اراء

االربعاء 2015 / 9 / 9

العدد 2432 :

نحن العرب شعب
ُ
القهوةولكنناالنستفيق
بالل حنويت الركابي
مجتم���ع طبيعي من
األم���ة العربية هي
ٌ
البش���ر ،يرتبط بعضه���ا ببعض ،بوحدة
األرض واألص���ل والع���ادات واللغ���ة،
ُ
واألمة العربية هي التي تنتمي إليها كل
المجموعات التي ُ
تتخذ من اللغة العربية،
لغة قومية ورس���مية ،ويعتب��� ُر التأريخ
العرب���ي والثقافة العربية المش���تركة،
أساس���اً لهويته���ا ومرجعيته���ا ،وأهم
مقومات الشعور العربي القومي ،اللغة
والثقافة والتأريخ والمصير المشترك .
يمتا ُز العرب باألصالة والتأريخ العريق
والحض���ارة ،وأيض���اً في القت���ال وفي
الفروس���ية والى جانب ذلك في الكرم،
ُ
فنحن العرب اصح���اب كرم ومضايف،
ُ
نس���تضيف فيها الن���اس ،ونقوم بأعداد
الطعام والشراب لهم ،ومن أهم ما يميّز
العرب ،اعدادهم للقهوة ،وقوانينها في
الضيافة ،وهي ضمن االستقبال الرسمي
ُ
ش���خص
حي���ث يقوم بذلك
للمضي���ف،
ٌ
يس���مى بالقهوج���ي ،وهو يُ���ورُّث ذلك
مش���روب يعد من
أباً عن جد ،والقهوة
ٌ
ب���ذور البن المحمصة ،ويمكن أن يكون
ُ
القهوة
للقهوة تأثي ٌر منبه للبش���ر ،وتع ُد
اليوم من اشهر المشروبات الشعبية في
جميع انحاء العال���م ،وتعتب ُر اليمن من
أوائل الدول التي زرعت البن ،وص ّدرته
ال���ى العالم ،كما إن أه���م وأفخر أنواع
القهوة هي الموكا ..نس���بة الى الميناء
اليمني الش���هير المخ���ا ،ويعتب ُر ميناء

المخ���ا ،األول الذي انطلقت من ُه س���فن
تج���ارة وتصدير البن الى أوروبا وباقي
دول العالم ،ويشته ُر البن العربي بمذاقه
الخاص وطعمه الفريد الذي يختلف عن
أنواع البن األخرى الت���ي ُتزرع وتنتج
ف���ي بلدان العالم  ،ويحت���وي البن على
مادة الكافين التي تحفز اإلنس���ان على
االس���تيقاظ ،وهو احد أنواع المنبهات،
والفنجان الواحد يجعل اإلنسان مستيقظاً
لمدة تزيد عن السبع ساعات ،وكل هذا
والش���عب العرب���ي واألم���ة العربية لم
والح ّكام العرب
تستيقظ ،فجميع الملوك ُ
نائمي���ن في س���بات على م��� ّر العصور
واالزم���ان ،وبعضهم عم�ل�اء ألمريكا
واسرائيل ،واليوم تمر األمة العربية في
منحدرات ش���تى وعلى جميع األصعدة
والنواحي ،منها الربيع العربي المزعوم
ال���ذي دمر الش���عوب العربي���ة ،ومنها
الث���ورات والح���روب ،فأصب���ح العرب
يتقاتلون فيم���ا بينه���م ،وكأنهم أعداء
 ،فالمملك���ة العربي���ة الس���عودية تقو ُم
بعمليات عس���كرية في اليمن ،وسوريا
ف���ي صراع���ات داخلية ،ومص���ر تبيع
نفس���ها للدوالرات الخليجية ،والعراق
تح���ت االحت�ل�ال المس���تحدث،والملقب
بداع���ش ،وبين ش���هيد وجريح ونازح
س���بات
ومهاجر ،وتبقى هذه األمة في
ٍ
تام ..إذ ما ع���ادت أصالتهم وعروبتهم
وقهوتهم ُتفيقهم!!

قطار ليل البساتين
ونساء جني التمور
حمزة الجناحي

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

عندما اُغتيل النخيل ف���ي جنوب العراق
على إثر الحروب العبثية للبعث وأزالمه،
ٌ
الناس يعتاشون
مهنة مهمة ،كان
هاجرت
ُ
عليها في البصرة وميس���ان والناصرية،
ّ
تش���غل
هي مهنة جن���ي التمور ،والتي
العشرات بل اآلالف من المواطنين ،بين
رجال ونس���اء ،وتعطي تلك المهنة زخماً
ُ
النخلة
لعوائل ،كانت
اقتصادياً محترم���اً،
ٍ
بالنس���بة لهم كالبقرة الحل���وب ،وكانت
البص���رة وميس���ان والناصرية في زمن
النخلة الش���امخة ،العواصم االقتصادية
بفض���ل نعم���ة النفط في بط���ن أراضيها
،وبفضل تلك النخلة التي وجدت الظروف
المناسبة في تلك المدن العريقة ،فالتمور
ٌ
مثي���ل في مدن العالم
العراقي���ة ليس لها
الت���ي ت���زرع النخلة من حي���ث الجودة
الغذائية وعدد االصناف.
كان لموس���م جني التمور في تلك المدن،
رائحة طيبة كرائحة األعياد والمناسبات
عند البصريين ،فالجميع يعمل من الشباب
والش���يوخ واألطفال والنساء ،وأصحاب
القوارب وأصحاب الس���يارات الصغيرة،
لزمن ليس
والمحال التجارية والصناعية
ٍ
ببعيد ومنظور عند ذاك���رة أهل البصرة
،والكالم هذا ال يتوقف عند مدينة البصرة،
بل تشترك فيه مدينة الناصرية وميسان،
بظروف مناخية
وكذلك المدن التي تتميز
ٍ
تالئ��� ُم تل���ك النخلة التي اصبح���ت رمزاً
للع���راق ،وبعد فناء تل���ك الواهبة للخير
في تل���ك المدن ،صار الن���اس يعتبرون
المواسم الفقيرة التي ابتعدت عنها النخلة
مواسم قحط وفقر ،وتوقفت تقريباً الحياة
في الكثير من البيوت التي كانت تشغلها
النخلة ،وتد ُر عليهم ارباحاً محترمة ،لكن
في أمكنة أخرى ومدن ،ظلت تلك المهنة
رائجة وعاملة ولها مواسم ،مثل مواسم
الحصاد ،ولها أغانيها مثل أغاني أفراح
ال���زواج وقدوم األمطار ،ظلت النخلة في
بعض تلك المدن شامخة على الرغم من
محاوالت مشبوهة للنظام البعثي ،للقضاء
عليها ،لكن مواس���م (الكصاص) كان لها
طع ٌم جميل في م���دن مثل الحلة وكربالء
والنجف وبعض األقضية والنواحي لتلك
المهنة الجميلة.
ي���وم صباحي تش���ريني جميل،
...ف���ي
ٍ
والحصار الجائر كان يأكل بالش���حم قبل
اللحم العراقي ،س���مِعنا ص���وت القطار
الذي يمر عبر مدينتن���ا ،لكن هذه المرة
س���معنا صوته ّ
وكأنُه (هلهولة عراقية)
،هرعنا الى الس���كة القريبة ،لنرى على
متن���ه وبعرباته المكش���وفة المخصصة
لنقل البضائع ،وليس لنقل المس���افرين،
المئات من النس���اء المتلفعات بالسواد،
وبأعمار مختلفة ،بينهن الكبيرة بالس���ن
ٍ
والمتوسطة والش���ابة والصغيرة ،وحتى
بعض األطفال ،وهن يغنين أغنية السفر
الحزينة ،وبما أننا لم نألف مثل هذا المنظر
سابقاً ،هرولنا خلف القطار ،وتبعناه الى
المحطة القريبة ،لنرى ّ
إن هؤالء النسوة
بعضهن قد نزلن من على متنه ،وبعضهن
لم يبرحن مكانهن ،وتحرك القطار ليخلّف
ورائه العشرات من النساء ،وهن يحملن
على أكتافه���ن (كارات وأحمال خفيفة»،
زوادات غذائي���ة ،وبعض
ٌ
واضح أنه���ا ّ
األفرش���ة ،لتتح���رك قافلة تلك النس���وة
وتتجه نحو غابات النخيل القريبة ،والتي
ٌ
بعض منها ق���د اكتمل جنيه���ا والبعض
اآلخ���ر ل���م يكتمل جن���ي التم���ور فيها،
ومازال العمل بها مس���تمراً ،لنعرف في
الي���وم التال���ي من
الناس الذين تناقلوا
حديث قدومهن إن
تل���ك النس���وة هن
عام�ل�ات يجمع���ن
التمور في البساتين
(طواش���ات) ،وقد
اتخذن من البساتين
وعلى ضفاف شط

الحل���ة ،مكاناً ليخيّمن في���ه ،ويبدأن في
اليوم التالي رحلة العمل ,ليسارع المالك،
اصحاب البس���اتين الكبيرة الى تشغيلهن
في الجني ،ول ّم المحصول ،تلكن النسوة
يعملن بجد ليس له نظير ،وبعد انتهاء يوم
العمل ،كن يطلبن باإلضافة الى أجورهن
بع���ض التم���ور ،وهك���ذا يومي���اً ،وفي
مخيمات ال تختل���ف كثيراً عن المخيمات
العسكرية او الكشافة في تلك المخيمات،
نس���اء يبقين صباحاً ليهيّئن المستلزمات
لق���دوم زميالتهن م���ن العمل ،وبعضهن
يذهبن الى السوق للتسوق ،وتبقى تلكن
النس���وة على هذا الحال أكثر من خمسة
عش���ر يوماً ،حتى اذا انتهى (الكصاص
) يب���دأن مرحلة أخرى م���ن العمل ،هو
مرحلة جمع التمور من البس���اتين التي
انتهى فيها العم���ل وغادرها أهلها ،وكن
يدخلن الى تلك البساتين فيجمعن التمور
التي لم تصلها أيدي أهلها ..إمّا بس���بب
التع���ب أو إن األرض تحت تلك النخيالت
غير نظيفة ،بس���بب الشوك أو النباتات،
فتبقى التم���ور مختبئة لتنالها أيدي تلكن
النسوة ،وهكذا تجمع تلك النسوة المئات
من الكيلوات من التمور وأجور عملهن،
ليع���دن الى مدنهن وعلى نفس القطارات
النازلة ،وهن غانمات ومحمّالت بالهدايا
لذويهن من المال والتمور ..اس���تمر هذا
الحال وع���رف أهالي المدن الوس���طى،
تاري���خ مج���يء تل���ك النس���وة ،فكانوا
ينتظروهن وهن أيضاً يعرفن البس���اتين
التي تدر عليهن أرباحاً ،ويس���تفدن منها
كثيراً ،وتع���ود تلك المخيمات والى نفس
أمكنتها السابقة ،وبوجود األمان وتعاطف
األهالي معهن ،تس���تمر الحي���اة في تلك
البساتين ،و بعد سقوط النظام الصدامي
وعزوف القطار م���ن الصعود ثانية الى
تل���ك المدن ورحيل األم���ان ،توقفت تلك
األعراس في م���دن النخيل فلم تأتي تلك
النسوة ثانية الى البساتين ،وظن الناس
والمالك إن الحياة الجديدة س���تمنع تلك
النس���وة من القدوم ..إمّا بس���بب ارتفاع
الحالة المعاش���ية في العراق أو بس���بب
وج���ود فرص عم���ل لهن ف���ي مدنهن،
خمس من الس���نين
وم���رّت اكث���ر م���ن
ٍ
ولم نش���اهد ذلك المنظ���ر الجميل ثانية،
والقطارات تنقل النس���اء الى مدننا ،ربّما
ألننا لم نش���اهد القطار أيضاً ،وهو يعود
ليس���ير على قضبانه ثانية..قبل ايام بدأ
موسم الكصاص لنخيل العراق في المدن
الوسطى والجنوبية ،ونسي الناس عودة
تلك النسوة ،وذهب المالك الى المساطر
القريبة المنتشرة في المدن ،ليهيّأ ويجلب
النس���اء اللواتي يعملن على جمع التمور
من مدننا ،وخاصة م���ن العوائل الفقيرة
والمعدمة ،والتي جار عليها زمن العراق
الم���ر  ,فاجأنا القطار ثاني���ة ،وهو ينبه
بصوته الطويل العريض الكبير المسموع
إن نساء المخيمات ..نساء الجني الكبير
ً
وفعال عادت كل
قد عدن الى مخيماتهن،
تلك الذكريات الى تلك البساتين ،وعادت
النس���اء الى عملهن المتع���بُ ،
ونصبت
مخيمات أكثر من س���ابقتها ،وتركت تلك
النس���اء بيوتهن من أج���ل لقمة العيش،
لتقضي فترة طويلة عن عيالها وزوجها
وذويها ،وهي تبحث عن تميرات تائهات
في بس���اتين الغرباء ،لم نص��� ّدق أعيننا
ونحن نرى القط���ار الصاعد يعود ثانية،
وهو يحمل على ظهره الطويل نساء من
مدن كانت تعتبر ف���ي الخرائط العالمية،
أغنى مدن العالم من البصرة والناصرية
وميسان ،ونس���اء تلك المدن يبحثن بين
األشواك عن تمرة هنا أو تمرتان هناك،
وهن في حال الضي���اع على أمل العودة
ثاني���ة ال���ى أهلهن ليعتش���ن على بعض
الدناني���ر أو بعض من التمور ،لموس���م
ش���تائي ال زراعة فيه وال مطر ،وهرب
منه الماء والطير والس���مك ،وس���بخت
األرض وملحت .
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طالق إسرائيل لألردن ..ماذا يعني!؟
األردن ،البل���د العربي الذي
ل���م يتأثر بربي���ع العرب وال
بخريفهم ،وبقي ملك األردن
محافظ���اً على مكانت��� ِه بين
زعم���اء المنطقة ،بس���بب
إستمرار عالقته البريطانية-
اإلس���رائيلية على أحس���ن
وج���ه .ق���رر نتنياه���و في
ي���وم األح���د ، 2015/9/6
بناء حاجز ح���دودي كبير،
بين���ه وبي���ن األردن ،خوفاً
من عب���ور متس���للين على
حد زعم���ه ،بالمقابل يدرس

مقترحاً إلس���تقبال الالجئيين
الس���وريين! م���اذا يعن���ي
ه���ذا!؟ هل س���تكون األردن
محطة «داعش(إسرائيل)»
القادم���ة!؟ أم ٌر متوقع وذلك
لس���ببين مهمي���ن :أولهما
الوصول إلى س���يناء مصر،
وثانيهم���ا إجتي���اح المدينة
المن���ورة ومكة ،والس���ير
بمح���اذاة البح���ر األحم���ر،
ً
وصوال إل���ى اليمن ،فعندها
س���يكون قريباً من الطاقات
البشرية الهائلة ،الداعمة لـ

تتمتع بها
«داعش» ،والتي
ُ
دولتي الصومال والسودان،
ّ
وباق���ي ال���دول اإلس�ل�امية
اإلفريقي���ة ،باألضاف���ة إلى
متطرفي السعودية واليمن،
ّ
إس���رائيل بع���د أن خلخلت
الوضع في العراق وسوريا
م���ن خ�ل�ال «داع���ش»
وحكوم���ات فاس���دة ،بدأت
اآلن باألتج���اه نح���و مصر،
ً
مستخدمة س�ل�احها الفتاك
«داع���ش» ال���ذي ينتظر ُه
األخ���وان المس���لمين على

أح ّر من الجم���ر ،خصوصاً
وأن األزهر رفض تكفير أو
تجريم «داعش»! «سرت»
الليبي���ة بدوره���ا ،والي���ة
«داعش» الممتدة على طول
البحر األبيض المتوسط التي
لم يزرها التحال���ف الدولي
لمحاربتها ،بل ُتركت إلنشاء
أكبر المعس���كرات والقواعد
العس���كرية ،وال أس���تبعد
حصوله���م عل���ى طائرات،
فتجار الس�ل�اح ُكثر ،وليس
هن���اك ما يمن���ع من وصول

حيدر حسين سويري
طائ���رات له���م ع���ن طريق
ً
مستقبال
البحر ،ألستخدامها
ض��� ّد مص���ر ،فمص���ر غير
مخترق���ة وما زال���ت تحافظ
على حدودها جيداً ،ونتمنى
أن تس���تمر بذل���ك ،وتركز
على مس���ألة الح���دود ،فما
إستطاعت «داعش» إختراق
سوريا والعراق إلاّ من خالل
عدم ضبط الحدود ،ولنا اآلن
أن نطرح ع ّدة تساؤالت:
 لماذا بناء هذا الحاجز(بيناألردن وإس���رائيل) اآلن

المجتمع الدولي وتهجير شعب سورية ..سورية ستنتصر ولكن
من سيحاسب التسعين دولة التي تصدر اإلرهاب لسورية !؟

وسيجري عليها كما القصة
القائلة :لقد أُ ُ
كلت عندما أُكل
الثور األحمر؟!
بقي ش���ئ..قلتها وأُكررها:
على الرئيس السيس���ي أن
يعل���مّ ،
إن ال ناصر ل ُه إال اهلل
والتحالف الش���رقي (إيران
وروس���يا والصي���ن) ،وما
حزب اهلل عن ُه ببعيد.

هشام الهبيشان
كاتب وناشط سياسي –االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

تزامن���اً م���ع الضج���ة العالمي���ة
“المفتعل���ة “  ،والت���ي رافق���ت
حادث���ة العثور على جث���ة الطفل
الس���وري الملقى على شواطىء
تركيا،أعلن���ت بع���ض األنظم���ة
الغربية والشريكة بمؤامرة الحرب
على سورية ،س���عيها إلستضافة
اع���داد مح���دودة م���ن الالجئيين
بشكل أو
السوريين الذين هجرتهم
ٍ
بأخر العصابات اإلرهابية المارقة
ِ
التي تدعمها بع���ض هذه األنظمة
الغربي���ة في س���ورية،وهنا يبدو
بشكل واضح وصريح إن المجتمع
ٍ
الدول���ي بمجموع���ه يتعامى عن
حقائق مايجري بداخل س���ورية،
طفل س���وري
فهو يتباك���ى على ٍ
هجرت���ه العصابات اإلرهابية التي
ّ
تدعمها نفس ه���ذه األنظمة التي
تتباكى على الطفل السوري اليوم،
ويتعامى ب���ذات الوقت عن رؤية
مش���اهد س���قوط مئات الش���هداء
والجرح���ى ،نصفهم م���ن األطفال
بالداخ���ل الس���وري،وهم حصيلة
س���قوط اآلف القذائف وتفجيرات
للس���يارات المفخخة واالنتحاريين
و...أل���خ بم���دن وبلدان س���ورية
مختلفة،هؤالء الشهداء بمجموعهم
سقطوا تقريباً باألسبوع الماضي،
بصم���ت
وأغتالته���م وذبحته���م
ٍ
وتعامي من قب���ل المجتمع الدولي
العصابات اإلرهابية المدعومة من
النظام التركي والسعودي والقطري

والصهيوني واالمريكي والفرنسي
والبريطاني و ...ألخ ،فهناك اليوم
بشكل
أكثر من تسعين دولة تدعم
ٍ
أو بآخ���ر المجاميع اإلرهابية على
األراضي الس���ورية .اليوم  ..من
الواض���ح إن هنالك حش���داً دولياً
لل���دول الش���ريكة بالح���رب على
الدولة الس���ورية ،إلقرار تفاصيل
أس���تضافة وإذالل الالجئيي���ن
الس���وريين والعرب ،وهذا اإلذالل
لـ الالجئي���ن الس���وريين تحديداً،
يأتي الي���وم ضمن مخط���ط قذر،
ُ
تطول تفاصيله ..مس���تهدفاً الدولة
السورية  ،فعلى مدار أربعة أعوام
وأكثر ،وجدت س���ورية نفسها في
حرب عالمية في أش���رس
خض���م ٍ
صوره���ا ،حرب معق���دة ومركبة
للغاية ،أس���قطت فيها ّ
كل المعايير
اإلنس���انية ،عش���رات اآلالف من
اإلرهابيي���ن العابري���ن للقارات،
وماليين األطنان من األسلحة التي
دم���روا بها مدن وقرى س���ورية
بكامله���ا ،فقتلوا أهله���ا وضربوا
مقومات حياة المواطن السوري،
وحارب���وه حتى في لقمة عيش���ه
ح���رب قوامه���ا الكذب
اليومي���ة،
ٌ
والنف���اق والمصال���ح الصهي���و ـ
أميركي���ة ،وليس له���ا أي عالقة
ّ
ب���كل الش���عارات المخادعة التي
تتست ُر بها ،ففي سورية ت ّم تجهيز
تفاصي���ل المؤامرة عل���ى مراحل
دول عربية
وحلقات ،وبمش���اركة ٍ

وإقليمي���ة ،وعلى رغ���م ّ
كل ذلك،
أثبتت سورية المس���تقلة بشعبها
وبجيش���ها وبدولتها الوطنية أنها
قادرة عل���ى الصم���ود ،فصمدت
على رغ���م ّ
كل التحديات الداخلية
ُ
«تقف
والخارجية ،وها هي اليوم
ش���امخة على أهب���ة االنتصار» ـ
«تذكروا ه���ذه الجملة واحفظوها
بقواميس���كمّ ،
إن المعرك���ة ف���ي
س���ورية لم تكن يوم���اً معركة مع
مجموعات إرهابية عابرة للقارات،
بقدر ما كانت وما تزال معركة مع
نظام عالمي جديد يُرسم للمنطقة،
وينس���ج خي���وط مؤامرت���ه ف���ي
س���ورية ،ليعلن قيامه بقيادة قوى
اإلمبريالية العالمية والماس���ونية
اليهودية الصهيونية ،بنس���يجها
اليه���ودي ـ المس���يحي المتطرف
«المس���يحية المتصهينة» ،فهذه
المؤام���رة تعكس حج���م األهداف
ّ
ب���كل م���ا
والرهان���ات المتعلق���ة
يجري في سورية ،وهي األهداف
ُ
تتداخل فيها الحسابات
المرسومة
الدولية مع الحس���ابات اإلقليمية،
ُ
تتداخل فيه���ا ملفات المنطقة
كما
إلى أقصى الحدود ،إلاّ ّ
أن الجيش
الس���وري صمد وكس���ر بصموده
ّ
كل الرهان���ات الش���رقية والغربية
اإلقليمي���ة والعربي���ة ،فالجي���ش
الس���وري حقق إنج���ازات كبيرة
وهائلة في المي���دان أذهلت العالم
،وغيّ���رت سياس���ات ورس���مت

معادالت جديدة ،ال يس���تطيع أحد
القف���ز فوقه���ا ،واألهم م���ن ذلك
كله ه���و تالحم الش���عب والجيش
والقيادة السياس���ية ف���ي معركة
ومولتها ورعتها
ضارية قادته���ا ّ
تسعون دولة في العالمّ ،
لكن إرادة
المتمسك بأرضه
الشعب السوري
ّ
والمؤم���ن بقضيت���ه والمتفه���م
لحقيقة وطبيع���ة المؤامرة ،أبعاداً
وخلفيات ،أفش���ل خط���ط األعداء
وأس���قط أهدافه���م بالتضحي���ات
الجسام ،فقد كش���فت تقارير شبه
رس���مية ،وتقارير مراكز دراسات
عالمية ّ
أن عدد الدول التي تص ّدر
المرتزق���ة إل���ى س���ورية تجاوز
اثنين وتس���عين دولةّ ،
وإن هنالك
غ���رف عملي���ات منظم���ة ضمن
بعض المناطق المحاذية لسورية،
لتدريب وتس���ليح هؤالء المرتزقة
ث ّم توريدهم وتسهيل عبورهم من
أغلب المنافذ الحدودية ،وخصوصاً
الح���دود التركي���ة ،والتي تحدثت
هذه الدراس���ات عنها بإس���هاب،
شارحة كيف سمحت تركيا بعبور
اآلالف م���ن المرتزق���ة ،لذلك من
ً
هائال
الطبيعي أن نجد الي���وم كمًّا
من اإلرهابيي���ن المرتزقة قد دخل
س���ورية ،بهدف ضرب المنظومة
الس���ورية المعادي���ة للمش���روع
الصهي���و  -أميرك���ي ،وض���رب
الفك���ر العقائ���دي المق���اوم لهذه
المش���اريع ،وخصوصاً المنظومة

العقائدي���ة للجي���ش الس���وري،
واس���تنزاف قدراته اللوجس���تية
والبش���رية ،كهدف تتبع ُه أهداف
أخرى في المنظومة االستراتيجية
للمؤامرة الكبرى على س���ورية،
ّ
ألن تفكيك الدولة يس���تلزم تفكيك
الجي���ش ،ومن ث��� ّم المجتمع ومن
ث ّم الجغرافي���ا ،وكان هذا الرهان
هو الهدف األس���اس من عسكرة
الداخ���ل الس���وري ،وعندما نعود
بالذاك���رة إل���ى س���نوات عجاف
مضت ،نالحظ ّ
إن الهجمة الشرسة
والحرب الش���عواء على سورية،
ش���كل
تل���ك كانت تس���تهدف في
ٍ
أساسي“ ،العقيدة البنائية والفكر
االس���تراتيجي للش���عب وللجيش
السوري وثوابت الدولة وأركانها
األخرى ،من مبادئ وطنية وقومية
جامعة وشعب مقاوم زرع في فكره
الحس الوطني والقومي،
ووجدانه
ّ
واألهم هو نهج السلطة السياسية
التي زرعت هذه األفكار وأصبحت
قاعدة لبناء سورية القوية ،سورية
عنوان المقاومة والقلب العروبي
النابض ،وم���ن هنا أدركت القوى
التآمري���ة ،أنها م���ن دون تدمير
وتمزيق س���ورية واستنزافها ،لن
تصل إلى مبتغاها وهدفها األعظم
المأم���ول بتدمير محور المقاومة،
وتنصي���ب «إس���رائيل» س���يداً
للمنطق���ة العربي���ة واإلقليم ّ
ككل،
ّ
وكل هذا سيتم ،بحسب مخططها،

لو أوردنا الئحة بأس���ماء الك ّتاب
وغيرهم م���ن المبدعين الذين في
القرن العش���رين ،اعتبروه الكاتب
ال���ذي ّأث���ر فيه���م أكث���ر من أي
كاتب آخر من أبن���اء بداية القرن
ٍ
المنصرم ،لطال���ت الالئحة وبدت
ب�ل�ا نهاية ،ومن هنا ،حس���بنا أن
ن���ورد أربعة أو خمس���ة أس���ماء
لمبدعي���ن تحدث���وا ع���ن ج .ك.
بإعجاب فائق ،حتى
تشس���ترتون
ٍ
يستبد بنا ش���ي ٌء من الدهشة :إذ
كان جيلبرت كيث تشسترتون هذا
كلّ���ه ،فل َم تراه منس���ياً في زمننا؟
ماركي���ز كان يقول :أن��� ُه تعلّم من
تشس���ترتون كيفية صوغ الحبكة،
وانغم���ار برغم���ان ،كان يعتب���ر
مسرحيته «الس���حر» واحدة من
أعظ���م المس���رحيات ،ل���ذا ق ّدمها
على الخش���بة باللغة الس���ويدية
مرات ع��� ّدة ،وب���ول كلوديل كان
يسمّيه «ملك التناقض الخالق»،
وآغاثا كريستي ودوروثي سايرز،
اعتبرتاه األب الش���رعي للرواية
البوليس���ية في القرن العش���رين،
أم���ا خورخ���ي لوي���س بورخيس
الذي كان األكث���ر إعجاباً به ،فقد
كتب عنه نصوص���اً ،ووصل مرة
لكتاب وهمي
الى ح ّد كتابة عرض
ٍ
عزاه الى هذا الكاتب ،وتح ّدث فيه،
خصوص���اً ،عن ش���خصية «األب
براون» رج���ل الدي���ن والتحري

الذي ابتدعته مخيّلة تشسترتون،
وص���اغ أومبرت���و إيك���و ،عل���ى
ش���اكلته ،ش���خصية رج���ل الدين
التحري في روايته األولى واألشهر
«أسم الوردة» ،ولئن كان كثر من
ه���ؤالء المبدعين وغيرهم ّ
فضلوا
دائماً تشسترتون ككاتب بوليسي،
فإن الرجل كان في الوقت نفس���ه
صحافياً وفيلسوفاً وشاعراً وكاتب
س���ير ،ومدافعاً نظرياً عن العقيدة
المس���يحية ،إضاف���ة ال���ى كتابته
الرواي���ات الخيالية والبوليس���ية،
وهو كان فوق ه���ذا كلّه ،محافظاً
مسيحياً بش���دة ،لكنه كان الوحيد
في ه���ذه الخانة الذي يثير إعجاب
الليبراليي���ن والعلمانيين ،ولو بما
اش���تهر عنده من عب���ارات ذات
دالل���ة ،تحم���ل طراف���ة وقوة في
الوقت نفس���ه ،كأن يكت���ب مرة:
يبجلون ما يملك ُه
«إن اللص���وص ّ
اآلخرون ..الى درجة أنهم يريدون
الحص���ول عليه ك���ي يتمكنوا من
تبجيل���ه أكثر وأكث���ر» ،لكن ،من
أين أتى هذا الرجل؟ ومن أين أتت
مخيّلته وأفكاره؟ليس من الصعب
الحص���ول على إجاب���ة واضحة،
حس���ب المرء أن يقرأ «الس���يرة
الذاتية» التي كتبها تشس���ترتون
آخر حياته ولم تنشر إال بعد وفاته،
عام  ،1936ليجد حكاية يفتح بها
نصه :حكاية ش���اب وسيم
الكاتب ّ

فاتن يعتم���ر ً
تاجا ذهبي���اً ويجتاز
ً
ً
مفتاحا
حام�ل�ا في ي���ده
جس���راً،
ذهبي���اً كبيراً ..في الناحية األخرى
من الجس���ر ،ثمّ���ة حصن صغير،
وفي داخل الحصن فتاة حس���ناء،
أُس���رت هناك ،تصرخ داعية أحداً
إلنقاذه���ا ،فيذه���ب الش���اب وفي
يده المفت���اح إلطالق س���راحها،
هذه الحكاية يق ّدمه���ا إلينا الكاتب
بصفتها ذكرى خاصة من ذكريات
طفولته ،فما هي في حقيقتها؟ هل
هي حل���م؟ أم حلم يقظ���ة؟ ال هذا
وال ذاك ،ه���ي ما تبق���ى في ذهنه
من مس���رحية مدرس���ية شاهدها
وهو طف���ل ،فظلّت عالقة لديه الى
األبد ،بل أكثر من هذا :حرّكت كل
مخيّلت���ه خالل العق���ود التالية الى
درج���ة أن هذا الش���اب ومفتاحه
الذهبي صارا بالنس���بة إليه رمز
كل ما سيكتب الحقاً ،ومن هنا ،لم
يكن غريباً أن ي ّتجه ،أكثر ما يتجه،
الى كتابة الروايات البوليسية ذات
ّ
تح���ل إال بمفتاح
الحبكات التي ال
ذهبي ...يملك ُه ،بين آخرين ،األب
براون ،ومن هنا أيضاً ،لم يكن من
الصدفة أن يترجم عنوان س���يرته
الذاتية ف���ي الفرنس���ية وغيرها،
الى «الرجل ذو المفتاح الذهب»،
مهما يكن ،فإن تشسترتون يشرح
لن���ا ف���ي الفصل األخي���ر من ذلك
الكت���اب ،ما تحمل ُه تل���ك الحكاية/

الذكرى من كناية بالنس���بة إليه:
إن الف���ارس الش���اب ه���و رأس
الكنيسة ،والجسر ليس سوى ذلك
الرابط بين اإلنس���ان وخالقه ،أما
المفتاح الذه���ب فإنما هو اإليمان
الذي يخلص الروح من أسرها...
بع���د أن يعج���ز أي ش���يء آخ���ر
ع���ن ّ
فك ذلك األس���ر.بين الحكاية
وتفسيرها ،يروي لنا تشسترتون
في صفح���ات رائعة ،حكاية حياته
وس���جل تفكي���ره ،بادئ���اً بتقديم
نفس���ه أبناً لس���يدة فرنسية وأب
إنكليزي ينتمي���ان الى طبقة بعيدة
من األغني���اء والفقراء في الوقت
نفسه ،وألن حال العائلة هكذا ،كان
األب واألم اللذان يعمالن في تجارة
العقارات ،يحرصان دائماً على أن
يبقى أبناء العائل���ة في مأمن من
االحت���كاك ب���ـ «الرع���اع» طالما
أنهم غير قادري���ن على الوصول
ال���ى الطبقات العليا ،وليس صدفة
هنا ،أن يشغل تشسترتون الفصول
األولى بحكايات ال تنتهي حول ذلك
الحرص العائلي الطهراني الغريب
من نوع���ه ،وكان حرص���اً يمنع
أي احتكاك بالخ���دم في البيت الى
درج���ة أن واحدة من العائلة كانت
ّ
تفض���ل أن تأكل كل ما في صحنها
كيال تتخيل خادمة تأكل البقية من
صحن كانت هي أكلت منه ،وخالل
ٍ
سنوات الدراسة في كلية القديس

بول في لندن ،كان الفتى جيلبرت
ينجح دائماً ،إلرضاء والديه ،حتى
م���ن دون أن يكلّف نفس���ه العمل
بمش���قة ،الحقاً ،دخل كلية للرسم
ارتبط فيها بصداقة مع أبن الناشر
الش���هير ويليامز ،وهكذا كان من
الطبيع���ي له أن يتج���ه نهائياً منذ
ذل���ك الحين ال���ى الكتابة واألدب،
ولم���ا كان ويليامز يص��� ّدر مجلة
عنوانه���ا «ذي بوكم���ان» ،راح
الش���اب الصاعد يكتب مقاالت في
النق���د الفني ،كما ي���روي لنا هو
بنفسه ،مؤكداً أن ثوريته في ذلك
الحين قادته الى الدفاع عن البوير
في الحرب التي عرفت بأسمهم في
جنوب أفريقيا ،التي كانت خاضعة
لالس���تعمار البريطان���ي ،وم���ن
السياس���ة الى النقد الفني ،خطوة
سرعان ما خطاها األديب الشاب،
ف���راح يكتب عن هن���ري جيمس
وات���ش دجي ويلز ،كما راح يكتب
بورتري���ات قلمية ،تب��� ّدى مبدعاً
فيها ،ووصلت ال���ى ذروتها طبعاً
في «س���يرة ذاتية» ،حي���ث نرا ُه
في هذا الكت���اب الذي نتحدث عنه
هنا ،يرسم بورتريه ذاتية لنفسه،
تبدو من الموضوعية  -والسخرية
أحيان���اً  -الى درجة يتخيل القارئ
معها أنه يكتب عن ش���خص آخر
عرفه تماماً ،وعرف كيف يتس���لّل
الى أس���رار روحه وخفايا حياته،

نج���ح االتح���اد األوروبي في أن
يف���رض وجوده عل���ى الخريطة
الدولي���ة م���ع نهاي���ة الح���رب
العالمية الثانية مـــنذ بدأ «تجمع
الحديد والصلب» كنواة للسوق
األوروبيــ���ة المش���تركة الت���ي
تطورت مع نهاية الحرب الباردة
لتس���تقر «أوروب���ا الموحدة»
 ش���رقها وغربه���ا  -في اتحادأوروبي متفاوت السرعات بحيث
لم تفرض اتفاقياته المختلفة حداً
أدنى لحركة دولة تسعى إليه.
نعم ...لقد وضع االتحاد شروطاً
لعضويت���ه تتص���ل باالنتم���اء
للحضارة األوروبية وس���لوكها
وعناصر وجودها لكنه ترك لكل
دولة معدل الس���رعة الذي تراه
ممكناً للح���اق بقطار «االتحاد»
الذي يتحرك بس���رعته الطبيعية
ويس���مح لآلخري���ن برك���وب
القطار ف���ي المحطة المناس���بة
م���ن دون ضغ���وط أو انتقادات
أو خالف���ات ،بريطانيا تتمس���ك
بمنطقة «االسترليني» وترفض
العمل���ة األوروبي���ة الموح���دة
فله���ا ما تري���د ،ودول أخرى ال
تتحمس التفاقية تأشيرة الدخول
األوروبية الموحدة (شينغن) فال
بأس ،وبذل���ك أصبحت عضوية
االتحاد اختياري���ة وطوعية وال
يوج���د إجب���ار قوم���ي أو ضغط
أوروبي يدفع إح���دى الدول إلى
تلبية الشروط إال وفقاً لظروفها
وبالطريقة التي تراها ،لذلك فإنني
اس���تحضر اآلن النموذج العربي
للعمل المشترك داخل «الجامعة»
وخارجها لكي أضع االعتبارات
اآلتية أم���ام صانع الق���رار في

ً
عربي���ة:أوال :إن
كل عاصم���ة
«القومي���ة» بطبيعته���ا وف���ي
أبس���ط تعريفاتها انتماء طوعي
يأتي نتيجة االحس���اس بالرابطة
التاريخي���ة الت���ي تترك���ز على
عوامل مختلفة يتصدرها عنصر
«اللغ���ة الواحدة» ،لذل���ك فإننا
نقول  -على س���بيل المثال  -أن
«العرب���ي» هو كل م���ن كانت
«العربي���ة» لغته األولى ،وبذلك
فإن الش���عور القومي ينبع ذاتياً
وال يأتي فرضاً أو قس���راً ولكنه
يأتي اختياراً ورغبة وعقيدة ،و
«العروب���ة» بطبيعتها اختلطت
لدى أبنائها بالتاريخ المش���ترك
والجغرافيا المتقارب���ة والمناخ
اإلنس���اني المتش���ابة ،وإذا كان
«اإلسالم» قد حمل «العروبة»
إلى خ���ارج «الجزيرة العربية»
إال أنه���ا اس���تقرت وتجذرت في
كافة المناطق التي وصلت إليها،
ويثور جدل مس���تمر بين أولوية
من على اآلخ���ر هل «العروبة»
ه���ي الت���ي حملت «اإلس�ل�ام»
إلى الش���عوب األخ���رى؟ أم أن
«اإلس�ل�ام» ه���و ال���ذي حمل
«العروب���ة» إل���ى ش���عوب
بذاتها؟ بدلي���ل أن معظم العرب
مسلمون ولكن معظم المسلمين
ليس���وا عرباً فهن���اك دول قبلت
«اإلس�ل�ام» ديناً وتحفظت على
«العروبة» ثقاف���ة ،بينما هناك
دول أخ���رى قبل���ت االثنين معاً.
ثانياً :دعنا نعت���رف أن التنظيم
الدول���ي المعاص���ر يعانــــ���ي
مــــ���ن محن���ة واضح���ة ويمر
بأزمة ش���ديدة ول���م يقف األمر
عند ح���دود «األم���م المتحدة»

وظروفها الصعبة وحــاجتها إلى
اإلصالح بل إن هن���اك منظمات
أخرى قارية وإقليمـــية وقومية
واجه���ت ظروفاً جديدة أثرت في
كفاءته���ا ونالــــت م���ن قيمتها،
ونتذك���ر اآلن أن «جامعــــ���ة
ال���دول العربية» ق���د قامت قبل
قيام «األمم المتـــح���دة» فتأثر
ميثاقها بـ «ميثاق عصبة األمم»
وتس���للت «قاع���دة اإلجم���اع»
إل���ى بنود القانون األساس���ي لـ
«الجامعة» فأصبحت مكبلة بقيد
ال ف���كاك منه يؤثر في مس���تقبل
العم���ل العرب���ي المش���ترك بل
يعط���ل اإلرادة التوافقية لمعظم
الدول األعض���اء أحيان���اً ،وإذا
كانت «جامعة ال���دول العربية»
تفتق���ر إلى الق���وة اإللزامية في
تنفيذ سياساتها المختلفة وتقف
عاج���زة أمام األزم���ات الطارئة
والقضايا المعق���دة فإن «قاعدة
اإلجم���اع» تكبل حركتها وتعوق
قدرته���ا على أن تك���ون منظمة
لل���دول العربية تحت إطار قومي
تس���تطيع أن تتص���دى للعالقات
م���ع «دول الج���وار» والقوى
ً
فض�ل�ا عن
اإلقليمي���ة األخرى
القوى العالمية.ثالثاً :لـــقد قـامت
تجارب وحـــدوية بيــن بعــــض
ال���دول العربي���ة ف���ي محاولة
لتحقي���ق حلم الوح���دة ولكنهـــا
انتكـــس���ت جميع���اً والس���بب
ببس���اطة أنها جاءت متســـرعة
غير مدروس���ة وكان���ت عاطفية
في أغلبه���ا أكثر منـــها واقعية،
كما أن بعض الحكام أرادوا القفز
إلى المستقــــبل بغير استعداد له
فكانت النتيجة ً
مثال هي نكســــة

االنفصال وتف���كك «الجمهورية
العـــربية المتحدة» عام 1961
بعــــ���د أقل من ثالث س���نــوات
عل���ى قيـــ���ام دولـــ���ة الوحدة
بي���ن مص���ر وس���ورية وهـــذا
نمــــ���وذج واحـــ���د لالخف���اق
القوم���ي نتيجة تجاه���ل منطق
السرعات المتفاوتة والرغبة في
فرض شكل دس���توري من دون
تكامل اقتصادي أو غطاء شعبي
متصورين أن الوحدة تأتي قسراً
وتمض���ي ب�ل�ا إرادة تصعد من
أسفل إلى أعلى لكي تكون واقعية
ودائمة.رابع���اً :يظ���ن البع���ض
أن االنتم���اء القوم���ي يصطدم
باالنتم���اء الوطن���ي وأن «دولة
الجنس���ية» ال تقب���ل م���ا عداها
وترف���ض كل انتماء فوقها وهذا
تفكي���ر مغل���وط ألن «العروبة»
ال تمن���ع أن يكون العربي منتمياً
الى وطنه الس���وري أو العراقي
أو الجزائ���ري أو الس���وداني أو
الس���عودي أو المص���ري ،ب���ل
إن «الوطني���ة» و «القومي���ة»
متكاملتان ولي���س بينهما حاجز
يح���ول دون ذل���ك ،لذل���ك فإن
التعص���ب القط���ري ال يتفق مع
نظرية «الس���رعات المتفاوتة»
والذي���ن يقولون (مص���ر ً
أوال)
إنما يقع���ون في خطأ ال مبرر له
إذا أن التع���ارض غير قائم ولن
تكون األمة العربية قوية ومنيعة
إال بمجم���وع أبنائه���ا وقدرتهم
على االصطفاف أقوياء ً
بدال من
التجمع ضعفاء فليس هناك مانع
أن يكون الوطن ً
أوال ولكن ذلك ال
يمنع غيره من أن يكون ثانياً قد
يعلو على غيره من االنتماءات.

خامس���اً :لقد ح���ان الوقت لكي
يعيد العرب النظر في س���لوكهم
السياسي وآمالهم التي يتطلعون
إليها ويس���عون إلى تحقيقها وال
ش���ك أن الدولة الوطنية القوية
هي رصيد متين ألمة قادرة على
فرض وجودها على الس���احتين
الدولية واإلقليمية ،ولقد أحاطت
التحدي���ات بأمتنا م���ن كل جانب
وأصبح من المتعين علينا أن نعيد
النظر في كثير مما يحيط بنا حتى
ال تتكـــرر أخطاؤنا أو تنشأ بيننا
نزاع���ات نتيج���ة االختالف فــي
وجهات النظر ولتحترم كل دولة
عربية خي���ارات الدولة األخرى
ما دامت الثوابت قائمة وااللتزام
القومي معمول به ال خروج عنه،
ولعلنا نتذكر هنا أن انفراد دولة
أو أخرى بحل لمشكلة قومية في
عزلة عن س���واها قد يؤدي إلى
انتكاسة عربية شاملة ،فالحوار
مطلوب واختالف الرأي ال يفسد
للود قضية.سادساً :إن الصراع
العربي  -اإلس���رائيلي وتداعيات
المشكلة الفلس���طينية تحمل في
مجملها جوهر المعضلة العربية
عموم���اً ،إذ إن قي���ام «الدول���ة
العبري���ة» ق���د أدى إل���ى جمود
الموقف العربي وإصابته بالشلل
السياس���ي أحياناً ألن إس���رائيل
ليس���ت خصم���اً عادي���اً ولكنها
دولة «عدوانية» «توس���عية»
«اس���تيطانية» «عنصري���ة»،
ولعل المش���هد العربي الراهن ال
يحجب أصابع إسرائيل في كثير
من مش���كالت المنطقة خصوصاً
في «المشرق العربي» وسيظل
الوض���ع متوت���راً ما لم يحس���م

«سيرة ذاتية» لتشسترتون:
كيف تنتقد نفسك قبل انتقادك اآلخرين

العرب ..سرعات متفاوتة

بالذات!؟
 أي بع���د قرب نهاية وطرد«داع���ش» نهائي���اً م���ن
العراق!؟
 لماذا لم تحتج األردن علىبناء مثل هذا الحاجز!؟
 ه���ل يعن���ي أن دخ���ول«داع���ش» وخروج���ه من
األردن ،يق���ع تح���ت مرأى
المس���ؤولين
ومس���مع
األردنيين؟
ٌ
مجب���رة على
 أم أن األردنفعل هذا وق���د تورطت فيه،

من خ�ل�ال نش���ر آالف الجماعات
اإلرهابية المس���لحة عل���ى امتداد
األراضي السورية” ،ولكن تماسك
وتالحم القوى الوطنية في الداخل
السوري والممثلة بثالثية الجيش
والشعب والقيادة السياسية ،والتي
تؤمن جميعها بقضيتها ،والمتفهمة
لحقيقة وطبيعة هذه الحرب أبعاداً
وخلفيات ،فهذا التماس���ك أجهض
خطط المتآمرين وأس���قط أهدافهم
بالتضحيات الجس���ام ،فالمؤسسة
العسكرية الس���ورية ،وعلى رغم
ّ
ً
رس���ائال
كل ما أصابها ،أرس���لت
واضح���ة وأثبتت أنها مؤسس���ة
عميقة ووطنية وقومية جامعة ال
يمكن إس���قاطها أو تفكيكها ضمن
ح���رب إعالمي���ة ،أو خل���ق نقاط
ٍ
إرهابية ساخنة في مناطق متع ّددة
لمواجهتها،أمام ّ
كل هذه التضحيات
الجس���ام التي ق ّدمها السوريون،
ّ
ف���إن الح���رب الت���ي أرادتها هذه
الق���وى التآمري���ة عل���ى الدولة
الس���ورية لن تنته���ي ،وما دامت
أدواتها اإلرهابية وأوراقها القذرة
موجودة على األرض الس���ورية،
ولهذا تؤمن الدولة السورية اليوم
ّ
بأن حجم إنجازته���ا على األرض
واستمرار معارك تطهير أراضيها
من رجس اإلرهاب «بكل الوسائل
والس���بل المتاح���ة» ،وبالتوازي
مع ذلك المضي ُقدماً في مس���يرة
اإلصالح والتجديد للدولة السورية

مع الحفاظ عل���ى ثوابتها الوطنية
والقومي���ة ،ه���و ال���ر ّد األنج���ع
واألفض���ل واألكثر تأثي���راً اليوم
على هذه الق���وى ،التي بدأت ُتق ّر
تدريجياً بفش���ل مش���روعها ،مع
زيادة حجم الخس���ائر التي تتلقاها
عل���ى األرض الس���ورية .ختاماً،
علين���ا أن نق ّر جميع���اً وبعيداً عن
الحش���ود الدولي���ة وتباكي الغرب
على حال الس���وريين ،وبعيداً عن
خطط المتآمرين،علينا أن نق ّر ّ
بأن
صمود الجيش العربي الس���وري
والتالح���م بي���ن أركان الدول���ة
وش���عبها وجيش���ها للحفاظ على
وح���دة الجغرافي���ا والديموغرافيا
من األعداء والمتآمرين والكيانات
الطارئة في المنطقة ،والتي تحاول
ٌ
فصل
المس بوحدتها ،م���ا هو إال
ّ
ُ
س���يثبت من
من فص���ول آتي���ة،
خاللها السوريون أنهم كانوا وما
زالوا وس���يبقون بتكامل وحدتهم،
صف���اً واحداً ض ّد جميع مش���اريع
المتآمري���ن ،وسيس���تمرون ف���ي
التص���دي له���ذه المش���اريع إلى
أن تعل���ن س���ورية أنها أس���قطت
المش���روع الصهي���و ـ أميرك���ي،
وانتصرت عليه ،وهذا ليس ببعيد
قريب ج ّدًا.
بل يبدو ّأنُه
ٌ

ابراهيم العريس
وق���رر أن «يفض���ح» ذل���ك كله،
غير أن ه���ذا كله ل���م يتمكن من
أن ينتزع من داخل تشس���ترتون
ومن قلم���ه ،حبه الكبي���ر لكل ما
هو س���جالي ،وكذلك حبه لحديث
عن الذات يتعدى حديث األش���ياء
المادية وش���ؤون الحياة اليومية،
أو الحديث ع���ن براعات اآلخرين
أو إخفاقاتهم ،ومن هنا ،إذا توغل
الم���رء أكث���ر وأكثر ف���ي فصول
هذا الكتاب ،س���يجد نفس���ه فجأة
أمام تاريخ للنفس ،وأمام س���يرة
ذاتي���ة ألفكار ه���ذا الكاتب وكيف
نضجت ه���ذه األفكار في رأس���ه
بع���د أن ولدت ..إمّا بفعل الظروف
أو بفع���ل اس���تقامة «بورجوازية
صغي���رة» موروثة ،أو كمجرد رد
فعل على ما كان يقوله اآلخرون،
والحقيقة ،إن هذا الجانب من كتاب
تشس���ترتون ،يبدو ممتع���اً لقرائه
المعتادين ،ذلك إن كل األسئلة التي
يمكن ه���ؤالء أن يكونوا طرحوها
على أنفس���هم في كل م���رة كانوا
يقرأون فيها واح���داً من كتبه ،أو
يدهشون أمام أمور كثيرة يمكن أن
تولد مثل هذه الدهش���ة لديهم ،كل
هذه األسئلة تجد إجابات عنها في
س���ياق الفصول التي يغلب عليها
طاب���ع التأريخ الفك���ري ،وكذلك
تأري���خ تشس���ترتون لقراءاته أو
ألفكار ك ّت���اب يحبهم ويمتدحهم أو

آخرين ال يحب أعمالهم وال يمتنع
عن معالجتها بقدر ال بأس به من
االحتقار ،ذلك ان تشسترتون كان
ناقداً مراً ،لنفسه أحياناً ،ولآلخرين
دائماً ،وما هذا الكتاب سوى مثال
طويل طوي���ل ،يعلّ���م المرء كيف
يكون ناقداً لنفسه إن أراد ان يكون
اآلخرين.ولد
ذا صدقية في انتقاده
ُ
جيلب���رت كيث تشس���ترتون عام
 1874في لندن ،ليموت بعد ذلك
بـ 62س���نة (أي عام  )1936في
بيكونس���فيلد ،و خلّف عند رحيله
عش���رات الكتب ،لعل أشهرها تلك
التي تتألف منها سلس���لة رواياته
ذات الحبكة البوليسية  -الفلسفية
الت���ي جعل األب ب���راون ،تحريها
ومفكرها األلمعي ،وهو كتب أيضاً
ً
أعماال في الس���يرة عن تش���ارلز
ديكنز والقديس فرانسوا األسيزي
والقديس توم���ا اإلكويني ،إضافة
الى نصوص ع���دة مليئة باألفكار
والعبارات الت���ي خلدت من بعده،
ومنها ً
مثال« :إن العالم مقس���وم
الى محافظي���ن وتقدميين ..مهمة
التقدميي���ن تقوم في الس���ير الى
األم���ام وارت���كاب األخط���اء ،أما
مهمة المحافظي���ن فتقوم في منع
تلك األخطاء من أن تصحح».

عن جريدة الحياة

مصطفى الفقي
الع���رب عالقاتهم ب���دول الجوار
الثالث إس���رائيل وإيران وتركيا
مع تحديد صيغة عصرية للعالقة
بين العرب وواش���نطن .سابعاً:
أتذكر م���ن س���نوات عملي مع
الرئيس األس���بق حسني مبارك
عندم���ا كان يضيق بمش���اورات
انعقاد القمة العربية واالختالفات
حوله���ا ،لق���د كان الرئي���س
المص���ري األس���بق يق���ول (إن
منظمة الوح���دة األفريقية تنعقد
في موعد محدد تكاد تضبط عليه
الس���اعة ،أما نح���ن العرب فإن
مجرد االنعقاد ال يزال أمراً دونه
الكثير من العقبات والحساسيات
والمشكالت) والحل لكي نتجاوز
ذلك هو أن نرتفع فوق الواقع وأن
نعمل من أجــ���ل المصالح العليا
لألم���ة وأال نس���تجيب للتدخالت
األجنبية أو الضغوط الخارجية،
وأن���ا أدرك أن ذلك لي���س أمراً
ً
سهال فاألطماع في هذه المنطقة
تاريخية ومعـروفة بسبب موقعها
االستراتيجي وثرواتها الطبـــيعة
والبش���رية وألنه���ا تتحك���م في
مداخ���ل الق���ارات الثـــ�ل�اث
األفريقية واآلسيوية واألوروبية
ومع ذلك ف���إن علينـــا أن نرتفع
إلى مس���توى المسؤولية في ظل
ه���ذه الظـــ���روف الصعبة التي
تواجهها األمة ،وجدير بالذكر أن
«االتحاد األوروبي» ليس وحده
هو النموذج الذي نتطلع إليه بل
إن األشقاء األفارقة ،كما أسلفنا،
يملـــكون تجربة واعية في هذا
السياق ويعترفون بالتفاوت بين
الس���رعات وال يرفض���ون حق
االختالف كمـــا يؤمنون دائماً بأن

«ما ال يدرك كله ال يترك كله»،
ولعل تجربة المملك���ة المغربية
مع منظمة «الوحدة األفريقية»
هي خي���ر دليل عل���ى ذلك حيث
جم���دت الرب���اط عضويتها في
المنظمة األفريقية بسبب عضوية
«الجمهورية الصحراوية» ومع
ذلك لم يس���قط التنظي���م الدولي
األفريقي ولم يش���جب أحد قرار
المغرب بل جرت محاوالت دائمة
لرأب الصدع وتسوية النزاع....
لعلنا ندرك من النقاط السابقة أن
ما جرى ويجري على الس���احة
العربي���ة يجاف���ي إلى ح���د كبير
روح العصر ويفتح باباً لخالفات
ال مبرر له���ا وأزمات كان يمكن
تالفيها لو أننا آمنا بحق كل دولة
في ممارس���ة س���يادتها وحرية
االختيار الذي تراه للسرعة التي
تمضي بها وسط المجموع ،وال
يجب في ه���ذه الحالة أن ينتظر
األس���رع األبطأ ،كم���ا أن األبطأ
يجب أال ينزعج إذا حالت ظروفه
دون اللح���اق باألس���رع ،فقطار
العمل العربي المش���ترك يتوقف
في محط���ات متتالي���ة ويخضع
لس���رعات متفاوت���ة تحتاج إلى
قدرة عل���ى الوعي بالواقع وفهم
الحقيق���ة وإدراك طبيعة العصر
الذي يس���مح بثقاف���ة االختالف
السياسي من دون أن يكون ذلك
سبباً لمشكلة أو مبرراً ألزمة أو
دافعاً نحو نزاع ال حاجة إليه.
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الحياة

