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  ثقافة
  

  املوسم الثقايف األول
  يف األردن

  
  يوسف ضمرة

  
 –كانون الثاين/ يناير  19نظّمت نقابة الفنانين األردنيين، طوال شهر كامل (  

) موسمها الثقايف األول، بمشاركة عربية واسعة، إضافة إىل 2000شباط/ فبراير  20
  املشاركات األردنية املتميزة. وقد توزع هذا املوسم على ثالثة حماور أساسية هي:

 الندوات الفكرية والثقافية. -1
 مهرجان بترا املسرحي. -2
 مهرجان بترا لألغنية. -3

الثالثة، بدوره، على عدة حماور فرعية، سعياً كذلك توزع كل من هذه احملاور 
إلضاءة أكثر املالمح يف احملور األساسي، ومناقشته وقراءته بأكبر قدر من االستفادة 

  والوضوح.
ونظراً إىل غزارة املادة املقدمة يف احملاور الثالثة، ارتأينا الوقوف عند احملور 

للكثير من وجهات النظر واألفكار األول، يف حماولة لرسم صورة واضحة، إىل حد ما، 
واآلراء التي توزعت على احملاور الفرعية املتنوعة، والتي تشكل هاجساً رئيساً يف 

العامل الثقايف العربي، وتطرح نفسها كقضايا راهنة يجب التعامل معها بأهمية وحذر 
  بالغين.

الندوات لقد حظي موضوع "العوملة" باالهتمام األكب يف هذا السياق، وأُقيمت 
املتعلقة به حتت عنوان رئيسي هو "العوملة والهوية". أمّا عناوينه الفرعية فكانت: 

التحديات الثقافية يف األرض احملتلة؛ أزمة الثقافة وعوائقها؛ تصورات نظرية؛ 
املؤسسة والثقافة؛ آليات السوق؛ إشكالية الهوية؛ اإلعالم والرأي العام؛ قضية املرأة؛ 

  ب.التمويل والتغري

                                                            

  .كاتب فلسطيني مقيم بعمان  
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 –فلسطين؛ رشاد أبو شاور  –وشارك يف هذه الندوات: الدكتور عادل سمارة 
ر األردن؛ الدكتو –سورية؛ الدكتور حممد الشياب  –فلسطين؛ الدكتور علي عقلة عرسان 

األردن؛  –سورية؛ الدكتور أحمد ماضي  –هشام غصيب؛ األردن؛ الدكتور طيب تيزيني 
 –سورية؛ الدكتور حممد شيا  –ور عارف دليلة مصر؛ الدكت –الدكتور علي أبو شادي 

األردن؛  –السعودية؛ الدكتور موسى األزرعي  –لبنان؛ الدكتورة مليحة عبد الله 
لبنان؛ األستاذ سهير  –سورية؛ الدكتورة فهمية شرف الدين  –الدكتورة ناديا خوست 

صر؛ الدكتور م –مصر؛ الدكتور أحمد شرف  –األدرن؛ الدكتورة فتحية العسال  –التل 
  لبنان. –فواز طرابلسي 

الندوات الفكرية  –أمّا احملاور الفرعية األُخرى للمحور األول األساسي 
فشملت: "األدب النسوي"؛ "شهادات يف الشعر"؛ "شهادات إبداعية"؛ إضافة  –والثقافية 

  .2002إىل حمور آخر خاص بعمان كعاصمة ثقافية لسنة 
عية عدد كبير من الكتّاب والشعراء العرب وقد شارك يف هذه احملاور الفر

واألردنيين، نذكر منهم: الدكتورة بثينة شعبان والشاعر ممدوح عدوان والروائي خيري 
الذهبي والروائي حيدر حيدر من سورية؛ الدكتور جودت فخر الدين من لبنان؛ الدكتور 

اص هاشم حممد خضير من العراق؛ الكاتبة سميحة خريس والساعر حممد اليف والق
  غرايبة وآخرين من األردن.

*   *   *  
طرح الشاعر  –"التحديات الثقافية يف األرض احملتلة"  –يف الندوة األوىل   

حممد اليف جمموعة من األسئلة التي ينبغي لنا التوقف عندها: إىل أين يسير املشهد 
الثقايف يف األرض احملتلة؟ ما هي التحديات التي تواجهه؟ ما هي طبيعة اإلجابات 

التي سيطرحها هذا املشهد على جممل هذه التحديات؟ وبمعنى آخر: أين يمكن 
االستراتيجي أم يف خانة السياسي العابر، ليكتمل بذلك تصنيفها يف خانة الثقايف 

  مشهد الهزيمة يف الثقافة كما يف السياسة؟
، يف توصيفه حلال الثقافة العربية الفلسطينية، بين يفرّق الشاعر اليف  

فيقول: قبل توقيع أوسلو ووادي  –ما قبل اتفاقات التسوية وما بعدها  –مرحلتين 
الوطنية الفلسطينية مع االحتالل بيّناً حمدَّد األهداف.. إنه  عربة، كان اشتباك الثقافة

وقومي.. اشتباك مع النقيض بكل جتلياته، وعليه، فقد كان اشتباك مع عدو وطني 
اشتباكاً من جميع احلواشي والتساؤالت امللتبسة.. أمّا اآلن، وقد فرّخ أوسلو سلطةً على 
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روح املقاومة حتت عناوين وذرائع مقاس الهزيمة، متضافرة مع االحتالل يف كبح 
ل إضافة إىل مهمة جمابهة االحتال –مضلِّلة.. فسيجد املثقف العربي الفلسطيني نفسه 

  أمام إشكالية العالقة بين السياسي والثقايف... –
ويف الندوة ذاتها، قدّم الدكتور عادل سمارة ورقة مطولة حتت عنوان "معركة   

ج وإعادة اإلنتاج". وبعد أن يتعرض ملفاهيم الثقافة الثقافة والهوية بمنظور اإلنتا
والهوية والعوملة والصراع التاريخي مع اآلخر، والصراع الداخلي يف الهوية، يصل إىل 

"حالة املناطق احملتلة"، بدءاً بمشروع االحتالل، مروراً ببروز املقاومة الفلسطينية 
 لبيروت... ثم يتساءل: "هل وأحداث أيلول/ سبتمبر، وليس انتهاء بالغزو الصهيوين

كان ملنظمة التحرير الفلسطينية مشروع؟" ليصل إىل حتليل "حالة املقاومة 
طينية تسمية املقاومة الفلس –ربما جميعاً  –الفلسطينية" فيقول: يحلو للفلسطينيين 

بالثورة، وذلك دون حماولة توقف تقييمي عقلي أو حتى قياسي على الثورات األُخرى 
  ...يف العامل

ثم يضيف: لكي ترتقي حركة املقاومة إىل ثورة ال بد أن تقلب الثورة مفاهيم   
الطبقات الشعبية على األقل ال أن تمأل أفواه البسطاء بالشعارات السياسية التي ال 

تلبث أن تضيع بعد إطالقها. وال بد للثورة أن تقود الشعب بجبهة وطنية حقيقية... وال 
جانب النضال املسلح أو املقاومة الشعبية ثورة ثقافية. ويف  بد للثورة أن حتُدث إىل

أغلب األحيان فإن الثورة ال بد أن تنتصر، وإنْ مل يحصل، فإن مؤسستها ال يمكن أن 
  تنقلب على برناجمها أو مشروعها وال تتحول إىل بديل لنفسها.

رير التح تمنينا هذا كله للمقاومة الفلسطينية، ولكنه مل يحدث، إذ حولت منظمة  
  أوسلو. –الفلسطينية نفسها بديالً من نفسها بدخولها مفاوضات مدريد 

ويصل الدكتور سمارة يف السياق نفسه إىل االنتفاضة، فيقول: ورغم ارتفاع   
السقف النضايل خالل االنتفاضة، إالّ إنه بقي يف حدود ما تريده القيادة الفلسطينية.. 

.أي سقفاً سياسياً وليس اجتماعياً    ثقافياً اقتصادياً
م يتعرض الدكتور سمارة لقضية "السلطة والتمويل وتطبيع املثقف"، فيشير ث  

 يف بازار التمويل األجنبي –سابقاً  –إىل انخراط الكثيرين من املثقفين واملناضلين 
الذي يثير الكثير من األسئلة املتعلقة بأهدافه وبراجمه.. كما يلفت الدكتور سمارة 

 احتواء املثقف من قِبَل السلطة الفلسطينية نفسها، سواء أكان ذلك بشراء االنتباه إىل
األقالم مباشرة، أم بإيجاد مناخ تصعب فيه احلياة على املثقف إذا مل يلجأ إىل 
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السلطة.. فالصحايف واملذيع ومعلق األخبار وواضع املناهج املدرسية واحملاضر 
  يدها نظام احلكم.اجلامعي.. إلخ ينتجون ثقافة موظفين كما ير

وعن التطبيع الثقايف، يقول الدكتور سمارة: إن املثقف الفلسطيني الذي حتول   
إىل موظف/ مثقف لدى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وكان "إلهامه" العودة 

والوطن والتحرير والبندقية واالستشهاد، انتقل إىل األرض احملتلة عائداً بمفرده من 
مع االحتالل داخل  –بحكم الوظيفة  –ل دون الشعب، وقام بتطبيع ثقايف متواص

الوطن من خالل "اللقاءات املشتركة بين كُتّاب وأكاديميين وصحفيين ومدرسين 
فلسطينيين ونظرائهم اليهود يف رام الله بوجه خاص، واملؤتمرات املشتركة مع اليهود 

  من غرناطة إىل رودس إىل أوسلو."
  ا، على وجوب أن نعمل جميعاً على:أمّا رشاد أبو شاور فشدد، يف الندوة ذاته  
إعادة اإلبداع العربي الفلسطيني إىل الوطن الفلسطيني احملتل، وهذا هدف  -1  

  يجب أالّ يؤجل بانتظار ما تأتي به أوهام السالم.
ال بد من تطوير أساليب مواجهتنا الثقافية لدعم شعب فلسطين والقضية  -2  

  الفلسطينية.
 تشتت املبدعين الفلسطينيين، بمساعدة من نحن مطالبون، نظراً إىل -3  

نريدهم ونتاجهم على أن يكونوا يف خط الدفاع األول، من أجل بلورة حالة متماسكة، 
  مدعومن بامتداد وعمق قومي زاخر.

*   *   *  
يف ندوة "أزمة الثقافة وعوائقها" قّدم الدكتور علي عقلة عرسان، األمين العام   

والكتّاب العرب، ورقة تعرض فيها بالتفصيل ملفهوم العوملة، لالحتاد العام لألدباء 
وظروف إنتاجها، ومناخات حتققها، وأهدافها، ونتائجها املترتبة على األطراف 

األضعف، والتي يراد لها أن تتحول إىل "برغي" صغير يف آلة العوملة، يتحكم فيه، ويف 
من الشركات املتعددة مكانه ويف دوره وفاعليته والفائدة املرجوة منه، عدد 

!   اجلنسيات، والتي تعزز بسيطرتها هذه سياسة القطب الواحد عاملياً
يف ظل سيطرة العوملة وشيوع عاملها  –يقول الدكتور عرسان: إذاً نحن نمضي   

إىل قبضة االحتكارات املسيطرة على الدول، ونضع  –وتضخم أدواتها وتنامي قيمها 
موال ومعظمهم صهاينة أو مُسيطر عليهم من قِبَل أعناقنا يف أغالل أصحاب رؤوس األ

وعلينا أن نتذكر دائماً إمبراطوريات  –كما أسلفت  –قطاع كبير من أولئك الصهاينة 
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اإلعالم والسينما واملصارف وبعض مواقع جتار السالم واخملدرات واملافيات التي 
  يوجهها ويحركها صهاينة ومتصهينون. يملكها يهود، أو

ه نمط من االستعمار مغاير يف الوسائل، مطابق يف األهداف ويضيف: إن  
  لالستعمار القديم واحلديث، وألساليب االستغالل عبر العصور.

ويتساءل الدكتور عرسان عن موقف العامل العربي وموقعه وما هو مطلوب   
لة يفيؤكد أوالً أننا دخلنا أو أُدخلنا عصر العوملة وعاملها بكل أساليب القوة واحل منه،

  والرغبة... فنحن فيه فعالً.
ثم يؤكد، ثانياً، أن علينا أن نواجه أسئلة العوملة واستحقاقاتها وأوجه   

حضورها بمعرفتها أوالً، وبالتعامل مع حتدياتها ومعطياتها على أرضية معرفية 
متينة ثانياً! لكن من موقع متمايز ومدرك تماماً ملاهيته وهويته ومنظومات قيمه 

  وطاقاته الروحية، وواع تماماً ملعاين دروس التاريخ وعبره. وإمكاناته
ويف الندوة ذاتها، قدم الدكتور هشام غصيب، من األردن، ورقة بعنوان   

"العوملة والهوية القومية"، قال يف بدايتها: إذا كان لكل عصر وثنه، فإن العوملة هي 
وقفص فكري للجم الفعل وثن عصرنا، والوثن ليس وقاعاً بقدر ما هو وهم أيديولوجي 

واملمارسة وتقييدهما. لكنه مع ذلك ليس معلقاً يف األثير، وإنما يرتكز على واقع فعلي 
وينبع منه ويعبّر عن اغترابه وزيفه وبشاعته. فما هو هذا الواقع الفعلي الذي يشكل 

  أساس هذا الوثن األثيري الذي تروجه اإلمبريالية الثقافية يف العامل؟
تستلزم أوالً تفكيك هذا  –كما يقول غصيب  –ة اجلدية عن هذا السؤال إن اإلجاب  

الوهم، على طريقة ماركس طبعاً ال على طريقة دريدا، وتبديد عناصره واختراقه صوب 
هذا الواقع املعقد. فإذا تسنى لنا أن نفعل ذلك، تبين أن هذا الوثن انعكا مقلوب للواقع، 

يمارس باسمه عكس ما يدعو إليه ويزعمه. فمثلما سُخّر يف املاضي القريب وثنا 
االشتراكية والديمقراطية تبريراً ألكثر املمارسات والنظم استغالالً واستبداداً وقهراً، 

فإن وثن العوملة يُسخَّر اليوم تكريساً لنظام اجلوع والبطالة واالحتراب األهلي وتدمير 
البيئة وتهميش مليارات البشر وتفكيك األمم يف األطراف وترسيخ العنصرية 

يق األفق اإلثني والتعصب الطائفي. وأخطر ما يسخَّر من أجله والتحيزات املوروثة وض
  هو تفكيك الوعي االشتراكي الثوري والقومي التحرري.

ثم يعرض الدكتور غصيب عدداً من الظاهرات املترابطة التي تشكل يف   
جمموعها مفهوم العوملة. كما يتحدث عن الدولة القومية ومبررات وجودها، وسعي 

األمم والتكتالت القومية. كما يتعرض للشركات املتعددة اجلنسيات العوملة لتفتيت 
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ودورها وأهدافها، ليصل إىل أن النظام الرأسمايل العاملي هو نظام عدواين استغاليل 
مدمر يزداد وحشية وعدوانية. وهو يخفق يف تلبية احلاجات األساسية املادية 

رة البديل. وال بديل سوى واملعنوية ألغلبية البشر اليوم. ومن ذلك تنبع ضرو
االشتراكية. لكن السبيل إليه ليس ممهداً وال واضح املعامل. ويظل السؤال: ما العمل؟، 

  الذي طرحه لينين، قائماً!!
وقدمت الدكتورة ناديا خوست، من سورية، ورقة بعنوان "كوكب ذو مدار" يف   

  ندوة "قضية املرأة" التابعة للمحور ذاته "العوملة والهوية".
وقد أشارت الدكتورة خوست إىل أن العامل اآلن يقع حتت سطوة مؤسسة جبارة   

تلغي العوملة السابقة التي يسّرت للعامل الثالث اإلفادة من التقدم العلمي والفني. 
وتضيف: إننا نواجه نمطاً من التعددية يبيح للخيانة احلق يف أن تصبح سياسة 

اهاً فكرياً، وأن تكون الفضائيات اجلنسية معلنة، وللعالقة مع العدو أن تصبح اجت
حرية إعالمية. ثم تتساءل أال يقع يف هذا السياق فصل قضية املرأة عن القضايا 

الكبرى االجتماعية والسياسية، وفصل الكاتبات عن الكُتّاب وعن جمرى األدب العام 
 ردبحرملك األدب النسائي؟ هل هذه املصطلحات نبات شرعي يف بيئتنا؟ أم تستو

  النّسوية كمشروع بديل؟
وبعد أن تعرض بعض احملطات يف مسيرة املرأة العربية تصل إىل تأكيد أن   

املرأة ليست كوكباً ذا مدار خاص. فقضية املرأة من موزاييك التفاصيل االقتصادية 
  واالجتماعية والسياسية.

وتختم الدكتورة خوست ورقتها بالقول: يف هذا الهيجان العام ال يمكن أن   
ننحاز للنساء كجنس، وأن نستبعد زمالءنا الذين جنتمع معهم يف شروط احلياة 

والرؤية، جتمعنا أو تفرقنا قضية الوطن. ويقع يف هذا تماماً ضرورة أن تُعدَّل قوانين 
ل الكثيرة األُخرى لنستطيع أن نقابل القرن األحوال الشخصية وقوانين اإلرث والتفاصي

القادم. ال يعد ذلك باجلنة يف عالقة املرأة بالرجل. فكل منهما يحتاج إىل تغيير يف 
  شريكاً ونداً ويجتاز الطريق الطويلة إليه. البنية الروحية كي يقبل اآلخر

"قضية  ويف الندوة ذاتها، قدمت األستاذة سهير التل، من األردن، ورقة بعنوان  
النساء بين العوملة والهوية". وأشارت فيها إىل أنها معنية باإلجابة عن جمموعة من 

األسئلة، مثل: ما هي آثار العوملة االقتصادية والسياسية والثقافية يف قضية النساء؟ 
وما هو موقف مكونات الهوية الوطنية من النساء؟ وهل يكفي االتكاء على مكونات 

لغة والتراث واألديان والعادات والتقاليد، إلخ) ملواجهة اآلثار الهوية الوطنية (ال
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السلبية للعوملة يف قضية النساء؟ وهل يكفي التوقف عند وصف احلالة، التي وصلت 
إىل حد اللطم الكربالئي على املستقبل املرعب واملاضي الضائع، من دون البحث عن 

  احللول؟
قة، تخلص إىل جملة من النتائج وبعد أن حتاول اإلجابة عن األسئلة الساب

  العملية، وتؤكد، للخروج من دائرة الوصف، ما يلي:
العوملة والهوية ظاهرتان تاريخيتان متغيرتان وقابلتان للتشكيل  -1  

  والتغيير، وهما ككل الظواهر حتمالن يف تكوينهما ما هو سلبي وما هو إيجابي.
لظاهرة العوملة وعاملية قضية  يف حال االتفاق على عاملية اآلثار السلبية -2  

النساء، يمكن االستفادة من هذه احلالة بتوحيد اجلهود املواجهة، إلعادة إنتاج حركة 
نسائية جديدة، قادرة على صوغ خطابها التحرري، وبنائه على أسس علمية تستشرف 

وحتلل األوضاع احلقيقية للنساء يف ظل املعطيات اجلديدة، ومستفيدة من النتائج 
  يجابية للعوملة، وهذا يتطلب:اإل

  أ) حتليل قضية النساء بمنهجية علمية بعيداً عن النزعات الدغماتية اخلطابية.  
ب) نقد اخلطاب النسوي بمنهجية علمية بنائه على أسس واقعية توازن ما بين 

  االقتصادي والسياسي واالجتماعي يف جمال بحث القضية النسوية.
ادة ترتيبها يف ضوء أولويات وحاجات النساء ج) نقد األجندة النسوية وإع

احلقيقية يف األوضاع املستجدة، استناداً إىل نظرية نسوية جديدة تبتعد عن اإلغراق 
يف العدمية أو التطرف النسويين، واملعبّر عنهما يف صيغة حترر املرأة يتم بتحرر 

هما يف حل اجملتمع، أو صيغة املرأة ضد الرجل. وهما صيغتان بائستان ثبت فشل
  معضالت قضية النساء.

أمّا األستاذ الدكتور حممد شيّا، من لبنان، فقدم ورقة بعنوان "العوملة 
  واحتماالت الهوية العربية يف العقدين القادمين".

، (WTO)وقد جعل الدكتور شيّا من املؤتمر األخير ملنظمة التجارة العاملية 
  منطلقاً لبحثه. الذي عقد يف سياتل، وما رافقه وانتهى إليه،

ويف هذا السياق، عرض الدكتور شيّا عدداً من املقاالت والتعليقات التي زخرت 
 50,000بها اجملالت والصحف األميركية بشأن هذا املؤتمر، يف إثر نزول أكثر من 

شخص متعددي املشارب واجلنسيات إىل الشوارع ليعبروا عن غضب عارم حيال ما 
وانعكاسات، وما تعد به من حلول هي من اجلنس نفسه.  آلت إليه العوملة من نتائج
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الدول الفقيرة واملتوسطة داخل منظمة التجارة  فقد ساهم هؤالء، فضالً عن هلع ممثلي
  العاملية يف فشل داوٍ للمؤتمر.

، قائالً: 1999ل أحد كُتّاب جملة "النيوزويك"، يف عددها األخير لسنة وقد تساء
يباً عن مسار التقدم الثابت لالقتصاد العاملي؟ أم أنها هل كانت سياتل انحرافاً غر

  سجلت ارتداداً حقيقياً على بعض جتليات الرأسمالية احلديثة؟
أمّا جملة "اإليكونوميست" فورد فيها: ويف حين تتواىل فصول اللعبة   

تقف جماعة واحدة تمثل أكثر من خمسة مليارات شخص من جمموع املليارات الستة 
 حال من الذهول واالرتباك... هؤالء هم اخلاسرون احلقيقيون يف هذا يف العامل يف

  احلدث املؤسف كله.
إالّ إن معلق جملة "النيوزويك" يبقى أكثر موضوعية، إذ ينهي مقالته باستنتاج 

أغنى باإلشارات والدالالت فيقول: ليست العوملة، وال حتتاج إىل أن تكون حصراً 
اء، وليذهب البقية إىل اجلحيم. لقد تطلب إيصال هذه "طريقة كي يزداد األثرياء ثر

  الرسالة نوافذ حمطمة يف سياتل، فاألمر يستحق هذا الثمن."
على الصعيد العربي، يحدد الكتور شيا طرق استجابة أو انفعال النخب العربية 

  إزاء حتديات العوملة يف ثالث جمموعات أو ثالثة تيارات:
  ملة من دون شروط.تيار القبول بمقتضيات العو -1
  تيار املمانعة يف وجه ما تطلبه أو تفرضه العوملة من دون استئذان. -2
  تيار وسطي توليفي. -3

ويناقش الدكتور شيّا هذه التيارات الثالثة، ويؤكد أنها سمة تعود إىل أكثر من 
عامًا، ويطالب بمداخل عربية أُخرى إىل مستجدات العوملة وحتدياتها، غير تلط  150

  ينا إليها.نالتي تعوّدناها أو ارحتنا إليها واطمأ
وعن هذه البدائل، يؤكد الدكتور شيّا أن ما من أحد يملك وصفة سحرية، بل 

ربما ما من أحد يملك أي حل من أي نوع. ومع ذلك فهي حلظة حرجة مالئمة للبحث 
لى  عيف احتماالت أُخرى مبنية على قواعد التأسيس احلقلي والعلمي للفرضيات، ال

النصح والدعوة والتبشير واحلشد وخطاب االستنهاض. إن آخر ما يحتاج إليه العامل 
العربي، اليوم، هو األيديولوجيا، أي أيديولوجيا جديدة تخلف أيديولوجيات أفلست. 

ويختم الدكتور شيّا بحثه بسؤال: ما العمل؟ ويجيب سريعاً: يجب مباشرة استبعاد 
  جمموعة أوهام:
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اخلروج من نظام العوملة، حيث ما من بلد يملك جدياً، اليوم، القدرة : وهم األول
  على اخلروج من هذا النظام؛

" وال  الثاين: وهم التقدم من خالل العوملة.. فالعوملة ال تقدم تقدماً وال "تنويراً
علمنة وال حقوق إنسان وال سواها. فهي معنية برفع العوائق التي حتول دون السيالن 

  السهل لسلعها وأسهمها وأرباحها؛
وهم املبالغة يف حجم الثقايف.. وهو وهم إحالل الثقايف، أيّاً يكن،  الثالث:

   من كل ما عداه.بديالً
ال تماه لنا يف العوملة، وال يمكن اخلروج منها يف الوقت  وعليه، فإذا كان

نفسه، فإن األقرب إىل احلكمة هو: حتسين شروط اشتراكنا يف العوملة، من خالل جتنب 
خماطرها (وأولها التنميط)، وتعزيز مكاسبنا ووجودنا (وعنوانه خصوصيتنا القومية 

  والثقافية).
أدوات هذا االشتراك فيجب أن تكون من نوع األهداف نفسها، أي مزيجاً  أمّا

خالّقاً من عناصر اخلصوصية والعوملة يف آن واحد، وامتالكاً ملفاتيج أبوا العصر 
، منها ما هو ثقايف، وأدواته، من دون ارتهان أو استسالم. وعناصر هذه األدات متعددة

ة التعليم العربية،، ما قبل اجلامعية ويتجسّد خصوصاً يف تغيير جذري يف أنظم
واجلامعية، ومنها حتضير اقتصادنا ورفع معدالت النمو وكبح التضخم ومعدالت 

البطالة. ومنها كذلك التحول من اجملتمع األهلي إىل اجملتمع املدين ومؤسساته، عبر 
  االعتراف باألفراد وحقوقهم.

فقرأ شهادة إبداعية بعنوان أمّا الروائي والقاص العربي السوري حيدر حيدر، 
"شهادة عن احلياة والكتابة واملوت"، حتدث فيها عن طفولته ونشأته ودراساته 

وخبراته العملية والثقافية، وأتى إىل ذكر عدد كبير من أعماله الروائية والقصصية، 
  وإىل مفهومه العام لإلبداع.. للرواية وتقنياتها وتطورها املستمر، فقال:

ة بعنوان: "نورا" يف العام الثاين لوجودي يف املعهد التربوي نشرتُ أول قص
للمعلمين نشرتها يف جملة حملية تصدر يف مدينة حلب، مقر املعهد. وهي قصة 

  رومانسية أرسلتها بعد نشرها إىل الفتاة التي أحب...
اخلمسينات، كان املناخ السياسي مضطرماً، موّاراً باجتاهات  عيف مطال
  تسير؟ ناملصير: االبالد إىل أي –ت وانقالبات. وكان السؤال وأفكار وتنظيما

مل أتردد يف االنخراط السياسي، لكنني ترددتُ يف االختيار بين اجتاهين: 
العروبي أو املاركسي. كنت قريباً جداً من الطالب واملدرسين البعثيين يف املعهد، كما 
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مركز اجلذب بين التيارين.. كانت صلتي بالشيوعيين جيدة وأثيرة. رأيت نفسي يف 
حسمت اختياري  ، ال بد أنها1948فلسطين وحلم الوحدة العربية والثأر من هزيمة 

  باجتاه موجة البعث.
مشق د –دراسته يف حلب، وينتقل إىل مدينة احللم للمثقفين  رحيد رينهي حيد

ة القراءبغبطة وفرح يف أوائل الستينات، ويعيش حياته موزعاً بين إعالة األسرة و –
  والكتابة:

كنتُ مواظباً على قراءة جملة "اآلداب" اللبنانية حتى قبل قدومي إىل دمشق، 
ولعل لهذه اجمللة دوراً أساسياً يف اجتاه بوصلتي نحو اآلدب. ويوم نَشَرتْ يل أول قصة 

خامرين حبور ال يُحد، لكن زوجتي أحبطتني إذ قرأتها قائلة بين املزاح واجلد: ومع 
  كون همنغواي!ذلك لن ت

القصة الثانية بعنوان "رجل بال جدران" نشرت يف "اآلداب" أيضاً بعد أشهر من 
األوىل. ويف باب نقد القصص انهال الناقد الراحل، وحيد النقاش، على القصة بتشريح 
نقدي مرّ، واسِماً هذا النوع من القصص بأنه تقليد وحماكاة ساذجة لألدب الوجودي 

عن النشر ملدة ثالث سنوات قضيتها يف القراءة واحلوارات  يف الغرب... توقفتُ
الشفوية، ويف داخلي هاجس أنني مل أنضج بعد، متجاوزاً صدمة النقد نحو مزيد من 

  التأمل والنقد الذاتي.
  وعن حقبة الستينات ثقافياً، يقول حيدر:

ية وأهمتتراءى حتى اآلن كمرحلة ذهبية مشعة للثقافة واإلبداع. ويعود تثمين 
  هذه املرحلة لعوامل أساسية:

رحابة الهامش الديمقراطي الثقايف يف ظل األنظمة السياسية املنفتحة  -1
.   نسبياً على الداخل والعامل ثقافياً

وجود املثقفين يف مراكز ومواقع القرار الثقايف، سواء يف اجملالت أو  -2
  يف وزارة الثقافة.األقسام الثقافية يف الدوريات اليومية واألسبوعية، أو 

تسارع وتيرة الترجمة عن اآلداب العاملية والكتب الفكرية والعلمية  -3
  والنقدية.
تأسيس روابط واحتادات للكتّاب العرب، وقيام هيكلية باسم احتاد األدباء  -4

  العرب تضم الروابط واالحتادات القطرية.
  وعن أبرز حمطاته اإلبداعية، يقول حيدر:
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شرت يل وزارة الثقافة السورية جمموعتي القصصية "حكايا ن 1968يف العام 
النورس املهاجر". ويف العام ذاته، تأسس احتاد الكتّاب العرب يف سورية، وانتُخب 

  املكتب التنفيذي وكنتُ فيه، ووقع عليّ اختيار مسؤولية اإلشراف على النشر.
ة قصصي وعةخالل عام تقريباً من بداية عمل املكتب التنفيذي صدرت يل جمم

  بعنوان "الومض".
 –وعبر انهماكي وتفرغي يف احتاد الكتّاب، مضافًا إليهما العمل السياسي 

احلزبي، عكفتُ على كتابة رواية طويلة ستصدر بعد خمس سنوات يف بيروت هي 
"الزمن املوحش". الرواية التي ترصد وحتلل التجربة الذاتية واملوضوعية ملا بعد 

  هزيمة حزيران/ يونيو املرة، وما قبلها.
غادرت التنظيم واالحتاد إىل غير عودة، وغادرت سورية إىل  1969يف العام 

ر. بدأت أكتب لـ"اآلداب" اللبنانية، ومعظم القصص التي نشرت يف اجمللة صدرت، اجلزائ
  فيما بعد، يف كتاب "الفيضان".

عدت إىل الوطن، وخالل شهرين غادرتُ إىل بيروت، وبدأت عمالً يف  1974عام 
  إحدى دور النشر كمصحح لغوي.

ة نسخة يف ذلك العام صدرت رواية "الزمن املوحش" عن دار العودة بستمئ
  فقط، بالرغم من توسط الصديق الشاعر أدونيس وقوة تأثيره.

مُنعت الرواية يف سورية من قِبَل الرقابة، ألسباب لها صلة بالثالوث احملرم 
السياسة. بعد قابلت وزير اإلعالم، وهو صديق قديم،  –اجلنس  –واملقدس: الدين 

ر املنع املوحى به من قِبَل شرحتُ له املوضوع وأهديته نسخة. مل يكن لديه علم بأم
  موظف الرقابة. بعد شهر سمح للرواية بالتداول يف سورية.

بعد اندالع احلرب التحقتُ باملقاومة الفلسطينية، وعملتُ يف مكتب اإلعالم 
املوحد. يف زمن احلرب صدرت جمموعة "التموجات" و"الوعول"، وأعيد نشر "الزمن 

  عة "حكايا النورس املهاجر".املوحش" و"الفهد" بعد فصلها عن جممو
سافرت إىل روما بتكليف من اإلعالم الفلسطيني ملقالة املطران هيالريون 

كبوشي يف منفاه هناك، وكتبتُ عنه كتاباً بمثابة سيرة ذاتية "كبوشي من الدين إىل 
الثورة". ويف تلك الفترة كنت عاكفاً على كتابة روايتي الطويلة "وليمة ألعشاب البحر" 

  استمر العمل فيها عشر سنوات. التي
غادرتُ بيروت، ثم عدت إليها قبل االجتياح اإلسرائيلي للبنان بأسبوع واحد. 
على مدى احلصار، حتت مطر القذائف، أصدر املثقفون والكتّاب الفلسطينيون والعرب 
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جريدة "املعركة" تيمناً باسم اجلريدة التي أصدرها ألبير كامو واملثقفون الفرنسيون 
  باريس إبان احلصار النازي والغزو األملاين. يف

، بعد عشرين يوماً من 1982حزيران/ يونيو  22صدر العدد األول يف 
  االحتالل، وكتبتُ فيه زاوية بعنوان "أطفال املعركة".

اآلن، وبعد ستة عشر عاماً من ذلك الزمن التراجيدي، وخالل سبع سنوات من 
إلسرائيلي، أسأل نفسي: كيف جنوت من املوت؟ احلرب األهلية واالجتياح واحلصار ا
  أهي املصادفة أم القدر؟ أم كالهما؟

ما زلت حياً، وأنا فخور ومعتز بمجد تلك التجربة العاصفة، ففي احلرب ومناخ 
  املوت تُمتحن روح اإلنسان وقوته. قد نموت وقد ننجو، لكننا لن نركع ولن نُذل.

الشاعر السوري ممدوح عدوان قدم ورقة بعنوان "عرار: ألنه شاعر يريد أن 
يكون نورياً"، قارن فيها بين الشاعر السوري والدكتور وجيه البارودي والشاعر 

فقال: أذهلني هذا التشابه بين التجربتين.  –"عرار"  –األردين مصطفى وهبي التل 
من اجملتمع الذي يقف حجر عثرة،  فهما متجايالن، وكل منهما حمب للحياة. يشكو

بفهمه وأخالقياته، أمام استمتاع الشاعر بالرفقة والكأس والصحبة واحلب، واحلياة 
. وكل منهما يقارن حياة الغجر بحياة هذ ا اجملتمع، ويفضل الغجر وصحبتهم إجماالً

ه، على ما هو فيه، ولكن كالًّ منهما، يف الوقت ذاته، حمب لبلده ووطنه وحتى جمتمع
  حتى أنك حتس أن هجاء اجملتمع نوع من العتب القاسي بين األهل.

وإذا كان البارودي مل يعش مع الغجر، فإن "عرار" ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك. 
وعاشرهم ونادمهم وتغزل ببناتهم وصادق  –أو من يسميهم الزّط  –إذ عايش النّوَر 

  الهبر أحد وجهائهم.
  حلياته الصاخبة كلها يف قوله:ويكاد "عرار" يلخص تبريراته 

  ملا وجدت مكارم األخالق يف الدنيا كالم
  ورأيت أن املين والتدليس أوفى باملرام
حررت نفسي من قيود الفضل يف عرفا 

  الكرام
  وزججتُها يف زمرة املتصعلكين مع الطغام
  وأهبتُ بالساقي أن اسرع بالسالفة يا غالم

  ن شعره:ويظل مصراً على موقفه هذا كما يبدو م
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وتضاحك السنوات مني   إين على ضحك املشيب بمفرقي 
  أضحكُ

  إين على مأل بهم أتصعلكُ   ماذا عليّ من األماثل قولهم

عدوان ورقته بقوله: إن "عرار " يدرك أن الذي يريد أن يكتب عن احلياة  ويختم
يعيش قبل أن  يجب أن يعرفها. وأهمية "عرار" االستثنائية تكمن يف أنه كان يريد أن

  يفكر يف الكتابة. وقد تعامل مع الكتابة الشعرية كجزء من تعامله املستمتع باحلياة.
الدكتور جودت فخر الدين، من لبنان، خصّ الشاعر العربي صالح عبد الصبور 

بدراسة نقدية، أشار فيها إىل تفرده بين أبناء جيله، وإىل أصالته وحسه وتبرمه 
اة، وهو ما دعاه الناقد ابتعاد األفكار يف شعر عبد الصبور وضيقه الدائمين من احلي

يف اجتاه وجودي، ينحو يف كثير من األحيان منحى ميتافيزيقياً.. وقال الدكتور فخر 
الدين: شعر صالح عبد الصبور يصدر عن رهافة شديدة، يرد إىل مرتبة ثانوية كل 

رتبطة لديه بموقف سلبي جتاه أنواع التناول الذهني أو الفكري. ورهافة عبد الصبور م
احلياة وأشكال العيش. هذا املوقف ال يجد يف احلياة سوى شرك ال يملك اإلنسان إالّ 

  التخبط فيه..
لينتشر فتات حلمنا على جناح عيشنا 

  الغريب
  ولنتغرب يف قفار العمر والسهوب

  ولننكسرْ يف كل يوم مرتين
  فمرة حين نقابل الضياء

  يف الغروبومرة حين تذوب الشمس 

الدكتور فخر الدين: إن اجلمع بين البساطة والعمق دون توسل ألية فخامة  ويضيف
لغوية أو بالغية، ويف انسياب إيقاعي تلقائي وشجي، هو الذي يمثل السمة البارزة 

صاحبة اجتاه  –بين شعراء احلداثة  –لشعر صالح عبد الصبور، وهو الذي يجعله 
  واضح ومتفرد.

اعاً يف شعر عبد الصبور أنه ال يتوسل وسائل البحث، وال ينجرف إن األكثر إقن  
يف جمراه، بل يترك له أن يترسب عميقاً يف قاع التعبير املسترسل سالسةً وتوقيعات، 

إالّ إنه ال يحافظ على هذه امليزة يف جميع أشعاره، إذ كثيراً ما ينزلق إىل مستويات من 
  النثر.
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راسة التي قدمها الروائي السوري خيري الذهبي ويبقى أن نشير سريعاً إىل الد  
وتناول فيها األديب الروائي غالب هلسا من خالل نصين هما "وديع والقديسة ميالدة 

وآخرون" ورواية "سلطانة". وقد ركز الذهبي، يف دراسته، على جماليات املكان عند 
رجمته كتاب هلسا، املعني كثيراً بهذا العنصر الفني املهم، حيث تبدى ذلك يف ت

باشالر "جماليات املكان"، ويف الكثير من دراساته النقدية املتميزة.. وأشار الذهبي 
إىل أن هنالك مكانين عند هلسا يف هذين النصين هما بيت الطفولة وعمان، ووضع 

"وديع..."  –يده على الفوارق بينهما جمالياً كما تبدى ذلك يف النصين املذكورين 
  و"سلطانة".

لدكتور أحمد شرف، من مصر، ورقة تتعلق بالتمويل األجنبي واملنظمات وقدم ا  
  غير احلكومية، بعنوان "التمويل والتغريب".

وقد حذر الدكتور شرف من الوقع يف شراك بعض املنظمات التي تعمل من أجل   
أهداف مشبوهة، من خالل التغلغل الصهيوين يف هذه املنظمات.. وأشار إىل أن 

اجملال تنبع من استقطاب أعداد من اليساريين والناصريين سابقاً،  اخلطورة يف هذا
وتوظيفهم يف هذه املشاريع التي يجري العمل عليها حتت أسماء براقة والمعة، 

  ، واجملتمع املدين، وما شابه ذلك.كحقوق اإلنسان
وبعد، فإنه ال يسعنا أن نقدم رسالة شافية أو وافية لكل ما قُدم يف هذا املوسم   

لثقايف/ الفني املتميز واجلاد. وقد ارتأينا أن نعرض ألهم املوضوعات فيه، من دون ا
لها مكاناً آخر غير هذا املكان،  دالتقليل من قيمة املوضوعات األُخرى التي سنج

 يتالءم مع طبيعتها وجنسها ونوعها.
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