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  عاصمة الثقافة العربيةالقدس 

  
الذاكرة كلما ذكرت مدينة القدس، ال بد أن يذكرنا العنوان بقصيدة شهرية ملظفر النواب تستحضرها 

 وبدؤوا ١٩٦٧وفيها سخرية صارخة من هتاون العرب وإمهاهلم ملدينتهم املقدسة اليت اغتصبها الصهاينة عام 
و  هذا العام . على الفور بعمليات هتويدها والتخلص املربمج من كل أثر للعروبة واإلسالم واملسيحية فيها

ة العربيـة وانطلقـت فعالياهتـا مـن أرض فلـسطني وتعهـدت كـل الـدول          أعلنت القدس عاصمة للثقاف   ٢٠٠٩
ــة   مــؤمتري وزراء الثقافــة العــرب   مــسقط       بتنفيــذ بــرامج خاصــة هبــذه     ٢٠٠٨ ودمــشق ٢٠٠٦العربي

االحتفالية اليت يتضح أن هدفها تكثيف االهتمام العربي بالقدس وتذكري العامل بكوهنا مدينة حمتلة، وبأن 
ئيل فيها باطلة، وأن الشعب الفلسطيين ليس املـسؤول الوحيـد عـن القـدس فهـذه املدينـة         كل إجراءات إسرا  

ـرت إسـرائيل              بشكل خاص حتمـل املـسيحيني   العـامل مـسؤولية كـربى للـدفاع عنـها وخباصـة بعـد أن هج
 مسيحيي القدس الذين كانوا يشكلون مخسني   املئة   مطلع القرن العشرين، وقد اخنفضت نسبتهم إىل
أقل من عشرة   املئة، وهم   تناقص مستمر، مع أن املدينة مقدسة مسيحياً ففيها ترعرع السيد املسيح      

  . وفيها انعقد أول جممع مسكوني
وعلى رغـم أن الفاتيكـان انتقـد سـيطرة إسـرائيل علـى األمـاكن املـسيحية املقدسـة إال أن إسـرائيل ال              

، وفيهـا املـسجد   rلمني   العـامل ألهنـا مـسرى رسـول ا     والقدس كـذلك مـسؤولية املـس   . هتتم بأي انتقاد  
ــه  كمــا أن القــدس مــسؤولية دوليــة ألن العــامل مــسؤول عــن تنفيــذ قــرارات    .  األقــصى الــذي بــارك ا حول

ــن ــس األمـ ــسلمني     .  جملـ ــرب مـ ــة والعـ ــإن الفلـــسطينيني خباصـ ــة فـ ــسؤوليات الدوليـ ــم وفـــرة املـ ــى رغـ وعلـ
ومهمـة احتفاليـة القـدس أن حتـرك     . ير القدس وإنقاذها من االحتاللومسيحيني، هم املطالبون أوالً بتحر 

السواكن   املشاعر الباردة حنو قضية العرب الكربى، ومن املعـروف أنـه ال ميـوت حـق وراءه مطالـب، وأمـا            
ولــئن كــان الوجــدان .  احلـق الــذي يتنــازل عنــه أصــحابه طوعـاً فسيــصري حــالالً رغــداً علــى مـن اغتــصبه     

ي واملسيحي العام مـسكوناً بالقـدس فـإن اجلانـب الرمسـي يبـدو وكأنـه يغـض الطـرف عـن             العربي اإلسالم 
ــوم بقــوة وتــسارع، ويبــدو إصــرار إســرائيل علــى جعــل القــدس عاصــمة هلــا      حركــة التهويــد الــيت حتــدث الي
مسألة غري قابلة للتفـاوض سـلمياً حـول أكثـر مـن منطقـة صـغرية مـن بقايـا البلـدة القدميـة   القـدس                

اليت يهجر سكاهنا منها اليوم وهتدم بيـوهتم وحنـن نتـذكر مـا عرضـته إسـرائيل مراوغـة   كامـب            الشرقية  
ــددة          ــة صــغرية مه ــا حتــت األرض، وإىل رقع ــوق األرض وم ــا ف ــول إىل م ــة حــني قــسمت احلل ديفيــد الثاني

ية قدميـة  وسياسة إسرائيل   هتويـد القـدس تنفـذ رؤيـة إسـرتاتيج     . باالهنيار لكثرة ما حفر فيها من أنفاق  
إذا حـصلنا ذات يـوم علـى     «١٨٩٦أعلنها هرتزل مؤسس الصهيونية حيث قال   مؤمتر بال بسويـسرا عـام      

.  »القدس فسوف نزيل كل ما هـو غـري مقـدس عنـد اليهـود، وسـوف نـدمر اآلثـار الـيت مـرت عليهـا القـرون             
القـدس مـن عروبتـها    ولألسف متكنت إسرائيل من حتقيق حلم هرتزل أمـام عيـون العـرب والعـامل وفرغـت         
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  . واستأصلت كل أثر لتاريخ املدينة الكنعانية العربية األصيلة
ــع         ــومي املري ــها إال أن القتــل الي ــستميت عن ــسطينيني بأرضــهم ودفــاعهم امل وعلــى رغــم متــسك الفل
واجلرافات اليت أعلـن أوملـرت مـؤخراً ضـرورة عودهتـا إىل هـدم املنـازل العربيـة وكـل البنـى التحتيـة حوهلـا،               

، جيعل املقدسيني   خطر، وهم عـاجزون وحـدهم عـن حتمـل     ٤٨طالبة ليفين العلنية بطرد كل عرب الـ وم
وكانـت احلكومـة اإلسـرائيلية قـد عملـت      . هـذه املـسؤولية الـيت ينبغـي أن تنـهض هبـا األمـة اإلسـالمية كلـها         

ــة لتهويــد القــدس منــذ عــام    ــث أوصــت جلنــة وزار  ١٩٧٣وفــق خطــة منهجي ــدا مــائري حي ــأال  أيــام غول يــة ب
   املئة مـن جممـوع الـسكان آنـذاك، وسـارعت احلكومـات املتعاقبـة لـسحب         ٢٢يتجاوز عدد السكان العرب    

كمـا اسـتولت   . هويات العرب واستقدمت عـشرات اآلالف مـن املـستوطنني واختـارهتم مـن اليهـود املتطـرفني         
ــة حــول القــدس      املدينــة إىل القــدس  و  التــسعينيات وســعت .  علــى مئــات الــدومنات مــن األراضــي العربي

الكربى اليت ضمت عدة مستوطنات جماورة باتت يهودية صرفة مثل جبل أبو غنيم، وأخـرياً أقامـت جـدار         
وقـد لقيـت دعمـاً كـبرياً   تنفيـذ خمططهـا مـن دول أوروبيـة كـربى صـمتت علـى هـذا             .  الفصل العنصري 

عـام  » برودنبـاك «وع قـرار قدمـه   التعدي، كما دعمهـا بعـض أعـضاء الكـوجنرس األمريكـي، ونـذكر هنـا مـشر          
وحنـن نـدرك حجـم االلتفـاف اخلطـري علـى       .  لالعـرتاف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل ومنـع تقـسيمها      ٢٠٠٥

اليت أبقت القدس إىل ما مسته مفاوضات احلـل النـهائي ووضـعتها    » اتفاقات أوسلو«الشرعية الدولية منذ    
  . خارج نطاق السلطة الفلسطينية
ون إىل الـسالم اليـوم علـى تـسويات تـضيع معهـا حقـوق العـرب واملـسلمني           واخلطر أن يشتغل الـساع    

مل  tبــل إن اخلليفــة عمــر .  واملــسيحيني   القــدس، وهــي املدينــة الــيت ضــمت كــل الــديانات   تارخيهــا  
يكن ميانع من وجود اليهودية فيها لوال إصـرار مـسيحيي القـدس علـى أال يـساكنهم فيهـا يهـود كمـا جـاء               

واملفارقـة أن اإلســرائيليني بـذلوا جهــوداً مـضنية للبحــث عـن جــذور هلـم   القــدس       .  مريــة  الوثيقـة الع 
وبعـض املـؤرخني اإلسـرائيليني ضـاقوا ذرعـاً بالطموحـات       . وعن اهليكل املزعوم فلم جيدوا شيئاً ولن جيدوه   

يـة مـصداقية   السياسية اليت تبحث عن ذرائع تارخييـة فـأعلن املنـصفون منـهم أهنـم مل جيـدوا   التـوراة أ         
تارخييـة، وقــد ذكـرت   مقــال يل عـن تــل القاضــي الـذي تريــد إسـرائيل أن تــسجله بامسهـا علــى الئحــة         

ــل قــول يــسرائيل فنكلــشتاين           ــرتاث العــاملي وهــو موقــع ســوري   اجلــوالن احملت وهــو رئــيس املعهــد    (ال
لقـد فقـد كتـاب    .  تـوراة مل يظهـر التنقيـب أي أثـر مـادي يؤكـد روايـة ال      «): األركيولوجي   جامعة تل أبيب  

تبــت فــصوهلا األوىل   القــرن        ــأخرة جــداً كُ ــارخيي فهــذا الكتــاب هــو وثيقــة مت ــه كمــصدر ت التــوراة أمهيت
واإلسـرائيليون ينتظـرون االنتـهاء مـن هتويـد القـدس       .  »السابع وفق منظور الهوتي وأيديولوجي وسياسـي    

سـفارهتا إىل القــدس، وسـيلحق هبـا حلفاؤهــا،    إلعالهنـا عاصـمة أبديــة، وليطـالبوا الواليـات املتحــدة بنقـل      
ومن اخلطر أن يصبح ذلـك واقعـاً والسـيما أن األحبـاث الـسياسية متهـد لـه بقـوة وتعـرض منـاطق عربيـة                 

  . جماورة مكاناً إلقامة الفلسطينيني
ومن أهداف االحتفال بالقدس عاصـمة للثقافـة العربيـة تعريـف األجيـال العربيـة الـشابة مبدينتـها          

 ودورها العظيم   إثراء ثقافة األمة عرب العصور وتنبيه العامل إىل خطـورة التـهاون الـدويل إزاء       املغتصبة
ــأن القــدس            ــال ب ــذكر األجي ــإن بوســعنا أن ن ــشائمني أو يائــسني ف ــه إســرائيل، ولكــي ال نكــون مت ــا تفعل م

كـن التمـسك   تعرضت لالحتالل الصلييب مئيت عام، وقد حول الصليبيون املسجد األقـصى إىل إسـطبل، ول       
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ن الـشعب العربـي واملـسلم مـن حتريرهـا حـني وحـد القائـد صـالح الـدين األيـوبي مـصر              الوجداني هبا مكـّ   
 وكـل قـوى األمــة الـيت ختتـزن إىل اليــوم   وجـداهنا تعلقـاً ضـخماً بالقــدس، فقـد ولـدت منظمــة           ةوسـوري 

اضـة األقـصى الـضخمة    ، كمـا قامـت انتف  ١٩٦٩املؤمتر اإلسالمي حني تعرض األقصى حلريق عدواني عام    
دولياً يوم اقتحم شارون املسجد، وأحسب أنه كان يريد أن خيترب موقـع القـدس عنـد املـسلمني، وأن يتأكـد       
من وجود أمة إسالمية، وقد فوجئ بقوة ما وجد، وهذه القوة الكامنة   األمـة حتتـاج باسـتمرار إىل فعـل       

وحنــن إذ .   وكــل األراضــي العربيــة احملتلــة ثقـا  حيــرك ســكوهنا كــي تنــهض باملــسؤولية وتـستعيد القــدس   
ــا نــدعو إىل أن يكــون       ــة القــدس، فإنن نبــارك ألشــقائنا الفلــسطينيني واملقدســيني خباصــة إطــالق احتفالي
ــا          ــة فيه ــة   القــدس وإقامــة مــشاريع عربي ــل البنــى الثقافي ــي عــرب تأهي ــد عمل االحتفــال بالقــدس ذا بع

 . كون مجر احلق بأيديهم ويناضلون نيابة عن األمة كلهاومتكني العرب من البقاء،   بيوهتم وهم ميس
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  مثن احلرية
  

هل فوجئ الفلسطينيون يف غزة بالعـدوان اإلسـرائيلي علـيهم؟ بالتأكيـد ال، فهـم يعيـشون حالـة احلـرب           
املعلنة من إسرائيل ضدهم منذ أن طردت إسرائيل الشعب الفلسطيني من أرضه فلجأ عدد ضخم إلـى غـزة     

، حيـث قامـت إسـرائيل بـاحتالل غـزة      ١٩٦٧لحقة مبـصر حتـى عـدوان إسـرائيل علـى العـرب عـام        التي بقيت م  
وضمتها إلى سـلطتها املباشـرة، يومهـا لـم تكـن صـواريخ املقاومـة موجـودة، ولـم تكـن غـزة تهـدد أمـن إسـرائيل،                

 عـام واحـد   ولم تكن املقاومة الفلسطينية قد نضجت بعد، فقد جاءت معركة بالكرامة التي حققتهـا فـتح بعـد       
من النكسة لترد للعرب شيئاً من كرامتهم املهدورة قبل أن تخوض األمة حرب أكتـوبر، وقـد توالـت انتـصارات      
املقاومـة الفلـسطينية يف معــارك شـهيرة وعمليــات فدائيـة كـان الــشارع العربـي كلــه يهلـل لهـا، بــل إنهـا وجــدت            

 مثقفـي وأحــرار العــالم عـن تــضامنهم مــع    صـدى دوليــاً ضــخماً حتـى صــارت الكوفيــة الفلـسطينية تعبيــراً مــن     
شعب فلسطني، يومها لم تكن إسرائيل قـد اهتـدت إلـى كلمـة إرهـاب، وإمنـا كانـت تطلـق علـى الفـدائيني لقـب              

 حققـت حركـات التحريـر الفلـسطينية دويـاً عامليـاً، وكـان طبيعيـاً أن تنـدس بينهـا            ١٩٧٠وحتى عـام    ) املخربني(
لك مبرأة من األخطاء التي صارت ذرائع للتعبير عـن الـضيق الرسـمي    حركات تشاغب عليها، ولم تكن هي كذ    

بها يف بعض الدول العربية، وقد اضطرت املقاومة أن ترحل من األردن إلى لبنان بعد حرب أيلول، ويف لبنـان   
تحول اجلنوب إلى ساحة عمليات فدائية ضخمة، تنافست يف أدائها املنظمـات واحلركـات واألحـزاب، وبـرزت      

االستشهاديني وبالطبع لم يكن أحد يسميهم إرهابيني، فقد تحولت سـناء محيـدلي مـثالً إلـى رمـز مـن         ظاهرة  
رموز البطولة العربية وسميت عروس اجلنوب بعـد أن فجـرت نفـسها بـسيارة ضـمن جتمـع لقـوات إسـرائيلية           

دمون أرواحهــم ، وقـد حلقـت بهـا قوافـل مـن الفـدائيني، وكــان الـوطن العربـي كلـه يفخـر بكـونهم يقـ            ١٩٨٥عـام  
فداء للوطن ومثناً للحريـة، لكـن إسـرائيل اسـتطاعت بعـد اجتيـاح لبيـروت أن تطـرد املقاومـة الفلـسطينية مـن              
لبنان، وأن تصفي قياداتها الوطنية بالقتل واالغتيال، بل الحقـتهم إلـى تـونس، وارتكبـت مجـزرة حمـام الـشط،         

صواريخ التـي تتـذرع إسـرائيل بـأن هـدف عـدوانها       التي وقع ضحيتها مثانيـة وسـتون شـهيداً، قبـل أن تظهـر الـ       
 ١٩٨٧اليوم على غزة هو إيقاف تهديد الفلسطينيني لها، وقد قام الشعب الفلسطيني بانتفاضته األولـى عـام     

وشـارك فيهـا شــعب فلـسطني بكـل فــصائله وتياراتـه، وكانـت غــزة رائـدة يف انتفاضـتها حتــى بـات اسـم أطفــال            
ية ومصدر تعاطف دولي عاملي، وباتت قصيدة نزار قباني التـي أشـاد فيهـا    احلجارة يف غزة مصدر نشوة عرب    

ببطوالت أطفال احلجـارة تتـردد علـى شـفاه العـرب يف كـل أقطـارهم، وصـارت غـزة كابوسـاً يجـثم علـى قلـوب                  
  .قادة إسرائيل الذين كانوا وما يزالون يحلمون أن يبتلع البحر غزة حتى وإن صارت ركاماً

ــسلطة        وقـــد اضـــطرت إســـرائيل    ــا إلـــى القبـــول بقيـــام الـ ــغط مالحـــم املقاومـــة التـــي أرهقتهـ تحـــت ضـ
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الفلسطينية لتشكل دولة فلسطني، وتوقفـت املقاومـة سـنوات كانـت فيهـا إسـرائيل تـشغل القيـادات بالتفـاوض            
الذي لم يصل إلى شيء، وشعر كثير من قـادة النـضال الفلـسطيني بـأن املفاوضـات باتـت عبثيـة تكـاد جتهـض           

طينية وتفقدها التعاطف الدولي احلار معهـا، فقـد بـات العـالم ينظـر إلـى الـصراع الفلـسطيني         القضية الفلس 
كأنـه صـراع علـى ملكيـة عقـار بعيـداً عـن        ) بعد أن فقد صفته العربية عبر خطأ تاريخي منهجـي (اإلسرائيلي  

ق العـودة إلـى   مفهوم احلق الوطني والتاريخي، ومت تأجيل القضايا الرئيسة كقضية القـدس واملـستوطنات وحـ     
مــا ســمي مبفاوضــات احلــل النهــائي، ولكــن الفلــسطينيني أدركــوا أن إســرائيل ليــست جــادة يف توجههــا حنــو          
ــق              ــم تواف ــة القــدس كمــا تــرفض إزالــة املــستوطنات، ول الــسالم، فهــي تــرفض االعتــراف بحــق العــودة وبعروب

فاوضـات التـي أشـرف عليهـا     القيـادات الفلـسطينية علـى مـا عرضـته إسـرائيل مـن حلـول هزيلـة يف جـوالت امل          
الــرئيس األمريكــي كلينتــون، ولكــي يــرغم الفلــسطينيون علــى قبــول مــا ال ميكــن قبولــه قــام شــارون باقتحــام           

التــي ضـحى فيهـا الــشعب الفلـسطيني مبـا يزيــد علـى الــسبعة       ) الثانيـة (املـسجد فانـدلعت انتفاضــة األقـصى    
تريـد القـضاء علــى روح املقاومـة عنـد الــشعب     آالف شـهيد، وخمـسني ألـف جــريح، وبـات واضـحاً أن إســرائيل      

الفلسطيني، كي يصير مجبراً على قبـول الفتـات الـذي تقدمـه لـه إسـرائيل، وكـي جتعلـه يتخلـى عـن املطالبـة              
بالقدس، وكي يتنازل عـن حـق العـودة، وكـي يكـف عـن املطالبـة بتفكيـك املـستوطنات، وأهـم مـن ذلـك كلـه، كـي                

 حتى وإن كـان الـرئيس بـوش قـد وعـد بهـا، فاإلسـرائيليون لـن يقبلـوا          يتوقف عن احلديث عن دولة فلسطينية    
بقيام دولة مالصقة لـدولتهم وعيـنهم علـى يهـوذا والـسامرة، ولـن يقبلـوا عبـر احلـوار واملفاوضـات أن يتكـدس                

ماليـني الفلــسطينيني، ولـن يـضمن لهــا    ) التــي يعرفـون أنهـم اغتـصبوها قــسراً مـن أصـحابها     (علـى بـاب الـدار    
عــازل عيــشاً آمنــاً مــستقراً وهــي تلــتهم أكثــر مــن مثــانني يف املئــة مــن أرض فلــسطني، ومــستوطناتها     اجلــدار ال

تــشكل ســرطاناً خبيثــاً ينتــشر يف األرض الفلــسطينية، ومادامــت هنــاك قــوى تقــاوم املــشروع الــصهيوني فــال          
ك الفلــسطيني  ضــمان وال مــستقبل إلســرائيل مهمــا تلقــت دعمــاً مــن أوروبــا وأمريكــا، فعليهــا أن تقلــع الــشو          

بيدها، وحسبهم أنهم يقدمون لها املال والسالح، تلك هي األسباب التـي دفعـت إسـرائيل إلـى ارتكـاب محرقـة        
غزة، ألن املقاومة الوطنية بكل فـصائلها متكنـت مـن أن تـدافع عـن نفـسها، وأن تتحـصن ضـد املـؤامرات التـي            

ملقاومـة اللبنانيـة قبـل عـامني، فـإذا إسـرائيل       استهدفت اقتالعها مرات عديدة، ولقد جربـت إسـرائيل اقـتالع ا     
 أن تحقق نصراً بعـد أن  ٢٠٠٦هي التي تقتلع من أرض لبنان، وكان على القيادة اإلسرائيلية بعد هزمية متوز  

شعر اإلسرائيليون بأن مستقبل إسرائيل كله بات يف خطر مـا دامـت املقاومـة قـادرة علـى التحـدي والـصمود،         
ــارت غــــزة والســــيما بعـــ   ــــشعب     فاختـ ــــار ال ــي خي ــــسطينية أن املقاومــــة هـ ــات الفل ــــا االنتخابـ د أن أوضــــحت له

ــع حــرب أهليـــة            ــه العظمــى، وقــد افتعلــت انـــشقاقاً يف الــصف الفلــسطيني، وكــادت تق الفلــسطيني يف غالبيت
تداركها العقالء من الطرفني، ولكنها وضعت املقاومة يف موقف محرج، فأمامها أحد خيارين إما أن تستـسلم      

هاء املقاومة، وتصطف على باب البيت األبيض يف انتظار موعد من مسؤول يف اخلارجيـة األمريكيـة     وتعلن انت 
وأن تتبــادل القــبالت التلفزيونيــة مــع أوملــرت وأعوانــه مــن مجرمــي احلــروب، وإمــا أن تتمــسك بحــق الــشعب         

الشرعية الدولية، الفلسطيني بالدفاع عن نفسه حتى ينتهي االحتالل، وتعود للشعب حقوقه التي ضمنتها له   
وقــد اختــارت املقاومــة أن تتمــسك بــاحلق، فجاءهــا العقــاب املريــر لهــا وللــشعب الــذي اختارهــا محرقــة تأكــل      
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األخضر واليابس، وتهدم البيـوت واملؤسـسات وتقتـل األطفـال والنـساء بحجـة أن صـواريخ املقاومـة تهـدد أمـن            
 بـاملوت البطـيء علـى أهـل غـزة عبـر احلــصار،       إسـرائيل، ولـم يفطـن منتقـدو املقاومـة إلـى أن إسـرائيل حكمـت        

وأنها هي التي خرقت الهدنة حني قتلت أكثر من أربعني فلـسطينياً أثنـاء الهدنـة فـضالً عـن الـذين اعتقلـتهم،            
وجتاهـل منتقــدو املقاومـة أن إســرائيل هـي التــي تهـدد أمــن العـالم كلــه ولـيس أمــن العـرب وحــدهم، وهـذا مــا           

روبا، وأعترف بأنني أشعر بفجيعة كبيرة مبا آل إليه حال األمة فبات فيها من قالته استطالعات الرأي يف أو    
يتبنـى موقـف إسـرائيل وميـشي يف ركابهــا علنـاً، ويهـاجم املقاومـة يف الوقـت الــذي تحقـق فيـه املقاومـة تأييــداً             

ــاً         ــاً يجعـــل غـــزة أمثولـــة أمـــام البـــشرية يف الـــدفاع عـــن الـــوطن، ويف تقـــدمي الـــدم واألرواح مثنـ ــة  عامليـ  للحريـ
  .واالستقالل
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  حقائق تقدمها غزة
  

تبدو احلقيقة األولى التي ينبغي أن يـستفيدها العـرب مـن العـدوان الهمجـي علـى غـزة هـي أن الـسالم              
ــة إلـــى أهــداف إســرائيل ونواياهـــا ســذاجة أو هــرب مـــن            ــمٌ ال ميكـــن تحقيقــه، وأن الطمأنين ــع إســرائيل وَهْ م

 يكنـه شـعب إسـرائيل مـن حقـد وكراهيـة للفلـسطينيني وبـالطبع         مواجهة احلقيقة، فقد بـرز بوضـوح حجـم مـا     
للعرب واملسلمني جميعـاً، فالغالبيـة العظمـى مـن شـعب إسـرائيل كانـت مؤيـدة بقـوة ملزيـد مـن القتـل والـسفك                  
والتدمير، مما جعل قادة إسرائيل املتنافسني يف ميدان االنتخابـات يتقربـون إلـى شـعبهم ويتبـارون عبـر مزيـد         

ــة لــسكان غــزة، دون أن نــسمع مــن داخــل إســرائيل صــوتاً ذا دوي إال مــا نــدر           مــن اجلــرائم   ــادة اجلماعي واإلب
  .يستنكر هذه الوحشية التي تترفع عنها الوحوش ذاتها

وأما احلقيقة الثانية فهي أن حق الشعوب يف الدفاع عن نفسها حني تتعرض لغزو أو عدوان، راسـخ ال    
رهابـاً أو تعـرض إلدانــات أو حـصار وقمـع، فهـو مـرتبط بالطبيعــة       ميكـن اقتالعـه حتـى لـو ســمي هـذا الـدفاع إ      

والسنن الكونية، فحتى احليوانات تدفع عن نفسها أي شر أو أذى أو ضرر يحيط بها بـردة فعـل عفويـة، وكـل      
من يحلم أن بوسعه تغيير سنن الطبيعة وحرمان الشعوب من حـق الـدفاع عـن نفـسها هـو واهـم، ولـن يحـصد             

  .كاب اجلرائم ضد البشريةمن جتربته غير ارت
وأما احلقيقة الثالثة فهي كون ضمير العالم ما يزال حياً رغم أننا عتبنا عليه صمته يف أحداث جـسام   

أوقفـوا  (سابقة، فقد امتألت كل مناحي األرض بـاحملتجني الغاضـبني وهـم يـصرخون يف الـشوارع والـساحات           
ــع شـــعب فلــسطني وغـــزة بخاصــ     ) العــدوان  ــدفاع عـــن    ويعلنــون تـــضامنهم م ة، ويؤيـــدون حــق الفلـــسطينيني بال

أنفــسهم، بــل إن ضــمير العــالم يؤســس تحالفــاً قانونيــاً دوليــاً ملقاضــاة مجرمــي إســرائيل الكبــار أمــام احملــاكم      
  .الدولية

واحلقيقة الرابعة التي كشف عنهـا مجمـل املوقـف الـدولي الرسـمي والسـيما الغربـي األوروبـي، هـي أن              
لضخم ميتد إلى قصور كثير من القادة وحواشيهم، إلى حـد أنهـم بـاتوا يـرون احلـق      نفوذ الصهيونية العاملية ا 

واضحاً فال يجرؤون على الوقوف معه، ويرون اجلرائم مريعة فظيعة فال يجـرؤون علـى اسـتنكارها، وهـذا مـا        
ئ كشف عن وجود شرخ كبيـر بـني شـعوب األرض وبـني الغالبيـة العظمـى مـن قادتهـا، وقـد كـان مثيـراً أن متتلـ                

شوارع واشنطن ذاتها باحملتجني علـى طغيـان إسـرائيل، يف الوقـت الـذي كانـت فيـه قيادتهـا تطلـب مزيـداً مـن              
  .اإلبادة لشعب فلسطني

وسنبقى نقدر لشعوب العالم تاريخياً تضامنها مع احلق العربي، واستنكارها للجرمية وتحديها للتطرف 
 وهم ما يزالون يستلهمون احلروب الصليبية، من أمثال العنصري الذي يعبر عنه من يكرهون العرب واملسلمني
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بوش الراحل وفريقه الذي كان كارثة كبرى على البشرية، وهؤالء يستهينون بشعوبهم، ويزجون بهـا يف حـروب    
  .قذرة، وال يحققون من أهدافهم سوى القتل والتدمير والزهو بالنصر على الضعفاء

رهاب صار مجـرد سـتار لقمـع حقـوق الـشعوب، وقـد بـدت        واحلقيقة اخلامسة أن شعار احلرب على اإل    
ــأن            شــعوب العــالم غيــر معنيــة بتوصــيف إســرائيل لإلرهــاب، فتزييفهــا للحقــائق مفــضوح، فمــن ذا ســيقتنع ب
عدوانها على غزة كان مكافحـة لإلرهـاب عبـر قتلهـا األطفـال والنـساء والـشيوخ واسـتخدامها أسـلحة محرمـة            

واملـساجد واملـدارس مبـا فيهـا مـدارس األمـم املتحـدة؟ ولقـد فـشلت إسـرائيل           دولياً، فضالً عن هدمها البيوت   
العـام الـدولي علـى أنهـا قـضية تهريـب أسـلحة لإلرهـابيني، فقـد رأى العـالم جرائمهـا            يف تصوير القضية أمـام الـرأي    

ـــاع بـــأن قـــادة إســـرائيل هـــ        ـــا أمـــام شـــعوب األرض التـــي لـــم تعـــد بحاجـــة إلـــى إقن م واســـتعادت قـــضية فلـــسطني وهجه
  .اإلرهابيون الكبار الذين يجب أن يحاكموا

ولقــد صــنعت إســرائيل عبــر جرائمهــا يف غــزة أجيــاالً مــن املستــضعفني مــن األيتــام والثكــالى واألرامــل        
واملــشردين الــذين ســيدفعهم مــا ذاقــوا مــن الظلــم والفواجــع إلــى الثــأر واالنتقــام مــستقبالً غيــر معنــيني مبــا          

  .سيطلق عليهم أعداؤهم من ألقاب
القـوة ال تـصنع   (أما احلقيقة السادسة التي بدأ كثيـر مـن املـثقفني اإلسـرائيليني بتأملهـا بأنـاة هـي أن         و
ومـن يقـرأ الـصحافة اإلسـرائيلية يجـد فيهـا كــل يـوم وفـرة مـن املقـاالت التحليليـة منـذ انتهـاء احلــرب              ) نـصراً 

) كراهيــة شـعوب األرض لكــم عـن أي نـصر تتحــدثون؟ إنكـم لـم جتلبــوا إلسـرائيل سـوى       (تـسأل قـادة إســرائيل   
لـم  : فـشل وثكـل، يقـول   (وبوسع القارئ العربي أن يتأمل مقاالت من مثل مما كتب جدعون ليفـي تحـت عنـوان      

وضعـضعة   نفد شـيئا مـن هـذه احلـرب، سـوى مئـات القبـور، وفيهـا الـصغار، وآالف املعـوقني، والـدمار الكثيـر،              
ئيليون االفتخــار بانتــصارهم وهــم عمــيٌ عــن إثــارة   يــستطيع اإلســرا(ويقــول ميــرون بنبنــستي  ) صــورة إســرائيل

ويف يـديعوت  ) اإلنسانية، إنهم يخرجون أنفسهم من جماعة الشعوب احلضارية التي يتبجحون باالنتماء إليهـا     
اآلن التقطــوا نفــسا تاريخيــا طــويال    (أحرونــوت يكتــب افيعــاد كالينبــرغ تحــت عنــوان ألــف ســنة حــرب يقــول       

عدون لنحـو ألـف سـنة إرهـاب؟ إذا كـان نعـم، فـيمكن املواصـلة بـالطريق الـذي           هل أنـتم مـست   : واسألوا أنفسكم 
نسير عليه اآلن؟ أتستمتعون باحلرب يف غزة؟ سيكون لنا املزيد والكثير منها، التجربة تدل على أن اليأس ال 

  ).ينبت املساومة بل العناد والتزمت الديني
يل هي ليست السالح املتطور واحملرم دوليـاً، وال  واحلقيقة السابعة هي أن أكبر قوة تعتمد عليها إسرائ 

قوى اإلبادة التي متتلكها، وإمنـا هـي االنقـسام والتمـزق العربـي الـذي يتـرك األمـة ضـعيفة مـستباحة، وحنمـد              
اهللا أن األمة بدأت خطـوة علـى الطريـق الـصحيح يف قمـة الكويـت، ولكننـا نطمـح أن يـتم حـوار عربـي داخلـي                 

ث الكبرى، ويؤسس ملستقبلها الـذي تهـدده إسـرائيل بإصـرارها علـى اسـتخدام القـوة        يوحد رؤية األمة لألحدا 
واســتمرار االحــتالل والعــدوان ورفــض كــل األســس واملرجعيــات التــي نهــضت عليهــا املبــادرة العربيــة للــسالم،       

لـدفاع  ولعلنا نستبشر خيراً عبر إعالن كل الدول العربية التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحقه يف ا  
  .عن نفسه وتقرير مصيره
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أخيراً نأمل مـن اإلدارة األمريكيـة اجلديـدة أن تفـي بوعـدها بإعـادة النظـر يف موقـف الواليـات املتحـدة            
مــن العـــاملني العربـــي واإلســـالمي، وأن ينتهــي عـــصر احلـــروب ليبـــدأ عــصر احلـــوار والتفـــاهم والتعـــاون بـــني       

سياســة القـوة واحلــروب االسـتباقية فلــم تحقـق ســوى     الـشعوب، فقــد جربـت الواليــات املتحـدة يف عهــد بـوش      
القتل والتدمير، وحولت العالم إلى بؤر صراعات وحـروب داميـة، وفـوق ذلـك أنهـت اإلدارة األمريكيـة الراحلـة         
عهدها بتدمير اقتصاد العالم كله، ولئن كنا نشارك شعب الواليات املتحدة تفاؤله بشعار التغيير الذي أطلقه     

فــإن تفاؤلنـا حــذر، ألننـا نــدرك حجـم الــصعوبات التـي تواجــه الـرئيس اجلديــد، والسـيما أنــه         الـرئيس أوبامـا،   
  .ليس وحده من يقرر سياسات الواليات املتحدة
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  بني االعتدال واملمانعة
 

تحول العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى سؤال عن مصير أمة، ولم يعد مجـرد مفاوضـات حـول الهدنـة      
ــة واضــحة، أتريــد األمــة أن تــسلم ســيادتها           أو فــتح املعــابر وإنهــاء    احلــصار، صــار الــسؤال بحاجــة إلــى إجاب

واستقاللها باملطلق إلى إسرائيل التي تستعد ألن تكون قائدة الشرق األوسـط دون منـافس أو معتـرض، أم مـا      
ني علـى  تزال األمة متتلك إرادة احلفاظ على قرارهـا وسـيادتها وحقوقهـا؟ كـان املريـع دخـول اإلعـالم الـصهيو         

شكل اإلجابة عبـر خديعـة تـسللت إلـى اإلعـالم العربـي يف كثيـر مـن منـابره، حـني قـسم األمـة إلـى معـسكرين،                 
وأعجـب كيـف يتـداول بعـض اإلعـالم العربـي هـاتني التـسميتني         . سماهما معـسكر االعتـدال ومعـسكر املمانعـة      

صود، وملعنـى املمانعـة، كـي ال يفهـم     بد من تحديد املواصفات ملعنى االعتدال املقـ  دون فحص الداللة، حيث ال    
املتداولون أن االعتدال يعني التنازل عن احلقوق العربية وهذا غير معقول، وأن املمانعـة تعنـي اإلصـرار علـى         
احلرب ورفض رؤية سالم عادل وشامل، ولقد حددت املبادرة العربية سقف االعتـدال املمكـن، ووافقـت عليهـا       

 تحت سقفها نزوالً تحت سـقف االعتـدال، كمـا صـار التمـسك بهـا إذا فقـدت        كل الدول العربية، فصار النزول  
وأما كلمة املمانعة فالبد من تعريـف لهـا كـذلك، أهـي منـع      . فاعليتها وصالحيتها تفريطاً باحلق وبالسالم معاً    

ل للتفريط باحلقوق أم منع للحصول عليها عن طريق املفاوضات؟ إننـي أجـد أن وضـع كلمـة املمانعـة يف مقابـ          
  .االعتدال يسيء إلى املفهوم ما دام يصر على التمسك بحقوق األمة ويؤكد أنه ال يفرط بها

كنايـة عـن قبولنــا بفكـرة الــسالم بعـد الءات اخلرطــوم      ) جتــاوزاً(لقـد ظهـر مــا ميكـن أن يــسمى اعتـداالً     
نكــسة التــي ركــزت علــى أن ال صــلح مــع إســرائيل، وكنــت شخــصياً ممــن اســتغربوا حــديث عبــد الناصــر بعــد       

وكنــت أتــساءل هــل يقــصد عبــد الناصــر أن نقبــل بالعــدوان ونكتفــي    ) إزالــة آثــار العــدوان (حزيـران عــن شــعار  
ــ     ، وأحـد املتمـسكني بـالءات اخلرطـوم، لكننـي      »مبـادرة روجـرز  «بإزالة آثاره؟ وأذكر أنني كنت أحد الرافـضني ل

أن حنـصل علـى حقوقنـا العربيـة عبـر      تغيـرت قلـيالً، وأوشـكت أن أصـير معتـدالً حـني قلـت رمبـا يكـون ممكنـاً           
مفاوضات للسالم ما دامت احلروب املتتاليـة لـم تحقـق عـودة للحقـوق، ولـم أكـن واثقـاً ملعرفتـي طبيعـة الفكـر                

ولكـن االعتـدال اجلـوهري الـذي خاضـه جيلنـا هـو        . اإلسرائيلي وآفاقه الدينية املغرقة يف األصـولية اليهوديـة   
ئيل وهو يعني االستعداد التـدريجي لالعتـراف بوجودهـا إذا وصـلنا إلـى      االستعداد النفسي للتفاوض مع إسرا 

حقوقنا العربية التي أقرتها الشرعية الدولية، وكنا تربينا علـى رفـض هـذا الوجـود ألن إسـرائيل ال متلـك أي           
حـــق يف أرضـــنا العربيـــة ال يف احلاضـــر وال يف التـــاريخ، ولكننـــا قلنـــا صـــحيح أنهـــا ال متلـــك أي حـــق، ولكنهـــا      

بحت أمــراً واقعـاً، وبــات فيهـا حنــو سـتة ماليــني إنـسان، وبتنــا نعتـرف بــأن فكـرة رمــي إسـرائيل يف البحــر          أصـ 
ــادة شـــعب فلــسطني أو ابـــتالع البحــر لغـــزة       ــدأنا نعتـــدل وكانـــت ذروة  . تــشبه فكـــرة إســرائيل يف إمكانيـــة إب وب

 مـا قـد يقتـضيه الـسالم مـن       قابلني مبا كان قبله، ومتجـرعني ٦٧االعتدال أن نقبل بحدود الرابع من حزيران  

٢ م -بني السياسة والفنون   
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، واشــترطنا يف ســوريا أن  »األرض مقابــل الــسالم«تــداعيات مؤملــة، ودخلنــا املفاوضــات علــى مبــدأ واضــح هــو    
يكون السالم عادالً ال ينتقص فيـه حـق مـن حقـوق العـرب، وأن يكـون شـامالً حلرصـنا علـى أال ننجـو بأنفـسنا                

يكون بوسع إسرائيل أن تنفرد بهم بدل أن نكون كتلـة  ونترك أشقاء لنا وحدهم يصارعون من أجل حقوقهم، و  
ــان          ؤمن بأننـــا أمـــة واحـــدة كالبنيـ ــ ــسلم لكوننـــا نـ واحـــدة متـــضامنني يف الـــسراء ويف الـــضراء ويف احلـــرب والـ

 .املرصوص يشد بعضه بعضاً
وأحـسب أن مبـادئ مـؤمتر مدريـد هـي حـد االعتـدال وسـقفه األعلـى، وعليهـا تأسـست املبـادرة العربيــة             

نـا بهـا مــع إصـرارنا علـى حــق العـودة دون أي تالعـب دولـي فيــه، والبـد مـن مراجعــة نـص مهـم يجعــل             التـي قبل 
أن تعلـــن إســـرائيل أنهـــا جتـــنح للـــسلم وأن الـــسالم العـــادل هـــو خيارهـــا      «املبـــادرة حيـــة وقـــد ورد فيهـــا وهـــو   

رة صـارت األمـة كلهـا    ، وباملوافقة العربية الـشاملة علـى هـذه املبـاد    »اإلستراتيجي كذلك، وأن تؤكد التزامها به 
فـإن قيـل إن املبـادرة تعلـن خيـار الـسالم وحـده،        . معتدلة ما دام مفهوم االعتدال هو هذا احلـد وهـذا الـسقف    

فإن اجلواب السريع أن املبادرة ما تزال إلى اليوم عرضـاً مفتـوح املـدى لـم تقبـل بـه إسـرائيل كـي نبـدأ العمـل             
 على لسان بيريز حني وصفها بأنهـا ال تـساوي احلبـر الـذي كتبـت      بها، بل إن إسرائيل قالت كلمتها يف املبادرة    

به، وقبله رد شارون على املبـادرة عـسكرياً حلظـة إعالنهـا، ومـع ذلـك انتظـر العـرب وعـود الـرئيس بـوش سـت               
سنني، وكان وعده الذي زعم أنه وعد إلهي هو إقامة دولـة فلـسطينية، ولقـد بـات واضـحاً أن اإلسـرائيليني ال        

ولة فلـسطينية متاخمـة لـدولتهم اليهوديـة، وال يقبلـون بـأن يكـون للفلـسطينيني أي حـق يف القـدس،             يقبلون بد 
وحـني سـحق شـارون    . ويرفضون رفضاً قاطعاً حق العودة، ويبنون املزيد من املستوطنات بدل أن يتخلـوا عنهـا    

بــروا عــن تقــديرهم  جـنني عبــر عــن رؤيــة اإلســرائيليني لطريقــة احلــل التـي ينــشدونها، وحــني قتلــوا عرفــات ع     
لشريك رابني الذي قتل قبله، ولقد تصاعد العدوان على شعب فلسطني واملبادرة ما تزال قائمة، ومعبرة عـن    
االعتدال العربي، ولئن كان بعض القـادة العـرب قـد طـالبوا صـراحة بـسحب املبـادرة يف قمـة غـزة الدوليـة يف            

كونوا يعولون عليها، وقـد قـال خـادم احلـرمني الـشريفني      الدوحة، فإن الذين رأوا إبقاءها يف قمة الكويت لم ي 
إن هـذه املبـادرة لـن تبقـى إلـى األبـد علـى الطاولـة، إذن أيـن ميكـن أن نـتلمس الفـوارق املنهجيـة بـني االعتـدال                
وبني املمانعة؟ أهي يف املوقف من حق الشعب يف صد العدوان حني يتعرض له؟ ما أظن أحداً ميكنه أن مينع  

 يدافع عن نفسه، وال يعقل أن يكون لدى العرب فريق يرى إسرائيل محقة يف عدوانها على غزة،  شعباً من أن  
واسمعوا املزيد مـن التـصريحات اإلسـرائيلية عـن نوايـا إسـرائيل ومعتقـدات األكثريـة مـن شـعبها، وقـد أكـدت               

القـادم مظلـم، فـأين    االنتخابات خيار إسرائيل لالسـتمرار يف العـدوان وشـن احلـروب علـى العـرب، واملـستقبل            
  سيكون موقف االعتدال وأين سيكون موقف املمانعة وكلنا يف الهم شرق؟

وأمـا التقــسيم اإلعالمــي الــصهيوني لألمـة إلــى اعتــدال وممانعــة فهــو يهـدف إلــى تحويــل الــصراع إلــى       
 داخــل البيــت العربــي فــضالً عــن محاولتــه إقنــاع العــرب بــأن عــدوهم لــيس يف إســرائيل، وهدفــه تــوريطهم يف     

إننـي أرجـو أن يتحـاور املثقفـون     . عداوات جانبية كي يصرف جهدهم مرة أخرى بعـد الثمانينيـات بعيـداً عنهـا     
العــرب حــول خيــارات األمــة ألنهــم مــسؤولون تاريخيــاً أمــام شــعبهم، وألنهــم يعبــرون عــن رأيــه، والبــد مــن أن          

فسد االنفعال واحلكم املـسب      ق والـوالء الـضيق للـود قـضية، أمـالً      يحافظ املتحاورون على أدب احلوار، كي ال يُ
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  آفاق التغيري املرتقب

  
رفع الـرئيس أوبامـا شـعار التغييـر، وجعلـه عنوانـاً ضـخماً لرئاسـته، وقـال للـشعب األمريكـي ليلـة الفـوز                

ام الـذي ترجـوه شـعوب األرض، هـو اسـتعادة      واستبشر العالم خيراً، وكان التغيير اله) التغيير آت إلى أمريكا  (
الواليات املتحدة ملنظومـة قـيم أخالقيـة افتقـدتها منـذ إعـالن النظـام الـدولي اجلديـد، وظهورهـا قـوة عظمـى               
قادرة على التحكم مبصير البشرية، وقد شنت حربني كبيرتني قتلت وشردت فيهما ماليني الناس من العـرب      

الصليبية ضدهم، وبدت كأنها والية كبرى تابعة إلسرائيل حني وظفـت كـل   واملسلمني، وكانت تستلهم احلروب  
ــع           قواهــا لــصالح املــشروع اإلســرائيلي، بــل إن رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي أصــر علــى فــضح حقيقــة تعاملــه م
الرئيس بوش حني طلب منه أن يخرج من محاضرة ليكلمه هاتفياً ويتلقى منه األوامر اإلسرائيلية بـأن متتنـع       

 عن التصويت يف مجلس األمن حني عقـدت اجللـسة الفاشـلة مـن أجـل إيقـاف العـدوان علـى غـزة، ممـا             كوندا
عرض أوملرت النتقاد من صحافته ألنه كشف بعض حقيقة العالقة بـني قـادة البيـت األبـيض وقـادة إسـرائيل،         

 بعد أن صـفق لـه   وهذا يذكرنا بالصفعة التي وجهها نتنياهو للرئيس كلينتون حني أعلن أنه سيحرق واشنطن    
الكونغرس طويالً أمام كلينتون الذي لم يكن يريد أن يراه رئيساً لوزراء إسرائيل، وفعلها اإلسـرائيليون بلطـف     
حني أحرقوا واشنطن بفـستان مونيكـا، فـصغر شـأن رئـيس الواليـات املتحـدة أمـام شـعبه وأمـام العـالم، ولقـد                 

 أخطـر ألنـه كـان مقـبالً علـى محاكمـة بـسبب فـضيحة         ١٩٧٤كانت الصفعة التـي نالهـا ريتـشارد نيكـسون عـام          
ووتر جيت لوال أن الرئيس جيرالد فورد أصدر أمراً بالعفو عنه، قبل ذلك بأحد عشر عاماً قتل جون كيندي   
حني أطلق الرصاص عليه مجهول، وقد أدين شخص اسمه هاريف أوسولد، لكنه قتـل سـريعاً علـى يـد يهـودي       

عقاد احملكمـة، وقيـل إن كينـدي قتـل ألنـه أصـر علـى تفتـيش مفاعـل دميونـة           صهيوني اسمه جاك روبي قبل ان    
اإلسرائيلي ومعرفة ما إذا كان يحتوي على قنابل ذرية، ويبدو أن الرئيس بـوش كـان يعـي الـدرس جيـداً، وأنـه           
فضل أال يعرض نفسه للمشاكل فقبل أن يتلقى أوامـر مـن إسـرائيل، وأن يـدمر العـراق لـيخلص إسـرائيل مـن             

 قـوة عربيـة يف املنطقـة، وأن يحاصـر سـورية، وأن يهـدد إيـران، وأخطـر مـن ذلـك أن يغـض الطـرف عـن              وجـود 
جرائم كبرى كانت ترتكبها إسرائيل بشكل همجـي كمـا يف مجـزرة جـنني مث يف جنـوب لبنـان مث يف غـزة، وكـان          

لة فلسطينية، والـسعي  يضمد النزيف األخالقي الذي عانته أمريكا يف واليتيه، بوعود كاذبة كوعده بإقامة دو    
لتحقيق سالم عبر إقامة دولـتني، كـل هـذا يعرفـه الـرئيس اجلديـد أوبامـا، وبالتأكيـد يعـرف أكثـر منـه بكثيـر،                 
فالرجـل الـذي غيـرت بـه أمريكـا لـون رئيـسها، ميتلــك ثقافـة عاليـة، ولديـه معرفـة عميقـة بـالقوى الفاعلــة يف              

 أبيه وأمه وأسرته ليقدم نفسه للعـالم، بـل لقـد أفـرد     التغيير الذي ينشده، وقد كتب بصراحة عن نفسه وعن    
مساحة واسعة للحديث عن موقف أمـه مـن الـدين، وأكـد ابتعادهـا عـن األديـان كلهـا، وأصـر علـى أن أبـاه كـان              
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ملحداً ولم يكن مسلماً حقيقياً، كما أصر على مسيحيته وانتمائـه إلـى كنيـسة القـس األسـود جيرميايـه رايـت            
لك واضح الهدف، وينبئ عـن براغماتيـة بامتيـاز، وعـن ذكـاء حـاد بـرز كـذلك يف توجهـه          جنوب شيكاغو، وكل ذ 

ــاً يف تفـــضيله              ــاخبني، كمــا كــان ذكي ــني كن ــة مهمل للــشباب الــذين كــانوا يف نظــر املرشــحني للرئاســة األمريكي
 التـي  ١٩٢٩االهتمام بشؤون الداخل األمريكي والسيما لكونه ورث أسوأ أزمة ماليـة عرفهـا العـالم بعـد أزمـة          

أفضت إلى حرب عاملية، وقد أعلن أن الواليات املتحدة تواجه انهياراً اقتصادياً، وقد ضاق الـشعب األمريكـي    
مبا يحدث حوله، وبدا ال حول له وال قوة أمام شبكة خفية وظاهرة تتحكم بقدراته الفذة، بل ومبـصيره، وقـد    

وسـواه  ) ال صمت بعد اآلن(، و)جرؤ على الكالممن ي(صرخ الشرفاء مثل السناتور بول فيندلي صاحب كتابي   
كثير ممن عبروا عن فهمهم حلقيقة ما يحدث، لكنهم لم يستطيعوا أن يحدثوا تغييراً حقيقياً حتى يف الفهـم      
العام، فصوت آلة اإلعالم الصهيوني أعلى من أصواتهم جميعاً، لدرجة أنها حرمت شعب أمريكا من رؤية مـا   

نـسالم مـن   (يراً ما حدث يف غزة، واملهم أن الرئيس أوبامـا أعلـن شـعاراً جمـيالً هـو      كان يحدث يف العراق وأخ    
مبـشراً بانتهـاء زمـن االعتـداءات األمريكيـة علـى الـشعوب وقـصفها وهـدم مـدنها،           ) يساملنا ونعادي مـن يعادينـا   

دو جيـداً ويـدعو   كما أعلن قبل أيام أن الواليات املتحدة ستشهد عصراً جديداً يف الدبلوماسـية، وكـل ذلـك يبـ     
ــط         ــ ــــم تع ــرائيل ل ــــق إلســ ــــشكل مطل ــة ب ــا الداعمــ ــــرئيس أوبامــ ــــصريحات ال ــاؤل، ولكــــن ت ــ شــــعوب األرض للتف
الفلسطينيني أية جرعة أمل، ورمبا كان الرئيس اجلديد مضطراً لالستفادة من جتارب من سبقوه إلى البيت  

تعامل مع الوقائع أكثر مما نتعامل مـع  األبيض، وعلينا أن ننتظر موقفه املرتقب من السالم يف منطقتنا، وأن ن 
ــا العربيـــة وبخاصــة يف ســـورية، بــدأت الشخـــصيات         التــصريحات، ويف الوقــائع حـــول مــا يخـــصنا يف منطقتن
ؤثرة يف القــرار تتوافــد إلــى ســورية وجتــدد احلــوار، وبــالطبع ال ميكــن بنــاء رؤيــة واضــحة لنهايــة      األمريكيــة املــ

ت متهيدية، ولسنا مستعجلني، والسيما بعد أن فقـد العـالم مـا كـان     الطريق ألننا لم منض بعد أكثر من خطوا 
ــع أننــي                  ــاً حلكــم إســرائيل، م ــيمني األكثــر تطرف ــاً مــن أمــل يف الــسالم بعــد حــرب غــزة، وبعــد تقــدم ال   متبقي
ال أرى فرقاً بني اليمني واليسار يف إسرائيل، فهم جميعاً يتنافسون على قتل شـعبنا الفلـسطيني، ولكـن قـدوم         

هو سيكون مشكلة ملن يريـدون الـسعي حنـو الـسالم بجديـة، وقـد عبـر االتحـاد األوروبـي عـن هـذا القلـق،                 نتنيا
وسيؤثر تعنت إسرائيل على مصداقية شعار التغيير الذي ينشده أوباما إذا رغب االخنراط يف عملية السالم   

مما اشـتغل يف ملفـات الواليـات    كما اخنرط كلينتون الذي اشتغل فترة رئاسته بامللف العربي اإلسرائيلي أكثر  
املتحدة الداخلية، وقـد تـرك رسـالة يف درج مكتبـه لعـل خليفتـه يقرؤهـا، لكـن بـوش وصـل إلـى البيـت األبـيض                
عبر والءات مسبقة مهدها له والده الذي حقق إلسـرائيل مـا يفـوق أحالمهـا، حـني أوقـع الفلـسطينيني يف فـخ          

ديالً عن املقاومة بالنسبة ملن اعتبر السالم خيـاراً وحيـداً، ولـم    املفاوضات التي ال تنتهي حتى صار التفاوض ب 
يجـن الفلــسطينيون مــن مدريــد وأوســلو ســوى مزيــد مــن تهويــد القــدس ومزيــد مــن املــستوطنات، ومزيــد مــن      
الرفض حلق العودة، ومزيد من احلصار والدمار واإلبـادة، والـرئيس أوبامـا يعـرف هـذا كلـه جيـداً، ويـدرك أن          

 وهـذا  ٦٧تعـود إسـرائيل إلـى حـدود عـام الــ      قبل املبادرة العربية تحت أي ضغط، فهي تتطلب أن إسرائيل لن ت  
ــق مــشروع الــشرق األوســـط             ــة إلســـرائيل، والســيما بعــد أن فــشلت إدارة بـــوش يف تحقي مــا ســماه بيريــز نهاي

، ومحــت ذيولــه تــضحيات  ٢٠٠٦اجلديــد رغــم محاولــة فرضــه بــالقوة فقــد أســقطته حــرب الوعــد احلــق عــام    
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ــق التغييـــر املرتقـــب مـــا لـــم       شــ  عب غـــزة وصـــموده رغـــم فداحـــة املــصاب، وال نـــدري كيـــف ســـيحقق أوبامـــا أف
تـستعد الواليــات املتحـدة موقفــاً أخالقيــاً ينظـر إلــى الـصراع العربــي اإلســرائيلي بعـني االعتــدال والتــوازن إن        

ي أن يعمقــوا إميــانهم  لــم نقــل بعــني احلــق والعدالــة، ولكــي ال يتعــرض العــرب ملزيــد مــن خيبــات األمــل، ينبغــ        
بــأن انتــصار قــضيتهم مرهــون بهــم وبقــدرتهم علــى التمــسك بحقــوقهم والــدفاع عنهــا ولــن يــأتي احلــل منحــة       

  .أوربية أو أمريكية
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  جناح الدبلوماسية العربية
 

مع تفاؤلي مبا ستسفر عنه قمة الدوحة من قرارات وتوجهات، أجد هذا النجاح للدبلوماسية العربية يف 
فات أو االتفاق على إدارتها وإيجاد آليات وأساليب للحد من تأثيرها علـى العمـل العربـي املـشترك،       حل اخلال 

مفتاحاً النطالقة نوعية آلفاق السياسة العربية، وإذا جنح األداء يف تطبيق الرؤى اجلديدة التي أعلنـت تحـت    
 وهـو األوسـع مـساحة بكثيـر مـن      يافطة طي صفحة اخلالفات واالنتقال إلى العمل املشترك حول املتفـق عليـه   

مساحة االختالف، فإن األمة ستجدد طاقاتها وإمكاناتها وتتفرغ لتحديـد أهـداف قابلـة للتنفيـذ، وأهـم مـا يف         
املتفق عليه من األهداف العامة الكبيرة تحرير األرض العربية احملتلة، فاجلميع متفقون على أن االحتالل هو 

لى اختالف توجهاته ما يزال متمـسكاً بقـرارات مجلـس األمـن التـي تقـضي       جوهر املشكلة، واتمع الدولي ع  
، ومبـا أن املبـادرة العربيـة للـسالم لـم تلـق       ٦٧بحق العرب باسـتعادة أراضـيهم احملتلـة بعـد الرابـع مـن حزيـران         

عدميـة  استجابة من إسرائيل فإن إلغاءها أو تعليقها أو االستمرار فيها لن يغير شيئاً مـن حقيقـة كونهـا باتـت      
الفائدة وأنها وصلت إلى الطريق املسدود، وبات ضرورياً أن يتم البحث عن خيار آخـر لتحقيـق الهـدف املتفـق      
عليه، وحنن نعتقد أن املقاومة هي اخليـار العملـي رغـم كونـه مكلفـاً جـداً ألنـه يعـرض الـشعب الـذي يحتـضن                

رض للعدوان، ومثن حريتها، وقد رددنـا  املقاومة لتضحيات وخسائر جسيمة، ولكن هذا قدر الشعوب التي تتع  
ولـسنا جنـد خيـاراً آخـر بعـد      ) وللحرية احلمراء باب بكل يد مضرجة يدق(مذ كنا صغاراً بساطة قول شوقي   

إخفاق جتربة العمل السياسي على مدى عشرين عاماً ونيف، حيث باتت املقاومة الوسيلة الوحيدة التي جتعل 
املفاوضات بجدية وليس لكسب الوقت كما فعلت عبر عقود، وطبيعي أن إسرائيل مستعدة للجلوس إلى طاولة 

تسعى إسرائيل إلى تصفية املقاومة كي تستمر يف احتاللها لألرض العربية وهي غير عابئة بقـرارات مجلـس     
 األمن الذي ال يبدي أي اهتمام لتنفيذ قراراته التي تتعلق بحلول الصراع العربي اإلسرائيلي، وخيـار املقاومـة   

موضوع اختالف تباينت حوله اآلراء ووجهات النظـر، فهنـاك مـن يـرى أن الفرصـة مـا تـزال سـاحنة ملزيـد مـن             
العمــل الــسياسي، وهنــاك مــن يــرى أن هــذا العمــل اســتنفد فرصــه وبــات نوعــاً مــن الــسياحة الــسياسية التــي      

 أضـاعوا البوصـلة   متارسها الوفود حتى باتت موضع تهكم من مثل احلـديث عـن وفـود خارطـة الطريـق الـذين        
والطريق، بينما كانت إسرائيل تتابع توسيع مساحات االستيطان وتهويد القدس وتهديد السكان األصليني من   

 بالترحيل، فضالً عن برامج القتل اليومي واالعتقال واألسر والترويع املستمر للشعب الفلسطيني، ١٩٤٨عرب 
الم، وقد فقدها منذ جاء نتنياهو يف التسعينيات ليبـدل  مما جعل الشعب العربي كله يفقد الثقة مبسيرة الس  

مبدأ مؤمتر مدريد فيجعل السالم مقابل األمن أو السالم رافضاً مبدأ األرض مقابل السالم، ونتنياهو العائد 
إلى السلطة يف إسرائيل اليوم مدعوم بتطرف إسرائيلي متوحش كشف حقيقته للعالم عـدوان إسـرائيل علـى     

 جــرائم هــي اليــوم موضــع دهــشة دوليــة والســيما بعــد اعترافــات اجلنــود اإلســرائيليني          غــزة ومــا حــدث مــن   
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ــض الــدول العربيــة مرتبطــة باتفاقيــات           بجــرائمهم القــذرة، والــذين يؤيــدون اســتمرار املقاومــة يــدركون أن بع
ع هــل مثـة مـا مينــ  : والتزامـات دوليـة جتعلهـا تتمــسك بخيـار العمـل الـسياسي وحــده، وهنـا بوسـعي أن أتـساءل         

العرب من توزيع األدوار؟ فبوسع الدول التي ال توجد لديها اتفاقات دولية متنعهـا مـن دعـم املقاومـة أن تفعـل        
ذلك، وبوسع دول أخرى لديها اتفاقيات أن تدعم العمل السياسي لكون اجلميع متفقني على خيار السالم، وال 

ن معاً دون أن يشكل ذلـك اختالفـاُ يـنعكس    أفق واضحاً للخالص من جوهر اخلالفات إال بالعمل على اخلياري    
على العالقات العربية البينية، فإن بدا يف املستقبل أن إسرائيل قابلة بالعمل السياسي وجادة يف التوجه حنو 
السالم، فإنني أتوقع أن جتـنح املقاومـة للـسلم إذا تحققـت األهـداف الواقعيـة، أمـا أن يطلـب مـن املقاومـة أن             

اً دون ظهور أي أفق للسالم أو حتـى مجـرد قبـول بـأداء مـستحقاته فـإن ذلـك سـيجعل          تتوقف شكالً وموضوع  
  .األمة يف حالة ضعف وانهيار واستسالم

ولقد عانـت األمـة مـن االخـتالف حـول احللـول للقـضية الفلـسطينية عقـوداً طويلـة منـذ توقيـع اتفاقيـة               
هجيــة تأســست عليهــا العالقــة بــني  كامــب ديفيــد، وكــان البــد مــن أن ينتهــي اخلــالف إلــى مــصاحلة وحلــول من   

سورية ومصر دون أن يتطابق موقفهما، لكنه لم يتناقض يف األهداف الكبيرة املشتركة، وحالة نفـي التنـاقض     
هي التـي متكـن العمـل العربـي املـشترك مـن التكامـل، ومثـة هـدف كبيـر آخـر يتفـق العـرب عليـه، وهـو تحقيـق                   

ى مسافة واحدة من األطراف يسرّع دفعهما إلى التفاهم، والبد املصاحلة الفلسطينية، ونعتقد أن الوقوف عل  
أن كل طرف سيعيد تقومي موقفه على ضوء النتائج التي حققتها رؤيته، وعلى ضوء املستجدات الدولية التي     
ــاً             أفــرزت مواقــف جديــدة بــات التفاعــل معهــا مفتاحــاً لتــصويب الرؤيــة، فقــد أفــرز صــمود غــزة توجهــاً دولي

وار مــع املقاومــة بوصــفها صــاحبة قــرار ولكونهــا واقعــاً فــرض ذاتــه بقــوة وال فائــدة مــن       سيتــصاعد حنــو احلــ 
جتاهلـــه دوليـــاً حيـــث لـــم تـــنجح علـــى اإلطـــالق محـــاوالت إســـرائيل وجهودهـــا لـــتمكني اخللـــط بـــني املقاومـــة      

هـاب  واإلرهاب، بل قل باتت شـعوب األرض كلهـا مقتنعـة بـأن إسـرائيل هـي الدولـة اإلرهابيـة التـي متـارس اإلر            
وتـشجع املنظمـات املتطرفـة وتـدعمها لتحقيـق هـدفها بخلــط مفهـوم املقاومـة مبفهـوم اإلرهـاب، وقـد اكتــشف            
العالم بعد سنوات من إعالن الواليات املتحدة علـى اإلرهـاب أنـه ازداد بـدل أن يـنقص، والـسر املفـضوح كـون             

 كـي جتـر القـوى الكبـرى بخديعــة     هـذا اإلرهـاب منظمـاً ومـدعوماً مـن إسـرائيل التـي أغرقــت العـالم باإلرهـاب         
جرمية سبتمبر إلى تحالف عسكري ضخم يقف إلى جانبها ويدعمها للقـضاء علـى املقاومـة بوصـفها إرهابـاً،          
وهــاهي ذي إســرائيل تعلــن يف حكومتهــا اجلديــدة أن هــدفها األول هــو تــصفية املقاومــة، وأنــا متفائــل بقــدرة        

ينــة بعــد قمــة الدوحــة وانطالقــاً مــن رؤيتهــا التــصاحلية     األشــقاء الفلــسطينيني علــى تحقيــق وحــدة وطنيــة مت  
والتوافقية العامة وبخاصة لكون اجلميع يدركون أن اخلطـر كـل اخلطـر أن يترسـخ االنقـسام، ويـدعم تفـاؤلي         
كــون الفــصائل الفلــسطينية كلهــا متخرجــة مــن ذات مدرســة النــضال والكفــاح املــسلح، ومــن ثقافــة التــضحية       

لهــدف الثالــث املتفــق حولــه عربيــاً فهــو احلــرص علــى اســتقالل العــراق وســيادته،    والبـسالة والــصمود، فأمــا ا 
واإلصرار على خروج القوات األمريكيـة وفـق اجلـدول الزمنـي، وبالنـسبة لـسورية فقـد حققـت تفـاعالً ممتـازاً             

ت يف مع احلكومـة العراقيـة لتحقيـق تعـاون أعمـق، وأكثـر نفعـاً للبلـدين، ومثـة أفـق واسـع لتمـتني هـذه العالقـا               
ــاح قــوة للعــرب، ألنهــا تــشكل جــسر               ــا مفت ــة فهــي يف نظرن املــستقبل القريــب، وأمــا العالقــة الــسورية اإليراني
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تواصـل، مــع تقــديرنا ملــا بـني بعــض الــدول العربيــة وإيـران مــن عالقــات ثنائيــة هامـة تفــوق يف بعــض جوانبهــا         
دي أو عـسكري مـن إيـران علــى    االقتـصادية مـا بـني سـورية وإيـران، ولـست أرى أي خطـر إيـديولوجي أو عقائـ         

العرب، فعالقات الصداقة واجلوار العميقة اجلذور يف التاريخ أقوى من أن تعصف بها الفنت املفتعلة، ويبقى 
شأن العالقات الثنائية شأناً سيادياً ال يحق ألحـد أن يتـدخل فيـه، حيـث تختـار كـل دولـة مـا يحقـق مـصاحلها             

ــضاري يف    اإلســـتراتيجية اخلاصـــة بهـــا، وأجـــد مـــن الـــض     روري أن يـــستعيد العـــرب حـــضورهم الثقـــايف واحلـ
منطقتهم اإلسالمية فإن غابوا حـل سـواهم مكـانهم وقـد حـدث ذلـك يف التـاريخ مـرات عديـدة، مـع االعتـراف                

  .بأهمية الشراكة يف رسم مستقبل املنطقة بني األمم األصيلة فيها، أقصد العرب واألتراك واإليرانيني
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  امبولحوار احلضارات   است
  

أنهـى منتــدى تحــالف احلـضارات دورتــه الثانيــة يف إسـطنبول، بحــضور حنــو ألـف وخمــسمئة شخــصية       
دوليـــة متثـــل أكثـــر مـــن ثالثـــة ومثـــانني بلـــداً يف العـــالم، ولـــم يكـــن هـــذا املنتـــدى الوحيـــد الـــذي يطـــرح حـــوار       

 يف العــالم، لــصد  احلــضارات، فــالعنوان بــات شــعاراً طرحتــه األمــة العربيــة والــشعوب اإلســالمية ودول كبــرى    
شــعار صــراع احلــضارات الــذي أعلنــه مثقفــون غربيــون مهــدوا إلطــالق حــروب تقليديــة ضــد بلــدان مــسلمة         

وحروب غيـر تقليديـة حنـو العـالم العربـي واإلسـالمي جميعـاً ضـمن شـعار جـذاب نـال             ) أفغانستان مث العراق  (
 سـبتمبر كانــت  ١١ادتـه الكبـار أن جرميـة    ولـم يغـب عــن أذكيـاء العـالم وق    . تأييـداً دوليـاً، هـو مكافحـة اإلرهـاب     

مـدبرة بــدهاء حلـشد تأييــد شـعبي أميركــي أوروبـي مث عــاملي مـن أجــل إقامـة تحــالف دولـي حملاربــة اإلرهــاب          
الـذي كـان املقـصود الفعلـي بـه هـم املـسلمون املتطرفـون، وكـان البـد مـن إيجـاد قاعـدة لهـذا التطـرف، فكانـت                 

 عـــسكري إســـالمي أســـسته الواليـــات املتحـــدة حملاربـــة االتحـــاد     التـــي هـــي بقايـــا تنظـــيم  » القاعـــدة«منظمـــة 
ــستان  ــة         . الـــسوفييتي يف أفغانـ ــة ودؤوبـ ــا بحاجـــة ماسـ ــى تلخيـــصها، لكنهـ ــاج إلـ ــهر مـــن أن حنتـ واحلكايـــة أشـ

لتوضيحها وربطها بالظروف املمهدة، فقد تالقـت سلـسلة مـن االحتياجـات الـصهيونية واألميركيـة واألوروبيـة            
  ).متوقع(وبعضها ) قادم(وبعضها ) قائم(أخطار بعضها ملواجهة عدة ) امللحة(

أما اخلطر القائم، فهو شعور إسرائيل بالعجز املطلق عن مواجهة املقاومـة العربيـة، فقـد انتهـى القـرن        
واملريــع (العــشرون بهزميــة صــاعقة للمــشروع الــصهيوني، ولــم يكــن أمــام إســرائيل ســوى االنــسحاب الــسريع        

وتلــت هــذه الهزميــة محاولــة شــارون امتحــان وجــود أمــة إســالمية فعــالً، وتــبني      مــن جنــوب لبنــان،  ) للمحــتلني
حقيقة ارتباط املسلمني يف العالم بالقدس، فكانت نتيجة اقتحامـه للمـسجد األقـصى مذهلـة ومدهـشة حتـى        
للمسلمني أنفسهم حني فوجئ العالم بحجم الغضب الذي عبرت عنه شعوب إسالمية كانـت غائبـة حتـى عـن         

ــة واجــه شـــارون   . بــل إن أوروبـــا ذاتهــا اشــتعل فيهــا لهيـــب الغــضب     . ني العــرب عــني املــسلم   ويف األرض احملتل
انتفاضة األقصى التي عززت حضور مقاومة ضارية، واضطرت إسرائيل يف الوقـت الـذي كانـت تخطـط فيـه        

سـتعاد  المتالك الشرق األوسـط الكبيـر ألن تكتـشف أنهـا انكفـأت وراء جـدار بنتـه بنفـسها وتقوقعـت خلفـه، وا            
حيــث لــم يكــن العــرب  . قادتهـا إدراكهــم اجلــاد خلطــر أن ينبـري اإلســالم ملواجهــة مــشروعهم الــديني التـوراتي     

اإلسـرائيلي علـى أنـه صـراع أديـان، وكـانوا يحرصـون يف كـل أدبيـات الـصراع           / يريدون تقدمي الصراع العربـي     
 سياسية علمانية عدوانية اسـتيطانية  على التفريق بني اليهودية بوصفها ديناً وبني الصهيونية بوصفها حركة 

ــــعية،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ
ومــا يزالــون يحرصــون علــى هــذا التفريــق، وقــد اســتلهموا هــذا املوقــف مــن أجــدادهم حــني واجهــوا احلــروب      
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الصليبية قبل ألف عام فرفضوا أن تنسب إلى الصليب ألنه رمـز دينـي، وسـموها حـروب الفرجنـة، واألجـداد         
 اإلســالمي الـذي يحــضهم علــى احتـرام الــديانات الــسماوية واإلميــان     واألحفـاد يــستلهمون مــوقفهم مـن ديــنهم   

  .بالرسل جميعاً
وإزاء مواجهــة إســرائيل هــذا التحــول النــوعي يف شــكل املقاومــة العربيــة التــي صــارت بعــض فــصائلها         

حركــة حــراس (» شــاس«تـستمد شــرعيتها ودوافعهــا مـن القــرآن متامــاً كمــا يـستمد دوافعــه مــن التــوراة حـزب       
وسـواهم مـن   ) يهوديـة التـوراة  ( وغودات إسرائيل وديغل هتوراة وموريا وقد جتمعوا يف يهـودت هتـوراة       )التوراة

كــل ذلــك جعــل  ) ومعنــاه إلــى األمــام (» كادميــا«األصــولي الــذي متخــض عــن   » الليكــود«األحــزاب املتدينــة مثــل  
شد دولــي ضــده،  إســرائيل بحاجــة ماســة حملاربــة اإلســالم ومواجهــة وتــشويه صــورته، والبحــث عــن ذرائــع حلــ    

فكانت جرمية سبتمبر يف نيويـورك، التـي اسـتدعت الواليـات املتحـدة لـشن حـرب بـدأت يف أفغانـستان بعيـداً             
عـن األرض العربيـة، لكنهـا مكنــت إسـرائيل مـن تحقيـق هــدف بـارع هـو اخللـط بــني املقاومـة واإلرهـاب، حيــث             

ال يوجـد  «: لوا هذا اخللط، بل ليقمعهم بقولهانبرى بيريز على الفور ليرد على بعض األوروبيني الذين لم يقب  
  .»إرهاب جيد وإرهاب سيئ

وأمـا اخلطـر القـادم وهـو الــذي دعـا إلـى التواطـؤ الغربـي والــدولي ضـد اإلسـالم، والـصمت علـى اتهــام              
العرب واملسلمني خاصـة باإلرهـاب وبـأن ديـنهم يـدعو إلـى العنـف، فـضال عـن الـدعم العلنـي واخلفـي إلطـالق                

ورة الرســول األعظــم محمــد عليــه الــصالة والــسالم يف بلــدان الغــرب، فهــو القلــق العــام مــن     حملــة تــشويه صــ 
ــار           ازديــاد حــضور اإلســالم يف أوروبــا وأميركــا، وانفتــاح الــشعوب علــى الثقافــة اإلســالمية والســيما بعــد انهي

ليـه فلــسفات  النظريـات الفكريـة العامليـة مـع سـقوط االتحـاد الـسوفييتي، وبعـد اخلـواء الكبيـر الـذي وصـلت إ            
غربيـة شـهيرة مــن الدادائيـة والـسريالية والوجوديــة والعدميـة والتحليليـة والتفكيكيــة والبنيويـة إلـى احلداثــة          

وقــد وصـلت إلــى مــا وراءهــا دون بيــان ماهيتـه، مث جــاء إعــالن النظــام الــدولي      ) بوصـفها قطيعــة مــع املاضــي  (
رض تقـف ضـد العوملـة علـى رغـم النظريـة       اجلديد وظهرت العوملة من ثوبه الفـضفاض، وانتفـضت شـعوب األ    

ــاريخ  «املــضحكة التــي ســميت     ــة الت والتــي انتهــى مؤلفهــا فوكويامــا إلــى إنكارهــا بعــد الــسقوط األخيــر          » نهاي
  .للرأسمالية

ــم تكــن تــضيق بحــضور املــسلمني فيهــا، بــل إن البلــديات كانــت            ــا وأميركــا ل واحلقيقــة أن شــعوب أوروب
اجدها ومدارسـها ومراكزهـا الثقافيـة، لكـن مثقفـي احلركـة الـصهيونية        تساعد اجلاليات املسلمة يف بنـاء مـس    

بـدأوا يحــذرون القـادة الــسياسيني وامليـدانيني مــن خطـر تنــامي احلـضور املــسلم يف بلـدانهم، ويــذكرونهم بــأن         
اإلسـالم بـات الديانـة الثانيـة يف فرنــسا، وبـأن بـرلني أوشـكت أن تـصير أنقــرة لتزايـد عـدد األتـراك املــسلمني             

، وأحــسب أن »أمــة اإلســالم«ا، وباتــت حركــات الــسود املــسلمني يف أميركــا تقــدم نفــسها علــى أنهــا حركــة    فيهــ
األوروبيني باتوا يخشون أن تصبح أوروبا مسلمة بعد عقود قريبة كما صارت ماليزيا وإندونيسيا دون حـروب      

ازر التـي شـهدتها البوسـنة    وقد عبر املتشددون عن رفضهم النتـشار اإلسـالم يف أوروبـا منـذ اـ      . أو فتوحات 
والهرسك حيث استعادت البشرية حروب اإلبادة، كما عبر املتشددون عن استيائهم من طلب تركيـا االنـضمام       

  .إلى االتحاد األوروبي ألنهم ال يريدون أن يروا جيباً إسالمياً يف اتحادهم
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شرق األوســط وميتــد علــى  وأمـا اخلطــر املتوقــع غربيــاً فهـو أن يــستعيد اإلســالم حــضوره يف منطقـة الــ     
اخلريطة السياسية والعسكرية الدولية، وبعـد جنـاح التجربـة التركيـة التـي قـدمت منوذجـاً دميقراطيـاً متقنـاً            
قبله العلمانيون ورضي عنه األوروبيون املعتدلون، وبعد رؤيـتهم ملـدى تعلـق األمـة العربيـة باإلسـالم احلـضاري          

ظمة احلكم، مبا فيها الدول العلمانية املـنهج، التـي تـرى يف العروبـة     والثقايف على رغم تعددية أشكال ورؤى أن 
واإلسـالم تكــامال وثيقـاً، كــل ذلـك جعــل الــصهيونية العامليـة متــضي يف تطبيـق شــعار صـراع احلــضارات، وقــد         
قالت النظرية إن الصراع سيتمحور أخيـراً حـول احلـضارة الغربيـة واإلسـالمية والكونفوشيوسـية، ويبـدو أنـه          

صني للتمويــه، فالـصني اليــوم تـصدّر بـضائع إلــى العـالم، ولكنهــا ال تـصدر فكـراً، لكــن هنتينغتـون ضــم          ضـم الـ  
بــأن يكــون منظمــة أمنيــة ضــد خطــر اإلســالم    » النــاتو«وطالــب ) األرثوذكــسية(قبيــل رحيلــه يف العــام املاضــي  

ت منـذ الـسبعينيات،   وكان روجيه غارودي قـد نبـه إلـى خطـر الـدعوة إلـى صـراع احلـضارا          . واألرثوذكسية معاً 
حيث دعا إلى حوار حضاري، لكن رؤيـة العـالم وعقالئـه الكبـار اليـوم خلطـر مـا انـساق إليـه التحـالف الـدولي             
مبــا ســماه حربــاً علــى اإلرهــاب إلــى حــروب إبــادة وتــدمير، وخطــر مــا أفرزتــه حــرب أميركــا علــى العــراق مــن        

ــه إســرائيل إلعــداد مــا ســماه مثق         » الفوضــى اخلالقــة  «فوهــا الــصهاينة   حــضور إرهــاب حقيقــي شــجعت علي
املمهــدة إلقامــة شــرق أوســط كبيــر تحكمــه إســرائيل، كــل ذلــك جعــل الــدعوة إلــى حــوار احلــضارات ضــرورة          

  .ملحة حتى على الصعيد األوروبي واألميركي بعد أن انقلب السحر على الساحر
 تحـــالف حـــضارات وكــان رئـــيس وزراء إســبانيا ثبـــاتيرو قــد دعـــا بعـــد مأســاة غـــزو العــراق إلـــى إقامــة        

واستجابت األمم املتحدة، وبدأت سلسلة املنتديات التي جاء منتـدى إسـطنبول الثـاني خطـوة مديـدة فيهـا، وال        
فهـي جـسر التواصـل بـني الـشرق      ) إسـالم بـول، القـسطنطينية سـابقاً    (تخفى على أحد داللة قيـام املنتـدى يف    

لـسنا يف حـرب   « األميركي أوباما وإعالنه املهـم  والغرب، ولعل أهم ما كان على ضفاف املؤمتر حضور الرئيس 
، ولعل هذا التوجـه اجلديـد حنـو مئـة عـام بـال حـروب وبـال         »ضد اإلسالم ونريد شراكة مع البلدان اإلسالمية    

تسابق على امتالك أسلحة التدمير يقود العـالم حنـو فكـر جديـد، ولكنـه سـيبقى كالمـاً حتـى تـذعن إسـرائيل             
بدون تحقيق السالم يف منطقتنا وتخلي إسرائيل عـن ترسـانتها النوويـة ومـشاريعها     للسالم العادل والشامل، ف  

  .االستيطانية سيبقى الصراع مفتوحاً على نهايات كارثية، ولن يجد العالم ما ينشد من أمن وطمأنينة

٣ م -بني السياسة والفنون   
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  ؟ هل حيكمنا التاريخ
  

 تحققـه مـن ذروات التقــدم   لعـل مـن املفارقـات املثيــرة مـا تـستمر فيـه البــشرية مـن تنـاقض حـاد بــني مـا           
العلمي والتقني، وبني بقائها أسيرة التاريخ وأساطيره وصراعاته التي أراقت اإلنسانية يف خضمها بحـاراً مـن     
الدم، وما تسعى إليه اليوم قيادات عاملية متنورة من حوار للثقافات واحلضارات لن يجدي نفعاً إن لم تتجـرأ      

ى مراجعـة األسـاطير التـي تبنـى عليهـا إلـى اليـوم سياسـات دول كبـرى          هذه القيـادات الـسياسية والفكريـة علـ      
مثل الواليات املتحدة وبعض دول أوروبا، واملفارقة األخرى تنـاقض حـاد بـني مـا تعلنـه دول متقدمـة كبـرى مـن           
حريـة الــرأي واالعتقـاد والتعبيــر وبـني مــا متارسـه مــن حجـب ومنــع وعقوبـات حــني يتـصل األمــر بأســاطير أو          

، واألسـطورة  »شـعب اهللا املختـار  «نحت نفسها حق القداسـة مثـل أسـطورة أرض امليعـاد وأسـطورة       أقاصيص م 
التــي تــورط يف أواســط التــسعينيات روجيــه غــاردوي فــشكك فقــط يف صــحة أرقــام      ) الهولوكــست(املعاصــرة 

» دلومونـ «ضحاياها فوجد نفـسه أمـام احملكمـة، وكـان قـد واجـه محكمـة قبـل ذلـك ـرد أنـه نـشر مقـاال يف                  
، فحروب إسرائيل مقدسة عند بعض الـدول املتقدمـة مهمـا كـان     ١٩٨٢أدان فيه الغزو اإلسرائيلي للبنان عام   

وهي تزعم لنفسها القداسة بوصفها دولـة دينيـة تحمـل    . عدد ضحاياها وفظاعة القتل والتدمير الذي تخلفه 
علماء أفذاذ يف الغـرب يترقبـون كـل    ومثة قادة كبار و. اسم نبي وتنفذ مشيئة الرب وتسعى إلى إعالن مملكته 

التي ظن بوش وتشيني وفريقهما العسكري والفكري أنهم ) النووية(صباح املوعد املقدس حلرب الهرمجدون     
  .يحققونها يف غزو العراق متهيداً لعودة يسوع ولنهاية التاريخ بانتصار ضخم
 ومثقفون كبـار عقـولهم حلكايـات    وحنن نستغرب أن يحكم لغو املؤرخني سياسات دولية، وأن يسلم قادة 

لم يثبتهـا علـم التـاريخ ذاتـه، وهـذا مـا شـهد بـه مؤرخـون إسـرائيليون، مثـل يـسرائيل فنكلـشتاين رئـيس املعهـد                  
لم يظهر التنقيب أي أثر مادي يؤكـد روايـة التـوراة عـن اخلـروج،      «: اإلركيولوجي يف جامعة تل أبيب الذي قال  

تبت فصولها األولـى يف  لقد فقد كتاب التوراة أهميته كمصدر      تاريخي، فهذا الكتاب هو وثيقة متأخرة جداً كُ
مـا يحـصل لنـا    «: ومثل زئيـف هيرتـسوغ الـذي كتـب    . »القرن السابع وفق منظور الهوتي وإيديولوجي وسياسي    

يف إســرائيل هــو أننــا ال نريــد علــم اآلثــار علمــاً مــستقال، وإمنــا نريــد منــه أن يثبــت الروايــة التوراتيــة، وهــذا           
عاكس للعلم وللحقيقة التاريخية، وإذا أردنا أن يكون لنا مكان محترم يف األكادمييـة العلميـة الدوليـة فعلينـا       م

وإذا كنــا نــستنكر وقـوع اآلخــرين يف وهــم عقائــد   . »أن نعمـل بأحكــام العلــم ال بأحكــام الـسياسة واأليــديولوجيا   
ن كذلك إلى الغرق يف صراعات التـاريخ، وإلـى   زيفت عبر التاريخ، فإن اخلطر األكبر عندنا أن ينساق املسلمو 

اخللط بينه وبني الدين، وإلى منحه قدسية دينية على رغم كونه حدثاً سياسياً محضاً، وها حنن أوالء نشهد   
توترات راهنة تعيشها األمة وتهدد مستقبلها بسبب بقـاء التـاريخ الـسياسي حاكمـاً، فمعركـة صـفني مـثال هـي             
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ن بـه، لقـد كانـت صـراعاً علـى الـسلطة واحلكـم، وليـست صـراعاً علـى رأي فقهـي            حـدث تـاريخي ال شـأن للـدي    
معني يف فهم الدين وأحكامه، فال أحد ينكر من الفريقني املتصارعني شيئاً من القرآن الكرمي الذي احتكمـوا    

نـة  ولقد قلت يف مقال سابق، إننـي لـو كنـت يـوم الفت    . rإليه وال أحد يشك يف شيء مما صح عن رسول اهللا     
 إلي بعد رسـول اهللا، لكـن ذلـك ال يعنـي لـي اليـوم أن أحمـل        ، فهو أحبّ)كرم اهللا وجهه(لوقفت يف صف علي     

، فقـد أصـبح هــذا الرجـل شخـصية تاريخيـة عظيمـة ألنــه       tضـغينة يف نفـسي علـى معاويـة بــن أبـي سـفيان       
 يطالبون بحـق اإلمـام   ولئن كان املسلمون قد افترقوا يومذاك إلى شيعة. أسس دولة عظمى للعرب ولإلسالم    

علــي يف اخلالفــة، وإلــى مــوالني ملعاويــة أو راضــني بحكمــه، فــإن املنطــق يقــضي بــأن ينظــر اجلميــع إلــى هــذا       
اخلالف السياسي على أنه حدث تاريخي، نفيد من عبرته، ونتجنب حدوثه ثانيـة وثالثـة، ألن النتـائج الـسلبية      

 مـسلمني، وإمنـا كانـت شـرخاً مـا يـزال ضـاغطاً يف وحـدة         صفني لم تكن قتل عـشرات اآلالف فقـط مـن فـريقني      حلرب  
ـا أنـــزل علــى النبــي محمــد عليـــه               ـا فريقـــان مــسلمان يتبعــان مـ األمــة ويف وجــدانها، وانقــسامها إلـــى ســنة وشــيعة وهمـ
الــصالة والــسالم، كتابهمــا القــرآن ونهجهمــا ســيرة رســول اهللا وأحاديثــه، وهمــا يــصليان باجتــاه قبلــة واحــدة، ويحترمــان      

ـــاً آ ــت    [ل البيـــت الـــذين كـــرمهم القـــرآن الكـــرمي وطهـــرهم اهللا   مع ــل البيـ ــرجس أهـ ــذهب عـــنكم الـ ــد ا ليـ إمنـــا يريـ
  .]ويطهركم تطهرياً

وأما اخلالفات الفقهية بني السنة والشيعة فهي ليست حكـراً عليهمـا، فـاخلالف سـنة مـن سـنن اخللـق          
ى وعاشـوا بأمـان وسـالم ومـودة وتفـاهم مـع       واحلياة، وإذا كان املسلمون عبر تاريخهم قد وسعوا األديان األخر 

ــة اإلســالمية علــى مــر            املــسيحية واليهوديــة والــصابئة وســواها مــن العقائــد التــي لــم يحاربهــا أحــد يف الدول
ــيسَ ) لكـم ديــنكم ولــي ديــن  (وألن خطابــه حتــى للكــافرين  ) ال إكــراه يف الـدين (العـصور، ألن شــعار اإلســالم   لَ أفَ

 فقهية داخل الدين الواحد وهي سعة وتعددية وثراء فكري للمـسلمني؟ وأنـا   أولى بأن تتسع النفوس خلالفات    
أدرك أن هذا املوضوع محرج وحساس، لكنني أجد من الضروري أن يبـوح الكتـاب واملثقفـون مبـا يف نفوسـهم       
وعقولهم، وأن نعطي األولويـة للحـوار داخـل الثقافـة الواحـدة، قبـل أن نـنغمس يف حـوار ثقافـات أخـرى تأخـذ                

نا تفكك وعينا الفكـري، وخالفنـا اليـومي حـول قـضايا ووقـائع حـدثت قبـل ألـف وأربعمئـة عـام، وكثيـراً مـا                  علي
  .سمعت متحاورين يتحدثون بعصبية حول هذا التاريخ كأنه راهن ومعاصر

ولقد بدأ توظيف مرعب للخالفات املذهبية يف بعض مواقع السياسة والفكر، وهـذا مـا يـريح إسـرائيل      
الفتنة فيه منذ قرون عبر ما يسميه البـاحثون اإلسـرائيليات، وهـي دس وتحـريض يجـد عقـوال       وقد أذكت نار   

متعصبة مقفلة سرعان ما يسهل استفزازها، وأخطر انعكاسات الفتنة أن تقحم املـذاهب الفقهيـة والطائفيـة        
د عـن التعـصب   يف الواجهة العربية اإلسالمية مـن الـصراع مـع إسـرائيل، مـع أن هـذه الواجهـة بعيـدة كـل البعـ            

وأجـد مـن الـضروري    ) وجتمـع الـسنة والـشيعة يف خنـدق واحـد     (املذهبي الضيق وهي تعيش حالة من التوحد     
أن يــنهض املفكــرون واملثقفــون العــرب واملــسلمون ملواجهــة أيــة شــرذمة لقــوى املواجهــة، وهــي ال تتعــارض يف         

ومـستنداً ألي مفـاوض عربـي حيـث     مهمتها مع املساعي الدبلوماسية حنـو تـسوية سـلمية، بـل هـي تـشكل قـوة          
سيكون يف غيابها مضطراً لإلذعان والقبول مبا يعرض عليه من فتات، وهذا ما تريد إسرائيل أن يصير إليه     
حال األمة، حني تستبعد الكفاح من أجل تحرير األرض، وتكتفي بانتظار ما يجـود بـه عليهـا عـدوها، وهـا هـي         
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ــاليقني فــاخلطط التــي تــسعى إليهــا       ذي تــصريحات احلكومــة اإلســرائيلية اجلديــد    حــسب  (ة تقطــع الــشك ب
 وطــردهم مــن بيــوتهم وأرضــهم، واالســتيالء الكامــل علــى القــدس وإمتــام         ٤٨هــي تهجيــر عــرب الـــ   ) ليبرمــان

مــشروع تهويــدها والتوســع يف املــستوطنات، وأمــا مــا يحــدث اآلن مــن اقتحــام للمــسجد األقــصى فلــن توقفــه       
 . إليه، وال حلم مبشروع دولتني ينقذه من الهدم الذي بات واقعاًدعوات السالم وال خريطة طريق تصل
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  استعادة مكانة الرتاث
 

مؤمتر النشر التراثـي الـذي عقـد يف مكتبـة اإلسـكندرية، وقـد شـاركت فيـه مـع          ) ٨/٥/٢٠٠٩(اختتم يف   
اث يف حياتنـا  مجموعة من الباحثني، وكنت قـد تابعـت العديـد مـن املـؤمترات التـي تعنـى باسـتعادة مكانـة التـر              

الثقافية والفكرية، وقد أصبح هذا االهتمام دولياً بعد أن وقعت دول كبـرى علـى اتفاقيـة حمايـة التـراث عبـر         
ــق التــراث الــوطني             ــا كمــا يف العديــد مــن الــدول بتــشكيل جلــان متخصــصة جلمــع وتوثي اليونــسكو، وقــد قمن

 التـي هـي يف بالدنـا العربيـة ذاكـرة للعديـد مـن        الالمادي، فضال عن اهتمامنا بالتراث املادي، والسـيما باآلثـار    
ــة، وأخــص بــالد الــشام، شــهدت متــازج حــضارات شــتى، وقــد شــمل هــذا االهتمــام                األمــم ألن أرضــنا العربي
املخطوطات التي هي ثروة فكرية كبرى لألمة، وتتعرض للضياع والتلف، وتحتاج إلى تحقيق ونشر لتكون بـني    

خطوطات العربية قد أفادت كثيراً من األمتتة ومن تقنيات املعلوماتيـة وأن  وأعلم أن شبكة امل. أيدي الباحثني 
لكـن الـسؤال الـذي يبقـى موضـع      . فريقاً جاداً من الباحثني قد تفرغ لهذا العمل الذي وفر املعلومة للدارسـني   

هـذا  كيف نفيد من هذا التراث الضخم وكيف نستعيد مكانة التراث يف حياتنـا الثقافيـة وسـط    : أخذ ورد هو  
  التدفق الهائل من املعلومات احلديثة، ووسط أسئلتنا احلارة حول ضرورة التخلص من أعباء التاريخ؟

وهـــي تعليـــق علـــى مـــا يحـــدث اآلن مـــن    » هـــل يحكمنـــا التـــاريخ؟ «وقـــد كانـــت مقـــالتي الـــسابقة بعنـــوان   
إلـى حـاالت   استحضار مريع لفنت كانت مرتبطـة بأحـداث تاريخيـة، ولـسوء حـظ األمـة تحولـت هـذه األحـداث           

تراثية أو عقائدية، بل إن بعضها أخذ مكانة مقدسة من الـدين، علـى رغـم عـدم وجـود أيـة قدسـية دينيـة لـه،            
وعلى رغم قناعتي بوجود واضح وقوي للمؤامرة التي ينكرها كثير من املثقفني، وأزداد قناعة بحضورها عبـر   

ويج مفتعـل ومقـصود ألفكـار ميتـة بهـدف إحيائهـا       ما نتابع من تفاصيل مثيرة ملا يطرحه اإلعالم أحياناً من تـر   
وتـشويه بعـض املواقـف القوميـة والوطنيـة مـن خاللهـا، حتـى تـنهض هـذه األفكـار امليتـة مـن سـباتها التــاريخي               

وقـد رأينـا هـذه التفاصـيل     . وتصير شعلة فتنة، مث يتم التفاعل معها على أنها حقيقة حية مـن حقـائق العـصر     
إلـى شـيع وفـرق وأعـراق وإثنيـات، ولـم تكـن هـذه األفكـار حيـة يف العـراق            ) مـثال  (يف الفنت التي مزقـت العـراق    
وحنمـد اهللا أن العـراق يتجـه بعـد معانـاة مأسـاوية للخـالص مـن هـذا التـشتت           . قبل وجود االحتالل األميركي  

هـا بـالعيش   والعودة إلى احلقيقة الوطنية والتعددية الثقافية التي احتضنتها العروبة قروناً يف اعتدال سـمح ل     
واملثـال موجــود يف بلـدان عربيـة أخــرى    . املـشترك علـى رغـم مــا قـد جنـد مــن جتـاوزات ال متثـل موقــف األمـة         

  .عانت من التمزق الطائفي، ويهددها اليوم زج التراث الفكري مرة أخرى يف محترف السياسة
 أن نـصنف املـسلمني   واحلال أننا لم نكن إلى أمد قريب نستخدم يف اإلعالم أسماء املـذاهب، ولـم نعتـد    

يف وسائل اإلعالم تصنيفاً مذهبياً بني سني وشيعي، فقد انتهت الفتنـة التـي قـصمت ظهـر األمـة منـذ قـرون،         
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مـن التـاريخ لنجعلهـا حاضـراً راهنـاً، وليعـذرني مـن ينكـر نظريـة          ) صـفني (وسيكون أمـراً مخيفـاً أن نستحـضر     
ؤامرة إن قلــت إن مـــن الــسذاجة أن نظــن أن املـــسلمني      ــ اســتيقظوا صــباحاً فاكتـــشفوا أنهــم شــيعة وســـنة،     امل

فالشيعة والسنة مسلمون، ولئن كان بينهم اختالف فكري يف بعض التصورات أو اآلراء الفقهية فقـد توافقـوا     
وأمـا استحـضار هـذا التـصنيف يف اإلعـالم اليـوم       . منذ زمن بعيد على االختالف لكونه سنة من سـنن احليـاة      

ة كبـرى علـى الثقافـة العربيـة لتحويلهـا إلـى ميـدان صـراع، ولـيس مقنعـاً أن مــا           فهـو البـد يقـع يف إطـار مـؤامر     
  .يحدث هو مجرد مصادفة مع ما تعانيه األمة من مواقف مضطربة

ولست معنياً هنا بإعالن موقف مما يحدث ألننـا نريـد للفتنـة أن تـوأد، وخنـشى أن تـصير موضـع أخـذ             
هبي محـل الـدين ذاتـه، فكثيـراً مـا أجـد مـثقفني علمـانيني ال         ورد فتكبر ومتتد، واملفجع أن يحل التعـصب املـذ    

يعنيهم شأن الدين كثيراً، لكنهم فجأة ينقلبون إلـى محـاورين أشـداء يـذمون مـذهباً ويـدافعون عـن آخـر، وهـم           
وقد تابعت يف الصحافة العربيـة قـدحاً وذمـاً    . غير ملتزمني بشيء من الفرائض املتفق عليها بني كل املذاهب  

تاب أعرف أنهم غير معنـيني بـالفكر اإلسـالمي كلـه    وشتماً و  وهنـا أعـود إلـى مطلـع     . تحريضاً مذهبياً بأقالم كُ
حديثي عن مؤمتر نشر التراث، ألن ما كان فيه هو البديل الذي ينبغي أن تعنى به األمة، وهو التراث العلمـي   

وذجاً مما ينبغي أن يجعلـوه رسـالة   العربي اإلسالمي الذي يعيد للعقل العربي ثقته بنفسه، ويقدم لألجيال من  
واملؤسـف أن ينـصرف بعـض الكتـاب واإلعالمـيني إلـى فكـر الفـنت واالختالفـات امليتـة فهـم بـذلك               . ثقافية لهم 

يعمـدون إلـى قتــل العقـل العربــي وإعادتـه إلــى جـدليات طواهــا الـزمن، ويهملــون التجربـة العلميــة الفـذة التــي           
ولقد قفـز إلـى ذاكرتـي يف حـديثي يف     . ير يف فترات االزدهار الفكريسمحت لألمة بأن تتسع لكل أنواع التعب 

مقدمة املؤمتر خالد بن يزيد الذي فضل عرش العلم على عرش الـسياسة، حـني أدرك وهـو يف ريعـان شـبابه       
أهمية أن ينقل إلى العربية فكـر وعلـوم اليونـان فاستحـضر مدرسـة اإلسـكندرية وعلماءهـا الكبـار إلـى الـشام             

ولم يعن خالد باخلالفات املذهبيـة علـى قربـه الزمنـي     .  ترجمة مبرمجة يف تاريخ احلضارة العربية ليبدأ أول 
الــشديد منهــا، بــل إنــه وهــو اخلليفــة الــذي لــم يجلــس علــى عــرش اخلالفــة لــصغر ســنه، أحــب ابنــة الزبيــر            

إلمـام جعفـر الـصادق    وتزوجها حني كان أعمامه يحـاربون ابـن الزبيـر، وجلـس يف املدينـة املنـورة تلميـذاً أمـام ا          
بني اإلمام وبني دولة بني أميـة، ولـم ينكـر عليـه بنـو أميـة مـا فعـل بـل دعمـوه           ) السياسي(غير معني باخلالف     

ماليــاً يف مــشروعه الــضخم الــذي تفــرغ لــه حــني عــاد إلــى حمــص، ومــا يــزال كثيــر مــن هــذا التــراث العلمــي          
  .ثت كتباً عن اآلباء قد ال يعرف األبناء قيمتهامجهوال، وكثير منه موجود يف مكتبات العالم، ويف بيوت ور

ــف بــه، والســيما حــني ظهــرت             ــا اليــوم أن الغــرب ســبقنا إلــى نــشر تراثنــا والتعري وال ينكــر علمــاء تراثن
الطباعة، ولئن كنا نريد لهذه األمة أن تنهض من عثراتها التـي تهـددها باالنـدثار والـدخول يف حـروب مفتعلـة           

يض مذهبي أو فكـري مـضمونه سياسـي بحـت، فـإن الواجـب يقـضي بـأن نتـرك مـن           مع أبناء ثقافتنا عبر تحر 
ولــئن كـان العلـم احلـديث قــد    . التـراث والتـاريخ مـا قــد خنتلـف حولـه، وأن نركـز اجلهــد إلحيـاء تراثنـا العلمـي         

جتاوزه فإن حسبنا منه أن حنـافظ عليـه كمـا حنـافظ علـى اآلثـار، وأن نـستلهم منـه التجربـة احلـضارية التـي             
 .ل اليوم هويتنا الثقافية والفكريةتشك
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  اــن وتركيــحن

 
ما يجمع العرب باألتراك جدير بأن يجعل األمتني تحققان حضوراً إقليمياً ذا شأن، ولقـد عبـرت زيـارة      

عــن تنــامي إدراك البلــدين  ) ٢٠٠٩يف اخلــامس عــشر مــن مــايو   (الــرئيس عبــد اهللا غــول األخيــرة إلــى ســوريا   
فسوريا بوابة تركيـا حنـو   . ك بينهما يف كل امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعيةألهمية التعاون املشتر 

الشرق العربي كله، وتركيا بوابة إلى أوروبا جغرافيـاً وجتاريـاً، ويـشكل البلـدان نوعـاً مـن التكامـل االقتـصادي،           
 يف اإلســالم أواســط  والتواصــل االجتمــاعي التــاريخي، فبينهمــا تــاريخ طويــل مــشترك منــذ أن دخــل األتــراك       

القرن الثالث الهجري يف زمن الدولة السامانية، وقد دخلوه طواعية بعد وصول جيـوش الفـتح لـبالد مـا وراء       
وقد أصبح األتراك من أهـم األمـم   . النهر يف آسيا بثالثة قرون، وكان بعضهم قد دخل اإلسالم يف زمن الفتح    

ركوا يف معـارك العــرب واملــسلمني مثـل معركــة عموريــة    التـي دافعــت عــن اإلسـالم، وظهــر مــنهم قـادة كبــار شــا     
واألتـراك قـادمون مـن تـاريخ آسـيوي عريـق       . الشهيرة ومعركة احلدث احلمراء، مث يف حطني ويف عني جـالوت  

مث أقاموا يف القرن احلـادي  . فقد حكموا الصني على ضخامتها حنو ألف عام، وحكموا الهند وروسيا وإيران  
وأقــاموا . سلجوقية التــي حكمــت أفغانــستان وإيــران مث امتــدت إلــى الــبالد العربيــة    عــشر املــيالدي الدولــة الــ  

الدولـة العثمانيــة العتيــدة التـي ظهــرت آخــر القـرن الثالــث عــشر واسـتمرت إلــى أوائــل القـرن العــشرين، وقــد         
حكمـت مـساحات شاسـعة مــن العـالم القـدمي مـن آســيا الـصغرى إلـى الـسودان وقــد امتـدت إلـى البلقـان بعــد              

وقـد شـاخت هـذه الدولـة العظيمـة منـذ أواخـر القـرن التاسـع عـشر، بعـد أن            . ناضول، مث إلى وسط أوروبـا     األ
وعلـى رغــم أن العـرب كرهــوا مـا حــل بهـم مــن إهمــال      . تعرضـت لعوامــل عديـدة ســاهمت يف انهيارهـا الــسريع    

لثـاني يقتـضي   وظلم يف عهدها، لكنهم يحتفظون يف ذاكرتهم القومية مبوقـف شـهير للـسلطان عبـد احلميـد ا       
الوفاء أن نذكره له على رغم كـل املآخـذ التـي كتبـت عـن فتـرة حكمـه، فقـد أعلـن موقفـاً حازمـاً ضـد املـشروع               

من أموال ودعم سياسي أوروبـي وغربـي مقابـل أن يـسمح بإنـشاء      » هرتزل«الصهيوني ورفض ما عرضه عليه     
ال «:  وجدان املسلمني جميعـاً فقـد قـال   وما يزال رد عبد احلميد الصارم يهز. وطن قومي لليهود يف فلسطني 

  .وقد دخل اليهود إلى فلسطني على جثته. »يدخلونها إال على جثتي

واألتراك اليوم أوفياء لهذا املوقف الشريف، وقد أشدت به يف مؤمتر عام عقـد يف إسـطنبول يف العـام     
يــت للرجــل بعــض حقــه يف  املاضــي مبناســبة االحتفــال بــذكرى الدســتور العثمــاني الثــاني، وأحــسب أننــي أعط   

خطاب ألقيته يف عاصمته بعد مئة عام من التعميـة التاريخيـة الدوليـة علـى موقفـه، فكـان اهتمـام الـصحافة          
التركية مبا قلت واهتمام من التقيت من كبار املثقفني األتراك معبراً عن وجدان أصيل مـا يـزال يحفـظ هـذه         
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ان والشعب التركيني مـن احلـرب علـى العـراق حيـث رفـضا       وقد بدا ذلك يف موقف البرمل . املكرمة ويستوحيها 
اسـتخدام األراضـي التركيــة يف العـدوان علـى دولــة مـستقلة وشـعب جــار، وهـذا موقـف شــريف سـتبقى األمــة           

وكذلك كان املوقف التركي النبيـل مـن العـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة حيـث عبـر األتـراك عـن            . العربية تذكره 
هم بـاحلق، ولــن تنـسى أجيـال العــرب مـا قــال رجـب طيــب أردوغـان لبيريــز يف        إخـائهم مـع العــرب، وعـن متــسك   

  !، يف وقت كان فيه بعض العرب ال يجرؤون على إعالن موقف مع أمتهم»منتدى دافوس«
وقـد متكنــت تركيــا يف هــذه املرحلــة املهمــة مــن تاريخهـا املعاصــر أن تقــدم منوذجــاً فــذاً يف اجلمــع بــني       

 وبني احلداثة األوروبية، عبر حفاظ متني علـى علمانيـة الدولـة وعلـى دميقراطيـة      الثقافة اإلسالمية العريقة، 
، ولعـل األتـراك أدركـوا أن    ١٩٥٢منذ عـام  » الناتو«وقد أصبحت تركيا عضواً يف . احلكم، وعلى البعد القومي  

 مجــالهم احليــوي الــضخم هــو يف الــشرق حيــث الــشعوب التــي تــشاطرهم الثقافــة والتــاريخ، وأقــرب الــشعوب     
وقــد متكنــت ســوريا مــن تحويــل  . إلــيهم هــم العــرب، وأقــرب العــرب إلــيهم الــسوريون، فهــم اجليــران األقربــون   

إلــى أســباب جــذب، وتحولــت املنــاطق املتاخمــة إلــى    ) والســيما أواخــر التــسعينيات (أســباب التنــافر مــع تركيــا  
مـصالح الـشعبني، ووصـلت    ميادين تواصل، وأقبل السوريون واألتراك على بناء عالقة وطيـدة وصـادقة تخـدم     

ــة          العالقــة احلكوميــة الرســمية بينهمــا إلــى ســوية العالقــات الــشعبية واالجتماعيــة املعــززة باملــصالح التجاري
وشــكل حــل قــضايا امليــاه مفتاحــاً مهمــاً لتعزيــز العالقــات الرســمية، وأفــسحت الــصلة      . واالقتــصادية تاريخيــاً

يف املفاوضـات غيــر املباشـرة مـع إســرائيل، وقـد توقفـت هــذه       اجلديـدة للحكـومتني أن تلعـب تركيــا دوراً مهمـاً     
  .املفاوضات بسبب العدوان اإلسرائيلي األخير على غزة وبسبب عدم وجود شريك جاد للسالم

وقد عبرت سوريا عن ثقتها بالوسيط التركي النزيه، وأعلن الرئيس األسد يف خطـاب رسـمي أن تركيـا     
لية سالم قد تنطلق يف املستقبل، وعبر عـن كـون التمـسك بـاجلوالن     العب أساسي ال ميكن جتاهله يف أية عم  

مرتبطاً ارتباطاً وثيقـاً باسـتعادة احلقـوق الفلـسطينية كاملـة مبـا فيهـا القـدس وعـودة الالجـئني، وهـذه رسـالة                 
وقـد خرجـت العالقـة بـني سـوريا      . واضحة عن رؤية سوريا للسالم، وفيها تأكيد على الدور التركي املـستقبلي     

كيا من العالقات الثنائية إلى أفق إقليمي عبر مشاريع مشتركة تخـدم املنطقـة كلهـا، والسـيما يف مجـاالت        وتر
واآلفاق القادمة مفتوحـة ملـشاركات متوقعـة مـن إيـران والعـراق حيـث بوسـع         . الطاقة وبخاصة الكهرباء والغاز    

  . العالمهذا التالقي اإلقليمي الرباعي أن يجعل من املنطقة واحدة من أهم بقاع
وكانت الزيارة احلكومية املهمة التي قام بها رئيس مجلـس الـوزراء الـسوري محمـد نـاجي العطـري إلـى         

بعـد حنـو ثالثـة عقـود مـن الغيـاب قـد أبـرزت إرادة         ) ٢٠٠٩أواخـر أبريـل   (بغداد على رأس وفد حكـومي كبيـر     
 كـل امليـادين وبخاصـة االقتـصادية     سياسية مشتركة بني احلكومتني السورية والعراقية على تنمية التعـاون يف  

وكثيـر منهـا لـه بعـد إقليمــي، وسـتعزز هـذه العالقـات الـسعي الــدؤوب إلـى ترسـيخ االسـتقرار يف املنطقـة ممــا              
وستــسهم يف إطفـاء أيــة حرائــق   . يـنعكس بــشكل إيجـابي علــى مـستقبل األمــة العربيــة وحـل القــضايا الـساخنة      

  .يسعون إلى متزيق املنطقةمفتعلة ميكن أن يشعلها اإلسرائيليون الذين 
وأحسب أن الواليات املتحدة ستقدر الدور التركي املستقبلي يف إحالل السالم، وهـو دور قابـل للتطـور،      
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وسيمهد بقوة لتحقيق ما تعلنه الواليـات املتحـدة، إن كانـت جـادة، مـن متـسك بخيـار الـسالم وخيـار الـدولتني،             
للعـالم اإلسـالمي، حيـث أعلـن الـرئيس أوبامـا أمـام البرملـان         بل وتقدمي مصداقية للخطاب األميركي اجلديـد      

ــة حــرب مــع اإلســالم     «التركــي  وقــد رأينــا زيارتــه ومــشاركته يف منتــدى     . »أن الواليــات املتحــدة ليــست يف حال
إسطنبول لتحالف احلضارات تأكيـداً إعالميـاً علـى جديـة رغبتـه يف تـصفية اخلالفـات األميركيـة مـع قـضايا            

ار، وهــذا مــا يــزعج إســرائيل التــي ال تــستطيع العــيش واالســتمرار إال يف مــستنقع الــدماء،     املنطقــة عبــر احلــو 
وعلــى رغــم أن الواليــات املتحــدة لــم متــض إلــى اآلن مــع اجلمــوح اإلســرائيلي املتــشوق إلــى احلــرب، إال أننــي       

 .ميعأخشى أن تورط احلماقات اإلسرائيلية كل البشرية يف حرب مفاجئة سيكون خطرها كارثة على اجل
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  حنن وأصدقاؤنا األرمن

  
كان األرمن جيراني حني سكنت يف حـي امليـدان أثنـاء دراسـتي الثانويـة يف حلـب، وكنـت أشـعر بإعجـاب            
شديد بهم، وأتعاطف مع مأساتهم اإلنسانية التي تشبه مأساة شعب فلسطني، لقد قدموا إلى سوريا هـاربني    

ب الـسوري باحملبـة والرعايـة ووفـر لهـم األمـن واالسـتقرار،        مـن املـذابح مطلـع القـرن العـشرين، فتلقـاهم الـشع       
وقـد عاشـوا يف البدايــة حيـاة بائــسة، إال أنهـم ســرعان مـا نهـضوا مبــستواهم املعيـشي مــن خـالل بــراعتهم يف           
الصنعة حتى بات أهـل حلـب يفـضلون امليكـانيكي األرمنـي علـى سـواه، وكـانوا بـارعني يف شـتى املهـن والعلـوم،                 

أطبـاء ومهندسـني المعـني، مثلمـا عرفنـا أدبـاء وفنـانني كبـاراً، واملتتبـع لـدورهم يف مهجـرهم            فقد عرفنـا مـنهم     
ــة واألدبيـــة، وأســـسوا العديــد مـــن اجلمعيـــات         العربــي يجـــد أنهــم أســـهموا معنـــا بقــوة يف النهـــضة االجتماعي

قنا املدنية، فهم والنوادي وشكلوا الفرق الغنائية واملسرحية، وهم بالطبع مواطنون سوريون يتمتعون بكل حقو  
ممثلون يف البرملان ويخدمون يف اجليش وبعـضهم وصـلوا إلـى مناصـب قياديـة عليـا يف القـوات املـسلحة ويف             
مواقـع سياسـية، وهـذا االنفتـاح العربـي علـى اجلاليـات غيـر العربيـة دون حـساسية لـيس حـديثاً ولـيس حكــراً              

نيـاً وهـو بوغـوص نوبـار باشـا يف دولـة محمـد        على سوريا، فـنحن نـذكر أن أول رئـيس وزراء يف مـصر كـان أرم      
علي، الذي هو كذلك لم يكن عربياً، وقد شكل نوبار احلكومـة املـصرية ثـالث مـرات يف أواخـر القـرن التاسـع            

دون أن ) اللغويـــة والدينيـــة(عــشر، وعلـــى الـــرغم مـــن حفـــاظ األرمـــن الـــشديد علـــى خـــصوصياتهم الثقافيـــة     
هم، فإن ثقافتهم باتت جزءاً من النسيج االجتمـاعي املـزركش املعبـر    يضارعهم أحد يف متسكهم بقوميتهم ولغت    

عن ثراء التعدديـة التـي تعيـشها سـوريا، وكـان مـن اللطيـف أن يطمـح خلالفـة صـباح فخـري علـى عـرش غنـاء                   
القدود احللبية فنان أرمني هو الذي عرف باسم شادي جميل، وأن تكـون أشـهر أغنيـة كوميديـة غناهـا دريـد        

حلناً ) فطوم فطومة، خبيني يف بيت املونة(تلك التي يقول فيها ) فطوم حيص بيص(ه الظريفة حلام حملبوبت 
أرمنيــاً شــهيراً، وهنــاك فنــانون مــشهورون يف الــوطن العربــي أصــلهم أرمــن مثــل الفنانــة لبلبــة والفنانــة نيللــي      

ريا اليـوم حـضور قـوي    وأختها الطفلة فيروز التي أبهرت عشاق السينما يف أدوارها مـع أنـور وجـدي، ويف سـو        
للفرق املوسيقية األرمنية التي تلقى دعماً رسمياً واحتضاناً جماهيرياً، وقد حفزتنا هذه العالقة الفريدة بـني    
ــا، فــدعونا الــسيدة هاســـميك              ــة أرميني ــع األجيــال الــشابة يف جمهوري العــرب واألرمــن إلــى احلفــاظ عليهــا م

أواخــر نــوفمبر تــشرين الثــاني  (، فلبــت الــدعوة مــشكورة يف  بوغوســيان وزيــرة الثقافــة األرمنيــة لزيــارة دمــشق  
وترأســت وفــداً ثقافيــاً رفيــع املــستوى إلقامــة أيــام الثقافــة األرمنيــة يف ســوريا، وملــشاركتنا احتفاليتنــا       ) ٢٠٠٨

  بدمشق عاصمة الثقافة العربية،
 كنـت تعرفـت   وكان صديقنا الدكتور أرشاك بوالديان سفير أرمينيا بدمـشق، وهـو باحـث أرمنـي سـوري،       
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إليـه حـني التقينـا سـفيرين يف أبـو ظبـي قبـل بـضع سـنني، قـد أعـد لـوزارة الثقافـة الـسورية كتابـاً لطيفـاً فيــه                 
مـوجز مختـصر لتــاريخ العالقـات العربيـة األرمنيــة، التـي تحـدث عنهــا بالوثيقـة املعـرض األثــري الـذي اغتنــى           

عـن املخطوطـات النـادرة التـي تعـود إلـى القـرون        مبجموعات من النقـود األمويـة املـسكوكة يف أرمينيـا، فـضالً          
  .الهجرية األولى

لقد استعادت هذه النفائس من ذاكرة التاريخ عـصوراً مـن العالقـة احلميمـة بـني العـرب واألرمـن، ففـي          
ووصــلت إلــى ســوريا وفلــسطني، وقــد أنهاهــا القائــد     ) ديكــران(القــرن األول قبــل املــيالد امتــدت إمبراطوريــة   

 الذي أخضع أرمينيـا لنفـوذ بيزنطـة، ومـع ظهـور اإلسـالم، وصـلت الفتوحـات اإلسـالمية إلـى            الروماني بومبيه 
وعقـدوا  ) وهم من أوائل املـسيحيني (م وقد احترم املسلمون األوائل عقيدة األرمن الدينية ٨٥٠أرمينيا يف عام   

سلمني أقـاموا أول  معهم أفضل الصالت، ويـذكر املـؤرخ األرمنـي البرفـسور فالدمييـر بدروسـيان أن العـرب املـ         
دولة أرمنية يف تاريخ الشعب األرمني، وهذا السلوك العربي احلـسن يبـرر عمـق التواصـل األرمنـي مـع سـوريا          
وبالد الشام ومصر منذ العـصر األمـوي، وأعتقـد أن أمـام األجيـال الـشابة مـسؤولية تنميـة هـذه العالقـات يف            

  .يعاملنا الذي ينبغي أن يكون أكثر انفتاحاً من املاض

٤ م -بني السياسة والفنون   
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  الثقافة العربية وجلد الذات
 

مرة أخرى ينعي أدونيس الثقافة العربية ويقول إنها يف حالة انقـراض، وهـو بـذلك يعـود إلذكـاء معـارك        
تـاب وبعـضهم رأى أنـه يفتعـل األزمـات كـي يبقـى موضـوع               نقدية يف الثقافة العربية فقد رد عليه كثير مـن الكُ

فتنا بحاجة إلى ما يذكي جذوتها امللتهبة تحت الرماد، ولكننـي ال أحـب أن   وأنا أجد احلوار مفيداً فثقا . حوار
تأتي املواقف العدمية التي ال ترى سوى حكمها املسبق من كاتب عربي بحجم أدونيس، وأرفض املعايير التـي      

ير وأحـسب أن مـن هـذه املعـاي    . يحكم فيها على ثقافة مـا باحليـاة أو احليويـة وعلـى أخـرى بـاملوت واالنقـراض        
حضور هذه الثقافة املعنية يف الغرب بخاصة، بل يبدو كأن املطلـوب هـو رضـا الغـرب عـن ثقافـة مـا كـي تنـال            

التــي راجــت يف مطلــع القــرن   » عقــدة اخلواجــا «ومــا أخــشاه أن يــستعيد بعــض العــرب    ! االعتــراف بأنهــا حيــة 
نبهــار كــان ميكــن تبريــره   العــشرين، وأن يعــود بعــض العــرب إلــى االنبهــار بثقافــة الغــرب، وأحــسب أن ذاك اال     

بالنظر إلى الفارق احلضاري الكبير بني العالم العربي اخلارج لتوِّه مـن العهـد العثمـاني املـريض، وبـني أوروبـا         
وأعتقـد أن وضـع العـالم العربـي     . التي بلغت ذروة يف نهضتها العلمية وحكمت العالم بقواها العسكرية آنـذاك   

 خـالل الـسنوات اخلمـسني األخيـرة، ولـم يعـد مبـرَّراً للمثقـف العربـي أن          على الصعيد الثقايف قـد تغيـر كثيـراً     
يعيش مرة أخرى حالة انبهار أمام ثقافة أوروبا العجوز التي تحولت إلـى تـابع صـغير للثقافـة األميركيـة التـي        

أميركان وها هو ذا العالم أمامنا، وفيه مثقفون أوروبيون و. تحولت بدورها إلى تابع أصغر لثقافة الصهيونية    
كبــار يــرون منــذ مطلــع القــرن احلــادي والعــشرين تنــامي ســيطرة الــصهيونية املطلقــة علــى حكومــاتهم وعلــى         
إعالمهم واقتصادهم، وترويجهـا ألكاذيـب مريعـة مـن طـراز جرميـة سـبتمبر إلـى خـزعبالت مـسوغات احلـرب             

 فئـة ضـعيفة قليلـة العـدد جتـرؤ      على أفغانستان والعراق، إلى احلرب الظاملة علـى لبنـان مث غـزة، وال تكـاد إال      
 !أن تنتصر للحق

ولألســف وجــدنا يف فرنــسا ذاتهــا عــدة محاكمــات تعــرض لهــا غــارودي ــرد أنــه أطلــق أســئلة تتعلــق         
باحلقيقة، وبعيداً عن السياسة جند ثقافة الغرب تفقد تحت يافطة احلرية املطلقة كثيراً من قيمها السامية 

ا واألوسـع ميـداناً لنيـل شـرف عــضوية احلداثـة الغربيـة هـو العمـل علــى         ويـصير املوضـوع األكثـر حـضوراً فيهــ    
قــضية الــشواذ جنــسياً كــأن العــالم أنهــى قــضايا الفقــر والبطالــة واحلريــة الــسياسية وســواها مــن القــضايا           

وحنـن نـذكر كيــف قامـت قيامـة مــثقفني يف أوروبـا انتـصاراً موعـة شــواذ ألقـي القـبض علــيهم يف           . الكبـرى 
!  كان فيه أطفال غزة ميوتون جوعاً من حـصار ظـالم دون أن نـسمع موقفـاً أوروبيـاً إال مـا نـدر       مصر، يف وقت  

وال داعي لالستفاضة يف تقدمي أمثلة عن التردي القيمي الذي تعـاني منـه أوروبـا ويـشكو منـه عقالؤهـا، وهـو         
لثقافـة العربيـة التـي    ما يجعلني على خالف رأي أدونيس أجد ثقافة الغرب هي املهددة بـاالنقراض، وليـست ا   

يكفيها تعبيراً عن قوة حضورها أنها صمدت وحدها يف وجه األساطير الصهيونية الكبرى، وقاومـت املـشروع       
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 .الصهيوني حني احننى له كثير من الكبار
وحــسب ثقافتنــا أنهــا رفــضت الــذوبان يف ثقافــة أخــرى، كمــا حــدث ألمــم كبــرى نــسيت لغتهــا، وصــارت       

ية، وتعمـل ثقافتنـا اليــوم بقـوة علـى اســتعادة مـشروعها القـومي علــى رغـم وجـود مــن          اإلجنليزيـة لغتهـا الرســم  
يصدر شائعات عن موتها وعـن انقـراض ثقافتهـا، وقـد أصـرت علـى عروبـة العـراق حـني حـاول اآلخـرون سـلخ              
جلده العربي، وأصرت على حق الفلسطينيني، حني احتشد العالم لنزع حقوقهم، وأصرت علـى املقاومـة حـني     

ا العالم إرهاباً، ودافعت بقوة عن مـشروع اإلسـالم احلـضاري حـني سـماه اآلخـرون تطرفـاً، ومتكنـت مـن              سماه
األفغـان  «أن تفضح التطرف الـدخيل علـى اإلسـالم حـني كـشفت مـصادر متويلـه، وقـوة دفعـه مـن أيـام ظـاهرة               

لـون كـي يقولـوا فعلهـا     من يفجرون ويقت» املوساد«إلى آخر عمليات التفجير التي تستأجر لها شبكات     » العرب
ولألسـف سـيعد   . مسلمون، وقادة أوروبـا يعلمـون أن الهـدف هـو محاربـة حـضور اجلاليـات املـسلمة يف الغـرب          

ــو غيـــر اســـمه مــرة ثانيـــة، فالـــصهاينة يكرهــون احلـــضور العربـــي          ــيس ذاتـــه مـــن هــذه اجلاليـــات حتـــى ل أدون
وروبـيني ال يتـضايقون مـن هـذا احلـضور، بـل       واإلسالمي يف أوروبا وأميركا، والسـيما بعـد أن رأوا أن عامـة األ    

ــة وتعــزز            كــان األوروبيــون يقــدمون املــساعدات للجاليــات املــسلمة كــي تبنــي مــساجدها ومراكزهــا االجتماعي
حضورها اللغوي والثقايف، وتتيح لها منابر إذاعية وصـحفية، ممـا جعـل الـصهاينة يـشعرون بـاخلطر مـن هـذا           

ومـن املعـروف أن االختـراق الـصهيوني للثقافـة األوروبيـة قـدمي جـداً،         . يـة التعاطف األوروبي مع القضايا العرب  
ولكنه لم يكن طاغياً قط كما بدا منذ بداية القرن اجلديد وإعالن بوش حروبه الـصليبية ضـد اإلسـالم التـي       

  .يحاول اليوم أوباما التهدئة من لهيبها عبر إعالنه أن الواليات املتحدة ليست يف حرب مع اإلسالم

ملهم أن حرية التعبير يف بعض بلدان أوروبا ضاقت إلى درجة أن مجرد انتقاد إسـرائيل صـار جرميـة        وا
وال يعنـي انتقـادي لتبعيـة الثقافـة األوروبيـة وفراغهـا الروحـي        . يعاقب عليها القانون وتضاهي معاداة السامية    

التــي سـبقتها فيهــا دول أخــرى ال   التـدريجي مــن القـيم إنكــاراً إلجنازاتهــا الـضخمة والســيما يف ميـادين العلــم      
ميلك شعراؤها وفنانوها شهرة األوروبيني، ولكن هذه اإلجنازات ال تـشعرني بوصـفي عربيـاً ومـسلماً بالدونيـة        

وإذا قيل إن أدونـيس يتحـدث عـن الثقافـة بوصـفها روايـة وديـوان        . والصغار إلى درجة إعالن انقراض ثقافتي    
تحـدث عنهـا أوسـع مـن ذلـك، وحتـى يف هـذه األجنـاس األدبيـة والفنيـة           شعر، فأدونيس يعلم أن الثقافة التـي ي     

والوفــود األوروبيــة التــي تكثــر زياراتهــا    . أجــد تقــدماً واســعاً بالقيــاس مــع مــا كــان يف بعــض األنــشطة العامــة      
  .االطالعية لبالدنا تشهد مبا جتد من إجنازات

علة ليست فيها وحدها، وإمنا هـي يف  وإذا كان أدونيس قد صب انتقاده على املؤسسات الثقافية فإن ال    
حالة الفقر اإلبداعي التي تعيشها األمة بعد رحيل الكبار، ففي مصر مثال لم جند إلى اليوم مـن أخـذ مكانـة     

ويف سـوريا لـن جنـد بـسهولة مـن      . شوقي أو رامي أو ناجي، ولن جند يف وقت قريب من يأخذ مكانة محفوظ  
بل وعمر أبي ريشة ونزار وونوس واملاغوط، ولن جند كذلك من يعوض ميأل الفراغ الذي تركه رحيل بدوي اجل

اجلواهري والبياتي والشابي، ويف املوسيقا األخوين رحباني وعبد الوهاب وأم كلثوم وسواهم كثير يف املشرق     
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أن وأعتقـد  . وهؤالء الكبار ما يزالون حاضرين يف ثقافتنا، وسيبقون وسيأتي يوم تلـد األمـة أمثـالهم     . واملغرب
النمو األفقي للثقافة العربية سينعكس إيجاباً على النمو العمودي، وأنا متفائـل مبـستقبل الثقافـة العربيـة مـا       

  .دامت ترتكز على عمودين غير قابلني لالنهيار هما العروبة واإلسالم

لـدعم  وعلى رغم أنني أختلف مع أدونيس فكرياً إال أنني أحترم نشاطه الثقايف وأرجو أن يجند مكانته     
الثقافة العربيـة واإلسـالمية ولـيس للتـرويج النقراضـها، فـنحن نـدفع املاليـني عبـر برنـامج العواصـم الثقافيـة               
العربية لدعم حضورنا الثقـايف يف العـالم، وليـت أدونـيس يوظـف ثقافتـه وحـضوره األوروبـي للـدفاع عـن أمتـه                

ل، وال أنكـر اسـتيائي الشخـصي مـن توصـيفه      كما فعل إدوارد سعيد، وعندها سينال جائزة األمة إذا فاتته نوب    
نعـم  ! لدمشق يف حديث تلفزيوني أجراه مؤخراً بأنها مدينة مغلقة، وقد اسـتعمل تبريـراً لـذلك كونهـا مكتملـة       
حــي «هــي مكتملــة وناضــجة جــداً ولكنهــا أفــق مفتــوح عبــر التــاريخ، وحــسبها شــرفاً أن أفــضل أحيائهــا اســمه     

فـصاروا أبناءهــا املخلــصني، وكنــت أظــن أنـه سيــشيد مبــا فيهــا مــن أمــن      الــذين فتحــت لهــم قلبهــا  » املهـاجرين 
وطمأنينــة علــى رغــم وجــود عــشرين نوعــاً أو يزيــد مــن الــشرائح التعدديــة التــي أشــاد بوجودهــا يف عاصــمة          

 .أخرى
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  خطاب املستقبل املضطرب
 

كانـت تخبئـه   لم يفاجئني شـيء يف خطـاب نتانيـاهو فموقفـه مـن الـسالم معـروف، ولكنـه بـاح بـبعض مـا              
إسرائيل من رؤية إستراتيجية للمستقبل، وهو خطاب يفرض على العرب عامة وعلى الفلسطينيني خاصة أن 
ينتهوا من التفاؤل احلذر أو التشاؤم املنفرج بسيل اخلطابات والتصريحات التي تلقى عليهم كل يوم، وهي ترسم 

سة إسرائيل وكسبوا رضاها فـستعطف علـيهم   لهم صورة غدهم وتطمئنهم إلى أنهم إذا أحسنوا ترويض الشر 
  .ومتنحهم شيئاً ما من حقوقهم

ولقد أوضح نتانياهو أنه يريد من العرب استسالماً كامال مقابل دويلة شكلية منزوعة السالح والسيادة، 
صيل والبد أن يف رؤية التفا. روحها بيد إسرائيل التي تتحكم بكل شيء فيها من مائها إلى طعامها إلى مصيرها

ضرورة تحديد النسل الفلسطيني، كما أوضح نتانياهو رفضه حلق الالجئني يف العودة، ورفضه وقف االستيطان 
ــق   ! بوصـــفه منـــواً طبيعيـــاً، وال حـــق للفلـــسطينيني يف أرض إســـرائيل   وبـــالطبع كـــان واضـــحاً يف رفـــضه أي حـ

رطاً مسبقاً أليـة مفاوضـات   للفلسطينيني يف القدس فهي عنده عاصمة أبدية إلسرائيل وحدها، وهو يضع ش    
  !مقبلة، حيث يطلب اعترافاً مسبقاً بالدولة اليهودية وباان

واملفارقة أن بعض القادة يف اتمع الدولي وجدوا يف خطاب نتانياهو خطوة مهمة حنـو األمـام ـرد        
 كانــت تــدور علــى أي شــيء إذن: أنـه تفــضل وتكــرم بــإعالن القبــول بدولــة فلــسطينية، ممــا يجعــل املــرء يــسأل    

املفاوضات اإلسرائيلية مـع الفلـسطينيني منـذ أن بـدأت عمليـة التـسوية؟ وهـذه الرؤيـة التـي وضـعها نتانيـاهو              
ملــستقبل الــسالم تعنــي بوضــوح رفــضاً للمبــادرة العربيــة، وهــذا الــرفض لــيس مفاجئــاً فمــا ســمي مبفاوضــات     

تهلكون الوقــت يف املفاوضــات لفــرض وقــائع   احلــل النهــائي كــان مــستبعداً دائمــاً، ألن اإلســرائيليني كــانوا يــس     
يصعب تغييرها، وهم اآلن يوشكون على االنتهاء من تهويد القـدس، وأمـا مـستوطناتهم فقـد أكلـت كـل األرض         

وقد أحكمت إسرائيل احلصار على الشعب الفلسطيني غير عابئـة  . فلم يبق للفلسطينيني ما يفاوضون حوله 
ليــة واإلنــسانية التــي عقــدت قممــاً واجتماعــات دوليــة اســتخفت بهــا      بــشيء ممــا دعتهــا إليــه اتمعــات الدو   

إسرائيل، ولم يحاسبها على موقفها أحد، فهي اآلمرة الناهية التي يتزلف إليها قادة كبار يف العالم، وهذا مـا    
يـة  يفسر املواقف التي أشادت باخلطاب ألن انتقاد نتانياهو مكلف، وبالطبع لم يكن مفاجئاً كـذلك تأييـد غالب   

اإلسـرائيليني خلطـاب نتانيـاهو، فـاجليش اإلسـرائيلي الـذي يقتـل ويفتـك ميثـل هـذا التفكيـر العنـصري الــذي             
عبر عن عقيدته ضابط إسرائيلي سأله احملقق العسكري اإلسرائيلي عن سبب قتلـه ألطفـال فلـسطينيني يف      

  !عمارة يف غزة فقال قتلتهم ألنهم عرب، واقتنع احملقق باملبرر
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قائع التي تفرض نفسها جتعل منطقتنـا مهـددة بحـروب قادمـة ودمـار كبيـر، وعلـى رغـم أننـا           إن هذه الو  
نريد السالم ونسعى إليه وندعو اهللا أن يجنب بالدنا العربية والعـالم كلـه شـر احلـروب فإننـا ينبغـي أن نفهـم            

وإذا كـان مطمئنـاً إلـى    أن خطاب نتانياهو يقلب مائدة السالم ويفتح املزيد من العدوان على احلقوق العربيـة،   
أن هـذا اجليــل العربــي أضــعف مــن أن ينتــزع حقوقــه بيــده، وقــد بــذل الكثيــر لكــن العــالم كلــه يكــاد يقــف مــع       

يلـدن كـل   (إسرائيل التي تدعمها الواليات املتحدة ودول كبرى يف أوروبا، فإن الليالي حبالى كمـا تقـول العـرب     
ــة  ــه ال يـــضيع حــق وراءه مطالــب، وســـلوك     ، وهــذه األجيــال وارثـــة حلــق ال ميــوت، والعـــ    )عجيب رب يؤمنــون بأن

وســيكون واهمــاً مــن يظــن أن اســتناد   . إســرائيل ســيحفز األجيــال القادمــة علــى مزيــد مــن التمــسك بحقوقهــا   
إسـرائيل إلــى دعــم مطلــق مــن الواليــات املتحــدة يــضمن لهـا املــستقبل، علــى رغــم تأكيــد الــرئيس أوبامــا أمــام       

ــزام بــالده    ــع         العــرب يف القــاهرة الت  بــضمان مــستقبل إســرائيل، وتأكيــده علــى أن عالقــة الواليــات املتحــدة م
إسرائيل غير قابلـة للكـسر، ولـئن كـان أوبامـا قـد قـدم نوعـاً مـا مـن التـوازن يف خطابـه، فـإن خطـاب نتانيـاهو                    

ــرف      ــق العنـــان للتطـ ــشعب      . كـــسر احلـــد األدنـــى منـــه وأطلـ لقـــد جتاهـــل نتانيـــاهو كـــل احلقـــوق التاريخيـــة للـ
 وجتاهل أن اليهود اغتصبوا فلسطني وجعلوها دولتهم قبل عام واحد مـن يـوم والدتـه، وهـو يظـن       الفلسطيني،

أن إسرائيل بعد ستني عاماً من قيامها بـسرقة األرض العربيـة متكنـت بنجـاح مـن جعـل القـضية الفلـسطينية             
نهـا وإيـاهم يف   قضية الفلسطينيني وحدهم، وأخرجت العرب من املواجهـة، وهـي تعمـل علـى إقنـاعهم اليـوم بأ          

وهــو يتجاهــل أن إســرائيل جربــت يف عهــد أســالفه بــاراك وشــارون وأوملــرت القــضاء علــى مــن       . خنــدق واحــد
يعاندون إرادتها فلم تفعل سوى أنها قتلت ودمرت وظهرت أمام العـالم وحـشاً فاتكـاً، ولكـن املتمـسكني بحقهـم         

ريـق التـضحية وقـد صـار طريقـاً إجباريـاً لـن        ازدادوا صالبة وقـوة وإصـراراً، وسـيتابع أطفـالهم املـسير علـى ط       
ولـم يعـد بوسـع أحـد     . جتد األجيال بديال عنه ما دامت إسرائيل ال تقدم لهـم غيـر املـوت والتـشريد والتجويـع         

أن يقنع أصحاب احلقوق بأن طريق السالم مفتوح، فالسالم الذي تحدث عنه نتانياهو هو استـسالم وإذعـان     
وافق على إقامتها دويلة وهمية، وأما رفضه الـصريح حلـق الالجـئني يف العـودة     مهني، والدولة التي وعد بأن ي 

فهو رفض لقرارات الشرعية الدوليـة، ورفـضه إليقـاف االسـتيطان اسـتهانة بـاملوقف األميركـي نفـسه، وطلبـه           
 بــل إن التأكيــد علــى اجلانــب الــديني يف طبيعــة   . االعتــراف املــسبق بإســرائيل اليهوديــة مبالغــة يف الغطرســة   

إســرائيل سيــشجع علــى نــشوء أضــداد مــن ذات الطبيعــة، ولــئن وقــف العــرب واملــسلمون صــامتني يف انتظــار        
الفـرج القــادم مـن وراء البحــار، فـإن صــورة املــستقبل سـتزداد ســوءاً وسـيمنحون إســرائيل مزيـداً مــن الفــرص         

ية اخلطابات هو وعلى صعيد شعبي يدرك الوجدان العام أن ما يتم طبخه عبر مسرح. لفرض وقائع جديدة 
، ولـوال أن احلكومـة اإلسـرائيلية لـم     ٤٨يف النهاية ترسيخ التوطني، والعمل على تشريد وتهجير فلـسطينيي الــ   

لوجـدت إسـرائيل املبـرر    ) والواضـح أنهـا أرجأتـه   (توافق على مـشروع ليبرمـان بقـسَم الـوالء ليهوديـة إسـرائيل         
 إسرائيل بقضم املزيد من أراضي الضفة، فنتانياهو وقد يحدث ذلك وقد تقوم. لطرد كل فلسطينيي املعتقل 

ممن يؤمنون بأن الضفة الغربية، هي يهوذا والسامرة والقدس، ويف الكتب املدرسية اإلسـرائيلية تـدرس علـى      
أنها أرض إسرائيل التـي وحـد أسـباطها داود الـذي احتـل األرض وانتزعهـا مـن اليبوسـيني، وقـد اطلعـت علـى                

تؤكد فيه للطـالب والقـراء أن اليهـود هـم وحـدهم أصـحاب احلـق        » رنا هبرون« اسمها كتاب لباحثة إسرائيلية 
يف يهوذا والسامرة وأنه حق توراتي، ومثل هذا املنطق يضع املتفائلني من العرب ـ بكون اخليار السلمي خيـاراً   

شخص اخلطـر يف  وحيـداً ال يحتـاج إلـى دعـم مـن املقاومـة ـ يـشعرون بـاحلرج، وإذا كـان أوبامـا مـضطراً ألن يـ              
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املنطقة على أنه خوف أطفال إسرائيل من صواريخ غزة، فإن العرب يدركون أن اخلطر احلقيقي هو ترسانة  
ولقـد أشـار أوبامـا إلـى مأسـاة اليهـود       . نووية إسرائيلية قادرة على أن تهـدم العواصـم العربيـة واألوروبيـة معـاً      

 أوروبـا ألن احلقـد اليهـودي املتطـرف سـيبقى يجلـد       الذين عانوا من الهولوكست، وهذه حقيقة لن تهرب منهـا  
وأن ما دفعـه ويدفعـه األوروبيـون    . األوروبيني بسياط احملرقة، ولن ينسى أن أوروبا أذاقت اليهود هذا العذاب  

من حـساب العـرب تكفيـراً عـن هـذه اجلرميـة لـن يكفـي، واملفارقـة أن األشـد تطرفـاً مـن نتانيـاهو مـن أعـضاء                 
عبـروا عـن شـعورهم بالـصدمة ألن نتانيـاهو ذكـر كلمـة دولـة فلـسطينية، ولقـد           » الليكـود «وأعـضاء   » الكنيست«

مــن » آرييــه إلــداد «تابعــت بعــض التعليقــات اإلســرائيلية علــى اخلطــاب فوجــدت فيهــا مــا يــضحك مثــل قــول        
 إنـه  إن نتانياهو فقد قيادة معسكر اليمني ألنه وافق على دولة فلـسطينية منزوعـة الـسالح،   «: االتحاد الوطني 

 .»يريد أكل حلم خنزير مذبوح حسب الشريعة اليهودية، ولكن هذا غير موجود
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  كنيس أمام األقصى

 
 وقـد  ٢٠٠٩أعتقد أن وزراء الثقافة العـرب قـد وفقـوا اختيـارهم للقـدس عاصـمة للثقافـة العربيـة لعـام            

لقـدس بخاصـة يف هـذه    ، وتكبر أهمية االحتفـال با ٢٠٠٦قرروا ذلك يف مؤمترهم الذي انعقد يف مسقط عام     
دت حكومـة أوملـرت مـشاريع االسـتيطان          املرحلة التي تشهد فيها املدينة املباركة أوسع حملة تهويـد، فقـد صـعّ
يف القدس مستفيدة من حالة املراوغة واجلمود التي فرضتها على السلطة الفلسطينية، وهي مـتأكدة من أن  

 سياساته، كما أن التصعيد يف تهويد القدس كان رسالة وعد الرئيس بوش يف إقامة دولتني كان رد ترويج    
استهتار من إسرائيل إلـى العـرب الـذين أعلنـوا مبـادرة للـسالم لـم تلـق رداً عمليـاً إلـى اليـوم، كمـا أن إسـرائيل               
تسارع إلى فرض األمر الواقع وتحاول بكـل الوسـائل محـو أي وجـود عربـي يف القـدس لتـسبق أيـة مفاوضـات              

ــة          مــستقبلية وجتعــل   العــرب يفقــدون حــضورهم مث تــضطرهم إلــى التنــازل عــن شــعار القــدس عاصــمة أبدي
لفلـسطني، كمــا أن إســرائيل أقامــت اجلــدار العــازل، وطوقـت األحيــاء العربيــة، وعزلــت القــدس عــن محيطهــا      
العربي الفلسطيني، ومن بقي من الفلسطينيني يف القدس لم يعد بوسعه التواصـل مـع أشـقائه الفلـسطينيني       

نــاطق األخــرى، كمــا أن معاملــة إســرائيل لــسكان القــدس العــرب معاملــة قاســية جتعلهــم ســجناء داخــل         يف امل
أحيائهم املطوقة مما يجعل مستقبل احلضور العربي يف خطـر مريـع، وحنـن نـذكر أن شـارون قـال يف خطـاب            

لـب بتهجيــر  ، وأمـا بيريـز فقــد طا  »يقـصد العــرب «شـهير إن القـدس لنــا ولـن نـسمح بــأن تكـون ملكــاً لألجانـب        
جمـاعي للعــرب مــن القــدس، وأصــدقاء إســرائيل يف الكــونغرس األمريكــي يــسعون منــذ زمــن بعيــد لالعتــراف      
بالقـدس عاصـمة أبديـة للدولــة العبريـة، وال تـزال يف الواليــات املتحـدة نـداءات مــن اللـوبي الـصهيوني القــوي           

، وهـو األسـاس   ٢٤٢ر مجلـس األمـن   تطلق لنقل سـفارة الواليـات املتحـدة إلـى القـدس، علـى الـرغم مـن أن قـرا          
القانوني لعملية السالم يقضي بأن القدس الـشرقية والـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة هـي مـن األراضـي احملتلـة            

، وينبغــي أن تعيــدها إســرائيل إلـى أصــحابها الفلــسطينيني، وعلــى الـرغم مــن أن ســيالً مــن القــرارات      ٦٧عـام  
 وتقـارير جلنـة ميتـشل فـضالً     ٤٧١ و٤٦٥ و٦٤٤مجلس األمن الدولية قضت بتفكيك املستوطنات مثل قرارات     

عــن تقــارير جــيمس بيكــر القدميــة إال أن إســرائيل ال تهــتم لــذلك كلــه، فهــي ماضــية يف اقــتالع القــدس مــن           
أصحابها العرب، وتسعى إلى انتزاع اعتـراف دولـي بكونهـا عاصـمة للدولـة العبريـة، وكانـت إسـرائيل بوصـفها           

ر لم جتدها إلى اليوم كي جتد شرعية مـا إلثبـات حـق تـاريخي لليهـود يف القـدس،       دولة دينية تبحث عن جذو  
وهي لم جتد أي أثر إلى اليـوم ولـن جتـد، رغـم أنهـا حفـرت وفرغـت مـا تحـت املـسجد األقـصى فبـات مهـدداً               

ثالـث  باالنهيار، وقبل ثالثة أعوام نادى متطرفون إسرائيليون باقتحام املسجد األقصى وهدمه وبناء الهيكـل ال   
حـني  » أكتـوبر «مكانه، وقد بلـغ االسـتهتار اإلسـرائيلي بـالعرب واملـسلمني حـده األقـصى يف شـهر تـشرين األول           
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أعلنـت إسـرائيل عـن بنـاء كنـيس يهــودي أمـام املـسجد األقـصى، وقـد بنتــه علـى وقـف إسـالمي معـروف باســم               
قعــة بــني حــائط البــراق وســوق    ، وهــو يبعــد بــضعة أمتــار عــن املــسجد املبــارك يف املنطقــة الوا     »حمــام العــني «

أوهـل  «القطانني ويرتبط الكنيس مع محيط األقصى ومع ما مت احلفر تحته بشبكة أنفاق وقد سمي الكنيس  
  .»يتسحاق

 سيـصعد االهتمـام العربــي   ٢٠٠٩وأعتقـد أن إعـالن القـدس عاصـمة للثقافـة العربيــة منـذ مطلـع العـام         
ل عربي مـسلم أو مـسيحي مكانـة مقدسـة، وحـسبنا أن      الشعبي والرسمي بالقدس، ذاك أن للقدس يف قلب ك    

نتــذكر عواصــف الغــضب العارمــة التــي انطلقــت يف العــالم كلــه يــوم اختــرق شــارون مــسجدنا فــأطلق شــرارة         
االنتفاضـــة الثانيـــة، ويومهـــا أدرك أن العـــرب مـــسلمني ومـــسيحيني موجـــودون بقـــوة يف العـــالم، وأن األحـــالم     

 .وهام عابرة يف التاريخالصهيونية بامتالك القدس هي مجرد أ
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  مؤمتر القدس   العهد العثماني

  
ــز أرســــيكا    ــني زرت مركـ ــــون (حـ ــاريخ والفن ــتامبول عــــام  ) للتـ ؤمتر   ٢٠٠٨يف إسـ ــــ ــة امل ــــابع ملنظمـ ــو ت ، وهـ

ــة،            اإلســالمي، فوجئــت بحجــم وأهميــة مــا ميتلــك هــذا املركــز مــن وثــاثق تتعلــق بالقــدس يف املرحلــة العثماني
حـاث والدراسـات والكتـب التـي يـصدرها، وقـد كانـت لنـا يف سـورية أنـشطة متعـددة مــع            وبالـسوية العاليـة لألب  

وقـد صـدر كتـاب    ) بـالد الـشام يف العهـد العثمـاني    ( بعنـوان  ٢٠٠٥املركز، مـن أهمهـا املـؤمتر الـذي انعقـد عـام        
ؤمتر، وقـد أطلعنــي صــديقي الباحـث األســتاذ خالــد أرن مـدير املركــز          علــى هـام يــضم وثــائق وأدبيـات هــذا املــ

بعض مقتنيات املركز من وثـائق القـدس، فعرضـت عليـه أن نقـيم مـؤمتراً لدراسـة هـذه الوثـائق لعرضـها علـى             
اتمـع الـدولي، ألنهـا تكفـي وحــدها لفـضح ادعـاءات الـصهيونية حقــاً يف القـدس، فمـا بالـك إن استحــضرنا            

نعاني مقابل ادعاء الـصهيونية  تاريخ عشرة آالف عام من احلضور السوري الفلسطيني القدمي، مث العربي الك  
دولة يهودية لسبعني عامـاً يف تـاريخ دينـي لـم يجـد اآلثـاريون اإلسـرائيليون إلـى اليـوم دلـيالً ماديـاً عليـه، ومـع                  
ذلك حنن ال جنادل فيه، ألننا نؤمن مبا جاء يف الكتب السماوية ونصدق كل ما يذكره القرآن الكرمي عـن بنـي       

ة املصلني األولى، ومكانتها سـامية عنـد عـرب اجلزيـرة العربيـة قبـل اإلسـالم،        إسرائيل، وقد كانت القدس قبل  
ولهــذا كــان اإلســراء العظــيم إلــى بيــت املقــدس حــدثاً هامــاً يف حيــاة رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، وقــد        

 وكـان  أفردت له سورة يف القرآن الكرمي، وحني فتح املسلمون القدس كان الكنعانيون سكانها العرب األصالء،    
الديانتان اليهودية واملسيحية موجودتني يف ظـل الدولـة البيزنطيـة احملتلـة لـألرض العربيـة، وقـد قامـت علـى           
أطرافها يف جلق الشام دولة تابعة لها هي دولة الغساسنة العربية األصـيلة التـي تـدين باملـسيحية، وقـد حـرر           

لكـل الـديانات واإلثنيــات حـضورها ومكانتهــا،    العـرب املـسلمون القــدس مـن االحـتالل البيزنطــي ولكـنهم ابقــوا       
وهذا ما كان مزية احلضارة العربية اإلسالمية التي لم تدخلها يومـاً مـشاعر عنـصرية، ولـم تفـرض عقائـدها         
على أحـد بـل احترمـت املعابـد والكـنس والكنـائس، وبقـي احلـال علـى ذلـك يف القـدس قرونـاً حتـى جـاء الغـزو                  

ضاداً للحضارة اإلسالمية فحـسب، وإمنـا جـاء محاربـاً للمـسيحية العربيـة       الصليبي فدمر القدس، ولم يكن م    
التي وقفت ضد االحتالل مع أبناء قومها العرب املسلمني، وحني حرر صـالح الـدين القـدس، وأعـاد للمـسجد          
األقـصى حريتـه وسـيادته، عـادت القـدس مدينـة لكــل الثقافـات والـديانات مفتوحـة لكـل مـن يقدسـها، ميــارس             

ــة تعبيــره، وقــد بقيــت كــذلك يف العهــد العثمــاني، وقــد اهــتم اخللفــاء العثمــانيون           فيهــا حريــ  ة اعتقــاده وحري
بالعمارة اإلسالمية يف القدس،وقد وصل هذا االهتمام ذروته يف عهد السلطان سـليمان القـانوني الـذي جـدد      

 االهتمـام بتطـوير البنـى    بناء املسجد األقصى، وبنى املزيد من األسوار واألسـواق واخلانـات واملـدارس، كمـا مت      
التحتية التي توفر خدمات للسكان يف شبكات املياه والصرف الصحي، وعلى الصعيد الثقايف بنيـت املكتبـات       

٥ م -بني السياسة والفنون   
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التي حفظت تراث القدس وإبداع الباحثني والعلماء الذين أضافوا للثقافة العربية ما أصبح ثروة جـديرة بـأن    
  .دمارحنافظ عليها، وهي تتعرض اليوم للضياع وال

ؤمتر القــدس يف العهــد العثمــاني علــى إضــاءة مــا حققتــه القــدس مــن مكانــة ومــن          ولقــد حرصــنا يف مــ
حضور عربي وإسالمي ومسيحي وانفتاح لكل الثقافات حتى اللحظـة التاريخيـة التـي بـدأت الـصهيونية فيهـا         

أن مينحـه أرض  التحرك العدواني حنـو فلـسطني، يـوم جـاء هزتـزل يطلـب مـن الـسلطان عبـد احلميـد الثـاني             
رغـم كـل املالحظــات   (املـسلمني يف فلـسطني ليقـيم فيهـا وطنـاً لليهـود، وسـنبقى نـذكر للـسلطان عبـد احلميـد            

وقـد  ) لـن يـدخلوها إال علـى جثتـي    : (موقفـه الـشهم النبيـل حـني قـال قولتـه الـشهيرة       ) على تاريخ تلـك املرحلـة   
حــق ال ميــوت، وقـــد تعرضــت القـــدس    دخلوهــا علــى جثتـــه، ولكــن احلـــق الــذي يبقــى أصـــحابه يطــالبون بـــه        

الحتالالت عديدة، وغزتها شعوب عدة، ولكنها كانت دائماً تعود إلـى أهلهـا، وسـتعود ألمتهـا العربيـة املـسيحية        
  .واإلسالمية مهما طال زمن االحتالل
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  القدس ومسؤولية اتمع الدويل

  
نـي ومبـرمج للقـدس، ومـن تـصعيد      يبدو الصمت الدولي مريباً حول ما تقـوم بـه إسـرائيل مـن تهويـد عل         

خلطط االستيطان رغم كل االلتزامات الدوليـة مبنعـه، وجنـد مـن الـضروري اآلن القيـام بعمـل إعالمـي ثقـايف           
نوعي لتحريك الرأي العام العاملي ملواجهة ما يجري يف القدس، وقد أقمنا يف دمشق يف األسبوع األخيـر مـن    

 مـع مركـز آرسـيكا يف اسـتانبول للبحـوث، لدراسـة الوثـائق العثمانيـة          مـؤمتراً دوليـاً بالتعـاون   ٢٠٠٩شهر يونيو  
التي تبني ما كان عليه حال القدس عمرانياً يوم بدأ هرتزل يدعو إلى تنـشيط الهجـرة اليهوديـة وإقامـة دولـة       
يهودية يف فلسطني، وعبر دراسة هذه الوثائق تبـدت الـصورة النـشطة ملـا كانـت عليـه القـدس خـالف الـصورة            

يـة التــي كانـت تخفــي احلقيقـة النــضرة للحيـاة الثقافيــة والفكريـة واالجتماعيــة يف القـدس، كمــا تبــدت         النمط
ــاه               ــة التــي ينبغــي احلفــاظ عليهــا ألنهــا ذاكــرة املدينــة املقدســة، مثــل الــسور الــذي بن أهميــة املعــالم العمراني

نـصف، وفيـه مـن الزخـارف     السلطان سـليمان القـانوني والـذي بلـغ طولـه مـع أبراجـه حنـو أربعـة كيلـومترات و            
اإلسالمية ما يزيد علـى خمـسمئة قـرص مزخـرف فـضالً عـن اللوحـات احلجريـة الكتابيـة، كمـا أضـاءت هـذه              
الوثـائق ســجالت محكمـة القــدس الـشرعية ودفــاتر التحريـر العثمانيــة التـي أرخــت لـألرض وللحجــر وللبــشر         

ت اخليريــة التــي كانــت تنــشط فيــه، وهــي    ولألمــوال، واســتعادت الوثــائق ذاكــرة التعلــيم يف القــدس واملؤســسا   
تكشف انفتاح القدس لكل البعثات التعليمية األجنبية التي بدأت تنتشر وتكبر بـشكل أشـعر الدولـة العثمانيـة       
باخلطر من أهدافها يف مطلع القرن العشرين، وكانت أهم مدارس القدس اإلسالمية تلك احمليطـة باملـسجد       

حية والدويداريــة واألشــرفية، كمــا قــدمت لنــا الوثــائق ســجالت األوقــاف    األقــصى، أو املتــصلة بــه مثــل الــصال  
اإلســالمية واملــسيحية وأشــارت إلــى أســبلة امليــاه وإلــى التكايــا واملــدارس الوقفيــة التــي كانــت تقــدم خــدمات        
اجتماعية جلى، وأشارت إلى البيمارستان األيوبي الذي بناه صالح الدين واستمر يف عمله الطبي حتى نهايـة      

عهـد العثمــاني، وكــان مـن أكثــر مــا تأملتــه الوثـائق تلــك الكتابــات والزخــارف يف قبـة الــصخرة وفنــون اخلــط        ال
العربي فيها، كما أشارت إلى املخطوطات التي تحـدثت عـن القـدس والتـي كتبهـا رحالـة عـرب وأجانـب، وكـان              

طي الذي أرخ للمدينة ملصطفى أسعد الدميا) سوانح األنس برحلتي لوادي القدس(من أهمها وصفاً للقدس     
يف القـرن الثـامن عـشر املــيالدي، واحلـديث يطـول عمـا قدمتــه لنـا تلـك الوثـائق مــن حقـائق ينبغـي أن تكــشف             
للمجتمع الدولي وألصحاب القرار الذي خدعتهم آلة اإلعالم الصهيوني حني طمست معالم العمران العربية     

ؤخراً ألــف وســبعمئة منــزل ليــصل عــدد   واإلســالمية واملــسيحية مــن القــدس، فقــد هــدمت قــوات االحــت    الل مــ
 فــضالً عــن األراضــي التــي صــادرتها    ١٩٦٧املنــازل التــي تهــدمت إلــى تــسعة آالف منــزل منــذ االحــتالل عــام       

إسرائيل وهي تتابع بناء األبراج العالية التي تنايف النسيج العمراني وتشوه محـيط املـسجد األقـصى، وصـمت       
التحـدي اإلسـرائيلي، فمـن ال تأخـذه الغيـرة علـى القـيم الدينيـة املقدسـة          اتمع الدولي غير مبرر على هذا     
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مطالب مبوقف من أجل احلفاظ على التراث اإلنساني والعجيب أن منظمات دولية مثل اليونسكو تتـدخل يف   
رقابة املباني األثرية يف كل املدن ذات القيمـة التاريخيـة ولكننـا ال نـرى أي تـدخل حـول اجلـرائم الكبـرى ضـد            
اآلثار التي ترتكب يف القدس وأوابدها مـسجلة علـى الئحـة التـراث العـاملي، ويعنـي تهويـدها طمـس كـل تـاريخ             

وقد تابعنا باهتمام مـا قدمـه الـشيخ تيـسير التميمـي يف كلمتـه يف املـؤمتر مـن         . مسيحي وإسالمي عريق فيها  
ي للقيـام بواجـب دينـي وإنـساني،     معلومات ميدانية وهو يستثير الهمـم والسـيما همـة منظمـة املـؤمتر اإلسـالم       

واملطلوب ممكن كما أعتقد، فهو حملة عامة لدفع اتمع اإلنساني ومنظماته غير احلكوميـة التخـاذ موقـف      
حـازم جتـاه مـا تفعـل حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلية فهـي تتـابع اليـوم حفريـات جـائرة تهـدد املـسجد األقــصى،               

زعـوم مكانـه، ويبـدو أن احلكومـة اإلسـرائيلية تعـيش حالـة نـادرة         وتسعى إلى حلم أسطوري هو بناء الهيكـل امل     
مــن الغــرور والغطرســة فــال تعنيهــا قــرارات الــشرعية الدوليــة وال تعنيهــا تقــارير وتوصــيات اللجنــة الرباعيــة،     
وهـي تلهــو مبـا ســمي خارطــة الطريـق، وآخــر املطـاف جــاء خطــاب نتنيـاهو رفــضاً صـريحاً خلطــاب أوبامــا يف          

علــن إصــراره علــى االســتمرار بتوســيع املــستوطنات بذريعــة النمــو، واعتبــار القــدس عاصــمة         القــاهرة حــني أ 
إلسرائيل غير معترف بأي حق عربي أو إسالمي أو مسيحي أو إنساني، وكانت األنباء قد كـشفت منـذ شـهور     

) يـدة قبـل تـشكيل احلكومـة اجلد   (عن تحالف بينه وبني حـزب إسـرائيل بيتنـا الـذي يرأسـه املتطـرف ليبرمـان            
يقضي بتوسيع مستوطنات يف الضفة الغربية مثل معالي أدومـيم، حيـث سـيتم بنـاء ثالثـة آالف وحـدة سـكنية          
شــمال القــدس، كمــا تــستعد إســرائيل حاليــاً لبنــاء أحيــاء اســتيطانية داخــل القــدس الــشرقية يف حــي الــشيخ        

قال إن هناك خطـة مبرمجـة   جراح، ومثة تهديد بهدم منزل مفتي فلسطني املرحوم الشيخ أمني احلسيني، وي  
لدى احلكومة لهدم كل منازل العرب يف املنطقة الشرقية من القـدس بحجـة عـدم وجـود تـراخيص، وأمـا أبـو          
ديـس فقــد تهـودت عبــر مــشاريع البنـاء اخلاصــة بــاليهود، ويـستمر املــستوطنون بــالهجوم علـى أهــالي القــدس         

لـسعدية، وقـام إسـرائيليون بـسرقة األحجــار     بهـدف إجبـارهم علـى الرحيـل، فقبـل مـدة قريبـة هوجمـت حـارة ا         
األثرية من القـصور األمويـة جنـوب شـرق املـسجد األقـصى يف منطقـة اخلاتونيـة، ويف كـل سـاعة تحمـل إلينـا                 
األخبار نبأ مؤملـاً عمـا يحـدث يف القـدس مـن ظلـم وطمـس للهويـة وتهجيـر للـسكان األصـليني أصـحاب احلـق                  

تقـره األمـم املتحـدة، ومبـا أننـا حنتفـل بالقـدس هـذا العـام عاصـمة           الشرعي الذي أقرته كل الـشرائع قبـل أن       
هــل يرضــيكم  : للثقافــة العربيــة فــإن الــسؤال البــسيط الــذي ينبغــي أن نطرحــه علــى اتمــع الــدولي وقادتــه     

طمس معالم حضارية عربية وإسالمية ومسيحية وتحويل القدس إلى مدينة يهودية صـرفة وهـي التـي كانـت         
دينة األديان السماوية كلها، وملتقى الثقافات؟ إننا مطالبون بإقامة حملة دولية إلنقـاذ آثـار   عبر التاريخ كله م  

القدس وعمرانها التاريخي، وإلنقاذ هويتها املسيحية واإلسالمية من الـضياع، وعلينـا أن نفيـد مـن التوجهـات          
اً، فمنـذ أيـام جـيمس بيكـر     السياسية التي أعلنها أوباما ضد االسـتيطان وهـذا املوقـف األمريكـي لـيس جديـد          

كانـت اإلدارة األمريكيـة تـدرك خطـر مـا تفعـل إسـرائيل وكونــه يـشكل عائقـاً حقيقيـاً أمـام الـسالم، نـذكر قــول              
يف كـل مـرة أذهـب فيهـا للبحـث يف عمليـة الـسالم يـواجهني اإلعـالن عـن بنـاء            ( يف الكـونغرس  ١٩٩١بيكر عام  

ؤخراً إلغــاء اجتمــاع بــني نتنيــاهو    ) ملتحــدةمــستوطنات جديــدة، وهــذا يخــالف سياســة الواليــات ا   وقــد تابعنــا مــ
وميتـشل بــسبب موقـف نتنيــاهو مـن جتميــد املــستوطنات، والطريـف أن نتنيــاهو هـو الــذي طلـب اإللغــاء، لكــن         
اإلدارة األمريكية وعدت بحملة إلقناع الكونغرس باتخاذ موقف، وبالطبع علينا أال نـسلم األمـر ألوبامـا ونقعـد       
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حملتـه التــي خنـشى أن يطلــب مـن العــرب مثنــاً لهـا هــو قبـول التطبيــع الكامـل مقابــل جتميــد         منتظـرين نتــائج  
االســتيطان وبــذلك يــضيع حــق العــودة وتــضيع القــدس نهائيــاً، ويعتبــر وقــف االســتيطان إجنــازاً جــديراً بــثمن       

ــة إعالميــة وثقافيــة وسياســية يف العــالم تقودهــا منظمــة املــ            ؤمتر بــاهظ، وهــذا مــا يــدعونا إلــى تكثيــف حمل
ــة تحــت يافطــة االحتفــال            ــة الدولي ــة وكــل اجلامعــات واملنظمــات واملراكــز الثقافي اإلســالمي واجلامعــة العربي
بالقدس عاصمة للثقافة العربية مع اإلفادة من املوقف األمريكي واألوروبـي الـرافض للمـستوطنات رغـم كـون        

  .قابية للضغط اجلاد على إسرائيلهذا الرفض كالمياً محضاً لم يرق إلى اليوم إلى حد اتخاذ مواقف ع



-٥٤- 

  
  

  حق العودة   السينما والتلفزيون
  

 بحــضور أكثــر مــن أربعــة آالف    ٢٤/١١/٢٠٠٨  و٢٣طــرح مــؤمتر حــق العــودة الــذي انعقــد يف دمــشق بتــاريخ      
وخمسمئة شخصية عربية ودولية، جملة أسئلة مهمة على الثقافة العربية يف نـدوات أتـيح لـي أن أشـارك يف       

، وقـد شـارك يف النـدوة األسـتاذان     )حـق العـودة يف البعـد الفنـي والـدرامي     (ة منها كـان موضـوعها    رئاسة جلس 
محفوظ عبد الرحمن وعبد العزيز مخيون، وكان مؤسفاً أن جند ضـعفاً مريعـاً يف التعبيـرات الفنيـة العربيـة          

الـصحافيني املـصريني   عن القضية الفلسطينية عامة، وكنت قد تابعت مجريات ندوة ثقافية أقيمت يف نقابة   
تناولـــت حـــضور القــضية الفلـــسطينية يف األعمـــال الدراميـــة العربيـــة،    » ٢٠٠٨أكتـــوبر «يف القــاهرة يف نهايـــة  

ووجـدت يف املقترحــات التـي قــدمها املنتـدون رؤيــة عمليـة جــديرة بـأن تــدرس جـدياً مــن املـسؤولني عــن درامــا          
لرابــع للمنــتجني العــرب الــذي أقــيم يف جامعــة الــدول   التلفزيــون، وأرجــو أن تنــال موقعــاً مــن اهتمــام امللتقــى ا  

العربية يف القاهرة، ومن تلك اآلراء السديدة التي قدمها املنتدون مطالبة بتوضيح مسؤولية الـدراما العربيـة     
عن حفظ الذاكرة الوطنية الفلسطينية وتعزيز مفهوم الوطن الفلـسطيني، وقـد قـدم املـشاركون اقتراحـاً بـأن           

ية ألفضل عمل تلفزيوني يتحدث عن قضية فلـسطني، وحفّـزت املـسابقة املقترحـة بـأن تكـون        تقام مسابقة فن  
، كمـا كـان االقتـراح العملـي     ٢٠٠٩ألفضل عمل يتحدث عن القدس ألن القدس عاصمة الثقافة العربيـة للعـام       

مـة العربيـة،   أن تقوم جامعة الدول العربية بإنشاء قناة فضائية عربية تخصص للدراما التي تعـالج قـضايا األ    
بحيث جتد متويالً عربياً يخلص األعمال الدرامية اجلادة من عبء املنافسة مع األعمال التجاريـة التـي يقبـل        
عليها املعلنون ضامنني ربح جتارتهم دون النظر إلى األهداف القوميـة أو الوطنيـة، وقـد لفـت انتبـاهي انتقـاد           

لدراما العربيـة التـي كثيـراً مـا قدمتـه رجـالً كهـالً يجلـس         بعض املثقفني الفلسطينيني لصورة الفلسطيني يف ا    
باكياً إلى جدار ينتظر املصير، يف جتاهل لعظمة ما قـدم الـشعب الفلـسطيني مـن تقـدم علمـي ومـن إجنـازات          
ضخمة على طريق التضحية والصمود، وقد تابعت باهتمـام رؤيـة الكاتـب الـدكتور وليـد سـيف لكـون القـضية           

» الهولوكـست «عمال الدرامية، وقد لفت االنتباه إلى استخدام إسرائيل لقضية احملرقة الفلسطينية منبعاً لأل  
لتبرير جرائم إسرائيل وارتكاباتها ضد الشعب الفلسطيني، وكنت قد لفـتُّ االنتبـاه مـرات إلـى خطـورة تقـدمي           

وجي يف الرؤيــة الغـرب عامـة لقـضية فلـسطني وكأنهـا نـزاع علـى ملكيـة عقـار، دون النظـر إلـى البعـد األيـديول             
الصهيونية املؤسسة على جملة أساطير، وعلى العقيـدة العنـصرية التـي يـنهض عليهـا الفكـر الـصهيوني، ومـا           

التـي يجـب أن تكـون    » الغـوييم «يكنه من حقد تاريخي علـى اآلخـر، والنظـرة الدونيـة لألمـم والـشعوب األخـرى         
 العقائـد الـصهيونية يف جتليـات عديـدة،     بخدمة شعب إسرائيل، بوصفه شعب اهللا املختـار، وقـد ظهـرت هـذه        

املمجـدة للقـوة والتـي ال تـرى حقـاً لغيـر       » النيتـشوية «كان آخرها فكر احملافظني اجلدد الـذي ينهـل رؤيتـه مـن         
األقوياء، وهذا ما يفسر غياب املنطق عن سياسـة القطـب الواحـد التـي أوصـلت البـشرية إلـى حافـة احلـروب           
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املي، ويف العـودة إلـى احلـديث عـن قـضية فلـسطني يف درامـا التلفزيـون، كـان          الكبرى واالنهيار االقتصادي العـ  
البد من االعتراف بالتقصير الرسمي يف دعم األعمال التـي تناولـت هـذه القـضية بجديـة، فقـد امتنعـت عـدة           

لوليـد سـيف وهـو عمـل ميكـن      » التغريبـة الفلـسطينية  «فضائيات عربية عن عرض املسلـسل الـسوري الـضخم        
فــضل عمــل فنــي درامــي قــدم عــن القــضية الفلــسطينية، كمــا غــاب عــن العــروض انتــشار املسلــسل         اعتبــاره أ
الذي كتبه وليد سيف وأخرجه التونسي شوقي املـاجري ولـم يعـرض إال علـى قنـاة عربيـة         » االجتياح«السوري  

 ثالثـة  واحدة، ولكن الغرب أنـصفه حـني جتاهلتـه القنـوات العربيـة، فقـد علمـت أنـه مرشـح ليكـون واحـداً مـن              
 وقــد مت اختيــاره مــن بــني   ٢٠٠٨الدوليــة الــسادسة والــثالثني لعــام   » إميــي«أعمــال دراميــة عامليــة لنيــل جــائزة   

قد عـانى أزمـة   » الشتات«خمسمئة عمل درامي، وهو يروي ملحمة اجتياح جنني بقصة واقعية، وكان مسلسل     
يــر مقنعــة، وعبــر اســتعراض   كبيــرة يف التــسويق حيــث امتنعــت عــدة فــضائيات عربيــة عــن عرضــه ألســباب غ    

كفـر  «مناذج من التعبيرات الدرامية عن القضية الفلسطينية كان البد مـن أن نتـذكر الفـيلم الـسوري الـشهير        
ــة، وفــيلم       » قاســم عــن روايــة غــسان   » رجــال تحــت الــشمس  «عــن قــصة لعاصــم اجلنــدي وإخــراج برهــان علوي

عـرس  «عابـدين مـن إخـراج صـالح دهنـي، وفـيلم       عن قصة علـي زيـن ال  » األبطال يولدون مرتني«كنفاني، وفيلم   
، وقــد لفــت اهتمــامي حــضور قــوي ألفــالم     »اجلنــة اآلن«و» بــاب الــشمس ـ الرحيــل والعــودة        «وفــيلم » اجلليــل

ــائج مهرجـــان أفــالم فلـــسطينية           ــة فلــسطينية متكنـــت مــن أن تخاطــب العقـــل األوروبــي حـــني تابعــت نت وثائقي
 أجـــد لهـــا حـــضوراً يف دور العـــرض العربيـــة مثـــل الفـــيلم    عرضـــت يف معهـــد العـــالم العربـــي يف بـــاريس، ولـــم  

» مـن فلـسطني، بـث مباشـر    «للمخرجة الفلسطينية مي املصري، والفيلم التسجيلي  » أحالم املنفى «التسجيلي  
للمخرج رشيد مشهراوي، وهـو فـيلم تـدور أحداثـه حـول فريـق عمـل يف إذاعـة فلـسطني التـي دمرهـا اجلـيش               

للمخرجة ماريز غرغور التـي نالـت جـائزة ملعاجلتهـا قـضية االرتبـاط       » بلد بالنش«اإلسرائيلي، كما أذكر فيلم   
باجلــذور مــن خــالل ذاكــرة امــرأة فلــسطينية مــسنة تعــيش يف الواليــات املتحــدة ولكنهــا ال تــزال تحــتفظ بحــق     

رتبطة العودة، ويبدو أن السينما الفلسطينية أكثر قدرة على احلضور من املسلسالت التلفزيونية ألنها غير م  
بالقطاع احلكومي الذي يخشى املغـامرة بإنتـاج أو حتـى بعـرض مسلـسل تلفزيـوني قـد يـزعج إسـرائيل، إال أن           

يبـدو منفـذاً للتـذكير بأصـول     » صـالح الـدين األيـوبي   «العودة إلى التاريخ الفلسطيني األبعد مثل احلـديث عـن    
سينمائية وتلفزيونية عن صالح الدين، ، فقد أنتجت عدة أعمال »الصليبية«القضية من أيام حروب الفرجنة   

ومازالت هذه الشخصية حية يف الوجدان العربي واإلسالمي، ألنها حققت تحرير القـدس إثـر معركـة حطـني       
بعد احتالل دام أكثر من مئتـي عـام، وأعتقـد أنـه آن األوان بعـد سـتني عامـاً علـى النكبـة كـي خنـرج مـن حالـة                

، وأرجـو أن جنـد حـضوراً فنيـاً موازيـاً لعظمـة مـا يقـدم الـشعب          الصمت الفني والدرامي عـن قـضية فلـسطني    
الفلـسطيني مـن مقاومـة وصـبر وتـضحيات، وأمامنـا تحـد كبيـر بعـد اإلجمـاع العربـي علـى االحتفـال بالقــدس              

، وســيكون مفجعــاً وغيـر مقبــول أن خنفــق حتـى يف التعبيــر عــن قــضيتنا     ٢٠٠٩عاصـمة للثقافــة العربيــة لعـام   
 .الكبرى
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   لبناننساء من
 

أولئك نسوة ال نعرف أسماءهن، ال يظهرن على شاشـات الفـضائيات، وال يقـرأن الطـالع يف األبـراج، وال        
يـتجملن باملـساحيق واألصـباغ، وال يعـرفن أسـماء مـصممي األزيـاء، وال ماركـات الـسيارات والـساعات وحقائــب           

افيــة وحـسن اخلتــام، هـن ال يعــرفن مــن    اليـد والعطــور واألحذيـة، وال يــسألن اهللا أكثـر مــن الــستر والعفـو والع     
احلياة مباذخها املترفة، ولذاتها الفاغمة، لكنهن يعرفن من اللذات ومن متع احلياة ما ال يعرفه سـواهن، وهـو     
العطاء بال حدود، وهن يف هذه السمة النبيلة مثل األرض املعطاء التي خرجن من وطابها، تفـوح مـنهن رائحـة        

سـى علـى وجـوههن أخاديـد حـزن عريـق، وجلهـن ثكـالى فقـدن أبنـاءهن وأطفـالهن            التراب الندي، وقد حفـر األ  
يف حمأة السعير الذي صبته إسـرائيل علـى بهـاء لبنـان ونـضرته، فتحولـت دمـاء الطفولـة أنهـاراً تـروي أرضـه              
 طهراً، وسقته من دم البراءة القانية يف قانا رحيق احلرية وأريج الكرامة، وبعضهن أرامـل فقـدن أزواجهـن يف       

حمى ولهيب القتال دفاعـاً عـنهن وعـن أعراضـهن، وبعـضهن صـبايا صـغيرات ودعـن أشـقاءهن أو آبـاءهن وكـم              
مـنهن ودعــن اخلطيــب واحلبيـب وعقــد الزفــاف مؤجــل حتـى يتحقــق النــصر، فأمــا الكثـرة الغالبــة مــنهن فقــد        

صور، كـن مقـاتالت يف   خرجن إلى القتال مع األزواج واألخوة واألقرباء، فعلن كمـا فعلـت جـداتهن علـى مـر العـ          
ساحات املوت، يجهزن السالح والذخيرة والطعام، وميرضن اجلرحى، ويشددن أزر املقاتلني بفيض مـن حنـان     
احلب وقدسية الواجب وسمو الدين، هن شقيقات الفلسطينيات اللـواتي أدهـشن الـدنيا حـني زودن أطفـالهن       

أطفـال  ( الدنيا اسماً تفرد به أطفال فلـسطني  بحجارة أرهقت اإلسرائيليني، وأدخلن إلى قاموس الطفولة يف  
الذين غيـروا وجـه التـاريخ العربـي وبهـروا الـدنيا ومـا يف يـدهم غيـر احلجـارة، ولكـن خلفهـم أمهـات                ) احلجارة

هن اللـواتي غرسـن البطولـة يف أفئـدة أبنـائهن ويف عقـولهم الكبيـرة، وهـن اللـواتي يعقـد علـى جبهـاتهن إكليـل               
ني ويف لبنان ويف العراق حيث تثبت املرأة العربيـة أنهـا ال تحتـاج إلـى متكـني سياسـي       غار االنتصار، يف فلسط    

تدعمــه الواليــات املتحــدة، فــاملرأة العربيــة ممكنــة سياســياً وعــسكرياً وثقافيــاً قبــل أن يكتــشف العــالم أمريكــا      
وم مئـات اآلالف مـن   بقرون، منذ أن وقفت اخلنساء تفخر باستشهاد أبنائها األربعة، وقد صـار لـدى األمـة اليـ      

اخلنساوات اللـواتي يحـولن جنـازات أبنـائهن الـشهداء إلـى أعـراس تطلـق فيهـا زغاريـد النـصر، وهـذا ال يعنـي               
أننا أمة مازوخية تحب املوت والعـذاب، ولكننـا أمـة كرامـة وكبريـاء تفـضل املـوت العزيـز علـى العـيش الـذليل،              

 ويرثهـا األبنـاء مـع اجلينـات، وال خـوف علـى أمـة فيهـا         أمة حرية وعزة ترضعها األمهـات أبنـاءهن مـع احلليـب،     
أمهات يدفعن أبناءهن إلى سـاحات الكرامـة ويكـتفني بالـدموع تفـيض طهـراً يف وداع الـشهداء، وهـن مـدركات              

  .أن للنصر مثناً غالياً من الدماء
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  نساء غزة مدارس الصمود

  
ــا نتحــدث عــن اخلنــساء التــي فقــدت أبناءهــا األربعــة يف معركــة          ــا     كن  القادســية ونقــدم ســيرتها ألبنائن

منوذجاً مثالياً للمرأة العربية التي تقدم فلذات أكبادها يف معارك أمتها، ولكننا جند اليـوم آالف اخلنـساوات     
العربيات اللواتي يقدمن مالحم من البطوالت والتضحيات التـي جتـاوزت كـل مـا عرفتـه البـشرية يف تاريخهـا          

فلسطينية يف غزة اليوم ومـا قدمتـه مـن قبـل مـن تـضحيات وصـمود أذهـل العـالم          الطويل، وما تقدمه املرأة ال  
كله، فقد صبرت على احلصار الظالم وعاشت بال مـاء أو طعـام أو أمـان، تحتـضن أسـرتها بالـصبر واإلميـان،          
وتـشد بعنادهــا الــواعي أزر الرجــال، ومتــضي معهــم إلـى ســاحات القتــال، تناضــل وتقاتــل ومتــرض وتستــشهد،      

ماء أبنائها مثناً للحرية واالستقالل، ورفضاً للخنوع واخلضوع لالحـتالل، ولقـد ورثـت نـساء غـزة هـذه       وتقدم د 
 نهــضت نــساء فلــسطني باملهمــة  ١٩٤٨الــشجاعة والبــسالة عــن أمهــاتهن، فمنــذ أن وقعــت النكبــة املريعــة عــام    

امـة األمـة وقـد نهـض     اجلسيمة، فربني أبناءهن على عقيدة متينـة صـلبة قوامهـا حـب الـوطن والـدفاع عـن كر           
األبناء باملسؤولية متسلحني بقوة اإلميان، وصدق العزميـة، مـدركني أنهـم سيتعرضـون للقتـل والـدمار، ولكـنهم         
كانوا واقعـيني، فالبـد مـن أن تـدفع الـشعوب مثـن تحررهـا، ولـم تكتـف املـرأة الفلـسطينية بـدورها يف اإلعـداد               

) يونيــو(نيات ســاحات العمـل الفـدائي بعـد نكـسة حزيـران      والتربيـة والتأهيـل، فقـد اقتحمـت النـساء الفلـسطي      
وبرزت منهن أسماء باقية يف الذاكرة مثل ليلى خالد ورميا بعلوشـة وزهيـرة أنـدراوس، ودالل املغربـي وشـادية        
أبو غزالة وخديجة أبو عرن ودعاء اجليوسي ونعمة احللو وعطاف عليان والقائمة أكبر من أن تحصر، ولقـد   

اء الفلــسطينيات وتعرضــن للتعــذيب يف ســجون العــدو، وحــني قامــت انتفاضــة األقــصى     أســرت عــشرات النــس 
ــا صــور              ظهــرت أســماء جديــدة أثــارت دهــشة العــالم يف مــا قــدمن مــن مالحــم الــصمود، وال تــزال يف ذاكرتن
الــصبايا الفلــسطينيات اللــواتي لــم يحلمــن بفــارس يحملهــن علــى صــهوة حــصان أبــيض، وإمنــا حلمــن ببــراق          

الئكي يطير بهن إلى الفردوس، فوضعن أرواحهن على أكفهـن، وانطلقـن إلـى االستـشهاد ليـزرعن      الفروسية امل 
ــواتي صــنعن أســطورة انتفاضــة األقــصى وفــاء             الرعــب يف قلــوب عــدوهن، وليثــأرن لــشعبهن، ونتــذكر مــن الل
ــس وداريــن أبـــو عيــشة، وآيـــات األخــرس، وعنـــدليب طقاطقــة، وهبـــة دراغمــة، وهنـــادي جــرادات، ونـــورا           إدري
شــلهوب وإلهـــام الدســوقي، ورمي الرياشـــي، وســناء قـــديح، وزينــب أبـــو ســالم، وســـواهن كثيــرات ممـــن صـــرن         

ستـضاف أسـماؤهن إلـى قائمـة اخللـود      ) الغزاويـات (خالدات يف وجدان األمة، وأجزم أن كثيرات من الـصبايا   
لتـي هـي سـر    بعد أن تتوقف إسرائيل عن عدوانها الهمجي على غزة وتظهـر قـصص التـضحيات األسـطورية ا     

هذا الصمود الذي بات درساً تتعلم منه شعوب األرض كيف يكون الـدفاع عـن األرض واحلـق والكرامـة، ولقـد       
تابعنــا علــى شاشــات الفــضائيات صــور األمهــات اللــواتي يحملــن جثــامني أبنــائهن صــابرات محتــسبات، وهــن        

 النـساء لـوهن عـزم الرجـال، لقـد      ال جـزع ال فـزع وال استـسالم، ولـو جزعـت     ) حسبي اهللا ونعـم الوكيـل   (يرددن  
حملت النساء الفلسطينيات إميانهن عميقاً راسخاً يف قلوبهن، وأرضـعنه ألبنـائهن، فـصرن منـاذج يقتـدى بهـا،           
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ولوال هذا اإلميان العظيم خلارت قواهن، وملا متكنّ من الصبر على احلصار والقتل والتشرد والدمار، فتحيـة      
 الـــصابرات علـــى الـــبالء، الــصامدات يـــوم الـــروع، املمتلئـــات اعتـــزازاً    لنــساء غـــزة، الـــشامخات علـــى اجلــراح،   

بكرامتهن، الصانعات مجـد األمـة، وهـن يخـضن املعركـة مـع أبنـائهن وأزواجهـن وأشـقائهن، وحـدهن نيابـة عـن                 
  .العروبة واإلسالم
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  عجوز   جنيف
  

نها تركت أثراً ال حني يذكر عيد األم تقفز إلى ذاكرتي بعض الصور التي حفظتها سنني طويلة أل
ميحى، وأقدمها يف الذاكرة طيف تلك السيدة العجوز التي صادفتها ذات صباح يف إحدى حدائق جنيف 

كانت جتلس وحيدة يف ركن . وكنت أنهل من جمال الطبيعة اآلسر، وسكونها الذي يغريك بالبحث عن سامر
ل هذا املشهد اإلنساني النبيل وقد ذكرني منعزل تنثر احلب للعصافير التي تلتم إليها أسراباً، رحت أتأم

رّت العجوز باهتمامي ) يسقط الطير حيث ينتثر احلَبُّ، وتُغشى منازل الكرماء(بقول بشار بن برد  وقد سُ
بها ومبا تفعل، فدنوت منها فناولتني حفنة من احلب ألشاركها عطاءها للعصافير التي تزقزق فرحاً بهذا 

أن لها ثالثة أبناء (ؤالها عن أسرتها فجاء جوابها بصوت هادئ حزين بـ وقادني الفضول إلى س. العطف
ولكنها لم ترهم منذ سنني طويلة، قلت هل يعيشون بعيداً عن جنيف؟ قالت ال، إنهم يف املدينة ولكن لكل 

 فصمت ولم أشأ التعليق كيال أذم لها أبناءها العاقني، ولكنها سرعان ما نظرت إلي) منهم عمله وانشغاله
العصافير أجمل منهم، أنا لم أعد وحيدة منذ أن تعرفت إلى العصافير، أستيقظ «: بأسى مكبوت معلقة

  .»آلتي إليها وأطعمها كل يوم، فهي تعرف موعد وصولي، إنها وفية وتحبني
ويف إحدى زيـاراتي ملوسـكو أواخـر الثمانينيـات كـان علـيّ أن أغـادر الفنـدق فجـراً فمـضيت إلـى املطعـم               

وقــد أثــارني كــونهن فــوق   . الفطــور، فلــم أجــد ســوى اخلادمــات يــنظفن املكــان قبيــل اســتقبال الزبــائن     لتنــاول 
الـسبعني مــن العمـر، ويبــدو علــى إحـداهن اإلرهــاق واملــرض، وقـد اســتوقفتها ألســألها بفـضول صــحفي، عمــا         

اء؟ قالـت  ألـيس لـك أبنـ   : يدعوها إلى العمل يف هذه الـسن؟ فقالـت إنهـا مـضطرة كـي تنفـق علـى نفـسها، قلـت           
عندي ولدان ولكنني لم أرهما منذ زمن، وكأنها أدركت سـؤالي الثـاني فاسـتبقتني بـاجلواب إنهمـا يعيـشان يف        
موسـكو وهمــا ثريـان، وتابعــت الــسيدة العجـوز تنظيــف املطعــم لكنهـا رأتنــي واقفــاً متـسمراً أتابعهــا ويف عينــي         

نـا مـن سـوريا، رسـمت علـى وجههـا ابتـسامة        إشفاق عليهـا، فالتفتـت إلـي وقالـت أظـن أنـك عربـي، قلـت نعـم، أ           
حزينــة وقالــت لقــد زرت ســوريا يف شــبابي، وأعــرف أنكــم تقدســون أمهــاتكم، قلــت وقــد ازددت فــضوالً، هــل        

وقبـل عـام تعرفـت يف بـون     . لزميالتك أيضاً أبناء؟ قالت نعـم، ولكـنهن مثلـي، لـم يـروا أبنـاءهن منـذ زمـن بعيـد           
 من العمر، كانت تناقـشني يف الظـروف القاسـية التـي تعانيهـا املـرأة       إلى سيدة مثقفة كبيرة هي فوق السبعني  

ــة وحـــني بالغـــت يف تــصوير املعانـــاة قلـــت    إن ظـــروف املــرأة العربيـــة ليـــست قاســية إلـــى احلـــد الـــذي     : العربي
: تتصورين، فحسب املرأة العربية أن أبناءها يجلونهـا أفـضل بكثيـر ممـا تحظـى بـه األمهـات يف الغـرب، قالـت             

ــه          هنــاك أبنــا  ــك أبنــاء؟ قالــت عنــدي ولــد وحيــد، وعالقتــي ب ء محترمــون يف الغــرب يعنــون بأمهــاتهم، قلــت أل
ممتازة، إنه يرسل إلي بطاقة معايدة يف عيد امليالد كل عام، ولقد زارني قبل عامني، قلت أين يـسكن؟، قالـت       

٦ م -بني السياسة والفنون   
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ــه ولكننــي أقــدر ظروفــه، فهــو مــشغول بحياتــ           .. إنــه جــاري  وطافــت  . هيــسكن يف ذات احلــي الــذي أســكن في
يف القــاهرة، ) األخبــار(بــذاكرتي قــصة األرملــة التــي زارت علــي أمــني ومــصطفى أمــني يف مكتــب جريــدتهما      

لتشكو إليهما ما تعانيه من جحود أبنائها الـذين ربـتهم أيتامـاً حتـى اشـتد سـاعد كـل مـنهم فـإذا هـم يرمونهـا،                
عربيـة للتـذكير بفـضلها، كمـا يفعـل الغـرب       يومها دعا الكاتبـان الكبيـران إلـى تخـصيص يـوم لالحتفـال بـاألم ال           

 تخــصيص يــوم يكــون عيــداً لــألم، وكــان   ١٩١٣وبخاصــة يف الواليــات املتحــدة التــي أقــر فيهــا الكــونغرس عــام    
االحتفال به قد بدأ قبل ثالثة أعوام يف أوكالهوما، وقد استجابت مصر لدعوة الكاتبني، فاحتفلـت بيـوم األم    

يـة األخـرى واختـارت يـوم بـدء الربيـع عيـداً لألمهـات، مـع أن وفـرة مـن الكتـاب              مث تلتها الدول العرب١٩٥٦عام  
ينبغــي أن : رفـضوا أن يخــصص يـوم واحــد فقـط لالحتفــال بــاألم، وطـالبوا بــأن يكـون أســبوعاً، وبعـضهم قــال        

هللا تكون حياتنا كلها احتفاالً بفضل األم، وأنا مع هؤالء، نستقي جميعاً معنـى الطمأنينـة والـصفاء، مـن رضـا ا         
  .ورضا الوالدين
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  نساء سورية
  

فن بنــساء ســوري      عــرِّ  اللــواتي قــال عــنهن  ةهــذا عنــوان كتــاب قدمتــه مجموعــة مــن الكاتبــات الــسوريات تُ
ــه كنــز األمــة وطاقاتهـــا          (نبيــل صــالح محــرر الكتــاب      ــواتي فــتحن أبــواب مختبــر األنوثـــة ليتــدفق من إنهـــن الل
السورية لـشؤون األسـرة برعايـة ومتويـل اجلـزء األول مـن هـذا        وقد قامت الهيئة ) النسوية املخبوءة منذ قرون 

الكتـاب وهــو يــضم أبحاثـاً عــن ثالثــني شخــصية نـسائية ســورية مــن اللـواتي اكتملــت جتــاربهن، وقــد وددت أن        
، ألنـه محفـز علــى اسـتكمال احلـديث عــن نـساء العـرب، وكــان        »املـرأة اليــوم «أشـير إلـى هـذا الكتــاب يف مجلـة     

يــراً للنـساء الـشهيرات يف تاريخنــا العربـي، ويف مكتبتنـا العربيـة فــيض مـن الكتـب التــي         العـرب قـد ترجمـوا كث   
تبحـث عــن الرائـدات، والســيما يف التــاريخ اإلسـالمي، وحــسبي أن أذكــر هنـا كتبــاً وضــعها البـاحثون بــدءاً مــن         

خالفـاً ملــا يظنــه  القـرن الثالــث الهجـري تــدل علــى اهتمـام الثقافــة العربيـة اإلســالمية بحركــة املـرأة الثقافيــة        
بعـض البـاحثني مــن إهمـال وتقـصير رمبــا جـاءا يف القـرون املتــأخرة، مثـال ذلـك كتــاب بالغـات النـساء لإلمــام            
أبــي الفــضل أحمــد بــن طــاهر، ويف القــرن الــسادس الهجــري جنــد كتــاب احلــدائق الغنــاء يف أخبــار النــساء،           

خــون إن احلــافظ ابــن عــساكر تــرجم ملئــة   وكتـاب ابــن عــساكر يف القــسم اخلــاص بتــراجم النــساء، ويقــول املؤر   
الــدر (وســت وتــسعني امــرأة، وأخــذ احلــديث عــن مثــانني امــرأة، وجنــد يف القــرن التاســع عــشر كتابــاً بعنــوان       

للسيدة زينب فواز، وجند مـن الكتـب املعاصـرة الكثيـر مـن الكتـب التـي تـؤرخ         ) املنثور يف طبقات ربات اخلدور    
اب نـساء النبــي لبنــت الـشاطئ إلــى كتـاب أعــالم النـساء لرضــا كحالــة،       للنـساء العربيــات وتعـرفن بهــن، مـن كتــ    

وكتاب نساء يف التاريخ العربي لسنية قراعة الذي صـدر عـن سلـسلة كتـاب العربـي مـن الكويـت، وكتـاب نـساء              
العــرب الــصحابيات لــسامية منيــسي، وكتــاب نــساء العــرب لكــرمي عاصــي وكتــاب نــساء فالســفة لعبــد الفتــاح       

تطول، ولكننا ال نكاد جند كتابـات وافـرة عـن النـساء الرائـدات يف عـصر النهـضة التـي نـشطت          إمام، والقائمة  
يـسد فراغـاً يف مكتبـة البحـث     ) ةنـساء سـوري  (يف سوريا منذ نهايات القرن التاسع عشر، ولهذا أجد أن كتـاب    

تها الــصديقة عـن حركــة املـرأة الــسورية املعاصــرة رغـم وجــود دراسـات عنهــا مثــل الدراسـة القيمــة التـي قــدم        
ــة شــعبان يف كتابهــا      املــرأة يف الــسياسة  (وكتابهــا  ) املــرأة العربيــة يف القــرن العــشرين   (الباحثــة الــدكتورة بثين

وبـــالطبع هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت أدب املـــرأة أو قـــدمت دراســـات اجتماعيـــة       ) واتمـــع
ــا نفتقــد الكتابــات الببلوغرافيــة ال     ــا العربــي فيمــا كــان يــسمى       وسياســية واقتــصادية، لكنن تــي عنــي بهــا تراثن

التراجم، وكتاب نبيل صالح ذكي يف اختياراته، فهو يبدأ بالباحثـة الـسورية الرائـدة مـاري عجمـي التـي عنيـت          
يف حياتهــا بتقــدمي إبــداع املــرأة وقــد أصــدرت يف دمــشق مــن العقــد األول مــن القــرن العــشرين مجلــة بعنــوان      

) إن اإلكــرام قــد أعطــي للنــساء ليــزين األرض بأزهــار الــسماء     ( شــعارها وهــي مجلــة نــسائية كــان   ) العــروس(
ــيهم             ــع الريــادة، عادلــة ب ومــن أبــرز النــساء الــسوريات اللــواتي يتحــدث عــنهن الكتــاب مــن اللــواتي شــغلن موق
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اجلزائري والروائية الراحلة إلفت اإلدلبي ومن اللواتي مـا زلـن يتـابعن العمـل بنجـاح وبراعـة ويقـدمن الثقافـة          
ــرة كوليــت خــوري             احل ــة الكبي ــة يف ســوريا والكاتب ــيس اجلمهوري ــدكتورة جنــاح العطــار نائــب رئ ــة ال يــة الراهن

املستـشارة األدبيـة لــرئيس اجلمهوريـة والكاتبـة الروائيــة املبدعـة غــادة الـسمان، وقـراءة الــسير الذاتيـة لنــساء          
ســنجد اإلســهام األنثــوي اليــوم    ميــأل القلــب والوجــدان حفــاوة مبــا حققــت املــرأة العربيــة عامــة، و    ةمــن ســوري

يكافئ إسهام الرجال، إلى حد أننا لـسنا بحاجـة إلـى أن يـدعونا الغـرب إلـى متكـني للمـرأة فقـد مـضت املـرأة              
العربية يف طريق التمكني مبعونة الرجل ودعمه، ورفـضت أي متيّـز غيـر طبيعـي يتعلـق بـاجلنس ذكـراً كـان أم          

ه مـن تحقيـق نهـضة علميـة شـاملة، والبـد أن نـشكر لهيئـة األسـرة          أنثى، واحلاجة اليوم هي متكني اتمع كلـ     
الـسورية جهــدها إلصـدار هــذا الكتـاب وأن نــشكر األديبـات الــسوريات الـشابات اللــواتي قـدمن الدراســات يف         
ــة            الكتــاب عــن أمهــاتهن الرائــدات املبــدعات، والــشكر حملــرر الكتــاب نبيــل صــالح الــذي ســبق أن قــدم للمكتب

وفيــه ترجمــة ملئــة شخــصية ســورية أســهمت يف تــشكيل      ) ةروايــة اســمها ســوري  (مــاً بعنــوان  العربيــة كتابــاً مه 
 . الوعي الراهن للسوريني يف القرن العشرين
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  نزار قباني شاعرنا
  

مـا أحبـت الــشام يف تاريخهـا العريــق شـاعراً كمــا أحبـت نــزار قبـاني، ومــا عـرف الــشعر العربـي شــاعراً           
  ).»كذبا«أنت النساء جميعاً ما من امرأة أحببت قبلك إال خلتها : (سكنته الشام كما سكنت فؤاد نزار

وعشق نزار للشام عشق لألمة العربيـة كلهـا، فالـشام قلـب العروبـة التـي بـارك اهللا بهـا وبأكنافهـا، وقـد               
أدرك العرب هذا احلب الشامي النزاري اليعربي احلميم لهم، فبادلوا نزاراً حباً بحب وعشقاً بعشق، فحفظ   

اس قصائده يف قلـوبهم، والسـيما تلـك التـي عبّـرت عـن آالم وأوجـاع العـرب، وحـني كتـب هوامـشه القاسـية                 الن
، »ومــن الكـي قــد يجــيء الــشفاء  «علـى دفتــر النكــسة كـان ذلــك واضــحاً يف كونـه يــستخدم الكــي املـؤلم عالجــاً       

الــشمل قويــة  وحــني أفــاق العــرب ونهــضوا مــن هــوة النكــسة وحققــوا يف حــرب تــشرين حــضورهم أمــة ملتمــة      
جاء تشرين يا حبيبة عمري، أجمـل الوقـت للهـوى تـشرين، ولنـا موعـد       «: العزمية، كان نزار أجمل من غنى لها 

ــر عــن نــشوة وثقــة    »علــى جبــل الــشيخ، كــم الــثلج دافــئ وحنــون   ، وحــني تفجــرت انتفاضــة أطفــال احلجــارة، عبّ
نتــصار، وحــني تـردى حــال األمــة إلــى   باجليـل اجلديــد، ورجــا أطفـال غــزة أن يعلمونــا كيــف يكـون الــشموخ واال     

شــقاق وشــرخ عميــق يف جــسدها الــذي وهــن، أعلــن عــن وفــاة العــرب قهــراً ممــا آل إليــه حــالهم، ولكنــه كــان             
  .سرعان ما ينفعل مع أية بارقة أمل مع اجليل اجلديد، فيهلل لها ويرى مستقبل األمة من خاللها

أة وعن احلب، وأساء بعض الناس فهمـه، فظنـوه    وكان نزار يف مطلع شبابه قد انصرف للكتابة عن املر 
شاعر تهتك ومجون، وما ذلك إال ألنهم لم يألفوا منذ قرون هذا النوع من الشعر احملقق كما سماه طه حسني، 

ومن يقرأ أدبنا القدمي يدرك أن نزاراً كان يف شعره الغزلي ·وهو الذي ازدان به أدبنا العربي يف عصور ازدهاره
ومن بشار بن برد ومن الفرزدق ومن أبي نواس ومن سواهم من احملققني، ولكنه اختص دون أعف من األعشى 

سواه يف أدبنا العربي كله بالتعبير عن مشاعر املرأة ومكنوناتها، فهو أول من حكى باسم املرأة، وطالب بحريتها 
ملـــرأة العاطفيـــة يف اإلفــصاح عـــن مـــشاعرها اإلنـــسانية، وأول مــن جتـــرأ علـــى كـــشف املــستور يف مـــشكالت ا     

بلى، ومطر ومثيالتهما«والنفسية، وكانت تلك القصائد احملرمة مثل      تخبئهن النساء يف حقـائبهن، ويـدركن   » حُ
  .أن نزاراً كان األصدق واألجرأ يف التعبير عن مكنوناتهن

  وما أظن شاعراً عربياً عبر عصور األدب العربـي حظـي باملكانـة التـي حظـي بهـا نـزار يف أمتـه، فحتـى          
الــذين هجــاهم يف قــصائده كــانوا يحتفظــون بهــذه القــصائد، بــل يحفظونهــا، ألنــه لــم يهــج يومــاً أحــداً هجــاء        

  .شخصياً، وإمنا كان يهجو موقفاً أو سلوكاً يعيبه، ويريد أن تتخلص منه أمته
يف كان نزار صادقاً، لم يتزلف يف شعره يوماً إلى أحـد، ولـم ميـدح أحـداً مـن الـساسة والقـادة واألمـراء             
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حياتهم، بل إنه عاش أقرب إلى املعارضة السياسية الوطنية الشريفة التي تسعى إلـى التغييـر وإلـى اإلصـالح      
  .وإلى األفضل

وحسبنا أن يبقى نزار صوتاً عذباً رقيقاً يضوع منه رحيق الشام يف األعماق، وأغنية على شفاه األجيال، 
جيال التي آمن بقدرتها على إنهاض األمة من وهاد الهوان، تحفظ ذكراه الغالية يف الوجدان العربي، وترثها األ

  .وإعالء شأنها وتحقيق ما يرنو إليه شعراؤها من كبرياء
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    وداع املاغوط
 

لم أفاجأ حني وجدت مئات األلوف يشيعون املاغوط إلى مستقره يف سلمية، وقد وفدوا مـن كـل أحنـاء      
تـرب، كــان موكـب الــسيارات قـد ســد املنافـذ، فتــسللت أرتــال      سـورية، وبعــضهم جـاء مــن الـوطن العربــي أو املغ    

الـدراجات الناريــة باملئــات، وعلــى صـهواتها شــبان يتــدافعون للوصــول أقــرب إلـى نعــش اإلبــداع، لعلهــم يلقــون       
النظرة األخيرة على املبدع الذي سكن وجدان الناس، والمس شـغاف القلـوب، بعظمـة البـساطة التـي عاشـها،           

 .العظمةوهي سر اجلمال وسر 
كان املاغوط الساخر الضاحك البـاكي ميـد لـسانه للحيـاة متهكمـاً علـى كـل مـا فيهـا، وكـان حـسبه منهـا              
أنـه عاشـها بــصدق، صـدق مـع نفــسه فجـاءت أعمالـه املــسرحية الـساخرة تعبيـراً جارحــاً عـن مراحـل االنهيــار            

قائق النعمان، حني وجـد أن  يف ش) املرحوم(العربي، لم يكذب حتى يف سخريته من موقف الناس من الشهيد     
بعض الناس قد نسوا مكانتـه يف وجـدانهم، وبـاتوا يتـصارعون علـى التـسلق فـوق جليـد دمـه، ولـم يكـذب حـني                 
شرب خنب الوطن بعد أن طغـت رائحـة الفـساد الكريهـة فيـه علـى روائـح الزهـور اليانعـة التـي كـان ينبغـي أن              

 والرخاء والنصر، ولم يكذب حني رفع تقريـراً يـصف   تضوع مع جيل طالع من عقود القهر إلى سنوات البهجة  
رح الواقع بسكني الـصدق، ولـم يكـذب حـني روى          شَ فيه ما آل إليه احلال، فجاء تقريره الضاحك موجعاً ألنه يُ
حكاية انتمائه إلى حزب سياسي معترفاً بأنه كان يبحث عن مدفأة، ولم يكذب حني كتب القصيدة على هـواه   

اً كـل شــرائع الــشعر القـدمي، متحــدياً كــل مـن يــستطيع أن ينــسج علـى منوالــه، فجــاءت       ومزاجـه ورؤيتــه مخالفــ 
النتيجـة إخفاقـاً ذريعــاً ملـن حــاول التلقيـد، ومكانـة عاليــة لقـصيدته التــي صـارت ماغوطيـة ألنهــا عـصية علــى            

 .التقليد
لكــن ال  كــذلك كــان املــاغوط يف مقاالتــه نــسيج وحــده يف ســخريته، ال يــسلم مــن لــسانه الــالذع أحــد، و        

ينـزعج مـن نقـده الـصادق أحـد، ألن سـمة اإلخـالص للــوطن الـذي أعلـن أنـه سـيخونه، كانـت واضـحة املالمــح              
 .الصادقة

وقد بدأت صلتي باملاغوط يف منتصف السبعينيات حيث التقيت بـه ألول مـرة يف مـسرح احلمـراء بعـد          
ــع ملخــرج مبــدع رحــل، وكنــت قــد كتبــت نقــداً مــسرحياً أشــدت فيــ             ــاملخرج، فتلقــاني   عــرض مــسرحي ممت ه ب

املاغوط، وقال لي مبحبة ومودة، لقد قرأت مقالتك، وأنت محق بالثناء على املخرج ألنه مبدع حقاً، ولكن قـل      
  .لي ماذا تركت للقول فيه بعد عشر سنني؟

كان ذاك الـسؤال احملـب درسـاً نقـدياً تلقيتـه مـن املـاغوط يف بـاكورة عهـدي بالكتابـة النقديـة، وأفهمنـي              
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 يومها ضرورة أال خنلط احملبة بالنقد، وأال نوقع املبدع يف هوة الغـرور حـني تأخـذنا النـشوة بإبداعـه          املاغوط
  .األول

لكن احلادثـة الطريفـة التـي رويتهـا يف غيـر موضـع، كانـت يـوم دعـا الـرئيس الراحـل حـافظ األسـد إلـى                 
ؤمتراً للكتــاب العــرب عقــد يف دمــشق أوئــل الثمانينيــات، وكــان املــ    اغوط قــد عــرض مــسرحياته  حفــل عــشاء مــ

السياسية اجلريئة يف النقد الـساخر، وكـان عـشرات الكتـاب املـدعوين يحتـشدون عنـد املـدخل، فتقـصدت أن           
أقف خلف املاغوط عند التقدم للسالم على السيد الرئيس، معترفاً بأن الدافع هو فـضول الـصحفي لـسماع     

 سقف املـسموح واملتـاح فباتـت شـاهقة ال تطالهـا      ما سيقوله الرئيس للماغوط الذي اخترقت قامته اإلبداعية  
ــرئيس يومهــا عــن ضــيق مببالغــة املــاغوط يف الــسخرية،           رقابــة وال تحــدها ســقوف، وكنــت أتهيــب أن يعبــر ال

ولكننـي كنـت مطمئنـاً إلـى مـا أعلـم مـسبقاً عـن سـعة صـدر           ) ضـيعة تـشرين  (والسيما بعد مسرحيته الـشهيرة      
اكتـب بحريتـك   (ة وضحكة رحبة، وهو يعبر له عن ثناء كبير، ويقول له الرئيس الذي بادر املاغوط بتحية عذب 

 .وقد هنأت املاغوط على هذه الثقة الغالية، واحملبة الغامرة) وإذا ضايقك أحد أخبرني
والأنكــر أننــي كنــت شــديد اإلعجــاب بجــرأة وشــجاعة املــاغوط، ولــم أكــن قــد اكتــشفت بعــد أن الرجــل        

ك حـني ترافقنـا يف رحلـة إلـى القـاهرة، وقـد رويـت طرائفهـا يف مقـال          مسكون بفوبيا اخلـوف، وقـد عرفـت ذلـ      
الظبيانية، فحـدثت القـراء عـن غرائـب املـاغوط املـضحكة بعـد سـيل مـن          ) املنارة(رثيت فيه املاغوط يف مجلة  

 .مقاالت احلزن يف وداع الرجل الساخر
ة التـي قـضيتها سـفيراً    لقد شعرت بأسى كبير ألنني ابتعدت عن املـاغوط يف الـسنوات اخلمـس األخيـر     

خارج سورية فلم يتح لـي أن أكـون قريبـاً منـه فأسـتقي مـن صـحبته فـيض محبـة ولطـف معـشر، ولكننـي فـور                  
عودتي وزيراً اتصلت به هاتفياً وطلبت موعداً منه، وسبق القدر املوعد فلم أر املاغوط بعد عودتي إال مرفوعاً 

اشتها سورية، وقد عبر شعبها الويف عـن أصـالة حـضارته    على األيدي واألكف يف تظاهرة مجد األدب التي ع    
 .يف احتفائه باملبدع، ويف تقدير مكانته التي التضاهيها مكانة

وكانت فرصتي لتقدمي التعزية لشعب ) سلمية(ولقد أتيح لي أن أودع املاغوط بكلمة رثاء على قبره يف   
يدخل برزخ اخللود، وألقدم ألهل سـلمية بخاصـة   سورية ولكل العرب واملثقفني يف العالم بفقد مبدع يغادرنا ل  

   .تحية ملا قدمت هذه املدينة على مر العصور من رفد ثري للثقافة واإلبداع
لقـد كـان مــن بعـض العـزاء لنــا يف فقـد املــاغوط أنـه بـدأ كاتبــاً محليـاً لكنــه سـرعان مـا دخــل كـل بيــوت              

 وأنـه عــاش حياتـه عزيـزاً مكرمـاً محاطـاً بحــب      العـرب يف املـسرح، وسـرعان مـا انتقــل إلـى العامليـة يف الـشعر،       
الناس، كما كـان تكـرمي الـسيد الـرئيس بـشار األسـد لـه تعبيـراً عـن املكانـة العاليـة التـي ارتقـى إليهـا املـاغوط                    

 .بإبداعه الذي يفخر به أدبنا العربي احلديث
مـة مـن يتـابع ضـخ     رحم اهللا فقيدنا الكبير، وأسـكنه فـسيح جنتـه، وعـوض األمـة عنـه مـن األجيـال القاد          

  .اإلبداع يف نهر ثقافتنا الرافد بغزارة وتدفق وصفاء محيط الثقافة اإلنسانية الواسع
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  شيخ املنشدين
  

هــو الــذي أخــرج  ) وزيـر الــسياحة يف ســورية اليـوم  (أحـسب أن صــديقي الــدكتور سـعد اهللا آغــا القلعــة    
الــضوء يف سـرعة انتـشاره حـني قدمــه    الـشيخ صـبري املـدلل مــن دائـرة حلـب الـضيقة علــى سـعتها إلـى دائـرة          

للناس وتحدث عنه طويالً يف برنامجه التلفزيوني الشهير عن املوسيقا العربية، وكنت أظن أن الشيخ صبري     
لكنني فوجئـت حـني سـمعته أول مـرة قبـل ربـع قـرن         رجل كسواه من املنشدين الذين يؤدون أكثر مما يبدعون،  

ي الذي يندر أن يتمكن منه املطربون يف عـصر الفيـديو كليـب واألغنيـة     ونيف بالسوية العالية من اإلبداع الفن    
الـسريعة التـي يحكيهـا املطربــون اجلـدد بـدل أن يغنوهــا مـستعينني بـامليكرفون الــذي يكـاد أن يبتلعـه بعــضهم           
وباملوسيقا الصارخة واحلركات املاجنة إلخفاء عيوب الصوت وإخفاقه، وكانت املفارقـة مـع الـشيخ صـبري أن      

هرة جاءت إليه يف السن التي تخفت فيـه األضـواء عـن املـشهورين يف فـن الغنـاء، فحـني بـدأ اسـمه يتـوهج             الش
ويبرق كان قد جتاوز الستني، وهي السن التي يكف فيها كثير من املطربني عن الغناء، أو يقل إنتـاجهم، ورمبـا     

أداء األحلان الصعبة التي تحتـاج  يكون صديقنا الفنان املبدع صباح فخري فريد عصره اليوم يف قدرته على   
إلى مساحات صوتية شاسعة وهو يف سن متقدمة رغم احتفاظه بشباب وهاج أدعو اهللا أن يدميـه عليـه فمـا      
يزال مبهراً يف قدرته على الغناء ساعات طويلة متواصلة يزداد فيها صوته قدرة وحالوة وعذوبـة كلمـا اشـتد        

نـادر كـان الـشيخ صـبري رحمـه اهللا، ينجلـي صـوته ويـرق كلمـا طـال           الغناء وطال، ومـن هـذا الطـراز احللبـي ال      
الغناء وعذب اإلنشاد، وكان مؤسفاً أن الشهرة الواسعة جاءته مع الشيخوخة واملرض، لكن صبوة الفن مكنتـه      
من اإلحساس بالشباب الفتـي، وأذكـر أننـي قـصدت الـشيخ صـبري يف أواسـط التـسعينيات ألسـجل لـه بعـض                

فكانـت املفاجــأة  ) وكنــت يومهـا أعمــل يف التلفزيـون الــسوري   (تكــون ذاكـرة للفــن يف سـورية   نـوادر األحلــان كـي   
ليتـك تـستطيع أن جتلـس علـى     (احملزنة أن الشيخ مريض ال يقوى على اخلروج من منزله، فاتصلت به وقلـت   

كرسيك أمام فرقتك على املـسرح، وحـسبنا أن تـؤدي الفرقـة األحلـان بحـضورك، فـإن أسـعفتك صـحتك بـأن            
لكننـي متعـب جـداً وال أقـوى علـى اجللـوس طـويالً علـى         (قـال  ) تشارك يف شيء فقد يعيد إليك الفن نشاطك    

وكنت أعلـم أن دواء الـشيخ وعالجـه هـو املوسـيقا فـإن سـمعها وامتـزج مبـا تقـول فرقتـه فـسوف يـدب               ) كرسي
اء التـسجيل، قـال مبـا    ما رأيك أن نستدعي طبيباً يكون معنا يف أثن(النشاط يف جسده، فأحلحت عليه وقلت   

وكـان أن رجـوت صـديقي الطبيـب الكاتـب الـدكتور زهيـر        ) مـا دمـت مـصراً فلـن أرد لـك طلبـاً      (بيننا مـن مـودة     
) دواء الــشيخ يف املوســيقا والغنــاء  (بــراق أن يكــون معنــا وقــد ســارع حلقــن الــشيخ بــدواء منــشط، وهــو يقــول       

، وخــشيت يف تلــك اللحظــة أن أكــون قــد  وصــعد الــشيخ صــبري إلــى اخلــشبة واســتعدت الكــاميرات للتــصوير  
قسوت على صديقي الشيخ صبري أو أسرفت يف إحراجه، وفزعت أن يصيبه مكـروه فاقتربـت منـه وقلـت يـا        
أبـا أحمـد، ال أريـد أن أشـق عليـك، حـسبي أن تكـون جالـساً علـى كرسـيك، حاضـراً أمـام فرقتـك، وبــارك اهللا              
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رقتـك، ولـست أطلـب منـك غنـاء يرهقـك، حـسبك أن        بابنك أحمـد وابـن أختـك محمـد ورفـاقهم مـن مبـدعي ف        
) نتوكـل علـى اهللا ونــرى  (تدنـدن إن اسـتطعت، وإن شـعرت إرهاقـاً فأشـر لـي بيـدك كـي أوقـف التـسجيل، قـال            

أحمـد يـاحبيبي سـالم عليـك، يـاعون الغريـب       (وبدأنا التسجيل وانطلقت الفرقة باألناشيد الدينيـة مـن طـراز        
وانطلــق صــوت الــشيخ يتــصاعد  ) مجيــد، يــاعون الغريـب ســالم عليــك  سـالم عليــك جئــت بالتوحيــد، فــزت بالت  

وقــد نــسيه حقــاً، واســتمر  ) ال تخــف سينــسى مرضــه (لــي رويــداً وعينــاي ترقبــان الــدكتور زهيــر الــذي همــس   
الشيخ صبري يغني سـاعتني ونـصف دون توقـف وصـوته يـزداد حـالوة وطـالوة ورقـة، والـصالة مترفـة بـالفرح                

بالقادمني حلضور التسجيل وهـاج النـاس ومـاجوا وبـدؤوا يطلبـون مـن الـشيخ أن        الفني النشوان، وقد اكتظت     
  .يعيد ويزيد، وأن يقدم وصالت من املوشحات التي تزهو بها ذاكرة الفن يف حلب

بعـد هـذا احلفــل قـدم الــشيخ صـبري حفـالت كثيــرة معانـداً مرضــه وشـيخوخته، وتـرك لنــا الكثيـر مــن            
تتلمـذ عليـه جيــل مـن املبــدعني الـشباب، ولكـن هيهــات أن يجـود الزمــان        األحلـان النـادرة قبــل أن يرحـل، وقــد    

بشيخ من طراز الشيخ صبري أبي أحمد املدلل الذي كان أنـس اـالس، وحـسبه أنـه وظـف موهبتـه إلنـشاد          
أحلان متجد نبينا املصطفى عليه الصالة والسالم، وتدعو إلى اهللا، فلم تكن صبابة الـشيخ يومـاً خـارج إطـار       

لدينية التي تربى عليها، وهو سليل أسرة اإلبداع يف حلـب فأسـتاذه األول عمـر الـبطش صـاحب رقـص         القيم ا 
السماح ورفاق دربه بكري الكردي وإبراهيم درويـش وسـواهما مـن كبـار مبـدعي املوسـيقا العربيـة، وكـانوا مـن            

  .طراز الشيخ أبي خليل القباني مبدع فن املسرح الغنائي العربي
 عـن مثانيــة ومثــانني عامــاً، ولكنــه   ٢٠٠٦ يف التاسـع عــشر مــن شــهر آب أغــسطس   لقـد رحــل أبــو أحمــد  

 .سيبقى يف الذاكرة العربية أحد كبار املبدعني الذي طيبوا عيشنا وزركشوه بأعذب األحلان
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  من الربوة إىل الذروة
  )وداعاً حممود درويش(

  
 مولــد ١٩٤١ ليلــة مــن عــام   مــن كــان ســيعرف البــروة شــرق ســاحل عكــا احملتلــة لــوال أنهــا شــهدت ذات       

عبقرية شعرية فذة أتيح لهـا أن متـأل الـدنيا وتـشغل النـاس علـى مـدى خمـسني عامـاً ونيـف، كـان عاشـقاً مـن                  
فلــسطني جتتــاز أشــعاره احلــدود القــسرية قادمــة إلــى ســوريا أواســط الــستينيات مــن القــرن املاضــي، يومهــا       

عاديـة أنطلـق بهـا صـباح كـل يـوم مـن مـدينتي إدلـب          تعرفت إلى محمود درويش للمرة األولى وأنا علـى دراجـة     
باجتاه قرية صغيرة إلى جوارها عينت فيهـا معلمـاً ابتـدائياً إثـر تخرجـي يف دار املعلمـني بحلـب، وكـان املـذياع           

رفيـق رحلتـي الـصباحية أســتمتع معـه بـصوت املـذيع ايـد إللقــاء الـشعر ألنـه سـليل عبقريــة            ) الترانزسـتور (
املرحـوم منيـر األحمـد وهـو ابـن الـشاعر الـسوري الكبيـر بـدوي اجلبـل، كـان منيـر، وقـد              شعر، أقصد األسـتاذ   

نعمت بصداقته فيما بعد، يقدم برنامجه اليومي مرحباً يا صباح، وينشد فيه كل صـباح قـصيدة مـن قـصائد       
 شـاعر  الوطن احملتل ليعرف اجليل اجلديد بالشعراء الشباب الذين يبدعون يف املعتقل، كما سماهم يومذاك  

، وكان ذهني الشاب يومذاك صافياً مـستعداً  )ديوان الوطن احملتل(فلسطني يوسف اخلطيب حني قدمهم يف  
ــق زيــاد وســميح القاســم وســواهم             اللتقــاط الــشعر حتــى حفظــت العديــد مــن قــصائد محمــود درويــش وتوفي

ود درويــش  قــصيدة محمــ ١٩٦٧مــشافهة مــن منيــر األحمــد، وكــان أعــذب مــا حفظــت يف ذاك العــام احلــزين       
عيونــك شـوكة يف القلــب تـوجعني، وأعبــدها وأحميهـا مــن الـريح وأغمــدها وراء الليــل       ): عاشـق مــن فلـسطني  (

لتـصير  ) سجل أنـا عربـي  (، مث جاءت قصيدته الشهيرة )واألوجاع، أغمدها فيشعل جرحها ضوء املصابيح إلخ  
 أن أتعـرف إلـى محمـود درويــش    أغنيـة شـعبية تؤكـد ارتبـاط الفلـسطينيني بأرضـهم وعـروبتهم، وباتـت أمنيتـي         

شخـصياً وقــد امـتألت حبــاً لــه وإعجابـاً بــشعره، وقــد تحققـت رغبتــي بعـد بــضع ســنني حـني بــدأت العمــل يف          
التليفزيـون الـسوري وزارنـا محمــود يف دمـشق يف مـؤمتر للكتــاب العـرب، وسـعيت إليــه وجلـسنا معـاً يف ردهــة           

: اره وأنا راكب على دراجة قبل سنني، فـضحك وقـال  فندق الشيراتون، ورويت له أنني حفظت الكثير من أشع    
لقد كنت أنا كذلك أصوغ أشعاري وأنا راكب على دراجتي، وبـدت عالقتنـا قدميـة قـدم العـشق الـذي يجمعنـا            
لفلـسطني، التـي عاشــت يف دمنـا حنــن الـسوريني وباتــت خبزنـا بــل الـدم الــذي يـسري يف عروقنــا، وبـات حبنــا           

رضنا العربية احملتلة، وقد دهش محمود حني غرق يف بحر احملبة التي غمـره  حملمود درويش معادالً حلبنا أل    
، ألن النـاس  )أنقـذونا مـن هـذا احلـب القاسـي     (بها الناس يوم زار دمـشق للمـرة األولـى، وأذكـر أنـه كتـب يقـول         

قه بــدؤوا يطالبونــه مبــا يفــوق طاقتــه اإلنــسانية، ويحــسبون عليــه حركاتــه وإمياءاتــه،ولم يقبــل كثيــر مــن عــشا       
تحولــه إلــى احلداثــة التــي نــزع إليهــا بعــد غنائياتــه الرقيقــة العذبــة يف أوراق الزيتــون وعاشــق مــن فلــسطني،       



-٧٤- 

فوجــدوا شــاعراً مختلفــاً يف دواوينــه احلداثيــة التــي ســرعان مــا تفاعــل معهــا القــراء وعــشاق الــشعر ليجــدوا       
ت، كـان آخرهـا يف هـذا العـام، حـني      عبقرية شعرية غنائية تتجدد، وقد أتيح لي أن ألتقي شاعرنا الكبير مـرا     

زارنـي يف مكتبـي يف وزارة الثقافـة وكنــا علـى موعـد معــه لتكرميـه ضـمن برنــامج احتفاليتنـا بدمـشق عاصــمة           
الثقافة، وقد بحثت معه رؤيتنا لبرامج احتفاليتنـا بالقـدس عاصـمة للثقافـة العربيـة مطلـع العـام املقبـل، وقـد            

قبـه يف هـذا الـصيف، بـسبب مرضـه، وكنـت أنتظـر نبـأ عودتـه، فـإذا           اعتذر محمود عن احلضور الذي كنا نتر  
النبـأ املفجــع يـأتيني وأنــا علــى منبـر يف صــالة مكتبـة األســد يف احتفــال نقيمـه بالتعــاون مـع املنظمــة العربيــة          

، حيث همس يف أذني مدير املكتبـة قـائالً   )أعالم العرب واملسلمني(للتربية والثقافة والعلوم إلطالق موسوعة  
، كان البد من أن يتحول احلفل عن مساره إلى نـوع مـن التـأبني    )تويف الشاعر محمود درويش : (وت حزين بص

دمشق الندى واملاء، دمشق العـرب، كـوني دمـشق    (احلزين نستذكر فيه وحنن حنتفل بدمشق قصيدته العذبة     
قي، ما أقـرب الـشام منـي،    التي يحلمون بها، فيكون العرب، الشام تبدأ مني، أموت ويف الشام يبدأ أسبوع خل 

، رحـم اهللا شــاعرنا العربـي الكبيــر، الـذي ســيبقى إبداعـه أنــشودة ترددهــا      )ويف الـشام يبتــدئ الزمـان العربــي  
  .األجيال ما شاء اهللا من الزمان
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  ال عزاء لقلبك
  

 تقـدمي الـال  «أضم صوتي لصوت األديبة الكبيرة غادة السمان حني جعلت عنوان رثائها حملمود درويـش    
: ، متأملة صورة أم محمود وهي تنتحب على ابنها، وقد نقلتها الـصورة إلـى حافـة الـدموع، تقـول غـادة       »تعازي

ما من لوعة يف العالم تشبه لوعة األم حني ميوت ابنها قبلها، وأمام ذلك احلزن تصير كلمـات رثـاء اآلخـرين     «
بـزك الـذي تغنـى بـه ابنـك أقـدم       لهبة شمعة يف حضرة شمس األسى احلارقة، سيدتي، لعينيـك وحـدهما وخل      

  .»إذ ال عزاء لقلبك) ال تعزيتي(
حـني قـرأت مـا كتبتـه أديبتنـا الكبيـرة غـادة التــي أفخـر بهـا وبـضخامة ورحابـة إنتاجهـا األدبـي، عــاودني              
إحــساس عريــق وعميــق بالفــاجع الــذي يــسكن دواخلنــا، حــني نتمــسك باحليــاة لــيس حبــاً بهــا فحــسب، وإمنــا          

حيلنا فاجعـة كبـرى ملـن حنـبهم ويحبوننـا وال يطيقـون غيابنـا األبـدي، وال وصـف للوعـة           خلوفنا من أن يشكل ر    
األم إذا أسنت، حني تفقد ابنها قبلها وهي التي تأمل أن يعـيش دهـراً بعـدها، وكيـف إذا كـان هـذا االبـن ميـأل             

وع األكبـر الـذي ذكرتنـا    الزمان واملكان، وقد متتلئ وسائل اإلعالم رثاء للراحلني الكبار، ويذهل الكل عن املفجـ   
به غادة السمان، وهو قلب األم، ورمبا قلب الزوجة احملبـة املخلـصة، وقـد تأملـت هـذه اللحظـة الفاجعـة حـني          
مـضيت مــع وفـد أدبــي سـوري إلــى القـاهرة ألقــدم التعـازي بوفــاة جنيـب محفــوظ إلـى زوجتــه يف بيتهـا الــذي           

مـاذا تعنـي لتلـك املـرأة التـي باتـت       ...  سـاءلت نفـسي  سكنته الوحشة بعد رحيل الطود الذي كان ميلـؤه، يومهـا   
وحيــدة عبــارات يطلقهــا الكتــاب والــشعراء والراثــون يف وســائل اإلعــالم وهــم يقولــون عــن الراحــل إنــه فقيــد          
األدب، وفقيد الرواية وفقيد األمة، وال يهتمون لكونه فقيدها هـي التـي ال تـرى فيـه األديـب والروائـي الكبيـر،          

زوج واخلــدين، ومــا أدري مــاذا تعنــي كــل تعازينــا للــشعر واألدب ألم محمــود التــي لــم تفقــد     وإمنــا تــرى فيــه الــ 
شاعر فلسطني وإمنا فقدت ابنها أوالً، نعم ال عزاء لقلبك يا أم محمود، أكررها مـع غـادة وأنـا أشـعر باألسـى          

الذي يجيئنا مـن دون  الفاجع العميق العريق الساكن فينا، وحنن نعيش احلياة على حافة املوت، وأخطره ذاك     
إنذار أو مقدمات، وأنا أعتذر هنا لقراء هذه الصفحة عن كوني أكتب لهم عن الفـاجع وأحـسب أنهـم يبحثـون      
عن املمتع واملسلي، لكننا نعيش أجواء تـأبني شـاعرنا محمـود درويـش، وقـد فرغـت لتـوي مـن مراجعـة الكتـاب            

زامنــاً مــع حفـل التــأبني الــذي أقمنـاه حملمــود درويــش     الـذي أصــدرناه يف وزارة الثقافـة الــسورية قبــل أيـام، مت    
إسهاماً من وزارتنا يف توثيق ما قال الكتاب واملثقفون العرب حني فاجأهم رحيل الشاعر الكبيـر الـذي أحبـوه        
ورأوا يف شعره ديـوان الـوطن احملتـل، وكـان ملـا قرأتـه لغـادة الـسمان وقـع وصـدى يف الوجـدان، والكتـاب الـذي                

يـــضم عـــدداً كبيـــراً مـــن املقـــاالت   » معـــاون وزيـــر الثقافـــة «ه صـــديقي الباحـــث علـــي القـــيم  قـــدمناه وقـــد أعـــد 
والدراسات والشهادات واآلراء التي قيلت بعد رحيل محمود، وقد قرأت فيها تلك العفوية التي صـدرت عنهـا     
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رعـشته،  يف صفاء ونقاء قبل أن تخضع املشاعر احلزينة لتأمل نقدي قد يفسد ما فيها مـن صـدق االنفعـال و       
ولــئن كنــت قــد اختــرت مــن عــشرات املقــاالت مــا قالتــه غــادة الــسمان، فألنهــا أيقظــت يف داخلــي مــن مكنــون        
ــة            ــدرويش ســميح القاســم يف قــصيدته الرثائي الفــاجع مــا أريــد لــه أن يبقــى غافيــاً، وقــد ردده رفيــق رحلــة ال

 وتــذكر، تـذكر رضـا الوالــدة،   تــذكر وقـد يـسعف اهللا ميتــاً بـأن يتـذكر، فحـاول إذن     «: لـصديق الـشعر والفاجعـة   
  .»تذكر أباً ال يجيد الصياح وال يتذمر
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  امرأة   منزل جنيب حمفوظ
  

لم أتوقع أن أجد أحداً يبكي حرقة على فراق جنيب محفوظ، فالرجل عاش بحمـد اهللا حنـو قـرن مـن       
 باإلبداع الذي مأل الدنيا الزمان، ولم تكن حياته عادية كتلك التي يعيشها الناس العاديون، بل كانت حياة مليئة

وشغل الناس، وأدرك أن أصدقاءه املقربني يفتقدونه يف اجللسات العذبة احلميمة التـي كـانوا يتحلقـون فيهـا         
حول أشهر حكاء عربي، ولكن الكثرة من املقربني جداً من محفوظ رحلوا قبله، وقد مضيت إلى مصر مع وفد 

 وشعب مصر، وللجيل الثاني من حلقة محفوظ، ولم يكـن مفاجئـاً   أدبي رفيع املستوى لتقدمي التعزية حلكومة    
أن أرى مصر كلها تتحدث عن رحيل ابنها البار الذي نقل أدبها وأدبنا العربي كله إلى العاملية، وتشعر بخسارة 
افتقاده يف شوارعها ومقاهيها، فكل العواصم العربية وغير العربية شعرت بهذا الفقدان، ولكـن األسـى العـام        
كان يصدر عن العقل أكثر مما يصدر عن القلب، حتى إنني قلت لصحبي من الوفد ممازحاً وحنن يف طريقنا 

لـن نقـول ألخوتنـا يف وزارة الثقافـة البقيـة يف      (إلى األخ الكرمي الفنان فاروق حسني لتقدمي التعزيـة الرسـمية     
كانت الكلمـات التـي قلناهـا يف جلـسة     وبالطبع ) حياتكم ألن محفوظ بحمد اهللا لم يترك من عمره بقية ألحد    

  .العزاء أدبية نقدية فيها اإلشادة بأدب الفقيد وبأهمية ما ترك لنا ولإلنسانية جمعاء
لكـن األمـر تبـدل حـني مـضينا إلـى بيـت محفـوظ، هنـاك شـعرت أننـا قـادمون حقـاً إلـى مناسـبة فاجعــة                

ههـا أخاديـد األسـى املريـر، ولـم أكـد أبـدأ        حزينة، حني استقبلتنا امرأة متشحة بالسواد، حفر احلـزن علـى وج   
إنهـا الـسيدة عطيـة    . أولى كلماتي بتقدمي التعزية حتى انهمرت دموعها، ولم تعد متلك أن ترد عبارات العـزاء   

زوجة محفوظ ورفيقة ثالثة وخمسني عاماً مـن صـحبة الـزوج اللطيـف الـذي حـول هـذا البيـت املتواضـع إلـى             
  .دب من كل العالممتحف لفن الرواية يؤمه عشاق األ

كانت تبكي الزوج واألب والرفيـق بينمـا كنـا حنـن نعـزي باألديـب الـذي اختطفـه النـاس منهـا حيـاً وميتـاً،              
وصــار لهــم أكثــر مــا كــان لهــا، ولكنهــا بالتأكيــد هــي التــي كانــت تــدفع مثــن الــشهرة التــي حظــي بهــا محفــوظ،       

حدث عـن الروائـي الـذي رحـل، بينمـا دموعهـا       وأعترف بأنني كنت أهرب من النظر إلى دموعها، ألنني كنت أت 
  .تبكي الزوج واحلبيب الذي سيبقى مكانه يف الصالة فارغاً
فكيـف إذا كـان ظـل هـذا     ) ظل راجل وال ظـل حيطـة  (ونساء مصر ترددن قوالً جميالً يرفع شأن الرجال   

حفـوظ عـن قـرب قبـل     الرجل الذي غاب يتسع ليفيء على مصر كلها حباً ودماثة ولطفاً وحناناً، وقد عرفت م  
بضع سنني والمست هذه اجلوانب اإلنسانية املفعمة باحملبة يف شخصيته، ودهشت لعظمـة بـساطته وأدركـت      

  .فيها ترف اجلمال حني يكون بسيطاً
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لقــد قــدمت عــزاء أدبيــاً ألســرة محفــوظ يف بيتــه، حــضره الكاتبــان محمــد الــسلماوي ويوســف القعيــد،     
يـــب، ومـــن واجبـــي أن أســـتدرك هنـــا ألقـــدم التعزيـــة احلـــارة بـــالزوج    ولكننـــي أشـــعر أننـــي عزيـــت هنـــاك باألد  

  .للمرأة التي منحت األدب العاملي حقها يف وقت زوجها نصف قرن ونيف
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  اليا  آخر املوسوعيني العرب
 

ودعـت الثقافـة العربيـة واإلســالمية هـذا األسـبوع آخـر علمائهــا املوسـوعيني البروفيـسور العالمـة عبــد           
 ٢٠٠٨احلـالي  ) أكتـوبر (الذي رحل عن دنيانا يوم السبت احلادي عشر مـن شـهر تـشرين األول    الكرمي اليايف،   

عن عمر يناهز التسعني عاماً، وهو الرجل الذي اشتهر بكونه مجموعة علماء يف عالم واحـد، فقـد درس منـذ     
ــة يف وقــت واحــد          ــة وأدبي امعــة  درس الطــب يف اجل : الثالثينيــات مــن القــرن املاضــي عــدة اختــصاصات علمي

السورية، مث انتقل موفداً يف بعثة علمية لدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء يف جامعة السوربون     
، وحــني نــشبت  ١٩٤١أواخــر الثالثينيــات، وقــد انتــسب إلــى كليــة اآلداب فيهــا ليتخــرج مــن الكليــتني معــاً عــام      

ت العـودة إلـى سـوريا صـعبة املنـال، فـذاق املـرارة        احلرب العاملية الثانية انقطعت عنه املعونة الدراسية، وصار  
والفقر، ولم يكن أمامه سوى أن يغرق يف بحر العلم ويـصطاد منـه النفـائس، فقـد انتـسب يف وقـت واحـد إلـى          
عدد من كليات اجلامعات الفرنسية، فدرس علم املنطق، مث علم الـنفس، مث علـم االجتمـاع واألخـالق واخـتص        

خ العلوم، مث انكب على دراسة الفلسفة، وتخصص يف علم اجلمـال والفـن، ونـال يف    يف علم السكان مث يف تاري 
هــذه العلــوم املتنوعــة أعلــى الــشهادات اجلامعيــة، وعــدد منهــا شــهادات دكتــوراه دولــة، وعــاد إلــى بلــده ســوريا      

  .ليعمل أستاذاً يف اجلامعة فينهل آالف الطالب من علومه املتنوعة ومعارفه الغزيرة
ســتاذنا اليـايف منــذ ثالثــني عامـاً ونيــف، وكانــت لـي صــلة خاصــة بـه حــني كنــت أعمــل يف        ولقـد عرفــت أ 

ــرامج            ــك البـ ــن تلـ ــه يف عـــدد كبيـــر مـ ــد استـــضفته وحاورتـ ــدم البـــرامج الثقافيـــة، فقـ التليفزيـــون، وأعـــد وأقـ
التليفزيونية، ولكن الطريف يف صلتي معه أنني كنت أجلأ إليه حني تواجهني مشكلة اعتذار ضـيف حلقـة مـا     
قبيل البث على الهواء بوقت قصير، فال أجد منقـذاً أفـضل مـن اليـايف، فكنـت أتـصل بـه وأقـول لـه مبـا بينـي                

كـم دقيقـة تحتـاج كـي تكـون عنـدي يف التليفزيـون؟ ويفهـم أننـي بحاجـة إلـى مـن يـسد غيابــاً،              : وبينـه مـن مـودة   
عـن موضـوع   ) رحمـه اهللا ( متى موعد البرنامج؟ أقول معنا نصف ساعة، وال يسألني اليـايف   : فيضحك ويقول 

احللقــة فهــو جـــاهز ومــستعد وال يحتـــاج إلــى أي تحـــضير، والســيما يف موضـــوعات األدب والنقــد والتـــاريخ،        
، وقـد دارت األيـام وانقطعـت صـلتي بـه      )العلـم يف الـصدور ولـيس يف الـسطور    : (وتصدق عليه مقولة القدامى  

 سعادتي بالغة حني وجدت أسـتاذي اليـايف عـضواً    حني غادرت سوريا سفيراً، وحني عدت وزيراً للثقافة كانت  
يف الــس األعلــى لآلثــار الــذي يرأســه وزيــر الثقافــة، وكــان ال يغيــب عــن جلــسة مــن جلــساتنا الدوريــة رغــم       
اقترابـه مـن التـسعني، وكنـت أعتـد برأيـه يف القـضايا الـصعبة، وأعتمـد علـى حكمتـه يف اتخـاذ القـرار، وأذكــر              

اذ قــرار صــعب حــول هــدم الــسوق العتيــق قــرب ســاحة املرجــة وســط دمــشق،        للتــاريخ أنــه حــني واجهــت اتخــ   
، وقـد  )إن املـدن مثـل اإلنـسان تحتـاج إلـى جتديـد خالياهـا       : (استشرت اليايف وهو العـالم املوسـوعي فقـال لـي        

شــاورته قبيـــل أيـــام مـــن رحيلـــه حـــول قـــرار نتجـــه إلـــى اتخـــاذه بـــشأن جزيـــرة أرواد فـــوافقني علـــى تـــوجهي،      
 املنفتحة على الرغم من كبر سنه، يف حني أن بعـض الـشباب يتـشددون وال يـرون املـستقبل      وأدهشتني عقليته 

) رحمـه اهللا (كما كان يراه برؤية شمولية موضوعية واسعة، وأنا أكتب عن هـذه التفاصـيل مـن صـلتي باليـايف        
األمم املتحـدة يف  ألنها آخر ما كان من شغله يف الشأن العام، وهو الذي كان على مدى عقود خبيراً أول لدى     



-٨١- 

علوم السكان، وقد شغل اليايف عـضوية العديـد مـن الهيئـات الدوليـة العلميـة، فـضالً عـن رئاسـته ألول مجلـة               
  .للتراث ولة املعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة

وعن كونه عضواً أصيالً يف مجمع اللغة العربية، فقد كان أعضاء امع يرجعـون إلـى ذاكرتـه بـدل أن      
وا إلى املعاجم إذا اختلفوا يف أصل كلمة، وقد حدثني طبيبه الدكتور بشير اليايف أنه قبيـل وفاتـه دخـل        يرجع

يف غيبوبة فبات يف العناية املشددة، وكان من يجلس جـواره يقـرأ لـه آيـات مـن القـرآن الكـرمي فـإذا أخطـأ يف              
أعجــب منــه، فحالتــه تــوحي مبــوت  القـراءة، أفــاق اليــايف مــن غيبوبتــه ليــصحح لــه الكلمــة، وقـال طبيبــه كنــت      

 بعـد أن جتـاوز الثمـانني،    دمـاغي، لكنـه لـم يفقـد ذاكرتـه حلظـة، وقـد سـألته إحـدى الـصحافيات قبـل سـنوات            
  : الشاعر زهير بن أبي سلمى عندما بلغ سن الثمانني قال: قالت له

  سئمت تكاليف احلياة ومن يعش
  

ــسأم      ــك ي ــا ل   مثــانني حــوالً ال أب
   وأصبحت على أعتاب التسعني؟- أمد اهللا يف عمرك -جتاوزت الثمانني ماذا تقول أنت وقد   

  :لاقوآخر : يجيبضاحكاً 
ــانني و   بلغتـــــــها قـــــــد  إن الثمـــــ

  
  قد أحوجت مسعي إىل ترمجـان     

  : أما أنا واحلمد هللا فأقول  
   قطعتها مثل عقود اجلمان من العمر قد الثماننيفوق

  رمجانوال مسعي إىل ت ما أحوجت يوماً مييين إىل عصا
ولعــل مــا بقــي وســيبقى يف ذاكرتــي مــن اليــايف حــديث عــابر دار بينــي وبينــه وكنــا يف قــصر العظــم يف          

يـا أسـتاذي أريـد أن أحفـظ عنـك أجمـل       : استراحة بعد تسجيل إحدى حلقات برنامج تليفزيوني معه، قلت له 
عنينـا  : ( حـامت الطـائي  ما حفظتَ من شعرنا العربي، ومـا وقـر يف ذاكرتـك وكـان لـه تـأثير فيـك، قـال إنـه قـول              

غنانــا، وال .. كمــا الـدهر يف أيامــه العــسر واليــسر، فمــا زادنـا بــأواً علــى ذي قرابــة    .. زمانـاً بالتــصعلك والغنــى 
، وقد بات هـذان البيتـان بعمـق مـا فيهمـا مـن معنـى وجزالـة مـا فيهمـا مـن لفـظ، أحـب              )أزرى بأحسابنا الفقر  

 املقالـة الــسريعة رثــاء يليـق بالعالمــة اليـايف أو دراســة ملكانتــه     بيـتني يف شــعرنا العربـي إلــيّ، وإن لــم تكـن هــذه    
العلمية واألدبية واألخالقية، فإن حـسبي فيهـا أن أحـث الدارسـني علـى االسـتفادة ممـا تـرك لنـا مـن دراسـات             
عظيمـة الـشأن يف الفيزيـاء ويف الفلـسفة ويف علـم اجلمـال وتطبيقاتـه علـى أدبنـا العربـي، والسـيما يف كتابيـه             

، وأرجــو أن )شـموع وقناديـل يف الـشعر العربـي    (، و)دراسـات فنيـة يف األدب  ( بعـض مـن مؤلفاتـه الغزيـرة     وهمـا 
  .يتاح لي أن أرد له بعض حقه على ثقافتنا يف موضع آخر، رحمه اهللا وأسكنه فسيح جناته
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  رحيل الطيب الصاحل
  

ح، هو وصف صـادق للرجـل   إذا كان لكل امرئ من اسمه نصيب فإن اسم األديب السوداني الطيب صال    
، تاركــاً لــألدب العربــي  ٢٠٠٩الــذي ســمي عبقــري الروايــة العربيــة، وقــد غادرنــا يف الثــامن عــشر مــن فبرايــر      

والعاملي إبداعاً روائياً يجسد خصوصية فريدة يف موضوعه، حيث تناول برؤية فكرية فلسفية جريئة، قـضية    
احلضارة الغربية، وال أقول كما قـال آخـرون إنـه تحـدث     مع » الشرقية األفريقية«الصدمة احلضارية العربية     

عن صدام احلـضارات قبـل نبـوءة هنتغتـون، فالطيـب يف حديثـه عـن الـصدمة يف موسـم الهجـرة إلـى الـشمال                 
تحـدث عــن صـدام إنــساني عريــق بـني اخليــر والـشر يف الــنفس اإلنــسانية شـرقها وغربهــا، ولكـن حديثــه جــاء          

سـوليتير الروايـة   « حـضارة مـا جعـل الناقـد األملـاني بيتـر كـوتش يـسميها         محمـالً باخلـصوصيات الثقافيـة لكـل    
إن الطيــب قــدم صــورة اإلنــسان القــادم مــن العــالم الثالــث إلــى العــالم األول املتقــدم     : ، وميكــن القــول»العربيــة

لتقــدم للقــارئ  » موســم الهجــرة إلــى الــشمال  «ضــمن رؤيــة تقــسيم العــالم يف الــستينيات، حيــث ظهــرت روايــة     
صــورة املواجهـة بــني حـضارتني، وقــد    » بعــد أن ترجمـت إلــى حنـو ثالثــني لغـة    «ي أوالً، مث للقــارئ العـاملي  العربـ 

شغف األدب العربي احلديث بهذا املوضـوع، وكـان مـن األدبـاء الكبـار الـذين أغـرتهم صـدمة لقـاء احلـضارتني             
حلــديث عــن الفــوارق،  رفاعـة الطهطــاوي الــذي اكتـشف بــاريس، وطــه حــسني الـذي امــتألت ســيرته الذاتيـة با      

وتوفيق احلكيم الذي كان ظريفاً لطيفاً يف حديثه عن عصفور الشرق، لكن أياً من هؤالء الكبار وأمثالهم كثـر      
ممن تناولوا املوضوع ذاته من أدباء املغـرب العربـي لـم يـصل إلـى األبعـاد الفكريـة العميقـة التـي وصـلت إليهـا                

ــاز جتربتـــه يف    ــة الطيـــب، وقـــد جـــسد بامتي  الغـــرب الـــذي انغمــس فيـــه كانغماســـه يف أعمـــاق اتمـــع    عبقري
الـسوداني، وقــد بــدت قدرتــه الفـذة يف اعتــصار ســنوات دراســته يف لنــدن وعملـه فيهــا للتلمــيح بالتمــاهي مــع       

رغم ما قد يكون من خلل نقدي يف البحث عن هذا التماهي الفلسفي «شخصية بطل روايته سعيد مصطفى     
 ظل الرواية عطيالً حني قتل محبوبته، أو يرون انتقاماً عبر الـورق مـن تـاريخ    ، مما جعل النقاد يرون يف »فقط

االســتعمار البريطــاني، أو مــن االســتعالء والتعــصب األبــيض أمــام األســود، أو مــن يــرون طغيــان فكــرة املــوت          
هم يـرى  النبيل واملوت املدمر يف أتون الرواية وبعض النقـاد يـرى يف الروايـة نبـل الطهرانيـة واخلـالص، وبعـض           

فيها طغيان الذكورة التي تنتقم من الغرب يف استعراض قوتها التـي تتحـول إلـى ضـعف مطلـق خـارج الـسرير          
وال أريـد أن أكتـب هنـا يف رثـاء صـالح عـن الروايـة األشـهر         . الذي بات مسرح الصدام يف بعض أجزاء الروايـة   

امليــة يف القـرن العـشرين، وســمي   التـي انتخبــت واحـدة مـن أفــضل مئـة روايـة ع     » موسـم الهجـرة إلــى الـشمال   «
موسم الهجـرة  «، أو أن أتأمل رواياته األخرى التي ال تقل شأناً عن »عبقري الرواية العربية«الطيب من أجلها   

وسـواها مـن الروايـات التـي درسـت نقـدياً       » عـرس الـزين  «، و»دومة ود حامد«، و»بندر شاه «: ، مثل »إلى الشمال 
 ذاكرة أيام قليلـة جمعتنـي مـع الطيـب فتركـت يف نفـسي أثـراً ال ميحـى،         وستدرس طويالً، ففي وجداني تنبض 
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مما عرفت عن شخصية الرجل الذي التقيت به أول مـرة يف مطلـع الثمانينيـات يف تـونس، حيـث كنـت عـضواً         
يف جلنة تحكيم ملهرجان التلفزيون األول الذي أقامه اتحاد إذاعات الدول العربية، وكان الطيب صالح رئـيس    

التحكــيم التــي ضــمت آخــرين مــن كبــار املبــدعني، أذكــر مــنهم املخــرج اللبنــاني الراحــل أنطــون رميــي،          جلنــة 
والفنانة الكويتية املبدعة سعاد العبد اهللا، وكـان علينـا أن جنلـس ملـدة أسـبوع يف غرفـة صـغيرة نـشاهد فيهـا              

الطيبـة، ممـا عقـد صـداقة     األعمال الدرامية املتنافسة، وكان الطيـب سـيد احلـديث العـذب الفيـاض بـاملودة و          
بيننا جميعاً، فلما انتهينا من عملنا كان على الطيب أن يقدم نتائج الفائزين بلجنة احلكم، حيث ألقى خطـاب    
اللجنـة أمـام حـشد احلـضور واملــشاهدين للتلفزيـون الـذي كـان ينقـل الوقــائع علـى الهـواء، فكـان خطابـه نــصاً              

أنـا أول سـوداني يتـرأس عربـاً، وأنـا      «: ابة، وأذكـر أنـه قـال ضـاحكاً    أدبياً رفيع املستوى مبا فيه من طرافة ودع    
وقد ضـحك اجلميـع،   » لم يكن سوار الذهب السوداني قد فعلها بعد» «أول رئيس عربي يقدم استقالته طوعاً    

ومـن طرائــف املـصادفات أننــي التقيـت يف لنــدن بـصديق فلــسطيني، هـو األخ ســامي قطيفـان، وكــان يعمــل يف         
ورحنا نتنزه يف شارع لندني مكتظ باملطاعم العربيـة، وقـادني احلـديث عـن العـرب والغـرب إلـى        تلفزيون دبي،   

وكــان يومهــا ممــثالً  «وإلــى الطيــب صــالح الــذي عــاش يف لنــدن مث يف اخللــيج العربــي    » موســم الهجــرة«روايــة 
يه، فسوف تـرى  ، وقلت للرجل ليتني أعرف عنوان الطيب يف لندن كي أزوره وأعرفك إل»لليونسكو يف اخلليج 

مبـدعاً شـامخاً بثقافتـه وإبداعـه ولطفـه، وحانـت منـي التفاتـة عـابرة إلـى رجـل واقـف أمـام أحـد املتـاجر حـني                 
ــوي،               ــه لت ــه مــصادفة كــوني أتحــدث عن اســتدار هتفــت لــصاحبي هــذا هــو الطيــب صــالح، وتعانقنــا ورويــت ل

لقد تـرك هـذا   . لى وجود الطيب فيهاوأمضينا وقتاً طيباً تابعناه يف دمشق عبر مناسبات أدبية كنا حنرص ع    
الرجـل الفاضــل أثــراً كبيــراً يف وجــداني بدماثتــه وتواضــعه ورقـة معــشره فــضالً عــن اتــساع ثقافتــه وضــخامة       

  .إبداعه، التي أثرت أدبنا العربي، وأوصلت الطيب إلى األدب العاملي بجدارة

٨ م -نون بني السياسة والف  
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  تكريم الفراتي
  

 :لتي يقول يف مطلعهاكان حسبي أن أحفظ للفراتي قصيدته الشهيرة ا
  ذاك نهر الفرات فأحب القصيدا، (

  ، من جالل اخللود معنى فريدا
  باسماً للحياة عن سلسبيل، 

  )كلما ذقته طلبت املزيدا
كي أدرك أن محمد الفراتي شـاعر كبيـر ميتلـك عذوبـة مـاء الفـرات، وسالسـة تدفقـه، وجـرس خريـر مياهـه،             

لــة اإلعداديــة، ولكــن الفراتــي العــذب لــم يأخــذ حقــه مــن النقــد      وكانــت هــذه القــصيدة مقــررة علينــا يف املرح  
ــع القـــرن               ــه املبــدعني مــن رواد النهــضة يف مطل ــه وزمالئ ــه جــدارة أقران واإلعــالم واالهتمــام مــا هــو جــدير ب
العشرين، وحسب القارئ أن يعلم أن الفراتي زميل طه حـسني يف األزهـر، وزميـل حـافظ إبـراهيم يف الـشعر،           

اما معاً أمسية شعرية يف دار األوبـرا يف القـاهرة كانـت دعـوة ألهـل مـصر إلغاثـة الطـالب         وقد قرأت أنهما أق    
الـشوام حـني قطعــت احلـرب العامليــة األولـى صــلتهم بـأهلهم يف سـورية، ويومهــا ألقـى الفراتــي قـصيدة يقــول           

 فهـذا أوان  أولئك صحبي فتية الشام أصبحوا يقاسون األذى وهم هم، فيالبالد النيل قومـوا بنـصرهم    : (فيها
وأصدقاء الفراتي وأقرانه يف الشعر هم الرصايف والزهاوي وبدوي اجلبل وأبو ريشة ) النصر فالقوم أعدموا  

وأنور العطار وبدر الـدين حامـد وآخـرون كثـر مـن جيـل الـرواد الكبـار، ولعلـه مـن أكبـرهم سـناً، فقـد ولـد عـام                    
 علـى ضـفاف الفـرات، وينقـل بـشير العـاني عـن         كمـا تقـول بعـض الروايـات، وكانـت والدتـه يف ديـر الـزور        ١٨٨٠

ال أعرف شاعراً يف ديـر الـزور نطـق بالـشعر الفـصيح قبـل       : ( قوله١٩٠٦عبد اجلبار الرحبي وهو من مواليد   
وقد درس الفراتي يف كتاتيب الدير وعند مشايخها ويف مدارسـها الرشـدية، وانتقـل إلـى اخلـسروية          ) الفراتي

يف مـصر، وحــني انطلقـت الثـورة العربيــة الكبـرى عينـه فيــصل بـن احلــسني        يف حلـب مث إلـى األزهــر الـشريف    
مفتياً برتبة مالزم، وحني ثار سعد زغلول رافقه الفراتي، وحني وقع االنتداب الفرنسي على سـورية عـاد إلـى      

ر دير الزور وعمل مدرساً وناضل مع الثوار مـن أبنائهـا لتحريـر وطنـه، فنفـاه الفرنـسيون إلـى العـراق، مث سـاف           
إلى إيران ومكث فيها حيث أتقن الفارسية التي ترجم عنها من روائع الشعر الفارسـي حنـو مثانيـة آالف بيـت       

لـسعدي الـشيرازي ورباعيـات اخليـام، وكـان مـضى إلـى        ) بوسـتان (والبـستان  ) كلستان(كما ترجم روضة الورد  
عمـل فيهـا أمـني مكتبـة ومترجمـاً      البحرين وعمل فيها مدرساً لآلداب، وحني تأسست مكتبـة ديـر الـزور عـاد لي     

 . حيث عاش حنو مائة عام١٩٧٨عن الفارسية يف وزارة الثقافة، وقد تويف رحمه اهللا عام 
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ولقد أفاد الفراتي رحمه اهللا من ثقافته اإلسـالمية املوسـوعية فكتـب دراسـات يف القـرآن الكـرمي، كمـا          
ولوجيـا الـشعبية، وتعمـق يف الفكـر يف مرحلـة      حواريات شعرية لطيفة تستفيد مـن املثي ) حانة إبليس (كتب يف   

التأمل الفلسفي التي انصرف إليها بثقافته العميقة وشاعريته العذبة مؤكداً مسؤولية اإلنسان عـن أخطائـه،       
يحلق الفراتي إلى املريخ معبراً عن توقه الفلسفي إلى املعرفة واكتشاف الكون متـأثراً  ) كوميديا السماء (ويف  

ــص للغــة الفارســية          بثقافتــه القرآنيــة  ــة والفرنــسية، ولكنــه أخل ، ومــن املعــروف أن الفراتــي كــان يجيــد التركي
فكرمتــه املستــشارية اإليرانيــة، وقــد دفعنــي هــذا التكــرمي اإليرانــي الــذي كنــت أذكــره يف جلــسة مــع صــديقي       

سـفيراً  وقد منت بيني وبينه مودة حـني كنـت   ) وهو رجل أعمال سوري يقيم يف أبوظبي(الديري حسان العلي     
إن لـم يـسرع أهـل ديـر الـزور إلـى االهتمـام بـشاعرهم الفراتـي فقـد يظـن النـاس             (يف اإلمارات، للقول ممازحاً  
فقــال أنــا مــستعد لتكـرمي الفراتــي، وحــني بــت وزيـراً للثقافــة ســارع األخ حــسان      ) بعـد حــني أنــه شــاعر إيرانـي   

 نـدوة تكرمييـة لـشاعرنا الكبيـر يف ديـر      ٢٠٠٧) مـايو (للوفاء بوعده بتكرمي الفراتي فأقمنا منتصف شهر أيـار      
الزور على ضفاف الفـرات النهـر اخلالـد الـذي ألهمـه أجمـل قـصائده، ولقـد شـارك يف النـدوة عـدد كبيـر مـن               
النقاد والباحثني العرب بدراسات نقدية هامة ستكون مرجعاً رصيناً ملن يريد أن يـدرس الفراتـي أو أن يكتـب      

 . عنه يف املستقبل
ــه عــام        وكــان اتحــاد    وحــضر حفــل تكرميــه    ١٩٧٦الكتــاب العــرب يف ســورية قــد كــرم الفراتــي يف حيات

ــار األدبـــاء والــشعراء الـــسوريني وكــان بيـــنهم عبــد الـــسالم العجيلــي وســـليمان العيــسى وخليـــل الهنـــداوي،          كب
ــذكيراً لألجيــال الــشابة بفــضل رائــد مــن رواد النهــضة            ــا لــشاعرنا الفراتــي الكبيــر ت ونرجــو أن يكــون تكرمين

  .الكبار على األدب والثقافة العربية التي أنفق يف خدمتها حنو مئة عام من البحث واإلبداع
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  : سلمى احلفار الكزبري
  مبدعة ال تنسى

 

رحلت سلمى احلفار الكزبري وسط سعير الدمار الذي أحلقته إسرائيل بلبنان، فقد توفيت يف بيـروت   
داعها، ولم يتح ألهلها وذويهـا أن يقيمـوا لهـا يـوم رحيلهـا مـا        ولم يتح لنا أن نكون يف و٢٠٠٦ أغسطس  ١٣يوم  

يليــق بهــا مــن عــزاء يف بلــدها دمــشق، ولكــن األســرة األدبيــة الــسورية والعربيــة نعــت بأســى وإجــالل الرائــدة           
 يف بيـت سياسـي وطنـي عريـق، فقـد كـان والـدها لطفـي احلفـار          ١٩٢٣الكبيرة سلمى احلفار التي ولـدت عـام       

زب الشعب ومن أبرز أقطاب الكتلة الوطنية التي قارعـت االحـتالل الفرنـسي، وناضـلت     أحد أبرز مؤسسي ح  
من أجل استقالل سورية وبناء دولتها احلديثة، وقد شغل عـدة مناصـب وزاريـة يف احلكومـات الـسورية، وكـان         

سـتها يف ديـر   احلفار قد دفع ابنته سلمى لتعلم القرآن فنهلت منه ثقافة عربية إسـالمية متينـة، مث تابعـت درا    
لراهبات الفرنسيسكان مما أتاح لها تعلم الفرنسية واإلنكليزية وقد أتقنـت الفرنـسية حتـى متكنـت مـن كتابـة         

 لكـن  ١٩٦٦ وأصدرت ديوناً آخر بالفرنـسية عـام   ١٩٥٨عام ) الوردة املنفردة(الشعر بها، وقد أصدرت ديوانها     
 رئيــسني أولهمــا عــالم املــرأة العربيــة ومعاناتهــا،    ســلمى كتبــت بالعربيــة أهــم أعمالهــا، وكانــت تــدور يف فلكــني    

وثانيهما تاريخ سورية السياسي من خالل سيرة حياة والدها، وهي تحكـي قـصة نفيـه التـي بقيـت يف ذاكرتهـا           
ألنها كانت يف الرابعة حني دخل الفرنسيون الدار واقتادوا أباها لينفوه إلى شمال سورية ومن بعد إلـى لبنـان    

  .األسرةحيث التحقت به 
وأما قضية املرأة العربية فقد كانت شغلها الشاغل يف كل ما أنتجت من أدب متني، فقد بـدأت حياتهـا       

مجموعتني قصصيتني ١٩٥٢ مث أصدرت يف القاهرة عام ١٩٥٠التي أصدرتها عام ) يوميات هالة(األدبية بقصة 
ويف املرحلــة ) نــساء متفوقــات(لــشهيرة مث نــشرت دراســتها ا) زوايــا(والثانيــة بعنــوان ) حرمــان(األولــى بعنــوان 

وقد اقترح عليها هذا العنوان الشاعر نزار قباني ) عينان من إشبيلية(األندلسية من حياتها كتبت رواية بعنوان 
الذي عرفته عن قرب حني كان مستشاراً يف السفارة السورية يف مدريد وكان زوجها الدكتور نادر الكزبري وزيراً 

، وقد اهتمت سلمى رحمها اهللا اهتماماً كبيراً بصديقتها األديبة الشهيرة مي زيادة، فكتبت مفوضاً يف السفارة
وكانت قد نشرت تحقيقاً أدبياً نـادراً عـن رسـائل جبـران ومـي      ) مي ومأساة النبوغ(عنها دراسة نفيسة بعنوان  

اب وأمدتني مبعلومات قيمة حني وما زلت أذكر لقائي اللطيف بها يوم أهدتني هذا الكت) الشعلة الزرقاء(بعنوان 
عقدت ندوة أدبية عن جبران ومي زيادة قدمتها يف التلفزيون السوري قبل أكثر من عشرين عاماً، وكانت سلمى 

  .تدفع عن مي ما اتهمت به من جنون
كانــت ســلمى قــد تزوجــت يف مطلــع شــبابها مــن املرحــوم محمــد كرامــي وهــو شــقيق الــزعيم الــسياسي      
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بـد احلميــد كرامـي وقـد أجنبـت مــن محمـد طفـالً ولكنـه تــويف والطفـل مـا يـزال يف شــهره            اللبنـاني الـشهير ع  
األول، وتزوجـت ثانيـة مـن الدبلوماســي املعـروف الـدكتور نــادر الكزبـري ورزقـت منـه ابنــتني، وقـد سـافرت مــع            

 ألقــت زوجهـا بحكـم عملـه إلـى األرجنـتني وتـشيلي وإلـى مدريـد وهنـاك تعلمـت اللغـة اإلسـبانية، ويف األنـدلس             
العديـد مـن احملاضـرات عـن املـرأة العربيـة باللغـة اإلسـبانية، وقـد أهلهـا نـشاطها الثقـايف املتميـز لنيـل جـائزة                

، وقـد أتـيح   ١٩٨٠، مث منحتها جامعة باليرمو جائزة البحـر املتوسـط عـام    ١٩٦٥أدبية من حكومة إسبانيا عام   
 بترشيح من مجمع اللغة ١٩٩٥صل العاملية عام لي أن أحضر يف الرياض حفل تكرميها ونيلها جائزة امللك في    

  .كما نالت يف أبو ظبي جائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد لقصة الطفل العربي. العربية يف دمشق
) احلب بعد اخلمسني(كانت الراحلة قد عايشت أحداث احلرب األهلية يف لبنان فاستمدت منها روايتها 

  .١٩٧٤التي نشرتها عام ) البرتقال املر(مدت منها روايتها كما عايشت بعمق قضية فلسطني واست
ويبدو أن سلمى تفرغت يف السنوات األخيرة من القرن العشرين للكتابة عن أبيها لطفـي احلفـار حيـث     

كمـا  ). لطفي احلفار(وهو سيرة ذاتية لها، والثانية بعنوان ) عنبر ورماد(أصدرت عنه دراستني واحدة بعنوان  
 عن مي زيادة فأصدرت عدة مؤلفات عنها، وما قدمته عن مي لم يكـن مجـرد دراسـات نقديـة       تفرغت للكتابة 

  .أو توثيقية، وإمنا كان إنصافاً ملي التي ظلمت من كثرة ما أحبها أدباء القرن العشرين
رحم اهللا فقيدتنا الكبيرة سلمى احلفار الكزبري التي حملت مسؤولية األدب قيماً نبيلة سـامية، ورأتـه     

الة نهـضوية وتثقيفيـة، ورأت يف ريـادة املــرأة آفـاق الكتابـة تفوقـاً جـديراً بــأن تعتـرف بـه اإلنـسانية، ولعلهــا            رسـ 
تــشعر مبعنــى الريــادة أكثــر مــن ســواها، ألنهــا رائــدة تتلمــذت علــى رائــدة ســورية شــهيرة هــي أســتاذتها مــاري       

  .عجمي
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  تكريم جورج سامل
  

بـون ننـسى أسـماءهم ورمبـا أشـكال وجـوههم أيـضاً، ويف        بعض النـاس نعاشـرهم سـنني طويلـة وحـني يغي      
املقابل تحتفظ الذاكرة بأسماء ووجوه أناس قـد يكـون لقاؤنـا معهـم قـصيراً وسـريعاً، ولكـنهم مـؤثرون يتركـون              
ؤثرين كــان جــورج ســالم الــذي تعرفــت إليــه أســتاذاً لــألدب        ؤالء املــ حــي، ومــن هــ بــصماتهم علــى حياتنــا فــال متّ

، وقــد تعاقــب علــى تدريــسنا األدب العربــي عــدد مــن املدرســني يف      ١٩٦٣مــني بحلــب عــام   العربــي يف دار املعل
الـسنة األولــى، فلمــا دخــل أســتاذنا اجلديــد جــورج سـالم وبــدأ يحــدث الطــالب عــن الفعــل والفاعــل واملفعــول،       

 أن وأخذت أتابع قراءتي لطه حسني وكنت مفتونـاً بـه، ويبـدو   ) حديث األربعاء(أخرجت من درج طاولتي كتاب   
بـدأت  ) حديث األربعـاء (األستاذ تنبه النشغالي عنه وعن درسه، فضبطني يف حالة تلبس، فلما وجد بني يدي   

: صلتنا احلميمة، بعد انتهاء الدرس، فوجئت به يقترب مني بتواضع الكبار، وأنـا يف حديقـة الـدار، ليقـول لـي      
جـو أن تـسامحني النـشغالي عـن درسـك،      أقدر ذلـك، وأر : قلت) أنا مضطر أن أعلم زمالءك النحو واإلعراب  (

فقـد حفظـت هــذه املعلومـات البــسيطة مـن املرحلــة االبتدائيـة مث اإلعداديـة فقــد كـان والــدي يعلمنـي إعــراب           
  .القرآن الكرمي منذ الطفولة

كانت تلك اموعة أول كتـاب يهديـه إلـيّ    ) فقراء الناس(أنا قادم ألهديك مجموعتي القصصية،  : قال
وكنت سعيداً بتفاؤل أستاذي بي فيما كتب من إهداء، وقد قـرأت اموعـة يف الليـل ألبـادره     مؤلفه شخصياً،  

  يف الصباح، وكنت أتوقع أن يسألني إن كنت قرأت منها شيئاً؟
  !أنا لم أقرأها قراءة عادية، فقد درستها نقدياً: قلت
  فما تعليقك؟: قال
قصـصك مـن الكـوابيس مـا جعلنـي أتـذكره،       العـرب، ففـي   » كافكـا «لن أجاملك، أظن أنـك سـتكون     : قلت

وكنت أدرك أن جورج واسع الصلة بالثقافة الغربية، وأنه ميتلك رؤية فلسفية، وقد ذكرت يف غير موضع أنـه      
جئـت  ) فـيلم الطريـق  (هو الذي فتح لي عيني على البعد الفلسفي يف أدب جنيب محفوظ، فبعد أن شـاهدت    

أنــا ال أســتطيع مــشاهدة روايــة لنجيــب    : (هــا فاجــأني بجوابــه  أســأل أســتاذي جــورج إن كــان قــد شــاهده، يوم   
يومهـا لفـت جـورج    ) محفوظ يف السينما، السينما ال تستطيع أن تقـدم روايـات محفـوظ ألنهـا فلـسفية األبعـاد       

يبحث عن الطريق إلى اهللا، وكانت تلك اإلشارة كافية لـي يف تلـك   ) بطل رواية الطريق(انتباهي إلى أن صابر  
 كي أفتح عيني جيداً على ما وراء سطور محفوظ، وقد عمق عندي هذه الرؤية فيمـا بعـد كتـاب     السن املبكرة 

بعني الباحث عن املغزى، وقد تويف جورج قبل أن يكمل عامه اخلامس » محفوظ«جورج طرابيشي، فبت أقرأ  
تـه الثانيـة التـي    واألربعني، واملفارقة أن املوت كان الهاجس األكبر يف كـل مـا كتـب جـورج سـالم، وحتـى مجموع          
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وقــد تــرجم جــورج عــدداً مــن   ) الرحيــل( كانــت تحمــل عنــوان هــذا الهــاجس فقــد ســماها    ١٩٧٠أصــدرها عــام 
تـاريخ  (ملولـود فرعـون، و  ) ابن الفقيـر (أللبير كامو، و) سوء التفاهم(الكتب التي أثرى بها املكتبة العربية، منها   

ملــوليير، ) دون جــوان(حملمــد ديــب، و) ف أفريقــيصــي(، و)الطلــسم(ألوغــست ســتراندبرغ، و) الروايــة احلديثــة
وفيهــا كـذلك هــاجس املـوت الــذي كــان    ) يف املنفـى (وسـوى ذلــك كثيـر، ولكنــه تـرك لنــا روايـة وحيــدة، عنوانهــا      

عـزف  (يالحقـه حتـى متكـن منـه وهـو يف أحـد فنـادق دمـشق حـني جاءتـه نوبـة قلبيـة أودت بـه، ويف مجموعتـه               
لـق علـى املـصير اإلنـساني، وأمـا دراسـاته األدبيـة النقديـة فقـد أغناهـا           يبـرز موضـوع الق  ) منفرد علـى الكمـان    

  ).املغامرة الروائية(بثقافته الواسعة ولعل أهمها كتابه 
لقد كان جورج واحداً من أولئك الذين ال تُمحى صورهم وأسماؤهم من الذاكرة، فلم يـتح لـي أن ألتقـي     

ي إدلب، ومنها إلى دمشق، وكنت حديث عهد يف العمـل  به بعد تخرجي من دار املعلمني، فقد عدت إلى مدينت 
، لكننـي سـعيت ألقــدم العـزاء يومهـا لزوجتـه األديبــة ليلـى صـايا، وألجــري         ١٩٧٧يف التلفزيـون حـني تـويف عــام    

معها حواراً حول أدبه جلريدة تشرين التي كانت حديثـة عهـد يومـذاك، وأحمـد اهللا أننـي متكنـت يف األسـبوع         
من أن أرد جلـورج سـالم بعـض حقـه علـى ثقافتنـا عبـر تكرميـه يف         )  للثقافة يف سوريةبوصفي وزيراً(املاضي  

حلب، وإقامة ندوة نقدية رفيعة املستوى حول أدبه، وفاء ألستاذ كبيـر وأديـب موهـوب اختطفـه املـوت قبـل أن         
  ·يكمل مشروعه
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  حتية لسعدي الشريازي أمام ضرحيه
  
  صباح اخلير يا سعدي(

  دصباح الشعر والوج
  فهأنذا على عتبات أبوابك

  يرحنني مقام العشق
  ويسقيني رحيق احلب والشهد

  وأقطف من مخيلتي رؤى شيراز 
  وأحضن شعرك الوردي

  وأقرأ سورة الشعراء
  على أرواح أترابك

  فهال قمت يا سعدي
  ترد سالم أحبابك

  ومن جاؤوك من حلب
  وسيف الدولة املشتاق للطرب
  يرمن شعرك املخضل بالسغب

   على اإلشراق لقيا وجهك التعبوجنواه
  ترمن يا رفيق الشعر

  فحسب رحيق أشعارك
  رواء من صديد اللهو والكذب

  وحسب ندمي أشواقك
  طواف يف رؤى شيراز
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  أريج من شذا حافظ
  تردد شعره األهواز

  وتنقلها أهازيجاً إلى العرب
  وتسرح يف املدى األحلان

  )فنعصرها ونرشفها رحيق العشق يف حلب
  
  

  )ى دفرت كبار الزواركتبت عل(
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  صديقي حمفوظ عبد الرمحن
  

 يف مسرح احلمراء وسط دمشق، وسيبقى هذا املكان ١٩٧٦كان لقائي األول مبحفوظ عبد الرحمن عام 
أثيـراً يف ذاكرتــي، ألننــي تعرفــت فيــه للمـرة األولــى إلــى كبــار فنــاني العـرب مــن طبقــة الطيــب العلــج والطيــب        

 من املغرب وعز الدين املدني واملنصف السويسي من تـونس، وصـقر الرشـود    الصديقي وعبد الكرمي بورشيد    
وعبد العزيز السريع وسعاد العبد اهللا من الكويت، ونعمان عاشور ومحمـود ديـاب وسـعد أردش وسـعد الـدين       
وهبة وكرم مطاوع من مصر، وسواهم كثير من كـل أحنـاء الـوطن العربـي، وكـانوا يتـألقون يف مهرجـان دمـشق           

ي الذي كان يف منتصف السبعينيات من القرن املاضي عرس إبداع املسرح العربي، وكنت يومها أنغمس املسرح
رويداً رويداً يف أجواء الثقافة واإلعالم، وأجد املسرح أقرب الفنون إلـي، وقـد تحـدثت مـن قبـل عـن مغـامرتي          

، وكنت أتابع الكتابة النقدية يف الناجحة يف كتابة مسرحية تراجيديا أوليس التي قدمتني إلى مجتمع املثقفني
الصحافة، وأحسب أن بعض مقـاالتي لفتـت اهتمـام رؤسـاء التحريـر، ومـا زلـت أذكـر دعـوة الكـاتبني الكبيـرين             
عادل أبو شنب ومحي الدين صبحي لي، كي أتولى الكتابة النقدية الصحفية يف الـصحيفة الناشـئة يومـذاك     

الـسادس فرصـتي للحـضور، وقـد حـضرت مـسرحية الكويـت        وكان مهرجان دمشق املـسرحي    ) جريدة تشرين (
 مـن الكويـت، واكتـشفت أن كاتبهـا     - رحمـه اهللا  -التـي جـاءت بهـا فرقـة صـقر الرشـود       ) حفلة على اخلـازوق  (

مصري اسمه محفوظ عبد الرحمن، ولم أكن أتوقع أن يصبح هذا الرجل املبدع من أحب الناس وأقربهم إلي، 
ماً وليس مجرد كاتب مبدع، وقد توطدت محبتي حملفوظ عبد الرحمن حـني  وأنني اكتشفت فيه صديقاً حمي    

بدأت اكتشافاتي ملوهبته العظيمة تتصاعد يوماً إثر يوم، وأنا أجد الرجل البسيط الهادئ يفاجئ األمة بأعمال 
ضاياهم، أدبية وفنية ترتقي بسوية الذائقة العربية، وتلبي حاجة الناس إلى دراما تستلهم وجدانهم، وتناقش ق

وتقدم لهم املتعة الفنية مشحونة بحب الوطن، وبتمجيد احلرية ونشر ثقافة املقاومة، وكنت بعد أربع سنني من 
تعارفنا األول قد تسلمت إدارة برامج التليفزيون، وما زلت أذكر فرحي حني وجدت بني املسلسالت الواردة من 

من تأليف محفوظ عبد الرحمن، يومها قلت ) احللبيسليمان (مصر إلى التليفزيون السوري مسلسالً بعنوان 
، لكـن  )هو ذا ما حنتاج إليه من استرجاع للشخـصيات ايـدة يف تاريخنـا املـشترك مـع مـصر       (للعاملني معي   

مــن تــأليف  ) ليلــة ســقوط غرناطــة (املفارقــة كانــت أخطــر يف مطلــع الثمانينيــات حــني وردنــا مسلــسل بعنــوان     
 ليلة سقوط بيروت يوم اجتياح شارون لها، وقد قلت حملفوظ، كأنك كنت صديقي محفوظ، فتزامن عرضه مع

ترى ما سوف يحدث، وتنذر قومك وتشحذ الهمم، وأحمد اهللا أن الهمم كانت عالية جداً، فقد نهضت بيروت 
بعد السقوط وعادت مدعومة من دمشق عاصمة للمقاومة العربية التي أرغمت إسرائيل على الهزمية، وكنت 

ت صديقي محفوظ عدة حوارات تليفزيونية مهمة يف برامجي األدبية والثقافية يف التسعينيات، وكان قد حاور
وهـو مـن تأليفـه،    ) ٦٥ناصـر  (يلبي دعوتي بحب واهتمام األخ والصديق، وحني ذهبت إلى مصر ملشاهدة فيلم  

٩ م -بني السياسة والفنون   
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 وأرصـد انطباعاتــه  ليلـة عرضـه األول، كنـت أجلـس إلـى جـوار محفـوظ يف الـصالة، وهـو يتـابع العـرض األول،           
الهادئة، وشاءت املصادفة أن أسهر تلك الليلة حتـى الـصباح مـع صـديقي القـدمي أحمـد زكـي الـذي لعـب دور              

يحدثني بنشوة النجاح ) رحمه اهللا(ناصر، وكنا مدعوين عند صديقنا املنتج الكبير عادل حسني، وكان أحمد   
ط احلـشود، وكنـت أضـحك وأقـول يـا للمفارقـة       كيف رأى عبـد الناصـر للمـرة األولـى وكيـف تـسلق عمـوداً وسـ         

هاأنت صرت عبد الناصر ذاته اليوم، فأما محفوظ فلم أسمع منه تعليقاً على الفيلم الذي أخرجـه صـديقنا       
أنام ملء (الفاضل محمد الفاضل، فهو أميل إلى الصمت حول أعماله، ولعله يردد يف داخله قول أبي الطيب 

) املؤرخ التليفزيوني(، وكنت أصر على أن أسمي محفوظ ) جراها ويختصمجفوني عن شواردها، ويسهر اخللق
يف أحاديثي التليفزيونية عنه، وكنت وال أزال أجد يف أخالقه العالية وحرصه على القيم السامية ما يحفزني 

وا إلى الفخر بصداقته مبا يكافئ إعجابي بإبداعه، فثمة مبدعون كثر مـنحهم اهللا مهـارة الفـن، ولكـنهم حرمـ       
، فأما محفـوظ  )تسمع باملعيدي خير من أن تراه(نعمة األخالق الفاضلة، وهؤالء ينطبق عليهم القول الشهير     

فـإنني أزداد حبـاً واحترامــاً لـه كلمـا رأيتــه وتأملـت طيبتـه وصــفاء سـريرته، ونقـاء نفــسه، ولقـد قـدم محفــوظ            
ي عناها ابن املقفـع حـني سـمى البالغـة     صفحات مهمة من تاريخنا العربي القدمي واملعاصر بلغة فنية هي الت  

، )حفلة على اخلازوق(، و)عريس لبنت السلطان(، وقد كتب يف املسرح أعماالً مهمة جداً مثل )السهل املمتنع(
، وكان بدأ حياته األدبية قاصاً وروائياً، ولكن )بلقيس(، وآخر أعماله املسرحية )السلطان يلهو(، و)السندباد(و

للتاريخ وعشقه له باإلضافة إلى موهبته الفذة أهلته لكي يكون املؤرخ التليفزيوني العربـي   دراسته األكادميية   
بامتياز، فقد كتب سيرة سليمان احللبي وعنترة وامرئ القيس، ومحمد الفاتح، واخلديوي إسماعيل وصفحات 

لسل، ولعل أهم عمل وقدم تاريخ القدس يف فيلم، وتاريخ غرناطة يف مس) بوابة احللواني(من تاريخ مصر يف     
الذي لقي من النجاح ما لم يلق سواه، وبـسويته مـن النجـاح    ) أم كلثوم(قدمه محفوظ للتليفزيون هو مسلسل  

كان فيلم ناصر، لقد قدم محفوظ لألجيال الشابة أجمل صفحات تاريخنا القدمي واملعاصر، باللغة الدراميـة   
  .التي يحبونها
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  سليمان العيسى وجزيرته العربية
  

سـررت بـالتكرمي الــذي أقامـه النـادي األدبــي بالريـاض لــصديقي املبـدع الكبيـر شــاعر العروبـة ســليمان          
، ففي هذا التكرمي من العرفان ما ينبغي )أنا وجزيرتي العربية(العيسى، عبر إصداره ديواناً لسليمان بعنوان   

لـدكتور عبـد العزيـز الـسبيل     أن نشكر عليه أصدقاءنا مثقفي الـسعودية الـشقيقة، وأخـص بالـشكر صـديقي ا         
يـا دار عبلـة إنـي دمعـة     : (حلـسن تقدميـه الـديوان واختيـاره بيـت القـصيد ممـا قـال سـليمان يف جزيـرة العـرب           

حق للـشاعر أن تحتفـي بـه الريـاض ناديـاً      : (عبد العزيز. ، ويقول د)طفرت، ورحت يف شهقة الصحراء أرتحل 
ذي الـذاكرة الـشعرية العربيـة عبــر عقـود، يـصحب ذاكــرة      وثقافـة وعـشاقاً إلبداعـه، فقــد ظـل هـذا اإلبـداع يغــ      

، وال أكـتم القـارئ بـأن مـا أغرانـي بقـراءة الـديوان فـور         )األجيال مع بدء وعـيهم حتـى مراحـل سـنيهم املتقدمـة         
تسلمي إياه، مث الكتابة عنه، هو حب شخصي لسليمان العيسى أكنه له مذ تعرفت إليه قبل أكثـر مـن أربعـني        

البــاً يف دار املعلمــني يف حلــب منتــصف الــستينيات مــن القــرن املاضــي، وكــان يــدرّس األدب    عامــاً، يــوم كنــت ط 
العربــي يف ثانويــة املــأمون مث انتقــل إلــى دار املعلمــني، وكــان فيهــا عــدد مــن كبــار أســاتذة األدب الــذين تركــوا       

ورج سـالم ومــضر  ثقـافتهم يف عقولنـا وهاجـة، وعلمونـا عــشق األدب العربـي، وأذكـر مـنهم خليــل الهنـداوي وجـ         
راغـب، ولــم أحـظ بــأن أدرس علـى يــدي سـليمان ولكننــي كنـت أتطلــع إليـه، فــأغبط نفـسي ألننــي أتعـرف إلــى           
شاعر مبدع كنت أقرأ قصائده يومذاك يف مجلة العربي الكويتية، فأجد يف شعره من العذوبة والسالسة مـا      

أنهـل مـن عـذوبتها إلـى اليـوم، وكانـت       يجعلني أحفظ شعره بيسر، وقد منت بيني وبينه مودة صـافية مـا زلـت        
جتمعنـا سـهرات يحلـق فيهـا بـشاعريته وبروحـه املرحـة الوثابـة، وقـد جتـاوز شـاعرنا اليـوم الـسابعة والثمـانني               
أطــال اهللا عمــره، ولكنــه حــني صــعد قبــل شــهر إلــى خــشبة املــسرح يف حفــل تــأبني شــاعرنا الراحــل محمــود         

لقويـة الوهاجـة، وبـصفاء قريحتـه املتدفقـة، وبوفائـه لـشاعر        درويش لكي يرثيـه أدهـش احلـضور بقـوة نبرتـه ا         
فلسطني، وكنت قد صحبته قبل حني إلى مهرجان للشعر أقيم يف حمص فـأدهش احلـضور بحـضوره، وحـني      
وقــع بــني يــدي كتــاب نــادي الريــاض لــم أســتغرب عنوانــه، ملــا أعــرف عــن عالقــة ســليمان العيــسى بــاجلزيرة           

 انطلقت من اجلزيـرة العربيـة لـتمأل الكـون بإبـداعها، وأمـا شـعراؤها األوائـل         العربية، فهو شاعر العروبة التي  
الكبار فقد انطبعوا يف ذاكرة سليمان مذ كان طفالً يف النعيرية يف ريف أنطاكية يحفـظ تحـت شـجرة التـوت       
 آالف األبيــات مــن أشــعار اجلزيــرة العربيــة، وصــاحبه األقــدم امــرئ القــيس، وقــد راح يبحــث عنــه حائمــاً يف        

إنــي أبحــث عنــك، يف أعمــاق الرمــل األســمر، إنــي أبحــث عنــك، يف الواحــات ويف       (الطــائرة فــوق حــضرموت،  
الدارات، وحيث يطارد فـرس ظبيـاً، أبحـث عنـك، لـست غريبـاً، إنـي منـك وأنـت، بـرغم الفـزع، القهـر، الغربـة،                  

يل التـارك    مني أنت، لكن قل لي أين تخيم يف هذي الصحراء البكر؟ وأين محط رحالـك؟ يـا هـذا ا        لولِـه الـضلّ
  ).إلخ.. كل متاع األرض، كنت رفيقي منذ وعيت
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مـا زلـت أجـري يف دمـائكمُ، مـا زلـت       (ومرة أخرى يقدم سليمان حلفيد امرئ القيس بطاقة منه باسمه   
يال، لــي حـصة يف كــل حــشرجة مـنكم، وليلــي لـيلكم طــوال        ، وأمــا زهيـر بــن أبـي ســلمى فيقــول    )مـلء البيــد ضـلّ

ـا يف احلــي فــوق صــدور األهــل         : (العــشرين علــى لــسان ســليمان   حلفيــده يف القــرن   ـا زالــت رماحهمـ عــبس وذبيــان مـ
  ).تشتجر، أغمد يراعك ال جتدي معلقة فينا وال صرخة ثكلى وال خبر

أيقـظ نفيـرك علّـه يجتاحنـا     : (وأما شاعر النفيـر لقـيط بـن يعمـر فيناديـه سـليمان كـي ينفـر مـن جديـد              
  ).ولعل يابسة الغمائم متطر

يتــابع الــشاعر الكبيــر ســليمان اســتلهام أجمــل مــا أبــدعت جزيــرة العــرب مــن شــعر خالــد علــى        وهكــذا 
مــر الزمــان، فتحيــة ملــن عــرف قــدر شــاعرنا املبــدع، القــابض علــى جمــر عروبتــه، املزدهــي أبــداً بلغتــه وبيانــه       

ــة لرفي   ــدكتورة ملكــة أ     األصــيل، وتحي ــه الباحثــة ال ــديوان مبــا يكــشف عــن عمــ        قــة درب ــيض التــي قــدمت لل ق ب
  .معرفتها جلذوة الشاعرية يف قلب سليمان
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  حتية إىل صديقي الشاعر يوسف املدفعي
  

هو خفقان قلب ينبض باحملبة واحليوية ) ولهان(ما دام الشعر هو النبض احلي وراء البيت، فإن ديوان   
ة ورقــة، الــسفير األديـب العــذب يوســف املـدفعي، يتــدفق شــاعري   ) الولهــان(والعـشق إلــى حــد الولـه، وشــاعرنا    

وينثــال الــشعر علــى شــفتيه حلنــاً يغنــي للحيــاة موســيقا قلبــه املفعــم مبحبــة النــاس لــه، وبحبــه لهــم، وبوجــد           
ؤ علــى       اإلمــارات املعــرش يف وجدانــه قــصائد تتفــتح فيهــا صــبوة تعقــد مــع الــشام زفــاف الياســيمن أللــق اللؤلــ

بر مـن أرض اإلمـارات اخلـصبة    شطآن أبو ظبي ودبي والـشارقة ورأس اخليمـة وعجمـان وأم القيـوين وكـل شـ        
باحملبة، حيث الهوى الشامي يعـانق األلـق، ويفجـر يف وجـدان الـشعراء مخـزون إبـداع عروبـي أصـيل، يجـد يف            

  .الشعر مسراه إلى عناق الكون العظيم
وأشــعار صــديقي أبــي محمــد، تــشبه طبعــه الــصايف الــسمح، فهــي يف صــورها واســتعاراتها وكناياتهــا             

ألن ) وال حوشــي يف اللفــظ وال غريــب  ( نفــسه، وســر اجلمــال بــساطته، فــال تعقيــد     البالغيــة بــسيطة بــساطة 
الشاعر ينهل من صفاء روحه، ومن صدقه يف التعبير عـن مكنـون فـؤاده، ويطلـق مـن عميـق وجدانـه موسـيقاه           
الداخلية الراقصة مع الفرح املتألق باحلب، وهو حب ميـازج الـوطن مـع احملبوبـة فـال تـدري وأنـت تقـرأ شـعر           

وسف أي حسن يثير شهيته للشعر، ولكن عشقه للجمال يبقى الطاغي يف كل نبرة حية ترسـل خفقاتهـا وراء     ي
  .أبياته

وال أريــد هنــا أن أدخــل مــوازين النقــد الــصارمة إلــى حجــرة الــشاعرية الفاغمــة بالطيــب، فحــسبي أن        
  . التجربةأتأمل عفوية اإلبداع حني يتحرر من تلك القوانني الصارمة التي تحد من خصوصية

وال أكتم القـارئ أن شـهادتي بـشعر صـديقي يوسـف مـسكونة بعميـق مـا بينـي وبينـه مـن صـداقة ومـودة               
وتـآلف وطنــي وشــاعري وموسـيقي وجمــالي، وتلــك الـسمات يف صــلتنا تحجــب قواعـد النقــد، وتطلــق مــشاعر        

ومـاذا لـو أن هــذه   اإلعجـاب التـي يخـتلط فيهـا تقـومي الــنص مـع تقـومي مبدعـه، فـال أدري أيهمــا يحكـم رأيـي،            
  القصائد لم تكن من شعر يوسف؟

أترانـي كنـت أجـد فيهـا مـا أجـد مـن صـفاء وصـدق وأسـمع مـا خلـف أبياتهـا مـن نبـضات قلبـه املـسكون                  
باحملبة والعشق املطلق من كل عنان، أم أنني سأمسك سـكني الناقـد وأبـدا تـشريح القـصائد وتقطيعهـا باحثـاً          

  عن موطن ضعف أو مكمن قوة؟
حسبي أن أعيش مع صديقي الشاعر رحلته العذبة على أجنحة موسيقاه التي ترمن للحياة أجمل لقد كان 

ما يطلق قلبه من أحلان، وإذ أهنئه بصدور مجموعته الشعرية هذه، فإنني أترقب أن يطلق املزيد من األحلان 
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  .التي تتراقص يف وجدانه، معبرة عن نشوته الكبرى بالفن، وعشقه له
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  شامفريوز   ال
  

لم يغن للشام مبدع أعذب مما غنت فيروز، ولم تعطـر الـشام سـالماً أطيـب شـذاً ممـا عطـرت لفيـروز،           
 تتفجـر مـن جنـون الـشعر يف عبقـر، كمـا أبـدع سـعيد عقـل لغـة عربيـة             يعقل، بعد نـزار قبـاني، شـاعر لغـة        ولم

ام، وعندلــة الزهــر، اجلـذر والــسنام، يــضوع منهــا العــشق للــشام، وهــي تنقــل وجــع الصفــصاف، واعــتالل اخلــز    
وتــصفيق اليمــام، والــسكب مــن خمــر احلــضارة للــشرق الظــامئ حتــى اجلمــام، ولــم يلحــن موســيقيون نــشيد          
أرواحهـم كمـا حلـن الرحابنـة، حـني غنـوا لدمـشق معتــق النغمـات البـيض يف ليـل األماسـي، وحبـاً يتـشهى لقــاء              

طيــب ( حــضروا، وهمهــم يحملــه قلــب  الــصيف آن الكــرم يعتــصر، فاألهــل يف الــشام هــم األحبــة إن غــابوا وإن  
يقرأ مجد الشام يف الوجدان، قبل أن يقرأه يف الكتب، ويجد يف ترابها من الطيـب والطـرب مـا يطلـق      ) القلب

روعة األحلان، فأين يف غير شام يطـرب احلجـر؟ واألهـل يف الـشام ويف لبنـان قـد نهلـوا معـاً، وتغـذوا مـن ثلـج             
لهو بالريح يف احلقب، وكيف ال يتوحد الـشعبان وصـوت الـشاعر ينهـل     حرمون، وهو يشمخ بالعز يف القبب، وي 

مـن بـردى مثلمــا ينهـل النهـر مــن سـحاب لبنــان، لقـد وحـدتهما حــضارة هـي يف الـشام هــوى، ويف لبنـان أغنيــة             
وراح، وصـمود أهــل الــشام مــن ضــحوا وراحــوا، جعلــوا مــن دمــشق بوابــة التــاريخ تحرســها الرمــاح، وقــد حمــل      

لته الشام سيفاً يف القلم، ولم تكن أشـعار سـعيد عقـل ومـا قالـه يف      الشاعر بيروت يف      صوته ونغمه، مثلما حمّ
الــشام ســيمأل الــدنيا ويجتــاح الغمــام، لــوال أن فيــروز غنتــه بلحــن رحبــاني ســكب اخلــالق فيــه أســرار إبداعــه       

    .العظيم
ــابي الغنــاء، ســنباطي القــصيد، لكننــي حــني       ســمعت صــوت  ولقــد درجــت يف مراتــع الــصبوة يف بيــت وهّ

فيـروز مـن إذاعـة دمـشق ألول مـرة، وجــدت فيـه مـا يـدهش، فهـو حلـن جديــد علـى الـرغم مـن كونـه ينهـل مــن                 
أحلان القرى واألرياف، لكنه ميعـن يف البـساطة حتـى يـصير لـه عبـق رغيـف اخلبـر الطـالع مـن جـوف التنـور،               

بــاً وعـشقاً، وفيــروز تغنــي شــعر   وتـسمع يف اللحــن والــصوت والكلمـات مــا يتجــاوز األذن إلــى القلـب، فــيمأله ح     
  حبيتــك تنــسيت النــوم  (العاميـة الــذي توشــك أن تخــاف منـه علــى الفــصيح كمــا خـاف شــوقي مــن شــعر بيـرم        

، ولكـن فيـروز والرحابنــة سـرعان مـا يبـدعون مــن      )يـا خـويف تنـساني، ســمرا يـا أم عيـون وسـاع، وســتي ياسـتي       
مر بي يا واعـداً وعـدا مثلمـا النغمـة     (مق بساطته الفصيح أو يختارون منه ما يشهد على عبقرية الشعر يف ع 

من بردى، أعطني الناي وغن، قد أتاك يعتذر، ال تسله ما اخلبر، ال تسألوني ما اسمه حبيبي، أخـشى علـيكم    
، وأدرك أن ذائقة جديـدة يف الفـن قـد ولـدت، فأعـشق غنـاء       )ضوعة الطيوب، إلى آخر ذلك مما ليس له آخر  

هوة الصباح على مدى العمر اجلميل، ونداء الشوق يف الوجدان، فإذا كنت نائياً فيروز ويصير صوتها رحيق ق    
عن الشام، وجدت يف صوتها وطني، وكنت كلما عاد الصيف متئـداً، يعـود بـي إلـى دمـشق اجلنـاح، ويـصرخ يف          
احلنني، فأهرع إلى مسرح املعرض أبحث عن بطاقة حلضور فيروز، وحلمـي أن أراهـا وهـي تـسكب يف قلـوب        
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اقها نشوة اإلبداع اإللهي، وال تزال مسرحيات الرحابنة يف ذاكرتي أعذب وأجمل ما نعمـت مـن فـرح الفـن      عش
يف املسرح، حضرت ناطورة املفاتيح وتعرفـت عـن قـرب إلـى عاصـي وإلـى منـصور، ووددت أن يـأتي يـوم أقـول               

 ذاك اليوم حـني أخبرنـي   فيه لفيروز شكراً ألنك طيبت عيشنا، وزركشت حياتنا، وجعلتها أحلى وأطيب، وجاء  
بـأن فيـروز قبلــت   ) وكــان مـديراً لهيئـة اإلذاعـة والتليفزيـون    (الـصديق العزيـز فـؤاد بـالط منتـصف الثمانينـات       

دعــوة هيئتنــا لتكرميهــا، ورحــت أســتقبل فيــروز وبــصحبتي كــاميرات التليفزيــون، وفوجئــت بــأن ســيدة الغنــاء        
ولكننـي لـم أفاجـأ مبـا وجــدت     ) شــآم أهلـوك أحبـابي  (تخـشى الكـالم أمـام الكـاميرات، وكـان حـسبها أن قالـت        

عند فيروز من مرح الروح، وعذوبة احلضور، وكنت قد حظيت بصداقة أعتز بها مع منـصور الرحبـاني، ذاك       
املبـدع الكبيـر الـذي جمـع ذروة مـن مواهـب الـشعر واملـسرح والـتلحني، وأرجـو أن نوفـق هـذا العـام إلـى تقـدمي                

، أمــا املبــدع الرحبــاني الثالــث إليــاس فهــو العــذب الــذي يقطــر إبداعــه عــسالً      رائعتــه عــن زنوبيــا ملكــة تــدمر  
مصفى، وكنـت حـني أسـأل عـن اخلالفـات الـسياسية املفتعلـة بـني بعـض اللبنـانيني وسـوريا، تلـك التـي يـراهن                 

 ال أنـت حبيبـي والربينـا   (ويحلـون محلهـا   ) سـوا ربينـا  (عليها بعض احلاقدين علينا معاً ومـن يكرهـون أن نغنـي     
مادام شعب سوريا يباكر الصباح بصوت فيروز، وما دام شعب لبنـان يـسهر إلـى الفجـر علـى       : أقول لهم ) سوا

صـوت صـباح فخــري، فـال خـوف علــى عميـق مـا بــني سـوريا ولبنـان مــن حـب أبـدي، يتجــدد اليـوم ويـشتد مــع               
 الطـرب، شـآم   طابـت الـذكرى فمـن راجـع بـي، كمـا العـود إلـى        : (صوت فيروز، ويف وجداننا يطيـب قـول سـعيد     

، واليوم ترحب الشام بفيروز التي لـم تغـادر وجـدانها يومـاً وسـتبقى      )أهلوك إذا هم على نوب، قلبي على نوب  
  ).قد غبت عنهم وما لي يف الغياب يد، أنا اجلناح الذي يلهو به السفر(فيها تردد اعتذار غيابها احلاضر 
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  جمد الفن

  

علــى ) صــح النــوم( عرضــها املــسرحي الغنــائي البهــيج  أعــود إلــى احلــديث عــن فيــروز بعــد أن حــضرت   
الـذي قـدمت فيـه فيـروز هــذه     (مـسرح دار األوبـرا الـسورية يف دمـشق، وهـي علـى مقربـة مـن مـسرح املعـرض           
واملـسرحان يقعـان علـى ضـفة     ) املسرحية قبـل سـبعة وثالثـني عامـاً كمـا قـدمت فيـه جـل مـسرحياتها الـشهيرة           

مر بي يـا واعـداً وعـداً، مثلمـا النـسمة مـن       (و) رد لي من صبوتي يا بردى (بردى الذي غنت له أيام عزه املائي  
وقـد شـح املـاء يف بـردى     ) أنـا صـوتي منـك يـا بـردى     (وغازلته حني اعتبرت صوتها نغمة من خرير مائه     ) بردى

ونضب، لكن حـب الـسوريني لفيـروز ونـشوتهم بـصوتها الـساحر لـم يجـف ولـم ينـضب، وأكـاد أشـعر أن متعتـي                  
روز على املسرح بعد غيـاب طـال، ال يعادلهـا شـعور بـالفرح الفنـي إال متعتـي مبجـد الفـن، حـني وقـف            برؤية في 

فضالً عن احلـضور الـشعبي والنخبـوي الـساميني، يـصفق دقـائق       ) وفيه حضور رسمي رفيع الشأن  (اجلمهور  
لعـذب الطـاغي   تطول وتطول، وفيروز تشمخ وتنتشي كما جمهورهـا املمجـد لفنهـا الرائـع، متألقـة بحـضورها ا        

على املسرح األنيق الذي تألألت أضواؤه، فكان ضوء النشوة واإلكبار للفن العبقـري أكثـر إبهـاراً وسـطوعاً مـن        
ضيائه، تلك حلظـة أحسـست فيهـا بعظمـة الفـن حـني يكـون مكونـاً لوجـدان الـشعب، وقـد التفـت إلـى زوجتـي                   

) يــال تنــام ألدبــح لــك طيــر احلمــام   (يــروز حــني ابتلــت عينــاي بالــدمع نابعــاً مــن أعمــاق الوجــدان حــني غنــت ف    
فوجـدت دمـوع زوجتـي تبلـل عينيهــا، ألن هـذه األغنيـة هـي هدهـدة أغانينــا ألطفالنـا قبـل نـومهم، تـذكرنا بهــم              
حني كانوا أو كن يف عمر البراعم ندندن لهم أو لهن، كما دندنت لنا أمهاتنا، وفيروز اليوم تـصير أمـاً ألجيـال      

 ورجـــاء أن تبقـــى تلعــب دور قرنفـــل الـــصبية الريفيـــة املشاكـــسة، التـــي تحمـــل    متالحقــة، وحنـــن نقبـــل بنـــشوة  
الشمسية التي تقيها احلر واملطـر ألن بيتهـا بـال سـقف، وهـي تنتظـر أن يـصحو الـوالي مـن نومـه، فيخـتم لهـا               
، على عريضتها باملوافقة على بناء السطح، لكن الوالي ينام شهراً، فإذا صحا ال يخـتم أكثـر مـن ثالثـة طلبـات       

ألن يــده تتعــب، وختمــه اخلــشبي مــوروث مــن أجــداده الــذين يحمــل صــورهم الكاريكاتيريــة املــضحكة، وتكــاد         
تتوقف احلياة يف القرية ألن الوالي ال يختم، فحني أخذه النوم وهـو يف سـاحة القريـة تقـرر قرنفـل أن تـسرق         

لـذي أخـر لهـا صـنع حـذائها،      اخلتم، وسرعان ما تختم كل معامالت أهل القرية، عدا طلب شـاكر الكنـدرجي ا    
ولكنها تخـشى بقـاء اخلـتم معهـا، فترميـه يف البئـر، ويـضيع احلكـم، بـضياع اخلـتم، وتعتـرف قرنفـل بأنهـا هـي                 
التي سرقت اخلتم، فيحكم عليها الوالي بأن تتيه على ظهر فرس وحشية، فتطلب الرحمـة ويطلبهـا لهـا أهـل         

ن الـوالي يـصحو نـوم ضـميره فيـسلمها خـتم احلكـم، وتبـدو         القرية، وتنزل إلى جوف البئر وتستعيد اخلتم، لك 
جماليـة املـسرحية يف بـساطتها، ويف عذوبـة أغانيهـا، وقـد كـان يف صـدارة الـصف األول بـني احلـضور صـديق             



-١٠٩- 

وقـد  !) مـا أروع مجـد الفـن   (الفن األسـتاذ فـاروق الـشرع الـذي وقـف طـويالً يـصفق، وكنـت إلـى جـواره أهمـس              
وكــل (ه احلــضور، وكــان األقــرب إلــي بــالطبع زوجتــي التــي تحفــظ املــسرحية     رحــت أتأمــل فــرح الفــن يف وجــو  

عن ظهر قلب حواراً وأغنيات، ورأيت تهلـل وجـه صـديقي الفنـان املبـدع الـدكتور سـعد اهللا        ) مسرحيات فيروز 
وهو أبرع من تحـدث عـن املوسـيقا والغنـاء علـى شاشـات التليفزيـون، وقـد تبادلنـا          ) وزير السياحة(آغا القلعة  

تعبير عن ألق الفرح مبجد الفن، كما رأيـت نـشوة النـاس وهـم خـارجون مـن املـسرح كـأنهم يفيقـون مـن حلـم             ال
سحري أسطوري، ويبدو لي مجد الفن عظيماً حني أجـد فيـروز، كمـا صـباح فخـري ووديـع الـصايف، يـزدادون          

أن مجــد الفــن ميــنح  شـباباً مــع تقــدم العمــر، ومــا زالــوا يتــألقون ويتـدفقون حيويــة علــى خــشبة املــسرح، ذاك      
  .صاحبه من النشاط وقوة احلضور، ما يجعل هزار شباب الفن يبقى صداحاً

١٠ م -بني السياسة والفنون   
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  حبرية البجع   دمشق
  

أهو سحر املوسـيقا التـي أبـدعها بيتـر تشايكوفـسكي، أم سـحر اجلمـال الـذي يتقـاطر ذوبـاً مـن أصـابع               
أن متور وأن تطير على أجنحة النغم، الراقصات وهن تسكنب اللحن من راحاتهن، وتتركن ألجسادهن الرشيقة 

وأن تحلق إلى ملكوت الرؤى احلاملة، فتقابل السحر الشرير بسحر اخلير واحلب والفن الرفيـع، أم هـو توقنـا      
إلى الطفولة وإلى حكايـات اجلـدات، حـول األميـرة التـي أوقعهـا الـساحر الـشرير يف فـخ سـحره، فحولهـا إلـى              

حلـب حـني جتـد فتاهـا العاشـق املـدنف الـذي يفتـديها، أم كالهمـا معـاً           بجعة، ولن يفك سحر الشر إال سحر ا  
وهما تنهالن من أقاصيص ألـف ليلـة وليلـة شـاعرية احللـم اـنح، وصـوفية احلـب العـذري، ورؤيـة احللوليـة             
للجسد حني تصير األميرة بجعة طوال النهار، فال تعود بشراً إال يف الليل، إنها حكاية أسطورية جند مناذجها 

ألروع يف أقاصيــصنا الــشعبية، ويف محكياتنــا الــشفوية، ولكــن اإلبــداع املــضاف مــع فــن الباليــه جــاء مــع بيتــر     ا
تشايكوفسكي، حني صاغ هذه احلكاية البسيطة املفعمة باجلمال والشاعرية، أحلاناً وموسيقا، وقد ألفها عام 

اجلمــال النــائم، وكــسارة البنــدق،  (ل وهـو مؤلــف العديــد مــن الباليهــات واألعمــال األوبراليـة الــشهيرة مثــ    ١٨٨٧
ولــه أعمــال ســيمفونية شــهيرة، ومؤلفــات غنائيــة، وافتتاحيــات     )  وغيرهــا والبنــت البــستوني ويفغينــي أنــيغني، 

سيمفونية لهملت وروميو وجولييت، ولعله أشهر مؤلف موسيقي أجنبته روسيا، ولقد أتيح لي أن أستمتع بباليه 
اضي استضافت دار األسد فرقة مسرح البولشوي الروسي الذي قدم هذه بحيرة البجع مرتني، ففي العام امل

الباليه الرائعة، ويف هذا العام استضفنا فرقة البولشوي البيالروسي ضـمن برنـامج أيـام الثقافـة البالروسـية        
 وهــو عــام احتفاليــة دمــشق عاصــمة للثقافــة    ٢٠٠٨عــام ) أبريــل(التــي افتتحناهــا يف دمــشق منتــصف نيــسان   

 وقد رغبت أن تشاركنا يف احتفاليتنا دول صديقة عديدة، كانت أولها جمهورية بيالروسيا، وقد ضمت العربية،
هذه الفعاليات باإلضافة إلى عرض بحيرة البجع معرضـاً فنيـاً تـشكيلياً شـارك فيـه خمـسة فنـانني كبـار، مـن              

ة واللونية وقدمت منوذجاً فذاً وقد تنوعت مدارسهم الفني) فاليدمير(أبرزهم نقيب الفنانني البيالروس السيد 
لإلبداع التشكيلي يف بيالروسيا، وأعود إلى بحيرة البجع، ألحيي هذه الفرقة الراقية التي قـدمت لنـا ليلـة ال        
تنسى من سحر الفن وألقه، ولقد قرأت الكثير عن تشايكوفسكي، وأثارني أن أعرف أن أكثر أعماله املوسيقية 

حلة تعيسة من حياته، فكان يعوض عن أحزانه بنشر الفرح الفني، وقد انتشر بهجة هي تلك التي ألفها يف مر
هذا الشعور بفرح الفن وأضاء يف عيون املتفرجني الذين قابلوا الفرقـة بالتـصفيق احلـار مـرات عديـدة، وهـم        

 مـن  يعبرون عن نـشوتهم بهـذا الفـن العريـق يف أوروبـا، احلـديث يف بالدنـا، اجلديـد علـى ثقافتنـا، علـى الـرغم              
بداياتنا املتواضعة فيه منذ أعوام قليلة، فلدينا مدرسة للباليه يف أكادميية املـسرح، لكنهـا لـم تـصل بعـد إلـى           
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  .السوية التي نرجوها، مع أن بعض من درسوا فيها صاروا عماد فرق راقصة راقية واعدة
ر عرضــها علــى ولقـد أســعدني أن أجــد إقبـاالً ضــخماً مــن جمهورنــا املثقـف، فقــد نفــدت البطاقـات فــو      

اجلمهور، وبات البحث عن بطاقـة عمليـة شـاقة، ممـا يـدل علـى ارتقـاء الذائقـة الفنيـة، ووددت لـو أن بوسـعنا              
متديد أيام العرض كـي يتـاح لكثيـر مـن عـشاق هـذا الفـن أن يحـضروه، لكـن الفرقـة مرتبطـة مبواعيـد أخـرى                

عت يف كـل بلـداننا العربيـة، ولـئن كانـت أيـام       عبر جولة واسعة، ويبدو أن الذائقة العربيـة لفـن األوبـرا قـد اتـس      
الثقافة البيالروسية قد حققت أهدافها وتركت أثراً فنيـاً راقيـاً يف نفوسـنا، فالبـد مـن أن أمثـن زيـارة الـسيد           

 وأن اشــد علــى يــد الفنــان املبــدع    رأس الوفــد الفنــي، فالدمييــر ماتــشيفتوك وزيــر الثقافــة البيالروســي علــى    
 وقد أكدنا يف مباحثاتنا مع الوفـد البيالروسـي علـى أهميـة اسـتمرار التبـادل الثقـايف        يليزاريف مدير الفرقة،  

  .بني بلدينا، لتحقيق التفاعل األعمق بني شعبينا، ألن الثقافة هي جسر التواصل األمنت بني الشعوب
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  صقر قريش
 

وهو إنتاج (عربية  أمتعني عرض صقر قريش الذي قدمته فرقة إنانا احتفاء بدمشق عاصمة للثقافة ال
وأجـدني منـدفعاً للكتابـة عنـه، ألننـي أجـد هـذا        ) مشترك بني وزارة الثقافة ووزارة السياحة وأمانة االحتفالية  

العمل املسرحي الغنائي الراقص أهم ما قدمته دمشق من عروض وأنشطة يف هذا العام لكونه يعرض سـيرة    
 الـشرق العربـي والغـرب األوروبـي، حيـث مـا تـزال        تواصل ثقايف هام حققه صـقر قـريش واألمويـون عامـة بـني         

شواهد األندلس حية تحكي تاريخ ازدهار حضاري رفيع الشأن يشكل اليوم إرثاً مشتركاً بيننا وبني أصدقائنا 
 .األسبان

وصقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، خرج من سورية هارباً من بطش العباسيني، ومتكن 
والـي  ) الفهـري (ل العربي اإلفريقي، حيث أخواله الذين حموه ودافعوا عنه أمام حملة من الوصول إلى الشما  

املغرب الذي سعى إلى القبض عليه تقرباً من العباسيني، وتستعرض مسرحية صـقر قـريش املرحلـة األخيـرة      
هنـا تبـدأ   من العهد األموي حتى سقوط الدولة، وإعالن أبي العباس أنـه لـن يتـرك علـى ظهـر األرض أمويـاًُ، و        

املطاردة وينجو عبد الرحمن بينما ميوت شقيقه فيبقى وحيداً، وتتابع املسرحية رحلته إلـى سـيناء ومنهـا إلـى      
مصر مث إلى املغرب العربي، مستفيدة من اإليقاعات الراقصة واملوسيقا والفولكلـور واألزيـاء التـي يتخـصص         

أحــدث التقنيــات املـسرحية، مــستعيناً بفــن   بهـا كــل بلـد عــن ســواه، وقـد اســتخدم جهــاد مفلـح مخــرج العـرض        
األكروبات الصيني الذي سبق أن تابعناه معاً وأعجبنا به يف أثناء مشاركتنا يف مهرجان الفنـون العربيـة الـذي     

 وبدت هذه التقنية رافداً هاماً للتشكيل املسرحي والراقص الذي أدهش به ٢٠٠٦أقيم يف بكني وناجنني عام     
ير املمثلون على ارتفاع عشرين متراًُ وينزلون من سماء املسرح وفـضائه إلـى خـشبته    جهاد املتفرجني حيث يط 

عبر متابعة مبهرة من اإلضاءة، وقد وظف جهاد هذه التقنية توظيفاً درامياً غير مجاني، بـدا ذلـك يف مـشهد      
تـستر، ألنـه   الهروب األول مـن نهـر الفـرات حيـث طـار املمثـل يف الفـضاء، ويف ذلـك تعبيـر أجمـل مـن الهـرب امل             

  .يوحي بالصعود الرحب الذي جتسده هذه اللحظة من حياة عبد الرحمن
كمــا أفــاد املخــرج مــن إمكانــات اخلــشبة اخلاصــة التــي يعــرض عليهــا حيــث ميتــد املــسرح علــى عــدة              
مــستويات، يف كــل مــستوى منهــا حــدث مــواز، يقــدم متابعــة للحــدث بــشكل يعتمــد علــى تنــسيق اجلماليــة مــع       

 الشكلي، ولم تكن الرقصات يف تشكيالتها مجانية، أو تزيينية فقد مكنت مـصمم الـرقص مـن    الرغبة باإلبهار 
وقـد بـدا   . التوظيف املوضوعي للفنون الشعبية املعروفة عند كل بقعة جغرافية من مسار رحلة عبد الـرحمن     
الـذي أقـام   ناجحاً ما سعى إليه العرض من التكثيف الدرامي فخالل ساعة وعشر دقائق تقـدم رحلـة الـصقر     

دولـة بنــي أميــة عبــر أهــم محطاتهــا وأبــرز مــا كــان فيهــا مــن أحــداث دون اإلخــالل بالــسرد التــاريخي، ولكــون       
ــا تقــوم املوســيقا            املــسرحية استعراضــية راقــصة فإنــه يــصعب أن جنــري عليهــا معــايير املــسرح العــادي، فهن

فنون الباليه عبر الرشـاقة والقفـزات يف   واألغنية واحلركة الراقصة التعبيرية مقام احلوار، ويفيد املمثل من   
الهواء بدل االعتماد على احلركة املسرحية التقليدية، وقد برعت الفرقة كلها يف الـرقص واألداء وهـي فرقـة        
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وأرجـو أن  . مجربة قدمت العديد من األعمال الناجحة مثل هواجس الشام وجوليا دومنـا، والـسندباد وزنوبيـا     
فيراً لثقافتنا إلى بلدان أوروبا، وأن نبـدأ مـن قرطبـة حيـث مملكـة عبـد الـرحمن        يتاح لنا إرسال هذه العمل س  

الداخل التي استمرت مثانية قرون وباتت آثارها العظيمة يف مسجد قرطبة األكبر يف العـالم اإلسـالمي كلـه،        
الــديني ومكتبتهــا األشــهر يف التــاريخ الوســيط، والرقــي العلمــي الــذي تحقــق فيهــا، وروح التعــايش والتــسامح       

والعرقي، مآثر خالدة جديرة بأن تستلهم لبناء مستقبل ثقايف يحقق مـا تـسعى إليـه دول حـوض املتوسـط مـن         
  .اتحاد ثقايف وتكامل اقتصادي لصالح شعوبنا جميعاً
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  أبو حليمة واألحداث األليمة

  
 حـني بـدأناه   كنا على موعد مع مهرجان الشباب املسرحي الرابع الذي استعدنا ألقـه قبـل أربـع سـنوات        

يف إدلــب، مث تابعنــاه يف احلــسكة، ويف العــام املاضــي أقمنــاه يف دمــشق لكونهــا عاصــمة الثقافــة العربيــة، ويف      
مطلـع أبريــل احلـالي افتتحنــا الـدورة الرابعــة يف طرطـوس، وكنــا خططنـا أن يكــون املهرجـان احتفــاء بالقــدس         

نبحـث عـن نـص فلـسطيني لعـرض االفتتـاح، وعنـد        لكونها عاصمة الثقافة العربية هـذا العـام، وكـان علينـا أن         
التـشاور اقتــرح مــدير املــسارح الــدكتور عجــاج ســليم عــرض مونودرامــا لفرقــة فلــسطينية قادمــة مــن القــدس      

وكانــت مغــامرة أن نقــدم عمــالً يقــوم بــه ممثــل واحــد، إن أخفــق يف اجتــذاب اجلمهــور فقــد        ) الــرواد(اســمها 
كننـي فوجئـت مبـستوى فنـي رفيـع يفـوق مـا توقعـت، فقـد فاجأنـا           خسرنا جناح املهرجان يف عـرض افتتاحـه، ل    

العرض من حلظاته األولى بجرعة قوية من السخرية املتهكمة املرة حني بدأ نشرة أخبار مفبركـة تحكـي عـن      
حصار اجليش الفلسطيني ملستوطنة صهيونية، وعن صواريخ شاس التي تحـاول فـك احلـصار، كانـت النـشرة       

ج اضحك هذا الصباح لكن الضحك املأساوي سرعان ما ازدادت فيه جرعـة مـرارة   التي نسمعها ضمن برنام    
السخرية فتحولت إلى حزن عميق حني بدأ أبو حليمة بروايـة العـذاب النفـسي واملعيـشي الـذي عانتـه أجيـال         

ض  ومـا تـزال هـذه املعانـاة تـزداد يومـاً بعـد يـوم، وكـان اإلدهـاش الـذي قدمـه العـر             ٤٨الالجئني منذ نكبة عـام      
وقــد حييتــه علــى خــشبة  ) إســماعيل دبــاغ (نابعــاً مــن بــساطة األداء الــذي قدمــه املمثــل الوحيــد يف املــسرحية    

املسرح بعد انتهاء العرض، وقلـت لـه أنـت تنـوب عـن فرقـة مـسرحية كاملـة، وأنـا أشـير هنـا إلـى هـذا العـرض                
 لكنـه كـان غنيـاً جـداً باإلبـداع،      ألكرر التحية لهذه الفرقـة املـسرحية التـي متكنـت مـن أن تقـدم مـسرحاً فقيـراً         

وآيتــه البــساطة والــصدق والــشفافية، فــال أعبــاء إنتاجيــة، وال حاجــة ملــساعدات وميزانيــات ضــخمة، فحتــى          
الديكور كان حقيبة وطاولة وحولهما موهبة املمثل الذي استطاع جذبنا للمتابعة على مـدى سـاعة وهـو يـروي      

بكـي ويـضحك،          لنـا قـصة معاناتـه بأسـلوب مـرح سـاخر، متتـزج ف        يـه املأسـاة بـالتهكم، وتلـك مزيـة الفـن الـذي يُ
بـشراء حـذاء وهـو يف مخـيم لالجـئني      ) حـني كـان طفـالً   (فأما احلدث الرئيس فهو استعراض حلم أبي حليمة  

) وهـو عـشرون قرشـاً   (يف بلد عربي، وحني أوشك أن يتحقق احللـم ومتكنـت أمـه مـن أن تـوفر املبلـغ املطلـوب          
تها، وجد الطفل احلالم أن البائع املغربي لم يبق لديه إال فردتا حـذاء للقـدم اليمنـى،    استدانت بعضه من جار  

ويتحول احلذاء إلى قضية، ويف براعة عفويـة ينتقـل املمثـل مـن شخـصية إلـى شخـصية، ويـروي انتـسابه إلـى             
يـدعى  اجليش وينتقد بقسوة تحوله إلى ماسح أحذية ألحد الـضباط، وعجـز اجلـيش عـن دفـع مرتبـه، ولكنـه         

  .إلى حفل تكرمي له بوصفه محارباً قدمياً ليقلد وسام اجلمل الصبور
ولست يف وارد كتابـة نقـد مـسرحي للعـرض، فهـو يحتـاج إلـى دراسـة متأنيـة تبـرز مكـامن اجلمـال التـي               
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أراها باختصار نابعة من البساطة التي أشـرت إليهـا، ومـن العفويـة والـصدق، ومـن براعـة األداء، وقـوة ضـبط           
 املسرحي، لكننـي أؤكـد ضـرورة اسـتلهام التجربـة مـن مـسرح بـسيط عميـق غيـر مكلـف، فحـني تتـوافر                  اإليقاع

. املوهبـة الـصادقة فـال حاجـة لإلبهـار الـشكلي الـذي يــسعى إليـه بعـض املخـرجني للتعـويض عـن فقـر اإلبــداع             
الــدباغ ولقـد علمـت أن أصـل املـسرحية قـصة للكاتـب الفلــسطيني طـه محمـد علـي، أعـدها الفنـان إسـماعيل             

والشاعر املثقف جنوان درويش الذي كان دراماتورغاً يف العمـل، واملفاجـأة أن املخـرج هـو اإلسـباني مـن أصـل          
ــو  (فلـــسطيني  ــاكوب إمـ ــضية          ) جـ ــم القـ ــشط يف دعـ ــه ينـ ــفره ألنـ ــواز سـ ــادروا جـ ــرائيليني صـ ــت أن اإلسـ وعلمـ
 البـسيط ماديـاً الغنـي دراميـاً،     ولئن كنت أقترح على الشباب أن يستلهموا جتربة املسرح الفقيـر     . الفلسطينية

فـإنني أجــد فكـرة اقتبــاس عمـل مــسرحي مـن قــصة أو روايـة جتربــة أخـرى جــديرة بـأن يفيــد منهـا املبــدعون           
ولقد قرأت بعض اآلراء التي عتبت على العمل ملبالغتـه  . الشباب لتجاوز مشكلة غياب النص املسرحي اجليد  
ملـسرح أن ينبـه إلـى مـا هـو سـلبي وأن يـسلط الـضوء علــى         يف تـصوير اجلوانـب الـسلبية، ولكننـي أجـد مهمـة ا      

 .املعاناة، فأما اإليجابيات فحسبها ما تخصها به وسائل اإلعالم من مديح
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  السمنهرور
  

ــوم اخلمـــيس          ــرا يف دمــشق ي ــة يف دار األوب ــام الثقافيـــة اإلماراتي ــاح األي  ١٣/١١/٢٠٠٨كــان عــرض افتت
اإلمـاراتيون مــن سـوية عاليـة يف التقنيــة واألداء املـسرحي، فقــد      معبـراً عـن حيويــة مـا وصـل إليــه املـسرحيون      

أخبـار  (اختار صديقي الفنان إسـماعيل عبـد اهللا نـصاً جمـيالً للكاتـب الـسوري عبـد الـرحمن حمـادي بعنـوان               
، وقدم له إعداداً مسرحياً جديـداً أضـفى عليـه نكهـة إماراتيـة يف اللهجـة       )سمنهرور وما جرى فيها من شرور    

ه مـن اتمـع اإلمـاراتي، وتبـث فيـه حيويـة محليـة باإلضـافة إلـى اسـتخدام واسـع للفـصحى جتعـل               التي تقربـ  
الفهم أيسر أمام املتفرج العربي، وقد سررت بهذا احلـضور البهـيج لثقافـة اإلمـارات، وهـي اليـوم تحمـل دوراً            

أها أصحاب السمو قادة ريادياً يف نهوض شامل للثقافة العربية عبر املؤسسات الكبيرة املتخصصة التي أنش    
اإلمارات وجعلوها قاعدة صلبة ومتينة لبناء ثقايف سيكون هو البرج األضخم الذي يشمخ يف اإلمـارات ليطـل     
منها على فضاء ال حدود له يكبر فيـه مـستقبل الثقافـة العربيـة بعـد أن تـوفر الـدعم املـادي وانطلقـت الرؤيـة            

  .عربية واإلسالميةحنو اإلنسان واإلبداع على مستوى الساحتني ال
وقد احتفت دمشق ورحبت بأشقائها األعـزاء مـن اإلمـارات الـشقيقة وهـي التـي باتـت أقـرب إليهـا عبـر               
ــة قبــل املــصالح، فثمــة عــشق للــشام وجــده صــديقي            تواصــل شــعبي ورســمي يــومي، تؤســسه املــشاعر األخوي

بــذكاء املبــدع دالالت حــروف   عبــد الــرحمن العــويس حــني تأمــل   ) معــالي وزيــر الثقافــة يف اإلمــارات  (الــشاعر 
وهـو النمـوذج املثـالي    ) مـشق (دمشق، فوجد احلرفني األولني يرمزان إلى اإلباء وهما رمز احلياة، ووجـد فيهـا    

لفن اخلط العربي، مث وجـد بطرافـة عذبـة صـلة احلـرفني األخيـرين بالعـشق، وسـتذكر الـشام عنايـة أشـقائنا                
ومـشاركتهم املتميـزة عبـر اهتمـام شخـصي مـن معـالي األخ الـوزير         اإلماراتيني بتحيتهم لها يف عرسها الثقـايف   

الـذي حـرص علـى االرتقـاء بــسوية املـشاركة، فكـان يف الوفـد كبـار املــثقفني واملبـدعني اإلمـاراتيني فـضالً عــن             
ممثلـي املؤسـسات الثقافيـة الكبـرى، والبـد مـن التنويـه إلـى حـسن االختيـار لألعمـال التـشكيلية الراقيـة وإلــى              

 منـوذج القريــة التراثيـة اإلماراتيــة التـي شــيدت يف سـاحة دار األوبــرا الـسورية، وقــد سـررت حلــضور         جماليـة 
صديقي الشاعر كـرمي معتـوق الـذي افتـتح أعمـال األسـبوع الثقـايف بقـصيدة عذبـة قـدمها تحيـة إلـى دمـشق،                

مج الــشعرية  فيهــا رقــة شــاعريته ويــسر غنائيتــه، وهــو الــذي حــاز لقــب أميــر الــشعراء عبــر مــسابقات البــرا          
وقـد أثـارني أن أقــرأ للكاتـب حمـادي قولـه بعـد تقـدميها يف الكويـت إنــه         (وأعـود إلـى سـمنهرور    . التليفزيونيـة 

فوجـدت فرصـتها   ! كتبها تلبيـة لطلـب مـن مديريـة ثقافـة حلـب لكـن قارئـاً رفـضها وأحـل محلهـا نـصاً مترجمـاً              
، ويقـدم هـذا اإلعـداد اجلديـد     ) البحرينعبر النشر يف مجالت اخلليج العربي، وقدمت مرات يف الكويت ويف 

ــا               ــزة عبــر إفــساح الــنص مــشاركة لفرقــة أورنين لهــا مــن قبــل الكاتــب إســماعيل عبــد اهللا إضــافة فنيــة متمي
الراقـصة، مــا جعـل املــسرحية تتحـول إلــى اسـتعراض مــسرحي جميـل، وهــي تـنهض علــى طرفـة تراثيــة ذكيــة          
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واء التـي باتـت قيمـة مـضافة         يحكيها الناس عن حمال أكل خبزه قرب شواء، فطالب   ه الـشوَّاء بـثمن رائحـة الـشِّ
، ورأى مستشار القاضي أن الثمن هـو رنـني النقـود فقـط، لكـن الكاتـب حمـادي        )على حد تعبير االقتصاديني    (

برع يف اإلفادة من هذه الطرفة حني وظفها توظيفاً سياسياً الذعاً وهو يصف حـال سـمنهرور التـي غرقـت يف      
اس يتجادلون حول من صاحب احلـق احلمـال أم الـشواء واللـصوص ينهبـون واجلـراد يوشـك         الشرور بينما الن  

  .أن يغزو
ــول اإلخراجيـــة التــي أفـــاد فيهــا مـــن تقنيــات املـــسرح، وعبـــر           ــان حـــسن رجــب عبـــر احلل وقــد بـــرع الفن

ئق التشكيالت احليوية وقدرته الذكية على ملء اخلشبة، وضبط اإليقاع املسرحي، ولو أنه اختصر عـشر دقـا   
من العرض لوصل إلى سوية أعلى يف ضبط الزمن الدرامي، وأما األهازيج التي كتبها الفنان عبد اهللا صالح 

لقـد كـان العـرض موفقـاً، وأنـا ال أتحـدث عنـه هنـا         . فقد منحت النص روحاً محلية متدفقة بـاملرح واجلاذبيـة      
نـت أكتـب عـن املـسرح وأهـتم بنقـد       من موقع دبلوماسـي، فقـد شـدني السـتعادة رؤيـة الناقـد املـسرحي، حـني ك          

تعرفت قبل عشرين عاماً . عروضه يف الصحافة العربية، وعبر اهتمامي الذي لم أفقده رغم بعد الشقة عنه 
ــة اإلمــارات، وعرفــت عــن قــرب حيويتهــا الطامحــة، وأجــد يف انفتـــاح              ــف علــى احلركــة املــسرحية يف دول وني

د الثقـايف العربـي واسـتعانتهم بكـل املبـدعني العـرب تعبيـراً        أصدقائي الفنانني اإلماراتيني على شمولية املـشه     
حنــن وأنــتم ثقافتنــا، لغتنــا، ولــون عيوننــا    : (عــن وعــيهم ملــا عنــاه معــالي األخ الــوزير العــويس مخاطبــاً أشــقاءه    

ستظل عربية بلون شمسنا، نعتز ونفاخر بهذا اجلمع من املبدعني الـذين سـيظل بإمكـانهم أن يجمعـوا العـرب       
وهذا احلرص اإلماراتي على عروبة الثقافة التي توحـدنا جتلـى يف   )..  واحدة هي خارطة اإلبداععلى خارطة 

  .كل مكونات األسبوع الثقايف الناجح الذي سيبقى مفعماً باحملبة يف ذاكرة الشام
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  سيلينا
  

ــه يريــد أن يحــول مــسر               ــادر األتاســي إن ــتج الــسينمائي ن حية قبــل حنــو ثالثــني عامــاً قــال الــصديق املن
إلـى فــيلم سـينمائي، وكـان قــد حـول إلـى الــسينما أواسـط الـستينيات ثــالث         ) هالــة وامللـك (الرحابنـة الـشهيرة   

لكــن الظــروف حالــت دون أن   ) بنــت احلــارس، وبيــاع اخلــوامت، وســفربرلك  : (مــسرحيات رحبانيــة شــهيرة هــي  
يد اعتزال العمل الفني الـذي  يتحقق حلم األتاسي، وظننت أنه نسي املوضوع، لكنه فاجأنا قبل عامني بأنه ير    

 حتى بات من أشـهر صـناع الـسينما العربيـة، السـيما بعـد أن قـدم        ١٩٥٨أمضى فيه خمسني عاماً بدأها عام     
ــ   » عقـد اللولـو  «أهم أفالم دريد حلام القدمية واحلديثة من   ووصـوالً  » كفـرون «و» التقريـر «و» احلـدود «مـروراً ب

 قــال إنــه ال يريــد أن يعلــن اعتزالــه حتــى يحقــق مــا ميكنــه مــن بقيــة      ، لكــن األســتاذ نــادر »اآلبــاء الــصغار «إلــى 
أحالمه الثقافية، وهي إنتاج مسلسل عن جبران خليل جبران، وافتتاح مجمع ثقايف سينمائي وسـط العاصـمة     

، وقــد أجنــز نــادر مــشروعه فــأنتج مسلــسالً عــن جبــران،     »هالــة وامللــك «الــسورية، وإنتــاج فــيلم عــن مــسرحية   
فباتــت صــرحاً ثقافيــاً يــضاف إلــى الــصروح الثقافيــة يف دمــشق، وأنــتج فــيلم       » ينما دمــشقصــالة ســ «وحــدّث 

ومت عرضه األسبوع املاضي يف حفل افتتاح امع الثقايف، وكنت أتأمـل  » هالة وامللك«عن مسرحية   » سيلينا«
ا فعلـه نــادر  صـديقي األسـتاذ نـادر فــأراه مزهـواً لكونـه يـودع الفــن بإجنـازات سـتبقى لألجيـال، وأحــسب أن مـ           

األتاســي ســيحفز أصــحاب دور الــسينما القدميــة لتجديــد صــاالتهم، وتنــشيط دورهــم الثقــايف، وأمــا الفــيلم          
بيــاع «فقـد وجدتـه والدة جديـدة لـسينما غنائيـة استعراضـية سـورية افتقـدناها مـن أيـام أفـالم نـادر             » سـيلينا «

يقدم فنـاً رفيعـاً ال يحتـاج معـه إلـى اإلثـارة       ، وقد سررت لكون الفيلم »بنت احلارس «و» السفربرلك«و» اخلوامت
التي تفتعلها بعض األفالم لتـسد غيـاب الفـن الرفيـع، فقـد مكننـا مـن اإلمتـاع الهـادئ بعذوبـة الـسرد وبـساطة               
األداء، ولطف احلكاية وعمقها، ونضارة األلوان وزهو املالبس وأناقة الـديكورات التـي قـدمها الفنـان الـصديق       

ــاني  غــازي قهــوجي، وكــان منــ   ــاني       » رحمــه اهللا«صور الرحب قــد عــالج املــسرحية قبيــل وفاتــه مــع غــدي الرحب
وحولها إلى سيناريو سـينمائي أبـدع يف إخراجـه الفنـان املتميـز حـامت علـي، وال أكـتم القـارئ أننـي أعجـب مـن                 

 فنيـة  براعة الرحابنة يف تحويل احلكايات التي تبدو عادية وشعبية وريفية تشبه حكايات اجلدات إلى مالحم  
كبـرى، تــضاف إلــى اإلبـداع اإلنــساني، فهــم يقــدمون فلـسفة عميقــة للحيــاة، مـن دون أن يــشعر املتلقــي بــزخم        
الفلسفة وعسر هـضمها، وهـم يتجـرؤون علـى الـتهكم الـسياسي إلـى حـد الـسخرية املـرة مـن دون أن يعرضـوا              

جة أو حدة، ورحابة املخيلة أنفسهم ملنع أو حجب، ففيض العبقرية عندهم أوسع من أن يباشر املوضوع بفجا    
، وحكاماً ديكتـاتوريني يكتـشفون مـدى حـاجتهم إلـى النـاس، وهـذا مـا         »سيلينا«تتيح لهم أن يخترعوا مدناً مثل  

املتخيلـة  (قالته هالة للملك حني انكـشف أمامـه قنـاع حاشـيته املخادعـة، وقبلهـا قالـت زاد اخليـر مللـك سـيرا               
حيداً بعد أن هـاجر النـاس هربـاً مـن ديكتاتوريتـه، إنهـا سـتبقى كـي يجـد          يف ناطورة املفاتيح وقد بقي و  ) أيضاً

١١ م -بني السياسة والفنون   
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مــن يحكمــه، وهكــذا كانــت كــل مــسرحيات الرحابنــة تبلــغ ذروة احلكمــة عبــر بــساطة وســحر احلكايــة ولطفهــا      
ولن أفيض هنا يف احلديث عن مسرح الرحابنة الذي تسري أحلانه يف . وشفافية ما فيها من مضامني متينة 

كل واحـدة مــن أهـم جتليــات التواصـل الــضخم بـني ســوريا ولبنـان، فحــسبي هنـا أن أقــدم تهنئــة         عروقنـا، وتــش 
للفنان املهندس املنتج نادر األتاسي، وألسرة الرحابنة التي منحت حياتنا بهجة ونـشوة ومـألت وجـداننا صـفاء         

  .وشاعرية، ونشرت فرح الفن يف قلوبنا
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  اللؤلؤة السوداء من أبو ظيب إىل دمشق
  

 تحيـة وتهنئـة لدمـشق    ٢٠٠٨ سعيداً باللؤلؤة السوداء التي قدمها مهرجان أبوظبي السينمائي عـام    كنت
لكونهـا عاصـمة الثقافــة العربيـة، وقــد أحـسن منظمـو املهرجــان حـني اختــاروا اللؤلـؤ رمـزاً ألبــو ظبـي، لكونهــا            

طبيعية، وفيهـا جـزر هـي األغنـى     عاصمة اللؤلؤ الطبيعي األعرق، فهي البيئة األمثل يف العالم إلنتاج الآللئ ال  
بإنتاج اللؤلؤ يف العالم مثل دملا وبني يـاس وداس وصـير، وفيهـا أعـرق األسـواق التـي يؤمهـا جتـار اللؤلـؤ الـذي            
اشتهر به اخلليج العربي منذ آالف السنني، واملؤسسون من جيل اآلبـاء يف اإلمـارات يـروون أحاديـث فيهـا مـن        

، وقـد حـدثني طـويالً قبـل رحيلـه بـسنوات شـاعر اإلمـارات سـلطان العـويس           طرائف املغامرات ما يثير املخيلة 
ؤ وجتارتــه، كمــا قــرأت يف كتــاب      رحمــه اهللا أحاديــث وقــرت يف ذاكرتــي عــن حكايــا الغــوص والبحــث عــن اللؤلــ

معاناة اآلبـاء الـذين جعلـوا حيـاتهم مـسيرة كفـاح شـاقة كـي يـنعم األبنـاء           ) دفتر العمر(الصديق سالم السامان     
 بالرفاهية التي يزهو بها شعب اإلمارات واملقيمون فيها، وقد اهتمت أبوظبي باستعادة مكانة اللؤلـؤ يف      اليوم

تراثها الثقايف، فأقيمت فيها معارض دولية للؤلؤ، أذكر أن أحدها ضم أكثر من مليون حبة لؤلؤ، وقد حملـت    
ة، وقـد أشـرت يف كلمـة الـشكر التــي     اللؤلـؤة الـسوداء إلـى دمـشق التـي تزدهـي بكونهـا عاصـمة الثقافـة األبديـ          

ظبي وما ترمز إليه إلى كون االحتفاء بدمشق ال يخص السوريني وحـدهم، فدمـشق    ألقيتها تقديراً لهدية أبو  
عاصمة العرب جميعاً مذ تبلورت فيها أول دولة عربية خالصة هي الدولة األموية التـي امتـدت حـدودها مـن      

ــاري      س وكانــت تــضم أجــزاء ضــخمة مــن شــمال آســيا إلــى جنوبهــا،        كاشــغر علــى تخــوم الــصني إلــى جنــوبي ب
ومـساحات شاســعة مــن أفريقيــا شــرقاً وغربــاً وشــماالً، وحـني زالــت دولــة األمــويني وظهــرت دولــة العباســيني،       

أهـم دولــة ثقافيــة وحــضارية عرفتهــا أوروبــا يف القــرون    ) صــقر قــريش األمــوي (أسـس عبــد الــرحمن الــداخل   
نـدلس، وتـاريخ العروبـة يف دمـشق ال يبـدأ مـع الفـتح العربـي كمـا يظـن بعـض            الوسطى هـي دولـة العـرب يف األ     

الدارسـني، فالعروبــة يف الــشام كنعانيــة عريقــة، وإيــالف قــريش رحلــة الــشتاء والــصيف قبــل اإلســالم تواصــل      
ضــخم بــني شــطري األمــة مــن الــشام إلــى الــيمن، وقــد حــرر الفــتح العربــي اإلســالمي ســوريا مــن االحــتالل             

اد لها وجه عروبتها الصايف، وهذا ال يعني إنكاراً لوجود أمم وشعوب أخرى غير العـرب سـكنت    البيزنطي وأع 
بالد الشام، فتـاريخ سـوريا هـو تـاريخ العـالم القـدمي واحلـضارات املتعاقبـة عبـر التـاريخ، وقـد أسـعدني القـول               

وهـو بـالطبع   ) ريخ سـوريا إذا أردت أن تقرأ مختصراً لتاريخ احلضارة اإلنـسانية فحـسبك أن تقـرأ تـا    (الشهير  
يقصد سوريا الطبيعية املتصلة بكل أقاليم العرب، وهذا ما يشهد به إلـى اليـوم اتـصال األنـساب املمتـدة بـني         
ؤة يقـودني إلــى           قبائـل ســوريا وقبائـل اخللــيج العربـي واحلجــاز والـيمن ومــصر واملغـرب العربــي، وحـديث اللؤلــ

 يف بلدي الثاني، فقد أقمت فيها فترة كوني سفيراً لبالدي احلديث عن أبوظبي التي أشعر حني أزورها أنني
يف دولـة اإلمـارات، وأحببـت فيهـا طيبـة شـعبها ونبـل أخالقـه وفـيض بـساطته وكرمـه، وفتنـت بتألقهـا وسـرعة               
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ــابع التطــور العمرانـــي                ــف أن أت ــع قــرن وني ــاراتي املتكــررة لهــا منــذ رب تطورهــا احلــداثي، وقــد أتاحــت لــي زي
قد انعقدت بيني وبني شواطئها صلة حميمة حني كنـت أقـضي شـطراً مـن الليـل سـارحاً يف       واإلنساني فيها، و  

املكان األرحب على شاطئ الكاسر، وكنت أستعيد موقعه قبل أن يزحف إلى البحر الذي ردم بعضه فاتـسعت   
بـي  املدينة حتى بات شاطئها األرحب مـن أجمـل وأرقـى الـشواطئ العامليـة، وقـد سـررت لكـون مهرجـان أبـو ظ              

الـسينمائي يقـام يف قــصر اإلمـارات، وكـان طريفــاً أن جتـد األوروبــيني واألمريكـان وسـواهم مــن كبـار الفنــانني          
املــدعوين والزائــرين مــن أرجــاء األرض يلتقطــون الــصور التذكاريــة يف القــصر الــذي يفــيض بهــاء وجمــاالً يف        

أقـصد هنـا دعايـة للقـصر فهـو غنـي       جتسيده للعمارة العربية اإلسـالمية مـع حداثـة العـصر وتقنياتـه، ولـست           
بهـا، ولكنــه بـات مــن أحـب األمكنــة التـي زرتهــا إلـي، والســيما لكـوني مــن أوائـل مــن زاروه قبـل أن يفتــتح، وقــد            
عرفت بعض أسرار جماله مما شرحه لي املهندسون املبدعون، ولئن كانت اللؤلـؤة الـسوداء التـي حملتهـا إلـى        

يهـا التاريخيـة والتراثيـة إلـى الكتابـة عنهـا، فـإن اللؤلـؤة التـي تـشع           دمشق تحية من أبو ظبي قد دفعتنـي مبعان  
عطاء وتضيء بريقاً من الضياء يف القلوب هي املشاعر العذبة الصادقة الصافية التي تربط بني دمشق وأبـو   
ظبي، وبني كل عواصمنا العربية، وكانت تفيض عذوبة بني املبدعني واملثقفني العرب وقد وجدوا يف مهرجـان   

  .بو ظبي السينمائي فسحة جديدة للقاء واحلوار، ومتتني األواصر مع مبدعي العالم الكبارأ
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  معرض العصر الذهيب للعلوم العربية
  

أدرك أن احلديث عـن معـرض العـصر الـذهبي للعلـوم، الـذي أقامتـه احتفاليـة دمـشق عاصـمة للثقافـة             
ــع معهــد العــالم العربــي يف بــاريس وأقــي       ــع مديريــة اآلثــار      العربيــة بالتعــاون م م يف متحــف دمــشق بالتعــاون م

، يــأتي متــأخراً اآلن، فقــد انتهــت االحتفاليــة وانتهــى املعــرض الــذي أدهــش كــل مــن زاره    ٢٠٠٨واملتــاحف عــام 
بروعة املعروضـات العلميـة النـادرة وبأناقـة وجمـال أسـلوب وتقنيـات العـرض، لكـن مناسـبة احلـديث اآلن هـي               

، وقـد أســهم معهــد العــالم   )العـصر الــذهبي للعلــوم العربيــة  (ض، عنوانــه صـدور كتــاب خــاص يوثـق هــذا املعــر   
العربي مع األمانة يف إصدار هذا الكتاب املهم الضخم، ما يدعونا إلى تكرار التحيـة ملعهـد العـالم العربـي يف         
ــوديس مــدير املركــز               ــك ب ــع الــشأن، وخنــص بالــشكر الــصديق دوميني بــاريس الــذي يقــوم بــدور حــضاري رفي

من الباحثني الكبار الذين أبدوا اهتماماً بالغـاً للوصـول إلـى هـذه الـسوية العاليـة للمعـرض، الـذي           ومساعديه  
استعاد احلقيقة العلمية التـي هـددت بالنـسيان، وهـي دور العـرب واملـسلمني يف إنتـاج احلـضارة العلميـة التـي            

يف التغنـي باألمجـاد للتعـويض    تزهو بها البشرية اليوم، وقد يظن بعـض القـراء أن املعـرض والكتـاب اسـتمرار        
النفسي عن التقصير والتراجع احلضاري العربي، لكننا جند أن مـن الـضروري أن تتعـرف األجيـال الـصاعدة          
إلـى تاريخهـا العلمــي، عـسى أن يحفزهــا هـذا التعــرف علـى اسـتعادة املكانــة والـدور، وعــسى أن يثيرهـا حجــم           

ارة األوروبيـة املعاصـرة، ويبـدو مؤسـفاً أن منـاهج التعلـيم       ونوعية املساهمة العبقرية الفذة التي أسست للحض 
يف جـل الــوطن العربــي ال تعنــى العنايـة الالئقــة بتــاريخ العلــوم عنــد العـرب واملــسلمني، فهــي حتــى يف املراحــل       
الثانوية تكتفي بإشارات سريعة تلمح وال تصرح، ويكاد جيل كامل من الطـالب املتخـرجني حتـى يف اجلامعـات         

ــه يف حــضارة العــالم املعاصــرة، رمبــا عــدا املتخصــصني الــذين           ال يعــرف جيــ  ــة اإلســهام العلمــي ألمت داً أهمي
يقودهم االختصاص إلى التعرف األعمق، فطالب الطب البد أنهم يدرسـون أهميـة كتـاب القـانون البـن سـينا،         

قدمـه ابـن الهيـثم    وأهمية ما قدمه ابن النفيس يف شرح القانون، وطالب العلوم البد أنهم يدرسون أهمية ما     
وسواه مـن العلـوم اجلمـة    » اجلغرافيا«يف البصريات، وجابر يف الكيمياء والبيروني يف القانون، واملسعودي يف     

التــي جعلــت ســارتون يــصف هــذا العــالم الفــذ بأنــه صــاحب أهــم عقليــة علميــة عرفهــا العــالم حتــى عــصره،         
يم العامـة بتـاريخ العلـم، يف حـني أننـا جنـد اهتمامـاً        والقائمة تطول، لكننا قل أن جند اهتماماً من مناهج التعل 

أكبر بتاريخ األدب، فاملناهج تقدم حملات عن امرئ القيس وزهيـر، وعـن املتنبـي واملعـري وأبـي متـام وأمثـالهم،          
وهذا أمر ضروري، لكنهـا تكـاد تغفـل احلـديث عـن ابـن حيـان وعـن أوالد موسـى بـن شـاكر وعـن ثابـت بـن قـرة                 

 ومن يف سويتهم ممن قدموا للبشرية علوماً مستجدة لم تكن احلضارات قد وصـلت إليهـا    والبتّاني والطوسي 
ليثيـر االهتمـام، ولكنـه بالتأكيـد ال يـستطيع أن يختـصر       ) العـصر الـذهبي للعلـوم العربيـة    (قبلهم، ويأتي كتـاب    

ــه كلمــة        ــاريخ هــذه العلـــوم، وكنــت أود أن تــضاف إلـــى عنوان  احلـــضارة كــيال ننكــر علـــى هــذه   ) واإلســـالمية(ت
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خــصوصية كونهــا شــراكة تاريخيــة فريــدة بــني عــدة أمــم وشــعوب اعتنقــت ثقافــة اإلســالم، التــي اتــسعت لكــل      
األديان واملذاهب، فكثير من العلماء املسلمني الذين أغنوا هذه احلضارة لم يكونوا عرباً، بل كـانوا مـستعربني     

ــة اإلســالمية ولغتهــا، وبعــضهم         ــوا مــن املــسلمني، فمــنهم وفــرة مــن        عبــر انتمــائهم إلــى ثقافــة العروب ــم يكون ل
املسيحيني وبخاصة العرب الذين شاركوا يف كل تفاصيل حـضارة العـرب واملـسلمني، وهنـاك عـدد مـن اليهـود            

يف ) العــصر الــذهبي(ويتحــدث كتــاب . الــذين عاشــوا يف كنــف هــذه احلــضارة وبيــنهم أطبــاء وعلمــاء مــشاهير   
، مث يفـصل  )العربي بـني اإلرث اليونـاني والهنـدي والتلقـي األوروبـي     العلم (مقدمته التي كتبها أحمد جبار عن   

احلديث عن علم الفلك العربي، مبدونات مشاركة من جورج صليبا ودوني سافوا، مث يتناول الطب والـصيدلة   
بكتابات من دانيال جاكار ومهناز كاتوزيان ـ صفدي، مث ينتقل إلى احلديث عن امليكانيك مبشاركة مـن محمـد    

ئز، ومــارك ســميث، مث عــن العلــوم والفنــون مبــشاركة إيــف بــورتير وكريــستان بورخيــه، مث يقــدم الباحــث        الفــا
خوليو سامسو رؤيته النتقال العلوم إلى أوروبـا، ويعـرف الباحـث جـان آدوز مبوقـع العلـوم العربيـة يف التـاريخ،             

  . الدارسنيذلكم هو الكتاب الذهبي حقاً، تضعه دمشق عاصمة الثقافة العربية بني أيدي
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  حدائق سورية   املنكب

  
لـئن نــسي العـرب عبــد الــرحمن الـداخل فــإن اإلســبان ال ينـسونه، وهــاهم يحتفلــون بـذكرى دخولــه إلــى         

 ميالديـة، واليـوم   ٧٥٦ – هجريـة  ١٣٨مدينة املنكب التي كانت أول مدينة أندلسية تستقبل صـقر قـريش عـام      
تتاح احلدائق األموية التي زينهـا النحـاتون الـسوريون بأجمـل     جتدد دمشق واملنكب ذكرى عبد الرحمن عبر اف 

منحوتاتهم التي ترمـز إلـى تلـك الفتـرة اخلالـدة يف الـذاكرة اإلنـسانية حيـث كانـت الدولـة التـي أسـسها صـقر                
قريش أهم دولة عربية حضارية عرفهـا الغـرب عـن قـرب، ومـا تـزال آثارهـا الثقافيـة حاضـرة يف حيـاة أوروبـا              

 يف حياة العرب، تعزز عالقاتنا مع الشعب اإلسباني الصديق بوصـفنا شـركاء حـضارة عريقـة     كما هي حاضرة  
ــا املعاصـــرة، وأســهمت فيهـــا إســهاماً ضـــخماً تــشهد عليـــه وتؤكــده كـــل املراجــع العلميـــة           ســبقت نهـــضة أوروب

كـب، وكـان علـى    ولقد أبدع الفنانون النحاتون السوريون الـذين أقـاموا ملتقـى حنتيـاً يف حـدائق املن         . التاريخية
رأسـهم الفنــان أكــثم عبــد احلميــد مــع خنبــة مــن أســاتذة وطــالب معهــد الفنــون التطبيقيــة يف دمــشق وبيــنهم      
حناتات سوريات كن موضع تقدير وإعجاب، حنتوا جميعـاً أمـام الـسياح املتـدفقني مـن أحنـاء إسـبانيا وأوروبـا             

ل األعمــال الفنيــة املبهــرة حيــث أنطقــوا   لرؤيــة إبــداعاتهم علــى مــدى عــشرين يومــاً مــن العمــل املتواصــل أجمــ   
احلجر، وتركوا لشعب إسبانيا هدية أمويـة تعيـد إلـى الـذاكرة وهـج حـضارة قرطبـة وتـذكر األجيـال اجلديـدة               

  .بتلك املرحلة اخلصبة من تاريخ األندلس
يف خريــف (املونيكــار _ واليـوم حيــث نفتــتح مــع أصـدقائنا اإلســبان احلــدائق األمويــة يف رحـاب املنكــب      

ونستعيد ذكرى عبد الرحمن فإننا نريد من هذه املناسبة جتديد شراكتنا الثقافية مع الشعب اإلسباني ) ٢٠٠٦
العريق ويسعدنا ما جند من اهتمام رسمي رفيـع الـشأن بهـذا اإلرث احلـضاري املـشترك، حيـث يـرأس جاللـة          

بحضور احتفالية ) ٢٠٠٦أيار (امللك خوان كارلوس مؤسسة التراث األندلسي، وكنت قد حظيت يف شهر مايو 
ثقافية بذكرى ابن خلدون يف إشبيلية برعاية جاللة امللك كارلوس حيث أكد يف خطاب االفتتاح على التشاركية 
الثقافية بني إسبانيا والعرب، وأجد يف هذه التجربة احلضارية النـادرة مفتاحـاً حلـوار حـضاري وثقـايف ميـنت           

 ويرسم آفاقاً جديدة للعالقات السياسية، حيث آن ألوروبا أن تنهي سوء أواصر الشراكة االقتصادية املرجوة،    
الذي ) فوبيا اإلسالم(الفهم احلاصل اليوم بني ثقافتها وبني الثقافة العربية اإلسالمية، وأن تنفض عنها وهم 

صور لألجيال اخترعته الصهيونية لتسيء إلى الصالت العميقة التي رسخها التاريخ بيننا وبني األوروبيني، ولت
األوروبية الصاعدة أن اإلسالم خطر على مستقبلهم، وأن انتشاره يف أوروبا سيحول القارة إلى منطقة إرهاب 

إن بوسـع املفكـرين املـصلحني األوروبـيني أن يدرسـوا      . حيث يريد املـسلمون فـرض ديـنهم بـالقوة كمـا يزعمـون          
هذا الوهم املزيف للحقائق، وسيجد الدارسـون أن  جتربة املسلمني يف األندلس فهي وحدها قادرة على إزالة   
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أنــضج مرحلــة فكريــة عرفتهــا أوروبــا يف العــصور الوســطى كانــت جتربــة الدولــة األمويــة يف األنــدلس، حيــث       
تحققـت تعدديـة دينيــة راقيـة، وتنـوع ثقــايف ثـري، ولــم يطلـب املـسلمون مــن أحـد أن يبـدل دينــه، ولـم يفرضــوا             

 ثقافـات اآلخـرين، وكـانوا هـم الـذين حمـوا اليهوديـة فيمـا بعـد مـن محـاكم            ثقافتهم على أحد، بل مزجوها مـع   
 .التفتيش، وأخذوا اليهود معهم إلى بالدهم العربية بعد سقوط غرناطة

إننـا نريــد مـن احتفالنــا يف املنكـب أن نلقــي الـضوء علــى هـذه الــسمات الراقيـة للحــضارة العربيـة التــي          
صــاحب أول روايــة  (ي ولــد فيهــا ونــشط فيهــا إبــداع ابــن طفيــل   حققــت أســمى مراتبهــا يف األنــدلس، تلــك التــ  

وهـو مـن قـدم أرسـطو للبـشرية وقـدم فـصل املقـال         (وابن رشـد  ) »حي بن يقظان«فلسفية عن خلق اإلنسانية،  
وابـن خلــدون  ) مـا بـني الـشريعة واحلكمـة مـن اتـصال، وأول مـن قـدم رؤيـة شـمولية ناضـجة للمدينـة الفاضـلة             

وهـو الـشاعر   (وابـن زيـدون   ) وهـو شـيخ الـصيادلة وعـالم النبـاتيني     (وابـن البيطـار   ) وهو مخترع علـم العمـران   (
وسـواهم كثــر ممـن أبــدعوا   ) الـوزير العاشـق لــوالدة بنـت املــستكفي وهـي صــاحبة أول صـالون أدبـي يف أوروبــا       

  .أجمل ما تحتفي به اإلنسانية جمعاء من أدب وفكر وعلم وفنون



-١٣٢- 



-١٣٣- 

  
  

  لغتنا العربية   القمة
 

لوصــفة العالجيــة ملواجهــة طوفــان العوملــة واألمركــة الثقــايف الــذي اجتــاح األمــة، وهــدد هويتهــا       كانــت ا
وحــضورها هــي متكــني اللغــة العربيــة لكونهــا املعــادل املوضــوعي للهويــة، فــال أمــة بــال لغــة، وهــذا مــا أدركتــه       

أليعـازر بـن يهـودا    احلركة الصهيونية منذ نهوضها للبحث عن هوية يهودية بعد قرون من الشتات، وقد وضع   
أسس النهضة القومية اليهودية عبر إحيائه للغة العبرية، وهي يف األساس لهجة من لهجات الكنعانيني، وقد     
وجدت إسرائيل يف اللغة العبرية جامعاً لهذا الشتات الذي ال جامع له غير اللغة التي باتت أقوى مـن التـوراة     

هوية ذاك أن جيل الصابرا اليوم، وهم من الشباب الـذي ولـدوا   يف قدرتها على تحقيق هوية ألمة لم تكن لها  
يف إسـرائيل، بـاتوا يجيـدون العبريـة التـي لـم يكـن يجيــدها آبـاؤهم، وهـي تـدرس للجنـود لكونهـا هويـة ابتعثهــا              

  .أليعازر بعد موات طال حنو ألفني وثالمثئة سنة كما يذكر املؤرخون
تـة، وأن تهـدد بالـضعف والغيـاب لغتنـا العربيـة التـي متيـزت         واملفارقة أن تعود إلى احلياة لغة عبرية مي    

بكونها اللغة الكنعانية األم التي تفرعت عنها اللغات التي حفظت تـاريخ البـشرية، وشـرفها اهللا حـني اختارهـا        
 لغة قرآنه، وحنن نشهد اليوم تراجعاً كبيراً يف حضور اللغة العربية يف كثير من مجتمعاتنا، ففي املغرب العربي

مثة مناهضة للتعريب يقوم بها اخلائفون من عروبة الشمال األفريقي العربي، وهـم يريـدون أن يتعلـق املغـرب      
كله بالثقافة الفرنسية أو اإلجنليزية عبر اللغـة، وقـد بـات شـائعاً أن يختـار بعـض الكتّـاب العـرب مـن الـشمال             

ع الوصول إلى القارئ األوروبي، ولئن كان الكتاب العربي األفريقي اللغة الفرنسية أو اإلجنليزية ملؤلفاتهم بداف
قد اضطروا للكتابة بلغات غير عربية يف سنوات االحتالل جلهلهم بالعربية، فإن األمر يبدو خياراً خطيراً بعد 
انتشار التعريب، وبعد أن استعادت بلـدان املغـرب العربـي حريتهـا واسـتقاللها، وباتـت العربيـة لغتهـا الرسـمية              

  .ن هويتها وحضورها الفكري والثقايفاملعبرة ع
 أمــا يف اخللــيج العربــي فقــد تبــدت املــشكلة يف ازديــاد حجــم العمالــة العامليــة الوافــدة التــي اضــطرت       
اتمـع العربــي اخلليجـي إلــى التحـدث باإلجنليزيــة بـدل أن يــضطر الوافـدون إلــى تعلـم العربيــة، ويف بعــض         

السيما عند النخب املثقفة، كما حـضرت عـدة مـؤمترات عربيـة     أقطار املشرق العربي تراجع حضور العربية و 
كانت اإلجنليزية لغة احلوار فيها، وقد أكدت يف مناسبات عديدة أن الدعوة إلى متكني العربية ال تعني عـدم    
تعلم اللغات األجنبية، فقد بات ضرورياً أن يتعلم الشباب لغات العالم، ولكن دون أن يتم التخلي عـن العربيـة،     

ــرواد األوائــل صــناع النهــضة العربيــة يجيــدون الفرنــسية أو اإلجنليزيــة أو ســواهما مــن اللغــات            فقــ د كــان ال
  .األوروبية، ولكنهم أصروا على أن يتم التعليم بالعربية حفاظاً على الهوية

ولقــد قــدمت ســوريا يف انطالقتهــا النهــضوية منوذجــاً فــذاً لقــدرة العربيــة علــى نقــل العلــوم املعاصــرة        
 منـاهج التعلــيم العـالي، وأصـرت جامعاتنــا منـذ نـشوئها علــى تعلـيم الطـب والهندســة ومختلـف العلــوم          فعربـت 
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بالعربية، ووجدت بيسر وسهولة مرادفات لكـل األسـماء املتـصلة بـالعلوم، ولكـون العربيـة قابلـة لهـضم اللغـات            
العربيـة، وقـد حـدث هـذا     األخرى فلم يكن مثة ما مينع تعريب كثير من الكلمـات أو املـصطلحات وضـمها إلـى       

التعريـب منـذ قيــام الدولـة العربيـة األولــى يف دمـشق، وشـهد ذروتــه يف عهـد مـروان بــن احلكـم حـني انــصرف            
خالد بن يزيد إلى تعريـب علـوم اإلغريـق، فاسـتقدم مـن علمـاء اإلسـكندرية متـرجمني نقلـوا إلـى العربيـة علـم              

ني، واســتمر الــضخ يف العربيــة حتــى باتــت مــع قــوة    اليونــان، ويف العــصر العباســي مت نقــل علــوم الهنــد والــص   
الدولة لغة العلم، فكتب بها كبار علماء املـسلمني مـن غيـر العـرب، وحـسبنا أن نـذكر أن سـيبويه الـذي نعتبـره            
أحد مؤسسي علم النحو العربي وضع كتابه الشهير من أجل تيسير تعلـم العربيـة للوافـدين الـذين وجـدوا يف        

  . واملعارف اإلنسانيةالعربية مصدراً للعلوم
ولقـــد انتقـــد إصـــرارنا علـــى التعلـــيم العـــالي باللغـــة العربيـــة أحـــد األصـــدقاء وقـــال لـــي إن اخلـــريجني     
السوريني ال يكادون يجدون عمالً خارج سوريا ألنهم ال يجيدون غير العربيـة، فذكرتـه بـأن األطبـاء الـسوريني          

ليــوم األكثــر حــضوراً بــني أقــرانهم مــن العــرب يف   الـذين درســوا الطــب يف جامعــة دمــشق باللغــة العربيــة هـم ا    
أوروبا، وأحسب أن عدد األطباء السوريني يف بالد املغترب يزيد على ثالثني ألف طبيب، وقد جمعوا بـسهولة    
بني هويتهم العربية واعتزازهم بعلومهم بها، وبني لغات البلدان التي يعيشون فيها، ولكن إتقانهم للعربية قدم 

  .اصل العميق املستمر مع بلدهم األملهم مزية التو
واملهـم اليـوم أن موضـوع االهتمـام باللغـة بـات قـضية ينظـر فيهـا قـادة األمـة يف القمـة، وقـد شـكل هــذا               
الطـرح نقلــة نوعيــة يف االهتمــام باللغــة علــى صــعيد قــومي، والبـد لتفعيــل هــذا التوجــه مــن بــرامج عمــل هــي       

ء األكبر يقع على عاتق اإلعالم العربي اخلاص والرسمي، ولقد مسؤولية الباحثني واللغويني، وأحسب أن العب
ــرت يف حــديث تليفزيــوني علــى الفــضائية الــسورية، بــذاك البرنــامج التليفزيــوني الــشهير املمتــع      افــتح يــا  (ذكّ

متـه الكويـت يف الثمانينيـات، فقـد وحـد لغـة األطفـال العـرب، ولكنـه توقـف، وأرجـو أن ينـتج               ) سمسم الـذي قدّ
 العــرب بــرامج مــشابهة ألن متكــني اللغــة يبــدأ مــع األطفــال، كمــا أنــصح العــاملني يف التربيــة بــأن     اإلعالميـون 

يستعيدوا ما كان يسمى درس االستظهار، وأعنـي حفـظ النـصوص األدبيـة، وأمـا احلـصن الـذي يحفـظ اللغـة            
س تحفـيظ  ويصونها فهو القـرآن الكـرمي، وأجـد مـن الـضروري يف كـل مـدارس الـوطن العربـي أن تـستعاد درو              

نصوص من القرآن الكرمي لألطفال، وقد حفظ القرآن الكرمي للجزائر لغتها العربية رغم قـسوة وطـول زمـن        
  .االحتالل الفرنسي لها

١٢ م -بني السياسة والفنون   
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  هاجس اللغة   الوجدان

  
تبدو استجابة الدول العربية هذا العام لقرار القمة العشرين التي انعقدت يف دمشق حول متكني اللغة 

بية وجدية يف االهتمام الكبير الذي أبدته القيادات الثقافية والتربوية واإلعالمية، وسيكون ملوضوع العربية إيجا
اللغة نصيب وافر من البحث يف مؤمترات وزراء الثقافة ووزراء اإلعالم، ووزراء التربية التي تنعقد يف العامني 

  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨
ة عما مت إجنازه لدعم العربية، وقد نـشطت مراكـز   وستقدم جامعة الدول العربية تقريرها للقمم املقبل  

البحث قي إقامة الندوات واللقـاءات الثقافيـة لدراسـة التحـديات التـي تواجـه لغتنـا، وأتـيح لـي أن أشـارك يف            
بعضها، ومنها دعوة كرمية من مركز التراث يف العني، وقـد سـرني أن أجـد بـني احلـضور أجيـاالً مـن الـشباب           

معــة اإلمــارات فــضالً عــن األســاتذة والبــاحثني الكبــار، ممــن ينــشطون ملواجهــة هــذه      املتحمــسني مــن طلبــة جا 
التحديات التي ال تهدد اللغة وحدها، وإمنا تهدد الهوية الوطنية واالنتماء العربي كله، فاللغـة ال تقتـصر علـى     

هـي كـائن حـيّ    كونها وسيلة تعبير وتفاهم، وإمنا هي وعاء فكري وحضاري، يتحول إلى جامع وطنـي وقـومي، و    
يحتــاج إلــى النمــو والتطــور كــي يــتمكن مــن احلــضور املــستمر علــى مــستوى عــال مــن االنــدماج يف احلــضارة          
اإلنسانية، والتحدي األخطر الذي نواجهه هو محاولة طمس هويتنا العربيـة ومكوناتهـا، وال يخفـى علـى أحـد        

ايف حـضاري لغـوي، وهـذا مـا حـدده رسـول اهللا       أن االنتماء إلى العروبة ليس انتماء عرقياً، وإمنا هو انتماء ثق    
r  يقـصد الفكـر والثقافـة، وحـسب     )ليست العربية ألحـد مـنكم بـأب وال أم، إمنـا العربيـة اللـسان      (:  حني قال 

لغتنــا شــرفاً وقدســية أنهــا لغــة القــرآن الكــرمي، وهــو الــذي جعلهــا لغــة عامليــة يتلوهــا املــسلمون يف كــل مكــان        
مـن املستـشرقني إيهـام العـرب بـأن لغـتهم ال تتـسع لعلـوم العـصر، وال تـستطيع           يعيشون فيه، ولقد حـاول كثيـر     

اســتيعاب معارفــه ونــصحوهم بــأن ينبــذوا اللغــة الفــصحى معتبــرين أنهــا ســبب تخلفهــم، داعــني إلــى االكتفــاء     
والهـدف البعيـد الـذي يتـراءى مـن وراء هـذه الـدعوات أن تتـسع الهـوة بـني           «بالعاميات، وإلى وضـع قواعـد لهـا     

ــه العـــرب إلــى لغـــة أخــرى          ال ــاج في ــأتي يـــوم قريــب أو بعيـــد يحت ــة العاميـــة في كاإلجنليزيـــة أو «لهجــات العربي
كي يتفاهموا، مث يأتي جيل ال يعرف قـراءة القـرآن الكـرمي وال يـستطيع أن يحفـظ بيتـاً مـن الـشعر           » الفرنسية

  .»العربي الفصيح
ما حني اجته التعليم العالي إلى العربيـة  وقد أخفقت هذه الدعوات القدمية يف القرن العشرين، والسي    

يف سوريا التي قدمت لطالبها كل علوم العصر بالعربية، وباتت رائدة يف هذا اال، لكـن اجلامعـات العربيـة     
هـل يعلـم الـصينيون أبنـاءهم بلغـة غيـر الـصينية؟        : اليوم تعلم كلها بلغات غير العربية، ما دعاني إلى التساؤل    

ن أو اإلسبان أو الفرنسيون أبناءهم بلغات غير لغاتهم القومية، فلمـاذا حنـن دون خلـق اهللا     وهل يعلم اليابانيو  



-١٣٧- 

نستهني بلغتنا ونهملها؟ وال أقصد مـن هـذا التـساؤل إهمـال تعلـم اللغـات احليـة وهـي حقـاً لغـات العـصر مثـل                 
تنــا وعروبتنـا، ولــن  اإلجنليزيـة الطاغيـة، لكــن ينبغـي أال يكــون ذلـك علــى حـساب لغتنــا ويكـون مثنــه ضـياع هوي        

جند بديالً عن هذه الهوية، فمهما كان العربي بارعاً يف اإلجنليزية أو الفرنسية فإنـه حتـى وإن نـال اجلنـسية       
وقد كشفت أحداث أيلـول األسـود    .الغربية سيبقى غريباً يف نظر اتمع الغربي الذي يحاول أن يندمج فيه  

ئ العربـي مـن عروبتـه حتـى وإن تنكـر لهـا، وسـيجد نفـسه يعـاني          أن التحدث باإلجنليزية ونيل اجلنسية ال يبر  
  !!من ضياع فيصير كاملنبتّ

وقد بات ضرورياً أن تـسارع اجلامعـات إلـى قـرار بتعريـب العلـوم كلهـا، واالسـتفادة مـن املعـاجم العلميـة              
وة منـذ القـرن   الضخمة التي استند إليها التعليم بالعربية يف سوريا ومصر ولبنان يف جتربة حضارية منت بق 

التاسـع عــشر، وبوسـع اللغــويني أن يفيـدوا مــن خــصوصية النحـت بالعربيــة، وقـد أشــرت يف غيـر موضــع إلــى         
قدرة لغتنا على استيعاب ستة مالين كلمة، وبوسـعهم أن يفيـدوا مـن خـصوصية اسـتيعابها لأللفـاظ األجنبيـة          

اتت لهـا شـهرة عامليـة، واسـتخدامنا لهـا      ولغتنا اليوم ال ترفض أن تستقبل املصطلحات التي ب. من دون تعريب  
بــاإلقرار تعريــب، وســنجد أن كثيــراً منهــا لــه اشــتقاق عربــي، ألن نهــضة العلــوم يف أوروبــا قامــت علــى نهــضة        
العلوم عند العرب واملسلمني، والبد من اإلقرار بأن ما استخدمه ابن سينا يف القانون أو البيروني يف كتاباتـه    

طي عــن بطليمــوس، قـد تعــرب بالتــداول، وكـان خالــد بــن يزيـد قــد قــام بــأهم       عـن أصــول إقليــدس ويف اـس  
عملية ترجمة عن اليونانية عبر علماء مدرسـة اإلسـكندرية، وشـهدت العربيـة يف ذاك العـصر األمـوي املتـألق          

  .حيوية فائقة يف التعريب العلمي، كبر شأنها حني تأسست مدرسة دار احلكمة الشهيرة يف بغداد
د لألجيال الشابة ممن يحبون أمتهم ويتمـسكون بعـروبتهم أن لغـتهم هـي أسـمى اللغـات       وحسبي أن أؤك 

احلية، وأنها متتلك من اخلصائص ما يؤهلها النطالقة كبرى يف احلـضارة اإلنـسانية، وهـم وحـدهم القـادرون       
  .على تحقيق ذلك
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  لغتنا، حصن العروبة
 

عربيـة وضـرورة االهتمـام بهـا خارجـاً عـن سـياق        لم يكن حديث السيد الـرئيس بـشار األسـد عـن اللغـة ال       
التــي تربطنـا بتاريخنــا  (حديثـه عـن املــشروع القـومي يف خطــاب القـسم الثـاني، فاللغــة كمـا قــال سـيادته، هـي          

وقد أشار السيد الرئيس إلى التراجع يف االهتمام العام باللغة العربية، وأكد على ضرورة أن ) وثقافتنا وهويتنا
 حياً ينمو ويتطور ويزدهر، كي تكون قـادرة علـى االنـدماج يف سـياق التطـور العلمـي واملعـريف،        كائناً(نرى اللغة  

وأشـار إلـى   ) وأداة من أدوات التحديث، ودرعاً متيناً يف مواجهة التغريب والتشويش التـي تتعـرض لهـا ثقافتنـا        
العلمي العالي والسيما يف الطب اهتمام سورية باللغة العربية منذ وقت مبكر، فقد كانت لنا ريادة يف التعليم  

والهندسات باللغة العربية دون أن يجد علماؤنا أو الطالب أي عناء مع املصطلحات، وكان أطباؤنا املتخرجون 
ولكن السيد ) من جامعات حلب ودمشق من أبرز األطباء الذين احتفت بهم دول العالم والسيما أوروبا وأمريكا

نــا للنهــوض بلغتنــا، وبخاصــة يف هــذه املرحلــة التــي يتعــرض فيهــا وجودنــا    الــرئيس دعانــا إلــى اســتكمال جهود 
وقـد وصـفته يف غيـر موضـع     (وأعتقـد أن خطـاب الـسيد الـرئيس     ). القومي حملاوالت طمـس هويتـه ومكوناتـه    

قـد كفـى اللغـويني عـبء     ) بالسهل املمتنع، ملا فيه من بساطة يف العرض واتساع يف الفكرة وشمولية يف الرؤية    
التوضيح، وما أظـن أحـداً يحتـاج إلـى إقنـاع بكـون اللغـة معـادالً موضـوعياً للهويـة الوطنيـة والقوميـة،             الشرح و 

 rفاالنتماء إلى العروبة ليس انتماء نسب بالضرورة، وإمنا هو انتمـاء إلـى اللغـة، وهـذا مـا حـدده رسـول اهللا         
وهذا يعني أنها الفكر والثقافة واالنتماء ) ليست العربية ألحد منكم بأب وال أم، إمنا العربية اللسان(حني قال 

احلضاري، وحسب العربية شرفاً وقدسية أنها لغة القرآن الكرمي، وهو ما جعلها لغة عاملية يتلوهـا املـسلمون       
يف كل مكان يوجدون فيه، وقد حظيت بسبب هذه املكانـة القدسـية بثـروة حـضارية فريـدة حـني كتـب عبـاقرة             

 واجلنسيات آدابهم وعلومهم بها واكتشافاتهم بها، لقد فضلوا لغة القرآن على املسلمني من مختلف القوميات
  .لغاتهم احمللية، وحققوا بفضلها عاملية ثقافتهم وحضارتهم

وقد بات أمراً خطيراً أن ينصرف بعض شباب األمـة عـن العنايـة بهـذه اللغـة التـي حباهـا اهللا مـا لـيس              
ض أبنائنـا املنــصرفني عنهـا، وممــن يظنـون جلهلهــم بهـا أنهــا      للغـات العــالم مـن خــصائص يجهلهـا كثيــر مـن بعــ     

عاجزة عن استيعاب معارف العصر، ناسني أنها لغة حنت، تتسع ألكثر من ستة ماليني كلمـة بينمـا املـستخدم      
منها يف كل املعاجم قد ال يزيد على مئة وعشرين ألف لفظ وملن يريد أن يعـرف خـصائص هـذه اللغـة، أذكـره       

ي (بالكتاب الشهير  ليأخذ فكـرة عـن اشـتقاق الكبـار كمـا يـسمى أو اشـتقاق امللـوك، فقـد          ) اخلصائص البن جنّ
انصرف كثير من علماء اللغة إلـى علـم النحـو، وأهملـوا علـوم فقـه اللغـة، ولـه يف ثرائنـا اللغـوي مكانـة عاليـة،               

لك أن تحتوي مـا يـستجد   ولئن قيل إن لغتنا ال مت.وهو مفتاح تطوير اللغة وضخ احلياة العلمية املعاصرة فيها  
يف كل يوم من مصطلحات علميـة يف عـصر التـدفق املعـريف، وأننـا مـضطرون عبـر التواصـل املـتني مـع العـالم              
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إلــى اســتخدام مــصطلحات علميــة باتــت دوليــة التــداول، فــإنني أجــد لغتنــا ال تــرفض التعريــب، فقــد اســتعاد       
لعربية األم يف جذرها السامي مثل األكادية والبابلية القرآن الكرمي عدداً من األلفاظ التي انشقت عن اللغة ا 

واآلراميـة والعبريـة، فأعـاد تعريبهـا ألن العـرب اسـتخدموها فباتـت عربيـة قبـل ظهـور اإلسـالم، فـأقر القـرآن              
إبريق، إبلـيس، اسـتبرق، درهـم، دينـار، صـراط،      (الكرمي عروبتها، كأسماء املالئكة، وسواها من ألفاظ من مثل     

هي كلمـات اعتبرهـا بعـض الدارسـني أعجميـة،      ) ، مرجان، كافور، ياقوت، جبريل، إسرافيل، إلخقرطاس، لؤلؤ 
ولكنها كلمات عربها القرآن الكرمي حني استعادها مـن جـذر اللغـة العربيـة األم، وحنـن جنـد كلمـة قـرآن كلمـة           

ات كلمـة قـرأ، وقـد    الـسريانية تـصريف مـن تـصريف    ) قريانـا (عربية يف جتلياتها السريانية، أليست علـى كلمـة    
إنـا أنزلنـاه قرآنـاً    (جاءت على وزن فعالن مشتقة من ذات اجلذر السامي العربـي، وهـذا مـصداق قولـه تعـالى       

ألن كل الكلمات فيه هي من أم أسرة اللغة العربية املتعددة التجليات، ومما استعاده العرب يف آدابهـم      ) عربياً
، وهـو املعهـود عـن قـريش بخاصـة، وقـد نـزل القـرآن بفـصيح          قبل اإلسالم، واسـتخدموه، فبـات عربيـاً خالـصاً      
؟ وتبـدو  )ترائبها مصقولة كالسجنجل(ألم يقل امرؤ القيس . لهجتها التي اختارها شعراء العرب قبل اإلسالم 

الكلمة فارسية مبعنى املرآة، لكن استخدام امرىء القيس لها يدل على أنها كلمة عربية باملعهود عند قريش،     
إن لغتنــا اليــوم ال  . علــى البــاحثني أن جــل اللغــة الفارســية هــي مــن جــذور العربيــة، ومــن مفرداتهــا     وال يخفــى 

تـرفض أن تــستقبل املــصطلحات التـي باتــت لهــا شـهرة عامليــة، واســتخدامنا لهـا بــاإلقرار تعريــب، وســنجد أن        
 العـرب واملـسلمني،   كثيـراً منهـا لـه اشـتقاق عربـي، ألن نهـضة العلـوم يف أوروبـا قامـت علـى نهـضة العلـوم عنـد             

وكثير من العلـوم أوجـدها العـرب كعلـم الكيميـاء وعلـم التفاضـل والتكامـل، وعلـم املثلثـات، وعلـم الهيئـة، وعلـم                  
القطاع الهندسي، وعلم اجلبر، وعلم العمران، وعلم الصورة، وسوى ذلك كثيـر ممـا سـبق لـي أن تحـدثت عنـه        

ــرامج تلفزيونيــة       ــار علمــاء العــرب، يف ب ــع كب ــامجي    طــويالً م ــذين  ) الــذخائر (و) األوائــل ( اشــتهرت مثــل برن الل
وقــد أفــدت فيهمــا مــن دراســات ذات شــأن كانــت مراجعــي     ) أنتجهمــا التلفزيــون الــسوري أواخــر التــسعينيات  

  ).املساهمة العربية اإلسالمية يف النهضة األوروبية(الهامة حني قدمت دراستي األكادميية عن 
ع أو الــدخول يف التفاصــيل الفقهيــة اللغويــة، فحــسبي هنــا أن   ولــست أريــد اخلــروج بعيــداً عــن املوضــو  

أشـير إلــى أهميــة أن جتــد اللغــة العربيــة ذروة اهتمــام بهـا جــسده حــضورها املتــأني يف خطــاب قــسم لــرئيس       
جمهورية عربية، وهو يرسم يف خطابه الهـام إسـتراتيجيات وخطـط املـستقبل، ويـضع األمـة أمـام مـسؤولياتها           

هتمـام باللغـة العربيـة يف صـدر األولويـات املـستقبلية، ألن اللغـة صـهوة املـشروع القـومي           اجلسام، وقد بـرز اال   
الـذي هـو العروبــة يف كـل جتلياتهــا وبخاصـة يف رســالتها اإلسـالمية اخلالـدة، وقــد أشـار الــسيد الـرئيس إلــى           

  .جتسيد اللغة ارتباطاً بالوطن والهوية والدين
سؤولني عـن الثقافـة أن جنـسد هـذا التوجيـه الـذي هـو مـن         ويبقى السؤال األهم، كيف بوسـعنا حنـن املـ    

صلب عملنا ورسالتنا؟ هل نريد إلغاء العامية مـن حيـاة النـاس وفـرض التحـدث بيننـا بلغـة فـصيحة؟ مـا أظـن            
أننا قادرون على تحقيق ذلك يف مجتمع يشكو من تزايد عدد األمية الثقافية فيه فـضالً عـن األميـة الكتابيـة         

ننــا نريــد أن تبقــى العاميــة املهذبــة املــشذبة مــستقاة مــن الفــصحى دون احلاجــة إلــى اســتعارة     إ!! واملعلوماتيـة 
ألفاظ أجنبية يف كالمنا العادي مع وجود ما يشاكلها من لغتنا، ونريد أن تبقى اللغة الفـصحى البـسيطة لغـة        
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ؤدى بلهجــة  األدب والتخاطــب العلمــي واإلعالمــي، وقــد بــات مخجــالً أن جنــد الكثــرة مــن بــرامج التلفز      يــون تــ
محلية عامية يستوي عندها الذين يعلمون والذين ال يعلمون، ولكي ال يجـد اإلعالميـون غـضاضة فيمـا أقـول        
فألبـدأ بـاالعتراف بــأنني أعيـد نـصف البريــد يوميـاً لتـصحيح مــا أجـد مـن أخطــاء فادحـة يف مكاتبــات وزارة           

  . وللحديث شجون!! الثقافة
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  لغتنا   عصر املعلوماتية

 
اللغـة العربيـة   ( املـؤمتر اخلـامس مـع اللغـة العربيـة تحـت عنـوان        ٢٠٠٦/ ٢١/١١نعقد يف دمشق يف  ا

وقـد بـات ضـرورياً أن يتـدارس العـرب واقـع لغـتهم بعـد أن عـصفت ريـاح التغريـب باألمـة،              ) وعصر املعلوماتيـة  
وات التلفـزة لغـة العـرب    وطغت مظاهر االنسالخ الثقايف املبرمج على وسائل اإلعالم، فقد ودعت جملة من قن 

الفـصحى وبــات احلــديث بالعاميـة احملليــة عاديــاً حتـى يف بــرامج الفكــر واألدب، بـل إن بعــض القنــوات بــدأت        
تقدم نشرات األخبار بالعامية، ولئن كنا قبلنا أن تكون العامية لغة مسلسالت التلفزيون االجتماعيـة فـإن مـن        

سة بالعامية، وقد بـدأت تنـسل رويـداً حتـى إلـى اإلعـالم اجلـاد،        الصعب أن نقبل برامج الثقافة والفكر والسيا 
واملفجع أن تختفي لغتنا يف بعض الدول العربية من احلياة العامة، فأنت تضطر إلى اسـتخدام اإلنكليزيـة يف     
األسواق ويف الشارع الذي باتت كل الالفتات فيه باإلنكليزية مع احنسار تدريجي للعربية من عنـاوين وأسـماء       

الت والدالالت الطرقية، بل سأسمح لنفسي بانتقاد قاس لبعض األسر العربية التي جعلـت لغـة احلـديث        احمل
يف املنزل باإلنكليزية، وقد فجعت ذات يوم حني جلست إلى جواري يف أحد املطاعم اخلليجية أسرة تضم أباً  

كليزيــة فيمـا بيــنهم، ولــوال الــزي   وأمـاً وعــدة أبنــاء يف زي عربـي إســالمي، وكــانوا يتكلمــون بـصوت مرتفــع باإلن     
ــه بهــا لظننــت أنهـــم مــن بــالد الـــواق واق،              ــة فاضــطروا إلـــى إجابت ــيهم بالعربي واملالمــح ومــرور عــابر ســـلم عل
واملفارقة احملزنة لهم هي أنهم لو رطنوا اإلنكليزية قروناً فإن البريطـانيني لـن يعتبـروهم ورثـة شكـسبير، ولـن        

  .نيعفيهم األمريكان من نظرة االمتها
واألمـــر األكثـــر إيالمـــاً يف الـــشعور الـــدوني اللغـــوي عنـــد بعـــض العـــرب أنهـــم يتحـــدثون باإلنكليزيـــة يف     

  .منظمات الهيئة الدولية التي ناضل آباؤنا عقوداً حتى متكنوا من فرض العربية لغة رسمية فيها
العـرب إلـى   وأما الصدمة احلضارية العربية احلديثـة مـع عـصر املعلوماتيـة فقـد سـارع املخلـصون مـن           

جتاوزها حني عربوا اإلنترنت، وأكرمنا املخترعون من كل بلـدان العـالم حـني قـدموا لنـا منتجـاتهم يف الهـاتف            
النقال ويف الكمبيوتر مترجمة إلى العربية، فلم تعد مثة حاجة إلى إغفـال العربيـة يف حياتنـا التقنيـة بذريعـة          

تجد فيهـا مـن علـوم فهـي مطالبـة بـأن تـدرس الطـالب لغـة          ثورة املعلوماتية واالتصال، وأما اجلامعات ومـا اسـ   
عامليــة يتقنونهــا جيــداً بــل إننــي أريــد أن يــتعلم أبناؤنــا أكثــر مــن لغــة، ولكــن مــا املــانع مــن اإلفــادة مــن جتربــة          
اجلامعات السورية العريقة التي دأبت كليات الطـب والعلـوم فيهـا منـذ تأسـست علـى تعلـيم كـل علـوم العـصر               

ة دون أن تواجه أيـة مـشكلة يف تعريـب املـصطلحات، وقـد ثبـت أن الطـالب العـرب أكثـر فهمـاً           لطالبها بالعربي 
للعلوم التي تقدم لهم بالعربية، وإن زعم قائل أن أطباء سورية ال يجيـدون اللغـات العامليـة احليـة فحـسبنا أن        

دمـشق والـذين درســوا   نعلمـه أن عـدد األطبـاء الـسوريني املقـيمني يف أوروبـا فقـط مـن املتخـرجني مـن جامعـة            
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الطــب بالعربيــة يزيــد اليــوم علــى خمــسة وعــشرين ألفــاً وهــم مــن أفــضل وأشــهر األطبــاء يف أملانيــا وأســبانيا       
ؤالء غيــر خريجــي كليــات العلــوم الــذين        والنمـسا وســواها، بــل إن ألوفــاً مــنهم يعملــون يف الواليــات املتحـدة، هــ

سـون وعلمـاء بـارعون، وقـد أجـادوا لغـات العـصر دون أن        تعلموا بالعربية وهـم اليـوم مـن املغتـربني، وهـم مهند      
  .يفقدوا إجادتهم للغة األم

وأرجو أال يظن أحد بأنني أباهي بالسوريني على سواهم من أشقائهم العرب، فأنا أحترم كـل الطاقـات     
ــوم            ــه جامعــات ســورية حــني أصــرت علــى تقــدمي العل والكفــاءات العربيــة، لكننــي أســتعرض واقعــاً اختــصت ب

بية، ولن أخفي خويف من تعرض هذه التجربـة النهيـار مـع اإلقبـال الـشديد علـى افتتـاح جامعـات خاصـة           بالعر
وبدهي أن احلفاظ على العربية . يف سورية أخشى أن يأخذها االستغراب إلى االستغناء عن التعليم بالعربية  

ة معـالم ثقافيـة أو حــضارية   هـو حفـاظ علـى الهويـة، فاألمـة التـي تفقـد لغتهـا تـضيع هويتهـا، وال تبقـى لهـا أيـ             
فارقـة، وينبغـي احلفــاظ علـى اللغـة مــن املراحـل األولـى يف التعلــيم، كمـا ينبغـي أن يتنبــه اآلبـاء واألمهـات إلــى            
خطر أن يتعلم األبناء لغة اخلادمات يف املنازل ويجهلوا لغة اآلباء، ومـن أراد أن يـوطن اللغـة يف نفـوس أبنائـه          

  . فهو احلافظ املقدس لهذه اللغة التي كرمها اهللا حني اختارها لغة قرآنهفعليه أن يعلمهم القرآن الكرمي
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  التواصل الثقا  بني املشرق واملغرب

  
 بحثاً عن التواصل ٢٠٠٨وددتُ أن تكون الندوة الفكرية املرافقة ملعرض الكتاب الدولي يف دمشق العام  

قدت عدة ندوات يف الوطن العربي لدراسة املوضوع والتكامل الثقايف بني مشرق األمة العربية ومغربها، وقد  عُ
ذاته، ولتصعيد االهتمام بالتكامـل الثقـايف الـذي يحققـه هـذا احلـوار الـذي ينبغـي أن يـستمر، فالبـد لثقافتنـا              

والبد من . العربية من أن تخوض حواراً داخلياً عميقاً يواكب دعوتها إلى احلوار مع الثقافات العاملية األخرى
عند شيوع نظريات تقدم نفسها على أنها احلداثة املنشودة، تدعو إلى القطيعة أو تؤكد وجودها عبر التوقف 

دراسات فكرية بنيويـة أو ماديـة أو تاريخيـة تريـد أن تؤسـس الثقافـة العربيـة املعاصـرة علـى مفهـوم القطيعـة             
يخضع ملتغيرات كبرى جتُـبّ  وبعضها يرى أن تطور العلم . وليس على أساس التواصل واالستمرار واالستقرار 
وهـذا كـالم مرفـوض جملـة وتفـصيالً علـى صـعيد الفكـر         . كلُّ مرحلـة فيهـا مـا كـان قبلهـا مـن مراحـل االرتقـاء          

والعلم، ألن حقائق العقل الواقعة يف دائـرة الثوابـت راسـخة رسـوخ املنطـق اإلنـساني ورسـوخ الغرائـز والـدوافع           
وكـذلك العلـم هـو سلـسلة معرفيــة     . يـر عنهـا عبــر تحـديث مـستمر    والنـوازع، مـع االعتـراف بتغيـر أشـكال التعب     

  متراكمة تتناقلها احلضارات، فكيف إذا كان التناقل يف داخل احلضارة الواحدة؟
ويبدو أن بعض املفكـرين املـشارقة واملغاربـة قـد أسـهموا بقـصد، أو بغيـر قـصد، يف تكـوين رؤيـة تبحـث             

اهي والتـشابه، فهنـاك مـن تحــدثوا عـن اخـتالف يف الزمــان      عـن الفـوارق أكثـر ممــا تبحـث عـن التواصـل والتمــ      
وهنـاك مـن اشـتغل بالبحـث عـن األسـبقية والريـادة، وهـو أمـر البـد           . واملكان املغربيني عن مثيليهما املـشرقيني   

من أن يصطنع حساسيات ال تحتـاج إليهـا ثقافتنـا الراهنـة التـي تنفـتح أمامهـا آفـاق ثقافـات األرض، وطبيعـي               
ولقــد كــان هــدف نــدوتنا أن يتحــاور املثقفــون مــن    . حهــا علــى جبهاتهــا الداخليــة أرحــب وأوســع   أن يكــون انفتا

ــر              ــوم ال ينكـ ــذا املفهـ ــوع، وهـ ــدد والتنـ ــر التعـ ــدة عبـ ــوم الوحـ ــشتركة ملفهـ ــة املـ ــيع الرؤيـ ــرب لتوسـ املـــشرق واملغـ
ولئن كنـا  . اةاخلصوصيات الثقافية التاريخية، وهذه اخلصوصيات لم تشكل عبر التاريخ كله أية قطيعة مدَّع  

نريـــد البحـــث عـــن ذروة هـــذه احلـــضارة الواحـــدة فإننـــا جنـــدها يف اإلســـالم الـــذي يـــشكل البنيـــة احلـــضارية     
حفـل تاريخنـا الثقـايف مبـساجالت طريفـة حـول       املشتركة، ورغم كثير من التبـاين يف التجربـة التاريخيـة، وقـد       

بن عبد ربه وسواهما من صناع فن اخلبر، قال التبادل املعريف، فحني جاءت إلى املشرق كتب أبي علي القالي وا
وكان أهل املشرق قد حملوا معهم إلى املغـرب العربـي كـل معـارفهم يـوم      . »بضاعتنا ردت إلينا«املشرق العربي  

حققوا فتوحاتهم، ولكـن اخـتالطهم بثقافـات جديـدة يف املغـرب أتـاح لهـم متيـزاً بـات غنـى واضـحاً يف الثقافـة                 
  .العربية

ثقفني إلــى اختــراع فــوارق، فهنــاك مــن يظــن أن املــدارس الفكريــة التــي انتظمــت فيهــا       ومييــل بعــض املــ 
فلسفات املغرب العربي كانـت مختلفـة متامـاً عـن فلـسفات أهـل املـشرق، ويحيـل بعـضهم الفكـر املـشرقي إلـى               
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يـة، بينمـا   الشيخ الرئيس ابن سينا وإلى الفارابي وإلى فقه الغزالي وتأثر فلـسفة املـشرق بالفلـسفة األفالطون     
وهــذه الرؤيــة تغفــل عــن كــون   . يــرى أن املغــرب العربــي يحقــق فلــسفة ابــن رشــد وابــن طفيــل وفقــه ابــن حــزم      

ــ       . املدرستني تنهالن من الفكر العربي اإلسالمي ذاته   » أرسـطو العـرب  «فإذا كـان ابـن سـينا والفـارابي امللقـب ب
إلفـادة مـن حكمتهـا يف دعـم الفلـسفة اإلسـالمية،       قد درسا فلسفة اليونان وتأثرا بها وقدما نقـداً لهـا، وأرادا ا   

ولئن كان قد نزع إلى الفصل بـني الرؤيـة التأمليـة الوضـعية     . فإن ابن رشد فعل األمر ذاته حني شرح أرسطو  
قد أسسوا لذلك، وال أعني بذلك مفهوم الريادة أو » إخوان الصفا«وبني الرؤية الدينية الوقفية فإن املعتزلة و

  .ني وحدة املصدر واملنهل، لتأكيد وحدة الثقافة مع تنوعها الثريالسبق، وإمنا أع
ويف العصر احلديث تألقت يف املغرب العربي دراسات فكرية حول تكوين العقل ودراسـة التـراث، ولكـن        
كثيــراً منهــا كمــا يف املــشرق نظــر إلــى العقــل العربــي وإلــى التــراث بعيــون املستــشرقني الــذين كــانوا أســاتذة           

ذين درســوا يف الغــرب، وتــأثروا بنظريــات أوروبيــة ال تــصلح جملــة لتــشخيص خــصوصية الثقافــة    للبــاحثني الــ
وأزعـم  . وما زلت أرى ضرورة أن يجد الباحثون منهجاً للبحث مستخرجاً من صـلب الثقافـة العربيـة       . العربية

ل إلـى املـضامني   أن املدارس البنيوية واملاديـة والتاريخانيـة التـي هـي نتـاج فلـسفات غربيـة لـم تـستطع أن تـص              
ولئن كـان فالسـفة املاضـي مثـل الفـارابي وابـن رشـد قـد         . العميقة للثقافة العربية أو أن تلتقط الوجدان فيها 

أفادوا من نتاج فكر اليونان، فإن رؤيتهم املوسوعية التـي يفتقـدها البـاحثون املتخصـصون اليـوم أنقـذتهم مـن         
 امليـزان واملـوزون، وأنـا ال أطلـق أحكامـاً اعتقاديـة وإمنـا أثيـر         الوقوع يف الرؤية األحادية، ومـن فـخ التنـافر بـني        

أفكاراً هي بالضرورة قابلة للنقد والنقض، وهذا ما حرصنا عليه يف امللتقى ليس لهدف الوصول إلى الفصل  
بـني الــصحيح وغيــر الــصحيح، وإمنــا بهــدف الوصــول إلــى مزيـد مــن التنــوع احليــوي، عبــر وفــرة مــن وجهــات       

صنا على أن نتأمل جتربة املغرب يف مثاقفته مـع الغـرب، فهـو األقـرب إليـه يف اجلغرافيـا ويف       كما حر . النظر
واليـوم تحقـق   . التاريخ، وقد حقق متسكاً بثوابته على الرغم من تعرضه الستعمار طويل والسـيما يف اجلزائـر    

فقـد وصـل كثيـر مـن العـرب      (اجلاليات العربيـة واملغاربيـة خاصـة يف أوروبـا حـضوراً سياسـياً وثقافيـاً متميـزاً          
، وباتت جتربة االغتراب بني أهل املـشرق وأهـل املغـرب جـديرة     )املهاجرين إلى مواقع سياسية مهمة يف أوروبا 

باحلوار لإلفادة من إيجابياتها، ولتأمُّل ما فيها من سلبيات، ولدراسة تفاعل األمة مع هـذه احلالـة املـستجدة،      
  .اسي داخل أوروباوالسيما بعد أن صارت موضع حوار سي

كما وجدنا من الضروري أن يتم تأمل نقدي لالستجابة الثقافية بني كل مـن املـشرق واملغـرب لتحـديات      
وقـد أشـار أحـد البـاحثني     . القرن احلادي والعشرين، بهدف توحيد املواقف التـي تعـزز مفهـوم األمـة الواحـدة      

أو الطائفية التي تقلق أهل املشرق، رمبـا الخـتالف   يف الندوة إلى أن أهل املغرب لم يشغلهم موضوع اإلثنيات     
طبيعة النسيج االجتماعي بني اجلهتني، مع أن املغرب العربي يف تاريخه شهد كل ما يعرفه املشرق اليوم مـن      

  .»امللل والنحل«تنوع جعل ابن حزم يؤلف كتاباً عن 
مـق التواصـل بـني صـفحتي     وأجد مـن الـضروري أن تطلـع األجيـال اجلديـدة يف املـشرق واملغـرب علـى ع         

د الرؤية العامة إلى درجة التمازج، فلـم يكـن املؤسـسون       كتاب الثقافة العربية لترى اجلذور املعرفية التي توحِّ
الكبار لثقافتنا يتوجهون إلى ثقافة مشرقية أو مغاربية، فابن عربـي وابـن خلـدون وابـن البيطـار وأمثـالهم كثـر         

ري وما بعده، عاشوا بني مشرق األمة ومغربهـا، ليؤسـسوا ثقافـة عربيـة     حتى عصر األمير عبد القادر اجلزائ    

١٣ م -بني السياسة والفنون   
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ولقــد عانــت الثقافــة العربيــة مــن فــصام غيــر    . إســالمية واحــدة يف مــصادرها الكبــرى، متنوعــة يف إبــداعاتها  
وأذكر أنني يف الثمانينيات من القرن املاضي شعرت بقـسوة جهلنـا يف املـشرق مبـا     . مسوَّغ يف القرن العشرين    

قبــل ظهــور  (ع أهــل املغــرب والســيما يف امليــدان الفكــري، فقمــت بجولــة واســعة يف دول املغــرب العربــي         يبــد
إلجــراء حــوارات تلفزيونيــة كــان هــديف منهــا تعريــف أهــل املــشرق بإبــداع أهــل املغــرب، وقــدمت        ) الفــضائيات

. اً يف مــضامينهاعــشرات احللقــات التلفزيونيــة التــي عرضــت يف القنــوات العربيــة التلفزيونيــة ولقيــت جناحــ    
وأعتقد أن ظهور الفضائيات يف مطلع التسعينيات قد حقـق كثيـراً مـن التواصـل، ولكنـه يف كثيـر مـن األحيـان          
ــه،         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصيب األوف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا التلفزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذ درام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكلي تأخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   تواصــ

. تـشار وال يصل بعمق إلى املعرفة الفكرية التي ال يحققها إال الكتاب، وما يزال الكتـاب ضـعيف احلـضور واالن     
وأحــسب أن إفادتنــا مــن معــارض الكتــاب يف إقامــة ملتقيــات فكريــة تقــود إلــى الهــدف العــريض وهــو تعميــق         

  .احلوار داخل الثقافة الواحدة
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  إعالن القريوان

  
، وأنغمس يف تاريخهـا الثـري   ٢٠٠٩مرة أخرى أعود إلى القيروان عاصمة الثقافة اإلسالمية هذا العام     

ر ال تزال جديدة رغم مرور الزمان، وما كان يتاح لـي تأملهـا لـوال أن املكـان ينطـق      ألقرأ فيه صفحات من الفك 
بها، وحسبي صوت األذان الذي ينطلق من جامع عقبة املتاخم للفندق الذي نزلت فيه يدعوني إلى مزيد مـن      

د ينتهـي أذان يف  تأمل هذه املعجزة اإللهية التي منحت هذا األذان سر البقاء صوتاً يتردد يف الفضاء، فال يكا  
مكان حتى يبدأ يف مكان، فأما الفندق فكان قدمياً ثكنة عـسكرية، ومـن الطريـف أن قبوهـا الـذي كـان سـجناً          
تحـول إلـى مقهـى يؤمـه الـسائحون ليتنفـسوا فيـه هـواء احلريـة رمبـا تعويـضاً عـن معانـاة املئـات ورمبـا اآلالف                

هر يف املغـرب العربـي بوصـفه أول مـسجد بنـاه      ممن ضاعت أعمارهم خلف جدرانه، ويف فسحة اجلـامع األشـ   
املسلمون فيه، بعد أن بنى عقبة القيروان معسكراً جلنده وقاعدة للدعوة وسط املغـرب العربـي بعـد خمـسني       
عاماً فقط من الهجرة، وبعد ثالثني عاماً من فتح مـصر وبنـاء املـسجد األول يف أفريقيـة الـذي سـمي مـسجد         

قفت أتأمل عظمة ما فعل األجـداد، وعظمـة حفـاظ أمتنـا علـى تراثهـا، علـى        عمرو بن العاص يف الفسطاط، و 
الرغم من كل ما نعيبه على أنفسنا من ضعف وتخلف وانهيـار، وهـاحنن بوصـفنا أمـة العروبـة واإلسـالم نـأتي          
 من كل أحناء عاملنا الكبير، ومن أصقاعه البعيدة، لنستعيد ذكرى عقبة وصحبه يف القيروان، ولنحاور العـالم     

من موقعه، وال نزال وسنبقى نرفـع الـشعار الـذي رفعـه، وهـو مـا تـضمنه إعـالن القيـروان بعـد ثالثـة أيـام مـن                  
فقــد جــاء اإلعــالن  ) ٢٠٠٩يونيــو (احلــوار العــاملي حــول احلــضارات وتنــوع الثقافــات يف مطلــع شــهر حزيــران     

 عطـاء كـل احلـضارات، فلـم يلـغ      مستمداً من القيم اإلنسانية السامية التي دعـا إليهـا اإلسـالم الـذي اسـتوعب      
أيــة حــضارة ولــم يقمــع أيــة ثقافــة، بــل أفــاد ممــا أجنزتــه، ولــم يجبرهــا علــى اتبــاع رســالته، بــدليل وجــود كــل         
احلضارات القدميـة ومـا فيهـا مـن فلـسفات وأفكـار وقـيم وعـادات وهـي التـي زامنتـه ومازالـت حيـة يف أرضـه                

م مع عقيدته لكنه ال مينـع أتباعهـا مـن ممارسـة حـريتهم      وتحت يافطته، وقد يرفض اإلسالم منها ما ال ينسج 
ؤمتر القيـــروان الـــدولي حلـــوار      يف االعتقـــاد بهـــا أو تكـــوين حيـــاتهم حـــسب برنامجهـــا الفكـــري، ولقـــد كـــان مـــ
احلضارات غنياً بحضور دولي فكري وفلسفي ضخم، وكانـت دعـت إليـه املنظمـة اإلسـالمية للتربيـة والثقافـة         

ها العام الـصديق املثقـف الكبيـر الـدكتور عبـد العزيـز التـويجري، وشـاركتها املنظمـة          والعلوم، وقد مثلها مدير  
الدوليـة الفرانكفونيــة، ومثلهــا الــسيد عبـدو ضــيوف األمــني العــام ملنظمـة الفرانكفونيــة وهــو رئــيس الــسنغال       

مـن أهمهـا   السابق، وحضر احلـوار عـدد كبيـر مـن ممثلـي املنظمـات الدوليـة وبخاصـة األوروبيـة واألفريقيـة، و              
اليونسكو، وعدد من الشخصيات الدولية مثل الرئيس اإليراني السابق محمد خـامتي والـسيدة جنـاح العطـار      

، ولقد كان لي شرف رئاسة اجللسة األولى من هذا املؤمتر وقـد أطلقـت يف   ةنائب رئيس اجلمهورية يف سوري  
إلـى صـناع القـرار يف العـالم، وأهمهــا     كلمتـي أسـئلة أجـد اإلجابـة عنهــا ضـرورة ملواصـلة احلـوار وهـي موجهــة         

كيف يستمر هذا احلـوار وغـزة ال تـزال تحـت احلـصار؟ وكيـف سـنحول املتوسـط إلـى بحيـرة سـالم وأسـاطيل              
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ؤمتر أننـي سـمعت مـن مــثقفني أوروبـيني كبـار تأييــداً              القتـل والـدمار تـسد آفاقــه؟ وكـان األمـر اإليجـابي يف املــ
دامـــت إســـرائيل مـــستمرة يف بنـــاء    ة الـــسالم يف منطقتنـــا مـــا حلقنـــا، بـــل إن أحـــدهم أعلـــن يأســـه مـــن إقامـــ    

املـستوطنات، وغيــر عابئـة بكــل النــداءات، واملهـم أن إعــالن القيـروان بتأكيــده احتــرام التنـوع الثقــايف واحتــرام        
اآلخر وترسيخ التسامح ومبادئ العيش املشترك بـني األديـان والثقافـات املختلفـة، جـاء مبواصـفات جـوهر مـا          

وصحبه يف القيروان من مبادئ إنسانية حفظت للناس خصوصياتهم ولم جتبرهم على معتقد أو قدمه عقبة  
  .على طراز عيش
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  الصداق القريواني
  

، وكنـت أتأمـل   ٢٠٠٩أتيح لي أن أشارك يف إطالق احتفاليـة القيـروان عاصـمة للثقافـة اإلسـالمية لعـام         
لفاتحني يبنون مدينـة إسـالمية صـرفة خالـصة بعـد      املدينة بدهشة من عظمة اإلرادة اإلسالمية التي جعلت ا  

خمسني عاماً فقط من الهجرة، فإذا اقتطعنا منها أحد عشر عاماً كان فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
ال يزال يبني دولة اإلسالم األولى يف املدينـة املنـورة ويف اجلزيـرة العربيـة، فـإن املـسلمني إذن حـرروا كـل بـالد              

ق ووصلوا إلى أذربيجـان وأرمينيـا وخراسـان وانطلقـوا إلـى مـا خلفهـا يف الـشرق بعـد مـرور تـسع             الشام والعرا 
سنني على وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد انطلقت جيوشهم يف اجتاه الغـرب إلـى مـصر وفتحتهـا      

الثـني عامـاً كـان    سنة عشرين هجرية، وبعد عامني انطلـق عقبـة بـن نـافع ملتابعـة فـتح املغـرب العربـي وخـالل ث          
ولقد جلست يف . املسلمون قد أجنزوا مشروعاً ضخماً وصلوا فيه إلى بناء أول مدينة إسالمية هي القيروان    

صحن جامع عقبة أتأمل صرحاً ضخماً من صروح هذه الثقافة التي ال تزال حية إلى اليـوم، وقـد أتاحـت لـي      
يخنـا وفكرنــا العربــي اإلســالمي، وكـان أكثــر مــا أثــار     هـذه الزيــارة أن أتعــرف أكثـر إلــى مكانــة القيــروان يف تار   

الـذي اختـصت بـه نـساء القيـروان يف فقههـن، ومنـه مـا         ) الـصداق القيروانـي  (اهتمامي أن أسـتذكر مـا يـسمى     
، وقد اشتهر هذا النوع من عقد الزواج حتى بات يكتفى بأن يذكر العاقد على امرأة )اجلعل التحرميي(يسمى 
، وكن قد حفظـن ألنفـسهن حـق أن يـشترطن يف ملحـق عقـد النكـاح شـروطاً         )قيروانعلى شرط نساء ال  (قوله  

أو حقهـا باشـتراط أال يتـزوج زوجهـا     ) أي أن تكون العصمة يف يدها(تضاف إليه كحق الزوجة بتطليق نفسها     
 امرأة أخرى، فإن فعل فإن لها حق تطليق الزوجة اجلديدة، ويـسمونه التمليـك، وعلـى الـرغم مـن االختالفـات          

الفقهية حول شروط عقد النكاح، فإن نساء القيروان جعلنه مدرستهن الفقهية، وقد عزز موقفهن كون أساتذة 
الفقـه يف القيــروان كــانوا مــن كبــار صـحابة رســول اهللا والتــابعني، وممــن درســوا علـى اإلمــام مالــك بــن أنــس،        

جتهاد، فقد برزت منهن نساء فقيهـات  وأسسوا املذهب املالكي، ولم تكن نساء القيروان مبعزل عن التفقه واال  
مـشهورات، مثـل خديجـة بنــت اإلمـام سـحنون بــن سـعيد التنـوخي، وهــو شـامي مـن أهــل حمـص، وكانـت ابنتــه             
خديجة قد أخذت الفقه عنه، وباتت تعلم النساء وترشدهن، وهي مدفونة يف فسقية األغالبة إلـى جـوار قبـر     

  . عنهأبيها وقبر الصحابي أبي زمعة البلوي رضي اهللا
وكـذلك كانــت أســماء بنـت أســد بــن الفـرات التــي اشــتهرت بالروايـة علــى مــذهب أبـي حنيفــة، وفاطمــة         
الفهرية أم البنني التي بنت جـامع القـرويني يف فـاس، ومـثلهن كثيـرات عبـرن عـن مكانـة عاليـة لـدور املـرأة يف             

قـراءة  « دبـش تحـت عنـوان    ولقد قرأت دراسة وافية عـن الـشرط القيروانـي قـدمتها الباحثـة نـرجس       . اإلسالم
، تناولــت فيهــا الــشرط القيروانــي وأشــارت إلــى مرجعياتــه الفقهيــة التــي ال يتــسع    »تاريخيـة يف مــسألة فقهيــة 

اال هنا الستعراضها، والبد من التأكيد على أن الشروط القيروانية لم تكن من مفسدات العقد وإن كانـت    
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رط على الزوج أال يعاشرها معاشـرة األزواج أو أن يـشترط   موضع خالف فقهي، فال يحق للمرأة مثالً أن تشت  
أحد الزوجني عدم اإلجناب، وال يحـق للـزوج أن يـشترط علـى املـرأة أن تنفـق علـى نفـسها مـن مالهـا اخلـاص،              
فمثل هذه الـشروط جتعـل عقـد الـزواج فاسـداً، فأمـا القيروانيـات فقـد اشـترطن مـا ال ينكـره إجمـاع الفقهـاء                

 منهم، فمنهن من اشترطت علـى زوجهـا أن ينفـق علـى أوالد لهـا مـن زواج سـابق، ومـنهن مـن          وما ال يقبله كثير  
اشترطت أال يتزوج بثانية، ومبا أن القضاء ال مينع الزوج فقد ملّكت نفـسها حـق الطـالق إذا فعـل، ومـنهن مـن         

س وإمنـا  متلكن حق تطليـق سـواهن مـن زوجـات بعـدهن، ولـم تكـن هـذه الـشروط تـأتي يف صـيغة العقـد املؤسـ              
كانت شبه مالحق عليه، لكـن املـسلمني يف املـشرق واملغـرب تعـارفوا علـى تـسمية هـذا النـوع مـن عقـود النكـاح              

، وأحسب أن ما حققته نساء القيروان منذ قرون بعيدة هو الذي أسـس ملـا   )على الطريقة القيروانية  (بقولهم  
  . اليومنالته املرأة التونسية من خصوصية يف قوانني األحوال الشخصية
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  رباط الفتح   املغرب
  

اســتمتعت مــرات بزهــو املغــرب وزرت بعــض مدنــه أواســط التــسعينيات، وكانــت زيــارتي للربــاط أواخــر       
، مـع وفـد ثقـايف كبيـر حيـث أقمنـا أسـبوعاً ثقافيـاً سـورياً أتـاح لنـا أن نلتقـي بعـض كبـار                )٢٠٠٩أبريل  (نيسان  

صـديق عرفتـه منـذ أواسـط الـسبعينيات هـو الفنـان الكبيـر         مثقفي املغرب، وقد حرصت على أن يكـون بيـنهم    
الطيب العلج الذي أبدع أول عرض مسرحي مغربي شاهدته عبر مشاركته التي ال تنسى يف مهرجـان دمـشق       

، وحني زرت الربـاط عـام   »السعد«، مث شاهدت له مسرحية »النشبة«املسرحي أواسط السبعينيات مبسرحية  
ؤخراً وقــد جتــاوز الثمــانني مــن العمــر، لكنــه ال يــزال      زرتــه يف مــسرح محمــد اخلــا ١٩٩٦ مس، وقــد التقيتــه مــ

يحــتفظ بحيويــة املبــدع وصــفاء وجدانــه، وكنــت قــد علمــت أن الــصديقة الفنانــة الكبيــرة ثريــا جبــران وزيــرة         
الثقافة يف املغرب قد أصيبت بعارض صحي مفجع، وقد أسعدني أن تعود إلى العمل معافاة بحمد اهللا حني  

ستقبالنا ومشاركتنا افتتاح األسبوع الثقايف السوري تكرمياً لنا وهي تعاند املرض، وكنت قـد عرفـت    خرجت ال 
، قبـل  ٢٠٠٦الفنانة ثريا منذ زمن بعيد، حيث كرمتها وزارة الثقافة السورية يف مهرجان دمشق املسرحي عام   

 صــرحني حــضاريني كبيــرين، أولهمــا  أن تتــولى الــوزارة، تقــديراً ملكانتهــا الفنيــة العاليــة، وقــد زرت يف الربــاط   
ــة يف كــل أرجائهــا               ــدة، وفيهــا أحــدث مختبــرات تــرميم املخطوطــات، فــضالً عــن حداثــة التقني ــة اجلدي املكتب
الواســعة، وأمــا الــصرح الثــاني فهــو املتحــف االفتراضــي، وفيــه مــن تقانــة العــروض مــا يــدهش، وهــو متــصل          

يـة يف اإلبـداع، والسـيما تلـك التـي أفـادت مـن جتـارب         مبعرض للفنون التشكيلية، التي وجدت بينها لوحات غا 
التواصل مع الفنانني األوروبيني الـذين يجـدون يف املغـرب نكهـة احلـضارة اإلسـالمية املتفـردة بخـصوصياتها،             
مثل فن اخلط الذي احتفى املعرض بلوحات نادرة من جتلياته، رسمها فنان أملاني مسلم استوحى من فلسفة   

ته مـا يثيـر الفكـر وميتـع النظـر، وكانـت فرقـة أورنينـا الراقـصة قـد أحيـت حفـل افتتـاح               اخلط العربي وفضاءا  
أسبوعنا الثقايف، واختتمتـه فرقـة غنـاء مـن مبـدعي الطـرب يف حلـب، أحيـت تراثنـا العربـي املـشترك وهـو يف               

 معــاً يف املوســيقا أكثــر وضــوحاً لناحيــة انتمائــه إلــى التــشاركية الــضخمة التــي عاشــتها بــالد الــشام واملغــرب       
املرحلة األندلسية، تلك الفترة الزاهية التي ال تزال أفياؤها الوارفة تظلل العالقات العربية اإلسبانية بفـيض   
من نشوة األندلس فناً وإبداعاً، وال تزال موحية ومحفزة لألمتني على استعادة مـا شـهده املتوسـط مـن تالقـح       

ديثة بالقيـاس مـع املـدن التاريخيـة لكونهـا بنيـت يف القـرن        للثقافات عبر العصور، ولئن كانت الرباط مدينة ح  
الثاني عشر امليالدي فإن ما قدمته للتاريخ العربي واإلسالمي يرتقي بها إلـى مكانـة رفيعـة يف وجـدان األمـة،       
ــاط الفــتح فتحولــت إلــى معــسكر وحــصن ضــخم، وقــد              ؤمن رب فقــد بناهــا املرابطــون وأضــاف إليهــا عبــد املــ

عة إلى مقصد سياحي يؤمه الزائرون من كل صوب، ويقرؤون فيه تاريخـاً حـضارياً ميـأل    استمتعت بتحول القل 
النفس اعتزازاً، ويعيد إلى ذاكرة العرب بخاصة أطياف البناة املؤسسني مثل أبي يوسف املنصور الذي يعتبر   
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ــواب، ولألبــواب جماليـــة خاصــة يف ذاكــ           ــاط، وهـــو الــذي أقــام األســـوار واألب ــاني األساســي للرب رة املغـــرب الب
املعمارية، وما زلت أذكر متعتي بلوحات فنية خلدت فيها األبواب املغربية الفنانة التشكيلية لطيفة التيجاني،     
التـي تفــردت بهــذا اللـون الفنــي الــذي يحفــظ ذاكـرة ال تــزال حيــة يف معمــار األنـدلس واملغــرب العربــي، وهــي        

  .عميقة التواصل مع ذاكرة الشام
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  ب النساء؟هل حقاً يكره العر
  

كتبته امرأة عربية مثقفة تبحـث عـن   ) ما هي أسباب كراهية العرب للمرأة؟(أثارني مقال يحمل عنوان  
أسـباب هــذه الكراهيـة التــي تراهــا ظـاهرة سياســية واجتماعيــة، تتمثـل يف جــرائم الــشرف التـي يتواطــأ فيهــا         

العربيـة التـي تـرفض مـشاركة املـرأة      القضاء ضد املرأة لصالح الرجل كما تقول، ويف موقف بعـض البرملانـات     
يف االنتخابات، ويف كون املرأة هدفاً لبعض احلركات املتطرفة السادية، ويف جعل الطالق أمـراً صـعباً كمـا يف     
محاكم مصر، ويف منع املرأة من حق العيش وحيدة بعيداً عن الـسلطة الزوجيـة أو األبويـة، ومـا إلـى ذلـك مـن          

  .واً تاريخياً للمرأةإشارات لتأكيد كون العربي عد
والعجيب أن الكاتبة احملترمة تحاول أن تنبش أصول هذه الكراهية من املصادر الدينية، وهي تبدأ من 

حوّاء التي خلقت من (فهم خاطىء لقصة حواء التي أغوت الرجل وأغرته حتى أخرجته من اجلنة، فهي تقول 
الشرير إال أن تغرّر بـه وتتـسبب يف طـرده مـن اجلنّـة      أجل آدم لتؤنسه يف وحدته الفردوسية أبى عليها طبعها  

وهكذا تبقى املرأة يف املخيال العربي مصدرا لكل الشرور واملصائب، مسؤولة عن جـرم  ! التي كان خالدا فيها  
  ).لم ترتكبه ومطالبة بتسديد مثن جرميتها الشنعاء

لفتـى اجلميـل يوسـف وقامـت     زوجـة العزيـز التـي عـشقت ا    ) اخلائنـة (مث تشير الكاتبة إلى قصة زليخـة    
تعبيـرا عميقـا عـن مكنـون الالشـعور اجلمعـي للـشعوب        (بفعـل اإلغـواء لـه، فـصارت قـصتها كمـا تقـول الكاتبـة         

ليجعـل الالوعـي اجلمعـي    » كيـدهنّ العظـيم  «العربية فقد وقع إقصاء اخللفية الرمزيـة للقـصة والوقـوف عنـد       
  .من الكيد صفة مالزمة للمرأة من حيث هي أنثى

حتـى إنهـا   ) ص(ير إلى هند بنت عتبة التي لعبـت دوراً مركزيـاً يف املعارضـة املكيـة ضـد الرسـول       مث تش 
لقد شكّل سـلوك هنـد يف املخيـال اجلمعـي صـورة األنثـى كرمـز لغريـزة         (أكلت كبد عمه حمزة، وتقول الكاتبة     

  )!!املوت وكاندفاع حنو الفناء

مــل وتخلــط احلابــل بالنابــل يف تفــسير الــدين   وأخيــراً تــشير إلــى مــا تــسميه عقــدة عائــشة وموقعــة اجل   
والتاريخ لتؤكد أن العرب يكرهـون النـساء وأنهـم متـأثرون بهـذه املثيولوجيـا الدينيـة واألسـطورية التـي كرسـت            

  .الكراهية يف الوجدان العربي

 وال أدري كيـف يغيـب عـن الـسيدة الكاتبـة أن وجـداننا العربـي واإلسـالمي يـصل يف تكـرمي املـرأة أحيانـاً            
إلى حد التقديس، فنحن عرباً ومسلمني نعتقـد أن اجلنـة تحـت أقـدام األمهـات، وأن الـرحم األنثـوي موصـول          

النــرث مــن آدم وال مــن حــواء ذنبــاً    (بعــرش الــرحمن، ونــرى النــساء شــقائق الرجــال، واخلطيئــة عنــدنا فرديــة      
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عتقـد أن مـا يحـدث مـن قهـر      ويقيننـا أن كـل نفـس مبـا كـسبت رهينـة، والتـزر وازرة وزر أخـرى، ون         ) فنكفر عنـه  
للنساء العربيات هو بسبب بعد اتمع العربي عن قيمـه األصـيلة، وبـسبب تخلفـه الفكـري، فجـرائم الـشرف         
ليــست تنفيــذاً ألوامــر اإلســالم الــذي وضــع حــدوداً للعقــاب علــى الزنــا التفــرق بــني رجــل وامــرأة، وقــد قيــد            

ه، بحيـث يبـدو احلـد عقابـاً علـى اإلشـهار واــاهرة،       الـشهادة حـول الزنـا بأربعـة شـهود يـرون الفعـل بتفاصــيل       
وأما رفض بعض البرملانات العربية مشاركة النساء يف االنتخابات فهو نتاج تخلف راهن ال عالقة له بالتـاريخ      
أو املوروث الثقايف الذي يجد يف زنوبيا وبلقـيس وخولـة وأسـماء ونـسيبة وشـجرة الـدر وسـواهن ممـن يـصعب           

عملن يف السياسة واحلكم والفقه مصدر فخر واعتزاز مبكانـة املـرأة العربيـة حـني كـان      حصر أسمائهن ممن     
كثير من شعوب األرض يعاملها معاملة مهينة، ولم متنع الثقافـة العربيـة قبـل اإلسـالم أو بعـده مـشاركة املـرأة         

هي التي تقضي جل يف شؤون احلكم، لكن حجم هذه املشاركة محدود بقدرة املرأة على التفرغ للشأن العام و    
شـبابها يف احلمـل والـوالدة واإلرضـاع ورعايـة املنـزل وتربيــة األطفـال وهـذا احلجـم احملـدود لـيس حكـراً علــى             
ــع تطــور اخلـــدمات                  ــزداد ويكبــر م ــدأ هــذا احلجــم ي العــرب وإمنــا هــو شــأن إنــساني لــدى كــل األمــم، وقــد ب

  .االجتماعية التي تتيح تفرغاً للنساء العامالت
مناقشة تفاصيل ما فاض به مقال السيدة الكاتبـة مـن فهـم ضـيق ملوقـف العـرب مـن        ولست يف معرض   

املـرأة تاريخيـاً، ولكننـي أعجـب كيـف تتـوهم كاتبـة مثقفـة بـأن العـرب يكرهـون النـساء حقـاً، وهـي التـي تعـصر                 
ليخـة،  ذاكرتها وذاكرة التاريخ، وتلوي عنق احلقائق فـال جتـد غيـر قـصة الغوايـة عنـد حـواء أو اخليانـة عنـد ز             

بهـاتني القـصتني اللـتني وردتـا يف الكتـب الـسماوية، وقـد يتـأثر بهمـا مـن           ) بخاصـة (دون إيـضاح عالقـة العـرب    
  .الشعوب من يعتقدون بوراثة اخلطيئة، ولكن املسلمني بخاصة ال يعتقدون بذلك

ثولوجيـا،  إن التفسير احلديث الذي يعتمد على املي(ويبدو تفسيرالكاتبة ملوقف حواء عجيباً حني تقول  
ة الـضائعة، حـننيَ الفـرد       ز األبعاد الرمزية للقصة، ويرى يف حنني البشرية إلى اجلنّ أي تشريح األساطير، مييّ
إلى املرحلة اجلنينية عندما كان الطفل يف رحم األم أي امتدادا بيولوجيا جلسد األم وقطعة منها يأتيه رزقه 

وليتهـا فهمـت القـصة فهمـاً فلـسفياً علـى حنـو        ) عـن األم صـدمة االنفـصال   (أما الطرد مـن اجلنّـة فهـو     . رغدا
مع احترامـي العميـق لرؤيـة املفـسرين     (كما يف أسطورة برومثيوس لكان أكثر عقالنية  ) سؤال املعرفة (تفسير  
حادثـة اإلغـواء ميكـن اعتبارهـا تعبيـرا عـن       (مث يأتي التفسير األكثر إدهاشاً ملوقف زليخة حني تقول   ) الدينية

فهي ارتداد ونكوص إلى مراحل مبكرة للتطور اإلنساني وهي كذلك تعبير عن . ام وليست حقيقةرغبة وعن هو
رغبات مكبوتة ال واعية متعلقة بنكاح احملارم والفضول اجلنسي واخلوف من اخلـصاء، وقـد شـكل املـرور مـن        

بيـد أن  . املمنوعـات الطبيعة إلى الثقافة مرورا من مجال الغريزة إلى مجال القانون أي مجموعة احملرمـات و     
الطبيعة احلاضرة دائما يف الرغبة احملرمة الالواعية ستطبع الثقافـة الـسائدة وسـتنعكس وجوبـا يف إشـارات          

  ).اجتماعية يخضع ترميزها وفك رموزها لنفس القواعد السائدة بالنسبة إلنتاجات الالوعي
ول عالقـة القـصة القرآنيـة مبـا     أعترف للسيدة الكاتبة أنني لم أفهم هذا الشرح فهـو يحتـاج لـشرح، حـ      

ســمته الرغبــة بــالهوام واخلــوف مــن اإلخــصاء، وملــاذا كــل هــذا اللــف والــدوران لتجنــب فهــم البعــد األخالقــي        
احملض يف موقف النبي يوسـف عليـه الـسالم، وعبـارة كيـدهن عظـيم التـي قالهـا العزيـز يف نهايـة التحقيـق ال              

قيدة بخـصوصية القـصة، والعجـب أن تختـار الكاتبـة قـصة       تحمل أي دليل على كراهية مطلقة للنساء فهي م  
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امرأة شغفها فتاها حباً وتتجاهل قصة مرمي التي فضلها اهللا سبحانه وتعالى على نـساء العـاملني وجعلهـا آيـة      
الطهر اإلنساني، وعالم ترى أن املخيال العربي محقون بكراهية للنساء بسبب زليخـة وال تـراه مفعمـاً باحلـب      

  راء مثالً؟؟من أجل العذ
وقـد زجـت الكاتبــة بهنـد بنـت عتبــة دون رابـط بـني املقــدمات والنتـائج، وهنـد تكــاد تنفـرد مبوقفهـا بــني            
ــدين               ــداعيات لل ــه الــصالة والــسالم وكــن مــن أوائــل ال ــايعن الرســول علي ــواتي ب جملــة ضــخمة مــن النــساء الل

محاولتها أكل كبده افتراء عليهـا  اجلديد، ولم يكن ما فعلته هند من تحريض على قتل حمزة رضي اهللا عنه و 
فاحلادثة مـشهورة يف أحـد، وال أدري كيـف تكـون قـصة هنـد دلـيالً علـى كراهيـة العـرب للمـرأة، مـع أن بوسـع               

  !!متفيقه دعي أن يجعل منها دليالً على كراهية املرأة للرجل إلى حد أكل كبده
ناقشة األفكار فقط، واألهم عندي أال لقد توقفت عند هذا املقال دون ذكر اسم الكاتبة ألن املهم هو م    

  .تصدق فتياتنا الشابات أن قومهن العرب يكرهون النساء
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  امرأة من هذا العصر
 

لست مطمئناً إلى تقسيم األدب حسب اجلنس إلى أدب رجال وأدب نسوان، لكنني ال أنكـر علـى النقـاد        
ها أدب الرجال، فثمة مساحة عميقة يف أن يقسموه بدافع درسي أو لتحديد خصوصية يف أدب املرأة ال ميلك 

نفـس املــرأة ال تعرفهـا إال املــرأة، وحتـى الكاتبــات مــن النـساء احملافظــات ال يجـرؤن علــى اقتحامهــا يف األدب،        
وحــني جتــرأ نــزار قبــاني علــى الــدخول إلــى منــاطق احلــساسية يف عالقــة املــرأة بالرجــل أنكــر عليــه النقــاد            

ه إحسان عبد القدوس نقداً قاسياً جلرأته الروائية يف تصوير أحاسيس احملافظون هذه اجلرأة، وكذلك واج  
النساء، وقد قبلوا أن تكون رواياته سيناريوهات للسينما ولكنهم لم يصنفوها مع األدب الراقي، ولكن الرجلني 

أما الكاتبات وسواهما ممن غسلوا أدبهم مباء األنوثة كانوا ذكوراً يتفاعلون مع قضايا املرأة من موقع الرجل، ف
اللواتي يقتحمن اليوم مساحة املمنوع أو احملظور أو املسكوت عنه فهن يخرجن على أدبنا العربي بقـضايا لـم    
يسبق أن اقتحمها أحد، ويطرحن قيماً إشكالية يصعب احلـسم يف رفـضها أو قبولهـا، ولكنهـا هـي التـي تؤكـد            

دب الرجال إال نادراً، ومن ذلك روايات الكاتبـة  وجود أدب نسوي له من اخلصوصية السردية ما ال جنده يف أ  
، فوجدت فيها من البوح »امرأة مطلقة«السورية الطبيبة هيفاء بيطار التي قرأت لها قبل بضع سنني روايتها     

بتفاصيل املعاناة ما ال جتيد التعبير عنه إال امرأة عرفت هذه املعاناة العميقة الشفافة عن قرب، وحني قرأت 
أدهشتني جرأة العنوان، لكنني أدركت مدى األسى الـذي تعيـشه املـرأة حـني يغفـل      » رأة من طابقنيام«روايتها  

مت لــي            الرجـال عــن التفاعـل مــع عقلهـا وفكرهــا وثقافتهـا وال يــرون منهــا إال مـا يثيــر الغريـزة، وقبــل شـهر قــدّ
ذلك، فرحـت أتـصفح الروايـة    ، وبـدا العنـوان مثيـراً كـ    )امرأة من هذا العصر(الدكتورة هيفاء روايتها اجلديدة   

فإذا هي تطرق موضوعاً مأساوياً هو من مآسي عصرنا حقاً، فهي تتحدث عن مرمي التي واجهها الطبيب بأن 
السرطان يتفشى يف ثـديها وعليهـا أن تـستأصل الثـدي، وأحـسب أن هـذه هـي املـرة األولـى التـي يحـضر فيهـا               

  .ثدي بطالً تراجيدياًالثدي بطل رواية يف أدبنا، وأول مرة يكون فيها ال
وال أنكر أنني وكثير مثلي عرفنا من خالل البيئة املعاشة نساء يعانني من مرض سرطان الثـدي، ولكننـا    
لم نعرف عمق األلم الذي تعانيه املرأة حني يواجهها الطبيب بقرار استئـصال ثـديها، وأنـا منـدهش مـن جـرأة           

ق ذاكـرة النهـد املـستأصل لتحكـي سـيرة حيـاة امـرأة مـن         الكاتبة على هذا البوح الذي أطلقته مـرمي وهـي تطلـ     
  .هذا العصر الذي تداعت فيه القيم األخالقية

ولعل املفارقة أن صدق مرمي البطلة هو األمر املريب يف الوقائع، لكن املضمون قريـب مـن الواقـع، وهـو      
إلى إدانة قـيم هـذا العـصر إن    ما ال أنكره على الكاتبة يف التعبير عن بوح امرأة من هذا العصر، لكنني أميل     

  .كانت تبيح هذا النحو انون الالهث خلف الرغبة دون رادع أخالقي أو إطار أسري
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أعلم أنه ليس من حقي أن أعترض على صدقية الرواية يف سرد األحداث، وليس من حقي أن أفـرض    
يـة املـوت واحليـاة، الرجولـة     قيماً أخالقية على بطلـة الروايـة مـرمي، ولكننـي وسـط أحـداث تـسيطر عليهـا ثنائ            

واألنوثة، أتساءل عن صدقية الدخول إلى عالم امرأة تواجه املوت وتغيب عنهـا أسـئلة املواجهـة الكبـرى، وقـد       
يكون غياب مثل هذا السؤال الفلسفي هو بعض خصوصيات أدب النساء اللواتي لم يقتحمن بقـوة إلـى اليـوم     

  .يف أعمالهن األدبية عالم الفلسفة
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  ىوــه
  

وتظـن للوهلـة األولـى أنـك سـتقرأ نوعـاً مـن الغوايـة التـي يقـود           ) هوى(يثيرك عنوان رواية هيفاء بيطار  
إليهــا الهــوى، فالبــد أن الروايــة ســتحكي قــصة حــب يغيــب فيهــا صــوت احلكمــة والعقــل وتــشتعل فيهــا نيــران      

) هــوى(يتهـا اجلديــدة  الهـوى، هكــذا ظننـت حــني قـدمت لــي الكاتبـة الــصديقة الـدكتورة هيفــاء نـسخة مــن روا        
وكانـت هـي الروايــة الثانيـة التــي تقـدمها لــي هيفـاء قبــل أن أصـعد إلــى الطـائرة، فأقرؤهــا يف الفـضاء، كانــت           

قــدمتها لــي وحنــن يف طريقنـا إلــى القــاهرة ضــمن وفــد أدبــي ســوري لنقــدم     ) امــرأة مــن هــذا العــصر (األولـى  
لي وأنـا عائـد بالطـائرة مـن الالذقيـة إلـى دمـشق،        قدمتها ) هوى(التعزية بوفاة جنيب محفوظ، وكانت الثانية   

وكنت أحسب أني سأكتفي من الرواية بالصفحات التي يتيح لي زمن الرحلة القصيرة أن أقرأها، ولم يخطـر      
. وسـأقتنص الوقـت ملتابعــة قـراءة الروايــة التـي جـذبتني مــن سـطورها األولــى       ) هــوى(لـي أنـي ســأقع يف هـوى    

مون الرواية وقوة السرد فيها، فقد بدا لي أن هيفاء بيطار كتبت رواية كثفت فأما املفاجأة فقد كانت يف مض 
فيها عمراً من معاناتها وجتربتها اخلاصة مع التفجع الداخلي أمـام وطـن تـراه يـسرق وال متلـك أن تـصرخ يف         
وجــه مــن يــسرقونه، ســوى أن تحــول الــصراخ املــدوي يف الوجــدان إلــى روايــة تكــشف أن الهــوى الــذي يــستبد      

. الكاتبـة هـو هـوى احلقيقـة التــي يـصير احلـديث عنهـا بـصدق وجــرأة مغـامرة تـشبه مغـامرات الهـوى املتقــد             ب
فأمـا بطلــة الروايـة فهــي تأســر القـارئ وتكــاد تدفعــه إلـى غفــران خطاياهــا الكبـرى بقــوة مــا متلـك مــن ذرائــع          

لـصغير الـذي يـشكل الهـوى     ومبررات، فهي ال تحلم بأكثر من منزل متواضع تطمئن إلى احلياة فيه مع ابنهـا ا     
احلقيقي يف حياتها، وهي موظفة بسيطة براتب ال يسد رمقاً، تعمـل ممرضـة يف مـشفى حكـومي، يـصطادها          
قاسم سمسار الفساد، ويحرضها على سرقة أدوات جراحية من املـشفى لـصالح مـشاف خاصـة مقابـل مبـالغ        

ني مبادئهــا وقيمهــا، وبــني اإلغــراء   بــسيطة تــسد بهــا إميــان أقــساط اجلمعيــة، وهــي تعــيش صــراعاً ضــخماً بــ     
واإلغواء واحللم بعـيش آمـن مطمـئن، فأمـا روحهـا فقـد باتـت خاويـة ال رعـشة حـب فيهـا وال بريـق فـرح، حتـى                   
باتت تضيق بوالديها العجوزين اللذين تفوح منهما رائحة الشيخوخة التي تحاصر الـصبية املـشتاقة للحيويـة     

اد واعتادت عليـه، واصـطنعت مبـادئ وقيمـاً تبـرر فيهـا لنفـسها مـا         لكن إميان مترغت يف وحل الفس    . والشباب
تفعـل، فـاتمع هـو الظـالم، واحلكومـة التــي ال تقـدم مـن األجـور إال فتاتـاً هــي املـسؤولة، بـل إنهـا جتـد مبــرر               
اختالسها متعة عابرة للجسد، وتحاكم أولئك الذين يحاصرون رغباتها، ولقد متكنت أخيراً من أن تـوفر مثـن       

نزل البسيط عبر سرقاتها الصغيرة، لكنها سرعان مـا واجهـت الـسجن الـذي متكـن أن يفـر منـه الفاسـدون             امل
الكبار، وجاءها الفرج حني عرض عليها محاميها بأن يحـصل لهـا علـى البـراءة مقابـل املنـزل، فكانـت املفارقـة             

ا مـصادفة أحـدثت يف حياتهـا    املرة أنها فقدت كل ما متلك وعـادت عبئـاً علـى والـديها العجـوزين، حتـى جاءتهـ        
تحوالً ضخماً حني تعرفت إلى مفكر عجوز ثري مشهور يعيش يف الواليات املتحدة، وقد عرض عليها الـزواج   

١٤ م -بني السياسة والفنون   
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والعيش يف بيروت، وهناك عاشت إميان جتربة جديدة مـع احليـاة املترفـة يف الوسـائل واألدوات، ولكنهـا حيـاة         
لروايـة تحـاكم هيفـاء بيطـار اتمـع والدولـة، مـن خـالل امـرأة          عبـر ا . فقيرة يف إشباع رغبات الروح واجلـسد   

تسير حنو الهاوية وتبدو ضحية مجتمع الذكورة والرجال، ويف كل روايات هيفاء جند هـذه املـرأة التـي تحـاول       
ــــي       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــصارمة، وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع وأحكام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد اتمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن عق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرر مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أن تتحـ

ية، وقـد حرصـت الكاتبـة أن تـضيف إلـى      ال تنكر أن الرجال محكومـون كـذلك بهـذه األحكـام والظـروف القاسـ       
شخوص الرواية ذاك الطبيب الشاب الذي جاء من الالذقية إلى بيروت باحثـاً عـن مـستقبل يطمـئن إليـه فلـم         
يجد غير نوع مماثل من املعاناة واالستالب، وقـد وجـدت إميـان فيـه معـادالً ملأسـاتها، لكـن الـصنف اآلخـر مـن             

 عــادت إميـان إلــى الالذقيــة بعـد جتربــة اخلـواء يف بيــروت، وجــدت      الرجـال يــتمكن مـن أن ميــر بــسالم، فحـني    
. قاسم وقد بات وزيراً، فلم متلك سوى أن تتعلق بزهرة من غصن شجرة كي تتمكن مـن االسـتمرار يف احليـاة    

وتبدو لي جتربة هيفاء بيطار الروائية قد بلغت من النضج ما يؤهلها ألن متسك بالقارئ وتقوده إلى املوافقة     
كل أفكارها، وهي أفكار ما تزال موضع حوار اجتماعي صاخب، لكن قوة الـسرد، واتـساع مخيلـة الكاتبـة     على  

وقـدرتها علــى مــلء الروايــة بالتفاصــيل املثيــرة، وهــي تكتــب روايتهــا بقلــم البطلــة وتــرى العــالم بعينيهــا، جتعــل      
 املفكـر العجـوز الـذي لـم     املتلقي يتصالح مع شخصية إميان ويـشفق عليهـا كمـا كانـت هـي تـشفق علـى الـشيخ            

تقدم لنا الكاتبة رؤيته لورطته يف الزواج من صبية يف عمر أحفاده، رمبا كان حـسبها إدانـة لـه أن ترينـا نوعـاً       
أنــه أمــام تقريــر سياســي   ) هــوى(أحــسب أن القــارئ سيــشعر بعــد أن ينتهــي مــن قــراءة     . مــن فظاعــة أنانيتــه 

منـه اتمعـات واحلكومـات العربيـة مـن مـشكالت البـد        واقتصادي وإنساني صادق ودقيق، يوصـف مـا تعـاني        
أهنـئ الـصديقة الكاتبـة هيفـاء بيطـار بهـذا       . من أن جند لها حلوالً عادلة قبل أن تسقط آخـر منظومـة للقـيم     

النــضج الفنــي الــذي ارتقــت إليــه روايتهــا، فهــي تــسهم عبــر اإلبــداع األدبــي بتقــدمي قــضايا املــرأة العربيــة يف         
  .شفافية نادرة
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  ضد االغرتاب
  

أوراق مـن ذاكـرة   (لم يفاجئني املستوى الرفيع الذي حققه صديقي الدكتور محمد فـاتح زغـل يف كتابـه        
وقد سماها يف مقدمته أوراقاً ضد االغتراب، فقد عرفت محمد فاتح قبل أكثر من أربعـني عامـاً،       ) االغتراب

رن املاضـي، وكانـت مواهـب فـاتح تتفـتح وتزهـر،       وكنا التقينا يف دار املعلمني يف حلب أوائل الـستينيات مـن القـ    
وكـان يــتلمس مــساراتها فيطلقهــا يف املوســيقا التــي درســها وبـرع فيهــا، حتــى بــات جنــم ســهراتنا حــني يــصدح       
الكمـان املـسترخي علــى كتفـه تداعبـه بقــوس لـني رقيــق أنامـل بارعـة ينــساب منهـا نبـع إحــساس مرهـف، لكــن             

 الــشعر إلــى األدب كلــه، فبــات يكتــب القــصة القــصيرة، مث يهــتم    املوســيقا قربــت صــاحبي إلــى الــشعر فــساقه  
بالدراسات األدبيـة والنقديـة، حتـى اختـارت موهبتـه أن يكـون كاتبـاً وباحثـاً وأديبـاً، وقـد تفـرغ للبحـث منـذ أن               
مضى إلى دولة اإلمارات العربية فعمل يف مركز جمعة املاجد للتراث، ولكن نشاطه كبر واشتد حني عمـل يف      

لتـراث يف العـني، وأصـدر العديـد مـن الدراسـات والكتـب التـي تعنـى بتراثنـا العربـي اإلسـالمي، وبتـراث              نادي ا 
  .اإلمارات األدبي والشعبي

مجموعـة مـن املقـاالت والدراسـات األدبيـة التـي تـشف عـن القـاص          ) أوراق مـن ذاكـرة االغتـراب   (وكتابـه  
إلـى موضـوعات تتـسق مـع مـضامينها، فثمـة       الذي خبأه محمد فـاتح بـني سـطور دراسـاته، وقـد قـسم الكتـاب          

  .فصل للتراثيات، وآخر للدوريات، وثالث للدراسات النقدية واألدبية
وقــد شــاقني بحثــه يف التراثيــات، ووجــدت فيــه مــادة غنيــة أغفلهــا كثيــر مــن البــاحثني، وهــو ال يكتفــي         

ة والطرافــة والــسخرية  بتقــدمي املعلومــة جافــة مجــردة، وإمنــا يطلــق موهبــة القــص عنــده، ويكــسوها بالدعابــ      
  .اللطيفة، كي يقرب القراءة عن التراث إلى عامة الناس فال يكون بحثاً يهتم به املتخصصون وحدهم

ــاً حلظـــة              ــة، مقارن ــة وشــاعرية مرهفــة وبــسخرية عــصرية عــن القهــوة العربي كتــب محمــد فــاتح بعذوب
 تلـك املقارنـة لـوال أنـه يريـد أن      ارتشافها بارتشاف األميركان كويف، ولـم يكـن هدفـه علـى مـا أحـسب أن يعقـد        

مينح موضوعه تشويقاً، ويجعل بحثه معاشـاً، فأمـا الهـدف الـذي وصـل إليـه فهـو تقـدمي جملـة مـن املعلومـات              
الهامة عن القهوة لغة واشتقاقاً وزراعة وأصنافاً وطقوساً، وارتباطهـا بالعـادات والتقاليـد الـشعبية، ولـم يـنس           

سـياً، والسـيما حـني جعـل مقدمتـه مقطعـاً شـعرياً لـشاعر مـن اإلمـارات هـو            توظيف البحث توظيفاً فكرياً سيا    
) ما اعتدنا أن نشرب قهوتنا باردة، فاألوطـان لهـا نـار ال تخبـو أبـداً يف الليـل      (إبراهيم محمد يقول يف مطلعه     

وأمــا بحــث فــاتح يف التنجــيم والتبــصير واألبــراج يف الــصحافة واهتمــام النــاس بهــا، وحديثــه القصــصي عــن        
احبه الذي يهتم بقراءة األبراج يف الصحف وهو العارف يف املهنة كيف تكتب، فقد جعله مادة طريـة عذبـة       ص

تشد القارئ إلى فخ لطيف هو التعرف إلى عظمة دور العلماء العرب واملـسلمني يف علـوم الفلـك، ولـئن ابتعـد        
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ية وتاريخ املكتبـات، ويف حديثـه   عن فن القص يف دراسته لفن اخلط العربي ويف بحثه عن خزائن الكتب العرب 
عن املدونات وعن الزجاجيات والزخارف فإن لغة القص السهلة الرشيقة بقيت تشد القارئ إلى املتابعة وهـو    

  .يأخذ املعلومة بيسر ولطف
ويف القسم الثاني من الكتاب يتحـدث الـدكتور محمـد فـاتح عـن الـدوريات الـصحفية الرائـدة مـستفيداً           

 قـرب حــني عمـل يف خــزائن التـراث، وهــو يـستطلع املــادة املعلوماتيـة عبــر اختيـار مــشوق         مـن تعرفــه إليهـا عــن  
للمعلومة، فهو يتحدث عن فن اإلعـالن الـصحفي كيـف كـان يف مجلـة الزهـرة أواخـر القـرن التاسـع عـشر، مث            
يعرفنــا إلــى مؤســسي األهــرام املــصرية، والنفــائس العــصرية، وصــحيفة حمــص، والــشفاء واحلقــوق واألســتاذ     
وطــرابلس الغــرب وســوى ذلــك ممــا أوشــك تــاريخ الــصحافة أن ينــساه، مث يخــتم كتابــه بــدرة أبحاثــه األدبيــة          

مث ) عائــد إلــى حيفــا (فيتوقــف عنــد غــسان كنفــاني وقفــة نقديــة مطولــة يــستعرض فيهــا أبــرز أعمــال غــسان     
ــام وانهيــار آل مــستجاب  (يبحــث يف  ــوع يف موضــوعاته قبــل أن ي     ) قي ــا تــامر، وين ــداء  ويف ضــحك زكري خــتم بن

  .اخلليج للشاعر سالم بن علي العويس
ولقد قرأت الكتـاب مبتعـة مـا أقـرأ مـن فـن القـص، متـأمالً براعـة صـديقي فـاتح يف جـذب القـارئ إلـى                
املعلومة اجلامدة، عبـر مـا يـضخ فيهـا مـن لطـف البيـان، وعذوبـة اللغـة الرشـيقة، والـشاعرية التـي تـشف عـن                

  .حس أدبي مرهف وثقافة عالية رفيعة
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  من مفكرة طبيب
  

مثـة صــلة خفيــة بـني الطــب واألدب، وقــد بــدأت تأمـل هــذه الــصلة منــذ أن بـدأت قــراءة تراثنــا العربــي        
فعرفت أن الشيخ الرئيس ابن سينا طبيب وأديب، وأن ابن النفيس الدمـشقي طبيـب وأديـب، وقائمـة األطبـاء        

ــة بــني الطــب      األدبــاء طويلــة جــداً يف تراثنــا األدبــي والعلمــي، ولعــل األحفــاد        قــد ورثــوا هــذه الــصلة اإلبداعي
واألدب، وقـد عرفنــا يف القــرن العـشرين أطبــاء بــاتوا مـن أكبــر الــشعراء أو القـصاصني أو الــروائيني يف أدبنــا       
املعاصــر، حــسبنا أن نــذكر مــنهم يوســف إدريــس وعبــد الــسالم العجيلــي، وإبــراهيم نــاجي ووجيــه البــارودي،         

ننــي يف موضــع تأمــل الــصلة العريقــة بــني الطــب واألدب، حيــث أجــد     ولــست يف معــرض اإلحــصاء بــالطبع، لك 
حـني كـشف   ) الـدكتور محمـد العاسـمي   (بعض السر فيما فاجأنا به صديقنا طبيب القلب املعروف يف دمـشق   

عن موهبة قصصية تنهل من نبوغ الطبيـب واجتهـاده أوالً، مث مـن خـصوصية التجربـة اإلنـسانية التـي متنحـه          
 والتفكر، ومن قدرته على التقاط املفارقة يف سلوك الناس ويف طرائق تفكيرهم القدرة على التأمل 

يروي لنا العاسمي كيف صار طبيباً، ويعتـرف بـأن ضـيقه بطبيـب لـم يحـسن عـالج والدتـه التـي توفيـت            
ورمبا كان بالوسع إنقاذها طبياً، لم يدفعه إلى كراهية الطب واألطباء، بل حـول مـشاعر الـضيق والنقمـة إلـى          
حالــة إيجابيــة دفعتــه إلــى أن يكــون طبيبــاً عــساه أن ينقــذ مــا بوســعه أن ينقــذ مــن إهمــال بعــض األطبــاء أو           
أخطائهم، وبوسعنا أن نقدر وحنن نقرأ حكاياته كيف جتلت لديه موهبة األدب، فتلـك املـشاعر التـي متـور يف       

يـر هـو القـص واحلكايـة، ولعلـي      الدواخل البد لها من أن جتد وسيلة للتعبيـر عـن نفـسها، وأجمـل وسـائل التعب      
أكرر تعبير احلكاية ألنني أجد فيما كتب صديقي العاسمي فن احلكاية أكثر مما أجد فيه فن القصة األدبية 
من حيث التكنيك أو خصوصية السرد، فالعاسمي يقص حكاياته على السجية األدبية الصافية اخلالصة دون 

) والسـيما البـسطاء مـنهم   (مـن القـص، وهـذا مـا سـيجعل القـراء       أن يرهق نفسه يف محاكاة األسـاليب املعقـدة       
يجدون متعة تأمل هذه احلكايات، فضالً عـن عمـق مـا فيهـا مـن التقـاط ذكـي للموقـف اجلـدير بـالقص، ومـن                
تأمل ألعماق احلـدث، ومـن عذوبـة ولطـف يف التعبيـر، وسـر العذوبـة يف حكاياتـه أنـه ميلؤهـا مبـشاعر احملبـة               

لسلبيني من أمثال العـشاب الـذي حـارب الطـب بـشعوذاته حتـى اضـطر أن يلجـأ إلـى          لشخوصه، حتى أولئك ا 
الطبيب، والعاسمي يتأمل يف احلكاية أسرار احلياة اخلفية، ففي حكايته عن الطبيب الذي تويف قبل أن ميوت 

رؤيـة  مريضه احملتضر تهكم مرير من سخرية املفارقات، وال أريد أن أكشف سر احلكايات ولكنني أشير إلـى      
  .الكاتب وما تختزنه من تهكم يخفي السخرية التي يوحي بها التأمل

ويف أسلوب احلكاية عند العاسمي التقاط للغة الشعب دون أي بحث عن لغة أدبية منمقـة، فهـو يقـص      
سجية أبطاله، وقد تقوده هذه السجية إلى التداعيات مبا قد يظنه القارئ ابتعاداً عن جوهر احلكاية، ولكنه     
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لبث أن يدرك حاجة احلكاية إلى التفاصيل التي تعمـق الفكـرة وتلـم بالبيئـة القصـصية، ومبـا يكـشف عـن          ما ي 
  .بعد روائي قد يكتشفه العاسمي إذا حاول كتابة الرواية الشعبية

وليس سراً أن العاسمي ال يقدم حكاياته على أنها قصص قصيرة، فهو يدرك أن لفن القصة القصيرة   
رد، ولها قوانني استخلصها النقد األدبـي فجعلهـا شـبه نـواظم لبنيـة احلـدث والـشخوص        تاريخاً مع فنون الس    

مـن مفكـرة   (واحلوار واللغة، ولعل تخوفه من اخلروج عن نواظم فن القـص جعلـه يـضع حكاياتـه تحـت عنـوان           
وكان بوسع العاسمي أن يـسميها قصـصاً قـصيرة ففـي الفـن سـعة لكـل فنـان وأديـب أن يـضع قوانينـه                ) طبيب

ــة صــادقة، فالــصدق الفنــي أهــم شــروط الفــن، وهــذا مــا يتحقــق بقــوة يف             ا خلاصــة، مــادام يغــرف مــن جترب
حكايـــات العاســـمي، فهـــو يحكـــي مـــا حـــدث دون تـــدخل تخييلـــي، ودون تالعـــب لفظـــي، ودون إقحـــام للفكـــرة       

ا رأى ومـا  الصافية يف افتعال أو تثاقف يف غير موضعه، إنه يقدم جتربته اإلنسانية الثرية ويحكي ببساطة م  
ــاس وآالمهــم يف عيادتــه، ويتأمــل انفعــاالتهم ومــشاعرهم وهــم أمــام              ســمع ومــا أحــس، وهــو يعــيش همــوم الن
ــاء مقاومـــة              ــوء، بعــضهم يحــاول ســتر ضــعفه بكبري ــراً مــن املخب ــه أو مــشفاه يكــشفون كثي الطبيــب ويف عيادت

يـب وإنـسانيته، ولـست أدري    الضعف واالنكسار، وهو شعور ما يلبث علـى الغالـب أن يتالشـى أمـام حنـان الطب         
أمن حسن حظ الطبيب أم من سوء حظه أكثر من سواه من البشر أنه يـرى النـاس يف حلظـات الـضعف، ويف       
ساعات احلزن ورمبا البكاء، ولكنه كثيـراً مـا يـراهم مبـتهجني يف حلظـات الـشفاء فينـال مـن البـسمة الرضـية            

  .فقالتي تعود إلى الشفاه جزاء ما عانى مع مرضاه وما أش
ويف حكايات العاسمي جتسيد لتلك اللحظات، وتعبير نبيل عـن أخالقيـات الطبيـب اإلنـساني، ولعـل مـا           
يــسعد القــارئ وهــو يتأمــل هــذه املفكــرة الغنيــة باألحــداث أنــه ســيمتلئ شــعوراً بالتفــاؤل والرضــا، فالعاســمي       

قـاء احلكايـة للتـدوين يف مفكـرة     اليغلق الباب وراء حكايته، بل يتركها مشرعة للتأمل والكتشاف الهدف مـن انت  
طبيب قاص ميتلك حساً إنسانياً واسع الطيف، ورؤية فسيحة للحياة، مثلمـا يقـدم عبـر احلكايـات نثـرات مـن           

  .سيرة كفاحه الذاتية، وأحسب أنها جديرة بأن تفرد لها مفكرة روائية أرجو أن أقرأها ذات يوم
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  الثقافة فعل شعيب
  

وقـد أكـدت يف كلمتـي يف افتتـاح النـدوة      ) اقرأ وارتق(شروع ثقايف عنوانه أسعدني أن ينهض الشباب مب  
كنـوز  (ولم ينغص سعادتي بهذا املشروع الثقايف اخلاص الـذي أطلـق عليـه اسـم     ) الثقافة فعل شعبي(على أن  
مــا قـرأت مــن شـكوك أحــدهم بـصدق مــا أعنيـه حــني أكـدت علــى كـون الثقافــة واإلبـداع ليــسا عمــالً           ) سـورية 

كوميــاً، وعلــى أن دور احلكومــة هــو تقــدمي الــدعم واملــستلزمات املاديــة لعمليــة اإلبــداع، فقــد قــرأت      رســمياً ح
ــوان        ــة بعن ــة يف إحــدى نــشرات االنترنــت مقال ــة الكاتـــب    ) الـــوزير والثقافــة وآخــرون  (بعناي وأقتطــف مــن مقال

اهنــة تــرتبط  اخلــشية أن تكــون قولــة الــسيد الــوزير عبــارة ظرفيــة ر    (وأحــسب أنــه مــن جيــل الــشباب، قولــه    
ومـا يجعلنـي أشـكك بجديـة هـذا القـول لـيس ملعرفتـي بعجـز وزارة الثقافـة عـن            . بالفعالية التي يتحـدث عنهـا      

تبني إستراتيجية كهذه، هـي أصـالً مـن مهـام الـسلطة الثقافيـة وليـست الـوزارة، وكـذلك ألن الـوزارة مـا زالـت              
دود سـيطرتها الثقافيــة، بـل يتــأتى هــذا    متـانع خصخــصة الثقافـة أو وجــود أي نتـاج أو نــشاط ثقــايف خـارج حــ     

ة من رعاة ووزير ومركـز ثقـايف ومطبوعـات      رَعَ شْ الـخ،  … التشكيك من أن املشروع مستكمل جلميع شروطه املَ
وأكتفـي بهـذا القـدر مـن االقتبـاس مـن املقالـة، حيــث        ) فهـو مجهـول املنبـت واألصـل    : لكنـه يفتقـد ألهـم عنـصر    

ا عبـر البحـث يف اإلنترنـت، وقـد توقفـت عنـد هـذا التـشكيك ألسـباب          بوسع من يشاء أن يقرأ كل مـا جـاء فيهـ    
أولها كوني أهتم كثيراً بكل ما يكتب من نقد لوزارة الثقافـة، حتـى ولـو كـان     ) شرفات(عديدة أصارح بها قراء     

من لغو الكـالم، وتقتـضي مهمتـي أن أسـمع واقـرأ مـا تنتقـد بـه الـوزارة عـسى أن أفيـد منـه، فـإن كـان صـادقاً                    
مع طاقم الوزارة إلصالح ما ينبغي إصالحه، وإن كـان لغـواً فـإنني أهملـه، وال أنكـر أننـي أتـأذى نفـسياَ         سعيت  

من بعض ما يكتـب مـن كـذب وتلفيـق مهمتـه اإلثـارة واجتـذاب القـارئ أو مـن بعـض مـا يتجـاوز حـد النقـد إلـى                    
إذا أردت (كانـات، واملثـل يقـول    املس بكرامة العاملني، كذلك ال أنكر أنني أضيق مبن يقفز فوق احلقـائق واإلم  

وعلى الرغم من أن حدود االسـتطاعة واسـعة إال أن األحـالم والطموحـات أوسـع      ) أن تطاع فاطلب ما يستطاع 
بكثير، وعلى الرغم كذلك من كوني ال أحب أن أرد على املقاالت التي تكتـب بغـزارة ضـد الـوزارة، إال مـا أجـد        

ليها باحترام، وهذا ما أجده يف مقالـة الكاتـب حيـث اشـعر أنـه جـاد       فيه صدق نية واحترام توجه، فهذه أرد ع 
يف مناقشته، وهو يعلن شكه يف صدق توجه الوزارة يف اعتبار الثقافـة فعـالً شـعبياً، وأنـا أسـتغرب شـكه، فمـا          

 هو ليس اختراعاً من عندي، وال هو شـعار أتفـرد بإعالنـه،   ) ليس عمالً حكومياً(أعلنته مرات يف كون اإلبداع     
إنه حقيقة احلياة وطبيعة األشياء، وال أذكـر أنـه يف عـصر مـن العـصور كـان اإلبـداع أو الفعـل الثقـايف رسـمياً               
حكوميـاً، وعلـى صـعيد الثقافـة العربيـة ال نعـرف مرحلـة أبـدعت فيهـا الدولـة، ولكننـا نعـرف جيـداً أن الدولـة               

ا يقــاس مبقــدار عنايتهــا بالثقافــة بحيــث    ترعــى الثقافــة وتعنــى بــاملثقفني، بــل إن تــاريخ ازدهــار الــدول ورقيهــ     
يزدهر اإلنتاج الثقايف حني يلقى املبدعون واملثقفون واملفكرون رعاية رسمية، وحنن حني نذكر مرحلة مـروان      
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بـن احلكــم بوصــفه املؤســس الثــاني لدولـة بنــي أميــة، فإمنــا نــشيد بـدوره يف دعــم مــشروع خالــد بــن يزيــد يف        
نـذكر العـصر العباسـي فإننـا جنـد ذروتـه يف مرحلـة تأسـيس دار احلكمـة،          ترجمة العلوم، وكذلك احلال حـني      

وذروة العصر األندلسي يف تأسيس جامع قرطبة، وذروة دولة احلمدانيني يف بالط سيف الدولـة، وذروة دولـة       
الظاهر بيبرس يف بناء املـدارس واملكتبـات، وهـذه مجـرد شـواهد لـو شـئنا إحـصاءها يف تاريخنـا ملـا اتـسع لهـا                 

ل، وال أعرف مرحلة كانت فيها الثقافة عمالً حكومياً محـضاً، لكـن األمـر الطبيعـي أن تقـوم احلكومـة أو           مجا
ألقل الدولة ببناء املسارح واملكتبات وبتوفير احلياة الكرمية للمفكرين واملبـدعني، وال أعـرف حقيقـة أبعـاد مـا       

على حد قوله، وأسـتغرب حديثـه   ) زارةالتي متانعها الو(ذهب إليه الكاتب حني تحدث عن خصخصة الثقافة     
عـن رفـض الــوزارة أي نـشاط ثقـايف يقــع خـارج حـدود ســيطرتها الثقافيـة، وأقـول بــصدق إن كـان األخ الكاتــب           
يعرف بدقة ما يعنيه من خصخصة الثقافة فإنني أرجو أن يشرحه لـي، فـإن كـان املطلـوب أن يـنهض القطـاع           

مـا نطمـح إليـه، وحنـن حنـث أصـحاب الفعاليـات االقتـصادية         اخلاص بدور ثقـايف فـإن هـذا مـا نـدعو إليـه بـل         
اخلاصــة علــى املــساهمة يف دعــم املــشاريع الثقافيــة، ونــشجع أولئــك املقتــدرين ماديــاً الــذين مينحــون اإلبــداع      
جــوائز نقبلهــا ونكــرمهم مــن أجلهــا رغــم كــون بعــض هــذه اجلــوائز ضــئيلة، ولكننــا نريــد أن يتــشجع أصــحاب        

ة، وخنطط إلنشاء صندوق للتنمية الثقافيـة، ولـسنا نـشترط علـى أحـد مواصـفات       املناشط اخلاصة للمساهم  
لقبول مساهمته سوى أن تكون الثقافة التي يدعمها وطنية ملتزمة بقيم اتمع ومبادئه وثوابته، وسـأعترف   

وى أنهـم  للكاتب بأنني مثله ال أعرف شيئاً عن أصحاب املشروع الذي افتتحتـه يف املركـز الثقـايف يف املـزة، سـ       
شباب سوريون لـديهم مـشروع ثقـايف طلبـوا منـي رعايتـه وتقـدمي فـضاء مكـاني لـه، فرحبـت بهـم وأثنيـت علـى                 
جهدهم، والبد أن الكاتب يعلم أننا يف الوزارة ندعم الكثير من مثل هـذه األنـشطة اخلاصـة، فقـد رعينـا علـى           

طلوب، وكـذلك دعمنـا مـشروع شـبابلك،     سبيل املثال مهرجان الهواة املسرحي وهو خاص، وقدمنا له الدعم امل 
ونقــدم دعمــاً مــستمراً لكــل النــوادي واجلمعيــات اخلاصــة التــي تقــدم أنــشطة ثقافيــة، ونعتبــر أن مــن أهمهــا        
جمعية العاديات، ولن أسرف يف تقدمي الشواهد، ولكنني أردت التوضيح عسى أن يـزول الـشك عنـد الكاتـب،         

 مـرة أخـرى علـى كـون الثقافـة فعـالً شـعبياً ونـشاطاً اجتماعيـاً          وال أنكر أنني وجدت مقالتـه فرصـة لكـي أؤكـد      
  .مهمة الدولة أن تقدم له الوسائط واملستلزمات، ولكن الثقافة بوصفها إبداعاً تبقى مسؤولية املبدعني

إن بوسع مؤسسة السينما مثالً أن تقدم امليزانيات والكـاميرات وكـل مـستلزمات اإلنتـاج، ولكنهـا ليـست           
 التمثيل واإلخراج، كذلك مديرية املـسارح تقـدم اخلـشبة ومـستلزمات املـسرحية لكـن مـسؤولية        هي التي تبدع 

جنــاح العــرض تقــع علــى عــاتق املبــدعني ممــثلني ومخــرجني، وحنــن نرحــب بــأي نــشاط ثقــايف يقدمــه القطــاع      
 الـدعم  اخلاص أو يبدعه فنانون غير موظفني أو مرتبطني بعمل حكومي، ونعلن اسـتعداد الـوزارة لتقـدمي كـل     

املمكن، وليس لنا مطلب السيطرة الثقافية التي توهمها الكاتب، لكن لنا شرط احلفاظ على األخالق العامـة،      
وعلى الثوابت الوطنية، وهي ال تتعارض مع حرية التعبير، ألن من يريد التعبير عن مشاعر ضد بلده أو ضـد    

  .ه مبقدار ما يكون نقداً موضوعياً ومحترماًقيمها املعلنة فلن نقبل إبداعه، ولكننا نقبل النقد وحنترم
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  فنوننا الشعبية تراث ثقا  غين
 

مهرجـان الفنـون   ) يوليـو (أسدل الستار على خشبة مسرح إدلب الصيفي وقد شهدت خالل شهر متـوز      
احلــالي علــى مهرجــان بــصرى    ) أغــسطس (الــشعبية الــسورية األول، ولكــن الــستارة ســتفتح خــالل شــهر آب       

ون علــى املـسرح الرومــاني الكبيـر، وهــو أكبـر مــسرح تـاريخي مــا يـزال يــشهد مهرجانـات الثقافــة         الـدولي للفنـ  
والفــن علــى صــعيد دولــي، وأنــا أكتــب عــن هــذا املهرجــان الــذي تقيمــه وزارة الثقافــة يف ســورية ســنوياً منــذ           

 بـصرى الواقعـة   عشرين عاماً، ألذكر به القادمني إلى سورية من منطقة اخللـيج العربـي وألدعـوهم إلـى زيـارة         
يف محافظـة درعــا، واثقــاً مــن أنهــم ســيجدون فيــه مــا يـسعدهم مــن رؤيــة لآلثــار الفريــدة التــي تحكــي تاريخــاً       
عظيمـاً بـات مباركــاً حـني أسـبغت عليــه زيـارة رسـول اهللا ورحالتــه التجاريـة إلـى الــشام وإلـى بـصرى بخاصــة            

ــارة والتأمــل، فأمــا مهرجــان الفنــون          ــه جــديراً بالزي الــذي ســيبدأ علــى مــسرح بــصرى األثـــري      قدســية جتعل
 فهو مهرجان تشارك فيه عدة دول من العالم، تقدم خـصوصياتها الثقافيـة   ٢٠٠٨/ ٨/ ٢٥التاريخي يف تاريخ   

الفنية، حيث تعبر الفنون الشعبية عن إبداع الوجدان الشعبي، وكثير مـن هـذه الفنـون ال تعـرف الـشعوب لهـا           
تهـا بأغانيهـا العذبـة ورقـصاتها الرشـيقة، وأشـعارها الغنائيـة الـشهيرة،         مؤلفني، فقد توارثتهـا األجيـال، وحفظ    

ويف عالم اليوم الـذي  . فصارت تراثاً تعتز به األمم، وتسعى للحفاظ عليه، وقد بات جزءاً من هويتها الثقافية  
ر تسعى إلى الـسيطرة عليـه ثقافـة كونيـة واحـدة، تحـاول أن تحـل محـل الثقافـات الوطنيـة للـشعوب، وأن تنـش              

موســيقاها وأغانيهــا ورقــصاتها لتمحــو مــن ذاكــرة الــشعوب خــصوصياتها الوجدانيــة، جنــد مــن الــضروري أن     
تــدافع الثقافــات احملليــة الوطنيــة عنــد كــل شــعب عــن هويتهــا، دون أن يعنــي ذلــك انغالقــاً أو رفــضاً للتفاعــل       

  .الثقايف مع الثقافات الكونية الكبرى
 ورثها األجداد من فنون، وأن يجهل الشباب ما لدى أمـتهم مـن   لكن اخلطر أن تنسى األجيال الشابة ما 

غنى حضاري، وكم هو مؤسف أن جند بعـض الـشباب يعرفـون عـن الثقافـة الفرانكفونيـة أو األنكلوسكـسونية         
أو الثقافـة األمريكيـة أكثــر ممـا يعرفــون عـن ثقافــة أوطـانهم، وتـشكل املوســيقا والفنـون الــشعبية بوابـة رحبــة           

ق الثقــايف، فالــشعب الــذي ينــسى فولكلــوره الــوطني يفقــد ذاكرتــه بالتــدرج، ويــصير ســهالً أن     واســعة لالختــرا
يذوب يف ثقافة اآلخرين، ورويداً يفقد انتماءه ويجد نفسه يف ضـياع ثقـايف، وقـد يقـول دعـاة العوملـة الثقافيـة          

 فالثقافـــة ســـمة  إن الثقافـــة فعـــل إنـــساني ال هويـــة لـــه، وإن اإلبـــداع ال وطـــن لـــه، لكـــن هـــذا لـــيس صـــحيحاً،     
وخصوصية، وبوسعنا أن جند هذه اخلصوصية عبر التاريخ الثقايف لإلنـسانية، وبوسـع القـارئ أن يعـرف مـن       
أشــعار طــاغور أنــه هنــدي، ومــن روح حكمــة كونفوشــيوس أنــه صــيني، ومــن عنــاوين مــسرحيات شكــسبير أنــه     

ه عربـــي، وهكـــذا جنـــد  بريطـــاني، ومـــن مـــضامني تولـــستوي أنـــه روســـي، ونعـــرف مـــن وهـــج شـــعر املتنبـــي أنـــ    
اخلـصوصية اإلبداعيـة سـمة ال ميكـن محوهـا أو جتاهلهـا، فلكــل إبـداع نكهـة ثقافيـة ذات مـذاق خـاص، وســر            

١٥ م -بني السياسة والفنون   
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عاملية كثير من املبدعني املشاهير هي يف كونهم محليني، فحني غنى رسول حمزاتوف لداغستان، كان كل من 
تـب املبـدعون األوائـل أقاصـيص ألـف ليلـة وليلـة        يقرؤه أو يسمعه يتغنى معه بداغستان ويغني لوطنه، وحـني ك  

عــن بغــداد، كانــت احلــضارة اإلســالمية حاضــرة يف كــل ثنايــا األقاصــيص، ويــصعب تــصور ألــف وليلــة خــارج          
سياقها احلضاري، وهذا مـا يجعـل اخلـصوصية بـل احملليـة بـاب الـدخول إلـى العامليـة، ويخطـئ كثيـراً أولئـك                 

ــة انتهــت، وأن     هنــاك موضــوعات عامليــة حلــت محلهــا وأن الطريــق إلــى العامليــة هــي        الــذين يظنــون أن احمللي
اقتحام موضوعات ال هوية محلية لها، وهذا ال يعني رفضنا للموضوعات اإلنـسانية، بـل إننـا جنـد يف ثقافتنـا       
العربية خنبة مـن األعمـال اإلبداعيـة ذات الطـابع اإلنـساني احملـض، ولكـن النكهـة العربيـة رحيقهـا اإلبـداعي،             

لك قصة حي بن يقظان البن طفيـل، وقـصائد املعـري، ومجنـون جبـران خليـل جبـران، وأشـعار إيليـا أبـي             من ذ 
ماضي وسوى ذلك كثير، وبالعودة إلى حديث مهرجان بصرى الشام، وحرصنا علـى الفنـون الـشعبية احملليـة،       

ت مـن أكثـر مـن    أجـد أن الـرقص والغنـاء الـشعبي عنـصران رئيـسان يف تكـوين الوجـدان، ولقـد تلقينـا مراسـال           
أربعني دولة يف العالم تعرض رغبتها يف املشاركة يف املهرجان، وذلك دليل على حرص العالم كله على عـرض      
خـصوصيته الثقافيـة، ولـيس سـراً أن العوملـة يف األغنيـة قـد أضـرت كثيـراً مبوسـيقانا العربيـة، والسـيما بعــد             

باطي وزكريــا أحمــد وعبــد الوهــاب وأقــرانهم،    افتقــار العــرب إلــى ملحــنني كبــار مــن طــراز القــصبجي والــسن     
واكتظاظ الساحة الغنائية مبلحنني صغار ال ميتلكون موهبة كبيرة وال ثقافة عميقة، ولهذا تأتي جل أحلـانهم    
كفقاعات الصابون، ال يرسخ منها يف األعماق شـيء، وهـم يـشاكلون األغنيـة الغربيـة احلديثـة، وقـد زاد األمـر           

إننـا يف مثـل   . كليب الذي بدأ يخل باآلداب العامة ويجعل اإلثارة بديالً عن الفـن العظـيم  سوءاً انتشار الفيديو     
مهرجـان بــصرى الــدولي، نريــد أن تــستعيد فنوننــا الــشعبية العربيــة ألقهــا وحــضورها وتأكيــدها علــى هويتنــا      

  .الثقافية الوطنية والقومية
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  مفارقات درامية
  

 مـسبوق كــان تفــسير جنــاح املسلــسل كونــه يــستعيد القــيم    حـني حقــق مسلــسل بــاب احلــارة جناحــاً غيــر   
العربية األصيلة ويذكر الناس بالشهامة واملروءة ومعايير شرف الكلمة والوعد، واحلفاظ على األسرة برعايـة    
األبوين وهما يجسدان بنيـة اتمـع األولـى عبـر مـا توارثتـه األمـة مـن مكـارم األخـالق مـن قبـل اإلسـالم ومـن                 

 يسألني الصحب أو الزمالء من الصحفيني عـن سـر هـذا النجـاح ال أجـد تفـسيراً غيـر شـوق          بعد، وكنت حني  
الناس لتلك األلفة التي كان يعيـشها آباؤنـا يف جـو اجتمـاعي حمـيم، التـي بـدأ اتمـع العربـي يفقـده بعـد أن              

ن يف عمـارة  عاش حياة عصرية كان من سلبياتها ما نشهده من تفكك اجتماعي وتغريب وقد بـات أحـدنا يـسك    
مزدحمـة سـنني طويلـة ولكنـه ال يعـرف جيرانـه فيهــا، بـل إن بعـضهم يـشاركونك يف املـصعد فـال يلقـون عليــك             
التحية وإن بادرتهم يردونها بتمتمة باهتة، وكانت مثل هذه احلـاالت مـن الغربـة الداخليـة حـديث طرافـة عنـد         

درس الطـب يف إحـدى عواصـم أوروبـا، سـأله      أهلنا قدمياً، وأذكر يف اخلمسينيات أن أحـد أبنـاء عمـي وكـان يـ       
جدي عن جيرانه وعن رعايتهم لـه بوصـفه غريبـاً، فـضحك ابـن عمـي وقـال حنـن يف بلـد ال يعـرف فيهـا أحـد                 
جيرانه، فقال جدي بئس تلك البلد، ولو أن جدي يعيش اليوم لوجد مـا حـدث يف مجتمعنـا مـن الغربـة أسـوأ         

 ذكريـات احلـارة هـذا احلـنني إلـى التكـاتف االجتمـاعي والتعـاطف         مما كان ينكره على األوروبيني، وقد أعـادت     
والتكافل، لكن املفارقة الدرامية التي أفسدت تفسيرنا لنجـاح بـاب احلـارة وإقبـال النـاس عليـه، مـا جنـده مـن           

التـي تقـدم النمـوذج املعـاكس متامـاً لقـيم بـاب        ) املدبلجة(جناح مذهل وإقبال عجيب على املسلسالت التركية  
رة، وقــد راعنـي أن أجــد بناتنــا الـصغيرات تــتعلقن مبتابعـة هــذا املسلــسل الـذي يقــدم أحـداثاً مثيــرة عــن         احلـا 

مجتمع يفترض أنه إسالمي لكن اإلسالم منه بريء، مما يدعوني إلى الريبة يف الهـدف مـن إنتـاج مسلـسالت         
مي عامـة، وجتعـل قــضايا   مـن هـذا النـوع املثيـر املـشوق لتـرويج قـيم اجتماعيــة جديـدة تختـرق اتمـع اإلسـال           

العالقات اجلنسية يف اتمع خارج شرعية األسـرة أمـراً مباحـاً ومتاحـاً، ذاك أن هـذا املوضـوع يبـدو الـشغل           
الــشاغل للغــرب، فبعــد أن تهــدم مفهــوم األســرة يف أوروبــا وأمريكــا، وبعــد أن حقــق الغــرب انتــصاراً ســاحقاً           

ام مـن البرملانـات التـي شـرعت قـوانني حلمايـة الـشذوذ،        للشذوذ اجلنسي وبات الشاذون موضع تقـدير واحتـر      
وهـو موجـود يف كـل اتمعـات اإلنـسانية ولكنــه      (بـات بعـض الغـرب يريـد أن يـسوق هـذا الرضـا عــن الـشذوذ         

ويبدو هذا الرفض األخالقي مزعجاً للـشاذين، وهـم يـصرون علـى أن يجعلـوا الـشذوذ عـن          ) مرفوض أخالقياً 
قـات الطبيعيـة اســتثناء، وأن يهـدموا مــا لـدى املـسلمني واملــسيحيني العـرب مــن        القـيم قاعـدة وأن تــصير العال  

متسك بالقيم التي حرصوا عليها قروناً، ولهذا جند دعوات حتى من هيئة األمم تضغط علـى الـدول العربيـة        
من أجل التوقيع علـى اتفاقيـات تـنص فيمـا تـنص علـى واجـب األبـوين بتـأمني حريـة جنـسية ألبنـائهن وبنـاتهن               
خــارج إطــار احليــاة الزوجيــة، ويعجــب املــرء مــن انــشغال الغــرب بقــضايا اجلــنس أكثــر مــن انــشغالهم بقــضايا       
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اجلوع، حيث هنـاك ماليـني النـاس ممـن ميوتـون جوعـاً، وهـم يحـدثوننا يف كـل لقـاء عـن متكـني املـرأة العربيـة                   
ت لي إحدى األمهات يف أملانيـا  وحنن نرى كيف حولوا املرأة على الغالب يف الغرب إلى سلعة إعالنية، وقد رو 

أن ابنها يرسل إليها بطاقة معايدة يف كل رأس سنة ولكنه لم يزرها منذ سنني طويلة، قلت أين يعيش أهو يف 
قارة أخرى، قالت إنه يعـيش يف الـشارع اخللفـي وراء منزلـي، وأعـود إلـى احلـديث عـن املفارقـة الدراميـة بـني             

عجـابهم بقـيم سـنوات الـضياع، وفتنـتهم بهـذه املسلـسالت التركيـة التـي          إعجاب النـاس بقـيم بـاب احلـارة، مث إ      
تقدم طبيعة جميلة، وممثلني جذابني، ولكنها تبث منطاً من السلوك والعيش يهدم احلـارة ويـدمر قيمهـا، ومـا       
أظـن ذلــك يـأتي عفــو اخلـاطر، ذاك أننــي مــشبع باالعتقـاد بنظريــة املـؤامرة، لدرجــة أننـي أعتقــد أن إنكارهــا         

مرة، بهدف أن يصير الناس بلهاء يظنون أن ما يحـدث لهـم مـن مـصائب هـو مـن صـنعهم وحـدهم، وأنـه ال           مؤا
يوجــد لهـــم عـــدو همــه األكبـــر اليـــوم أن يــدمر األســـرة العربيـــة املــسلمة واملـــسيحية متامـــاً كمــا دمـــرت قـــيم         

عه أن يـسأل  الصهيونية مجتمعـات الغـرب، ومـن ال يـصدق أن هـذه املسلـسالت تهـدف إلـى هـذا التـدمير بوسـ            
عن مصدر ماليني الدوالرات التي تنفق على هذه التفاهات، بينما مينع من العرض على القنـوات العربيـة أي       

  .عمل مثل التغريبة الفلسطينية أو فارس بال جواد أو الشتات
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  مهرجان أبي العالء   معرة النعمان
 

الـدورة العاشـرة ملهرجـان املعـري     ) ل الـسوري بلدة أبي العالء املعري يف الـشما (أقيمت يف معرة النعمان  
يف (السنوي الذي حضر أولى دوراته تلميذ املعري األجنب طه حسني الـذي جـدد ذكـراه يف رسـالته الـشهيرة        

  .لنيل درجة العاملية) ذكرى أبي العالء
فحـسب،  والعاملية سمة جديرة باملعري، فهو ليس واحداً من أبرز أعالم األدب العربي على مرّ العصور   

وإمنا هو أديب عاملي كوني، ألن ما قدمه من إبداع يف الـشعر والفلـسفة حقـق الـسوية املطلوبـة فيمـا يـستحق          
أدباً إنسانياً خالداً، وأهم مقاييس هذه السوية العاملية هو الصلة مع الكون العام، وهذا ما جنده سمة أن يكون 

ة رؤى الوجـود العربــي واإلسـالمي بأوســع أبعادهــا    واضـحة يف أدب أبــي العـالء الــذي حملـت إبداعاتــه اخلالــد    
لت أبرز السياقات التاريخية واالجتماعية واإلنسانية يف عصر اتسم بالوعي واحلكمـة     الثقافية واملعرفية، ومثّ

 .والعقالنية يف ذروة العطاء املتدفق للحضارة العربية اإلسالمية 
 األسـئلة الـصعبة علـى العقـل اإلنـساني املطالـب        لقد اقتحم أبو العالء إشكاليات الفكر العربـي، وطـرح    

إسالمياً بالتأمل والتفكر، وسخر من كثيـر مـن الـسائد يف التفكيـر بأسـلوب كوميـدي بـارع، جنـد أرقـى صـوره               
 ).الكوميديا اإللهية(وأمثلته يف رسالة الغفران التي استقى منها دانتي رائعته الشهيرة 

ادئــة عـن تأزمــات الـضمير، وأشــار إلـى خلــل العقائـد املتوارثــة      لقـد عبــر املعـري يف ســخريته املريـرة اله   
شعبياً، واخنرط يف مآسي الوجود املقهور وهو املصاب بعمى البصر ولكنه املعوض عنه ببصيرة حـادة نافـذة،    
خت مكانة املعري العاملية يف العـشرات مـن املؤلفـات األكادمييـة والنقديـة التـي نهلـت منـه وأضـاءت             ولقد ترسّ

  .ذا الفكر املبدع األصيل اجلليلإبداع ه
، مــا »اللزوميــات«ويف » رســالة الغفــران«وحنــن مــا نــزال نقــرأ يف مؤلفــات املعــري العديــدة، والســيما يف   

جنــد فيــه فــسحة تتــسع كــل يــوم ملزيــد مــن الفهــم واإلدراك، ممــا يــنم عــن ســعة املعــري املعرفيــة املوســوعية،         
راءة الوجـود، حتـى قـال عنـه النقـاد محقـني إنـه فيلـسوف         وتخصصه التـأملي يف تـشريح طبـائع النـاس، ويف قـ      

وقد درجت وزارة الثقافة يف سورية على تنظيم مهرجان سنوي يحتفي بـأبي العـالء املعـري يقـام يف      . الشعراء
املدينــة التــي ولــد فيهــا، وحمــل اســمها، ومــا نــزال حنــرص علــى أن يــستمر هــذا املهرجــان الــسنوي وأن يكــون       

ي احلـــضور، مبـــشاركة البـــاحثني والنقـــاد والـــشعراء العـــرب، والســـيما أشـــقاءنا النقـــاد     مهرجانـــاً ثقافيـــاً عربـــ 
املصريني الذين كانت مشاركتهم على الدوام موضع اهتمام وتقدير، نستعيد معهـم ذكـرى أبـي العـالء، ونوسـع          

ثقافـة  ولقـد رفـدت وزارة ال  . دائرة الضوء على فكره وإبداعه، ونستكشف املزيد مـن خفايـا سـيرته الشخـصية        
كل دورة من دورات هذا املهرجان بعناوين ومحاور جديدة، وحنن يف الدورة العاشـرة نتأمـل عـصر أبـي العـالء،        
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ونناقش اخلطاب السردي والثقايف عنـده، ونـدرس حـضوره اإلبـداعي يف الكتابـات املعاصـرة، شـعراً ونـصوصاً          
  .أدبية وفلسفية، كما نتأمل النقد اخلاص باملعري قدمياً وحديثاً

ولقـد رفــدنا برنــامج املهرجــان بنــشاطات ثقافيــة وفنيــة موازيــة، منهــا معــرض للكتــاب ومعــرض للفنــون      
  . التشكيلية وفيلم تلفزيوني عن أبي العالء، وحفل فني موسيقي وغنائي تحية لذكرى املعري

 العـاملي  ونرجو أن يقترح علينا عشاق املعري، ما يرون من أفكار لالرتقاء بـسوية املهرجـان إلـى املـستوى     
  .الذي هو مستوى املعري

  


