يُ�سكر احلقبا
كيف الن�سور على �أطوادهم عربوا
م�سرى النجوم؟
وكيف ا�ست�صغروا ال�سحبا
		
وكيف جازوا �إباء اجلو واتخذوا
من غرة ال�شم�س ري�ش ًا والهجري �صبا
ويبني كيف ب��دد جي�شنا البا�سل بعناده الكبري
�أ���س��ط��ورة ال��وه��م التي ن�سجتها �إ�سرائيل ب�أنها لن
تقهر �أب����د ًا ،وه���ذه ال��ف��ك��رة ك��ان��ت ب��ي� َ�ت الق�صيد،
والقا�سم امل�شرتك الأعظم بني �أكرث ال�شعراء الذين
نظموا الق�صائد يف ح��رب ت�شرين ،فهو هنا ي�سخر
من مزاعمهم و�أراجيفهم ،ويت�ساءل �أي��ن �أ�صبحت
ادعاءاتهم الفارغة التي روجوها ،وكيف تبخرت
�أحالمهم ال�سرابية ،و�آمالهم الكاذبة؟
		
�إين لأهز�أ بالطاغي حتدثه
هواج�س الوهم �إن احلق قد غربا
		
ال لن يدوم ظالم العار يا وطني
�اء دعاة الغدر؟
فخلف كل جدار ثائر وثبا�أين ادع� ُ
		
�أين همو
و�أين ما �أ ِّمل الباغي وما ارتقبا؟
وتبلغ �سخريتها قمتها عندما ي�صور كيف وقع
طياروهم يف ذل الأ�سر ،وراح��وا يتمنون لو �أنهم مل
يركبوا الغازية ،بعدما حتطمت �أ�شال�ؤها و�صارت
لعب ًا يف �أيدي �أطفالنا يلهون بها ،وهي التي كانت ــ كما

رئيـــ�س التحريــر:

�أ.حممد حديفـي

مديـــر التحريــر:

د.ح�ســـــن حميــد

رئي�س الق�سم الفني:

مهـــا ح�ســـن

االشترك السنوي -داخل القطر:أعضـــــــاء اتحاد

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

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

www.awu.sy
E-mail :

alesboa2016@hotmail.com

يزعمون ــ قدر ًا ال مفر منه:
		
ها هم �أذالء يف الأ�صفاد �أ�شجعهم
يود لو كان للعدو ما ركبا
		
والقاذفات اللواتي �صورت قدر ًا
�صارت لدى كل طفل عندنا لعبا
هذه النتائج الباهرة وغريها ،دفعت �شاعرنا �إىل
�أن يتغنى بت�شرين� ،شهر اخلريات والربكات ،وانت�صار
احل��ق على الباطل ،ويتمنى �أن يقبل �صانعيه من
جنودنا الأبطال ،وينرث على �أقدامهم �أحلى الثياب
من خممل وق�صب ،فت�شرين �ضمد جراحنا النازفة،
و�شفاها بعد �أن يئ�س الأطباء من عالجها زمن ًا ،وبعد
�أن عز الدواء:
ت�شرين قبل �أخي اجلندي وارم على
�أقدامه املخمل الوردي والق�صبا
ت�شرين �ضمدت جرح ًا دامي ًا �سئمت
منه الآ�ساة زمان ًا والعالج نبا
هبت رياحك يف اجلوالن فانتف�ضت
رمال �سيناء عزم ًا هادر ًا عجب ًا
وعبد الرحيم احل�صني بعد كل هذا �شاعر منربي
موفق ،يعرف كيف يختار �ألفاظه بدقة ال�صانع املاهر،
فتقع من امل�سامع وال�ضمائر �أجمل موقع ،ترفد ذلك
كله غنائية عذبة ،وجمالية �شفافة ،وقدرة فائقة
على تطويع ال��ق��وايف و�سوقها خلدمة �أغ��را���ض��ه..
وبالرغم من �أن معظم ق�صائده قيلت يف منا�سبات
خمتلفة ،فقد ا�ستطاع �أن يخلع عليها طابع اجلدة.
ون�سج
ملا �أوتي من �شاعرية خ�صبة ،وقريحة فيا�ضةٍ ،
حمكم ،يت�أثر فيه خطا كل من بدوي اجلبل وعمر �أبي
ري�شة ..فخامة يف الألفاظ ،وا�صطياد ذكي للمعاين
ال�شرودة ..الحظ كيف ميتزج بت�شرين قلب ًا وروح ًا
وعاطفة ،حتى ا�ستحال يف نظره �إن�سان ًا حي ًا يحاوره،
وي�سامره ،وي�شكو له:
ُ
		
�سهرت على
ت�شرين �أهديتني نف�س ًا
لقائها زمن ًا ال �أُطبق الهدبا
		
واليوم جددت يا ت�شرين يل �أملي
ما نال منه الأ�سى واغتم واكت�أبا
�إذن يحق لنا �أن نفخر ببطوالت جي�شنا العربي
ال�سوري ال��ذي حطم �أ�سطورة اجلي�ش ال��ذي ادعى
�أن��ه لن يقهر وكتب �أروع املالحم وا�ستعاد الكرامة
والأر�ض ،وما زال اجلي�ش العربي ال�سوري يرفع راية
الن�ضال فوق تراب الوطن كل الوطن ليكن�س جميع
الإرهابيني وتعود �سورية طاهرة مطهرة كما يليق
بها.

هيئـة التحريـر:
د� .سليم بركات ،غ�سان كال�س ،حممد احلفري،
علو�ش ع�ساف� ،سهيل الديب

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  -رئي�س التحرير

ت�شرين االنت�صار وعودة الكرامة
من غرة ال�صبح ،حتى �آخر �شهقة لل�ضوء فوق �سهول الوطن وه�ضابه
ومفارقه ،ترتفع راي��ات الوطن معلنةً قيامة النور من حتت الرماد،
ري
وانت�صار �إرادة ال�سوريني الذين �أفرد التاريخ �صفحاته ،لي�سجل بكث ٍ
م��ن ال��زه��و واالع��ت��داد بالكرامة �أن �سورية ع�صية على ال��غ��زاة ،ومن
�سواعد �أبطالها ي�شتعل ال��ن��ور الطالع �أل��ق� ًا م��ن م�سام ال�تراب ،ليكتب
تاريخ املرحلة املعمد ب��ال��دم ،واملحفور لوحات بهيات لونها با لأحمر
القاين دم ت�صاعد عز ًا وفخار ًا ُ�سفح ب�سخاءٍ من �أوردة ال�شهداء ،وتناثر
�شقائق عزٍ على مذبح وطنٍ �سورته قامات الرجال ،وطهرت ترابه من
ال  ،ومل تعرف ا لإن�سانية خالل
ٍ
وحو�ش مل ي�شهد التاريخ لوح�شيتهم مثي ً
ال
احلقب وا لأزمان ما ي�شبه احلقد الدفني بني �أ�ضالعهم الذي ُترجم قت ً
وتقطيع �أو�صال ،وجز ًا للر �ؤو�س غيلةً وغدر ًا فوق تراب الوطن� ،أو �صلبت
فوق جدرانه دون �أن تعلم ب�أي ذنب قتلت ،وملاذا تكالبت عليها وحو�ش
قادمة من كهوف التاريخ ،لأن �أر�ض ًا �أبت اخل�ضوع ،ورف�ضت الغزاة ،ومل
تعرف عرب تاريخها االنك�سار واالنحناء..
ه���ؤالء ا لأب��ط��ال ال��ذي��ن ي��ذودون ب��إب��اء ع��ن ت��راب ال��وط��ن ،وي�شكلون
ب�أج�سادهم الطاهرة �سياج ًا مينع ا�ستباحة ا لأر���ض وا�ست�سالمها ،هم
�أبناء ا لأبطال من اجلي�ش العربي ال�سوري الذين �صنعوا ن�صر ت�شرين
اتخذ القرار التاريخي بك�سر
عام ثالثة و�سبعني وت�سعمائة و �ألف ،حني ُ
�شوكة اجلي�ش ال�صهيوين املتعجرف ال��ذي كثري ًا ما تباهى بعد نك�سة
حزيران عام �سبعة و�ستني وت�سعمائة و �ألف ،و �أعلن �أنه اجلي�ش الذي
ال يقهر� ،إذ �أخذته ن�شوة انت�صاره امل�ؤقت ،واحتالله لبع�ض ا لأرا�ضي
العربية �إىل قمةٍ واهية ظن �أنه تربع فوقها �إىل ا لأبد ،يف الوقت الذي
لا وح��ق��د ًا على ع��دو تقاطر من كل بقاع
كانت كرامة العرب تَنزف غ� ً
ال باحلقد ،وم��دع��وم� ًا م��ن ك��ل ق��وى ال�شر بالعامل،
ا لأر����ض ،وج��اء حمم ً
لي�ستويل على �أر��ٍ�ض عربية ،بعد �أن �شرد �شعبها يف ال�شتات ،و �أذاقهم
م��رارة العوز والفقر واجل��وع بعد �أن كانوا �سادة �أر�ضهم ،يعملون بها،
لاال م��ن قلب
وي��ذرف��ون ال��ع��رق وال���دم ،ل��ك��ي يك�سبوا لقمة عي�شهم ح� ً
الزمن..
ال بني دولتي املواجهة �سورية وم�صر ،واتفق على
مت التن�سيق كام ً
خطةٍ ظلت �سريةً حتى انطالق �أول ر�صا�صة يف ال�ساعة الثانية من بعد
ظهر ي��وم ال�ساد�س من ت�شرين ع��ام ثالثة و�سبعني وت�سعمائة و �أل��ف،
والعدو ال�صهيوين الذي �أعماه الغرور وراح يتباهى بن�صره عام �سبعة
و�ستني ،مل ي�صدق �أن ال��ع��رب بعد نك�سة ح��زي��ران ميكن �أن تقوم لهم
قائمة� ،أو يفكروا حتى بغزو �إ�سرائيل ،وحني انطلقت الطائرات فوق
اجلبهتني ال�سورية وامل�صرية وراح��ت تدك معاقل العدو وحت�صيناته
�أ�صابه الذعر ،ودبت الفو�ضى بني �صفوفه ،ومل يدرك احلقيقة �إال حني
راح يح�صي قتاله ،ويطفئ النار امل�شتعلة يف جمنزراته وعتاده..
ب�سرعةٍ خاطفة ومذهلة ،وم��ن بني �أل�سنة ال��ن�يران امل�شتعلة يف كل
بقعة من �أر�ض العدو تقدم اجلي�ش العربي ال�سوري ،فدك ح�صون العدو
وقالعه ،واخرتق ما اتفق على ت�سميته �آنذاك بخط « �آلون» ،بينما عرب
اجلي�ش امل�صري قناة ال�سوي�س بطريقة خاطفة ،ودمر بكفاءة عالية

ما �سمي بخط «بارليف» املح�صن ،وبينما كان �أبطال اجلي�ش ال�سوري
الذين دمروا مر�صد جبل ال�شيخ املطل على ا لأرا�ضي ال�سورية وا لأردنية
يرفعون العلم ال�سوري فوق هذا املر�صد ،كان �أبطال اجلي�ش امل�صري
يرفعون علم م�صر فوق �سيناء �شرق قناة ال�سوي�س ،ولعل الذين عاي�شوا
تلك املرحلة يذكرون كيف �أن ال�سوريني كثري ًا ما �صعدوا �إىل �أ�سطحة
املنازل ليمتعوا ا لأنظار باحرتاق الطائرات ا لإ�سرائيلية فوق اجلبهة،
وفوق �سماء العا�صمة دم�شق ،وطياروها يغادرون طائراتهم املحرتقة
ال للمواطنني الذين غادر
وي�ستعملون مظالتهم ليت�ساقطوا �صيد ًا �سه ً
ال
عيونهم النوم ،وهم يعقدون حلقات الدبكة ويطلقون ا لأهازيج احتفا ً
باندحار العدو ،وانت�صارات اجلي�ش العربي ال�سوري املتالحقة التي
�أعادت للأمة العربية كرامتها املهدورة ،ومرغت �أنوف ال�صهاينة الذين
�أعماهم ال�صلف وال��غ��رور ،متنا�سني �أن ا لإرادة العربية حينما تثبت
وتنتف�ض قادرة على ا�ستعادة احلق ،وا�سرتداد الكرامة..
الحت يف ا لأف��ق ب��وادر انك�سار « �إ�سرائيل» وانت�صار العرب ال�ساحق،
وا�ستب�شر الفل�سطينيون وجميع العرب خري ًا  ،حيث �أدركوا ب�أن حلمهم
بالعودة وحترير ا لأر�ض �أ�صبح قاب قو�سني �أو �أدنى من الن�صر� ،إال �أن
الفرحة مل تكتمل �إذ كانت طعنة الظهر التي اقرتفها �أن��ور ال�سادات
الرئي�س امل�صري �آنذاك حني �أعلن وقف �إطالق النار ،ف�أراح ال�صهاينة
من القتال على اجلبهة امل�صرية ،ليتحولوا بكامل قوتهم �إىل اجلبهة
ال�سورية ،ما �أدى �إىل اختالل ميزان القوة ل�صالح الكيان ال�صهيوين،
�إال �أن �سورية مل متتثل لقرار وقف �إطالق النار ،وقررت موا�صلة القتال
وحيدة ،ثم خا�ضت بعدها حرب ا�ستنزاف طويلة� ،إال �أن تدخل ا لأمم
امل��ت��ح��دة �آن���ذاك وف��ر���ض وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار �أدى �إىل وق��ف ال��ن��ار بعد
ا�ستعادة حمافظة القنيطرة ،و �أجزاء من اجلوالن العربي املحتل ،و لأن
الكيان ال�صهيوين ا�ضطر مكره ًا ت�سليم القنيطرة �إىل ال�سوريني عمد
ال  ،ومن
�إىل تدمري بيوتها ومعاملها بوح�شية مل ي�شهد التاريخ لها مثي ً
�شاهد القنيطرة بعد خروج ال�صهاينة منها ،ور �أى بيوتها وقد �سويت
ال لل�شك �أننا نحارب عدو ًا ال يحمل ذرة
با لأر�ض يدرك مبا ال يدع جما ً
واحدة من بذور ا لإن�سانية ،وال ميكن بحال من ا لأحوال �أن ن�صنفه من
�سالالت الب�شر..
وختام ًا نقول� :إن اجلي�ش العربي ال�سوري الذي �أق�سم على �أن يحرر
�شرب من ا لأرا���ض��ي ال�سورية ،ويخو�ض ا لآن ب��إب��اء معارك ال�شرف
كل
ٍ
والكرامة يف �أنحاء �سورية كافةً تربى على نف�س العقيدة التي تربى
عليها اجلي�ش العربي ال�سوري حينما خا�ض معارك ال�شرف والكرامة
يف ت�شرين..
وا لآن ونحن نعي�ش ذك��رى �أجم��ادن��ا ال��غ��اب��رات ،جن��د ل��زام� ًا علينا �أن
ننحني بكثري من الفخر والعرفان واالع��ت��زاز لأرواح ال�شهداء الذين
كتبوا ا�سم �سورية ال�صامدة على �شواهد القبور املتناثرة �ألق ًا من فوق
تراب الوطن لتظل تبعث بر�سائل الرف�ض لكل الطامعني برتاب ا لأر�ض
املقد�س ،وتقول لهم ب�إباء العرب ال�سوريني :لن متروا..
mouhammad.houdaifi@gmail.com

�شكر ًا اتحاد الكتاب العرب� ..شكر ًا �سورية
ال�سادة رئي�س و �أع�ضاء املكتب التنفيذي الحتاد الك ّتــاب العرب
�سورية ــ دم�شق
أتقد م �إليكم بوافر ال�شكر وعظيم االمتنان على احلفاوة
ا�سمحوا يل �أن � ّ
البالغة وامل�شاعر الطيبة التي غمرمتوين بها �أث��ن��اء زي��ارت��ي الق�صرية
�إىل عا�صمة املقاومة دم�شق� ،سواء يف مقر االحت��اد يف امل��زة� ،أو يف نادي
املحاربني القدامى يف ال�سبكي� ،أو يف معر�ض الكتاب يف مكتبة ا لأ�سد؛ و �إىل
تف�ضلها بن�شر بع�ض
هيئة حترير جملة «املوقف ا لأدب��ي» العتيدة على
ُّ
تكر متم ب�إهدائها يل من
كتاباتي؛ وعلى جمموعة الكتب الق ِّيمة التي
َّ
جناح االحتاد ،والتي �ست�ساعدين ،مع غريها من �إبداعاتكم النابعة من
قلب محِ نة بالدكم ،يف تنفيذ م�شروع «ا لأودي�سة ال�سورية» الثقايف الذي

�أطمح �إىل �إجن��ازه� :أنثولوجيا ا لأعمال ا لأدبية ال�سورية التي كُ تبت يف
�أتون �سنوات احلرب العدوانية على �سورية� ،إ�سهام ًا متوا�ضع ًا يف املعركة
الثقافية التي تخو�ضونها �ضد احلرب الهمجية على �سورية احلبيبة.
وال يفوتني يف ه��ذا امل��ق��ام �أن �أُ �شيد مب��ا لمَ ْ�ستُه يف عملكم ال���د �ؤوب من
طى واثقة و�شفافية وتوا�ضع الكبار
التمتع بعقل هادئ وهِ َّمة عالية ُ
وخ ً
وااللتزام بالثقافة واملواقف الوطنية التقدمية التي تذود عن �سورية
و تُعلي من �ش�أنها.
لكم �أطيب التمنيات ،والحتادكم املزيد من التقدم ،ول�سورية الن�صر
امل�ؤ ّز ر والغد ا ملُ�شرق.

�أحمد جرادات
ع ّمان� 28 ،أيلول�/سبتمرب 2019

