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ط الرأس وطن        وطني كل بالد العربلست أدعو مسق  

 المنتدى الثقافي العلمي العربي من برلين 
 

. إنها صفحة ليست بيالعر هذه النشرة هي لكل الناطقين بالضاد، من المحيط االطلسي حتى الخليج

واالستجمام، ورشة عطر بعد يوم متعب. إنها  لالستراحةللمجادالت وتبادل االتهامات، بل هي حديقة 

، سنعتمد فيها بالدرجة الرئيسية على إنتاجاتكم األدبية والفنية تفرقمجلة تقرب وال تبعد، توحد وال 

 ين والفنانين والعلماء العرب.والعلمية، ومنها سنسعى أن تكون ملتقى لجميع المثقف

 أكتبوا، أبعثوا بنتاجكم، بأخباركم وخواطركم، لتكن صفحات هذه النشرة  ملتقى لكم، لكي ال تلف الغربة

 أنباء مبدعين ... شيءأخوان وأصدقاء وقبل كل  أنباء وأخبار ونتاجات

 

*** 

مما تصورنا وتوقعنا، وما ذلك بتقديرنا  الكثير من الرسائل وردود األفعال أكثر بكثيرأيها األعزاء، تردنا  

إال تعطش القراء إلى صحيفة عربية الثقافة، تجمع أبناء الضاد في كل بالدهم. وسنخضع النشرة للتطوير 

 نحو األفضل.

واللوحة  1961اما بيت الشعر في مقدمة المجلة فيعود للشاعر العربي العراقي محمد بسيم الذويب عام  

(، تعبيرا  منا أن Mihai Criste 1975 Romeniaللنشرة فهي للرسام الروماني ) التي اخترناها رمزا  

 أقالمنا هي أشرعة مشرعة نبحر في دنيا األدب، نأمل أن تكون قد نالت رضاكم. 

 

 المحـــرر

 ا.د. طارق الزعين 

 نائب رئيس الجمعية الطبية االلمانية العربية

D.A.M.G.  ev. 

Prof. em. Dr. med. habil. Tarek Al Zain 
 عنوان المرا سالت االلكتروني 

dr.tarek.al-zain@gama-damg.com 

 

 نور  الوراع ! عكس بالضرور  وجهة نظرتوال  ا صاحبهاعبر عن رأي ت  ت المشورر  المقاال

mailto:dr.tarek.al-zain@gama-damg.com
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ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك 
َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن  (125)َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو 

َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإلَّا ِباللَِّه َوَلا َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوَلا َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّا  (126)َلُهَو َخْيٌر ِللصَّاِبِريَن َصَبْرُتْم 
 )128: 125 (سورة النحل : (128)ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن  (127)َيْمُكُروَن 

 

 
 فهرس العدد

 

    السوري بابينيان  صورة العدد   :  أواًل
 الفقيه بابنيان    :ثانيًا
 : اعداد االستاذ الدكتور طارق الزعين  )الالكتوز(  سكر الحليب  عدم التوالف مع    : ثالثًا

 الطبيب األلماني اإلنسان الذي خدم بصمت وإخالص    رابعًا :

 مساهمة د. أحمد حلواني *  :الشهباء في مرآة التاريخ حلب   :  خامسًا

 الفيلسوف العربي السوري مطاع الصفدي   : سادسًا
يتمنى لو بقي في بلده األم...   «آبل»عبدالفتاح جندلي الوالد البيولوجي لـ  :سابعًا

 سورية
  غمساهمة الدكتور ضرغام الدبا  : ثامنًا  

 ديب فؤاد الحاجميشيل عفلق اديبا ـ للكاتب واال :  تاسعًا
 إسماعيل. علي خليل مساهمة وتاليف الدكتور - نحن والعدالة ودولة القانون :   عاشرًا

 الحديثي  
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 : اواًل
 العددصورة       

 الغقيه بابينيان السوري االصل                                 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

****************************************** 
 :  يًاثان

 :الفقيه بابنيان                

  اسمها بابنيان مكتوب عليها: وشاهدت لوحة جدارية االمريكي  اذا زرت مجلس النواب 
 التشريعات الحقوقية العالمية أساسن مؤلفا في الحقوق كانت يمؤلف الكثر من ستة وخمس

 
سمي األم المرضعة الذي  معهد بيرو ت م، ودرس القانون في140السورية عام  حمصولد في مدينة 

عمل مستشارا  لإلمبراطور سبتيم  لقّب بأمير الفقهاء، القانون فيه فبلغت شهرته روما أستاذللحقوق وأصبح 

 .في مدارس الحقوق الرومانية «األسئلة واألجوبة» سيفير، ودّرس مؤلفه

 

 ماني جوفينالالسورية في كل مناحي الحياة الرومانية دفع الشاعر والكاتب الرو ان تأثير الحضارة

بعيد ونهر العاصي السوري يصب ماءه في نهر  منذ زمن :لالعتراف في القرن الثاني الميالدي بالقول

 وقيثارته بأوتارها المائلة التيبر جالبا  معه لغته وعاداته وعوده
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منجزاتها في التشريع  الروماني في العالم خالل العصر الحضارة السورية تأثيراتاهم  و لعل من

القرن الثالث الميالدي سوف تصبح بيروت مركزا  لمدرسة الحقوق والتي بقيت حتى  فمع مطلع حقوقوال

 .الرومانية اإلمبراطوريةالقرن السادس أشهر مدرسة من مدارس الواليات في  منتصف
 

ـــ  193أن مؤسس هذه المدرسة هو اإلمبراطور سبتيم سفير او سبتيموس سيفيريوس  ويشير الباحثون إلى

اإلمبراطور  ثم تعهدها خلفاؤه السوريون من بعده ونتيجة لريـــادة هذه المدرســـة المشرقية أطلق م 211

 .جوستنيان على بيروت اسم أم القوانين ومرضعتها
 

أمام منجز حضاري لزمن معين وعصر معين.. وال بد أن ننظر بشكل شمولي  وطبعا ، نحن هنا ليس

أولى الشرائع والقوانين.. من لبت عشتار إلى أور نمو إلى  حيث أن سوريا شهدت ضمن دائرة الحقوق

 .القانوني إلى القوانين اآلشورية وصوال  إلى مدرسة بيروت للحقوق التي كانت نواة الفكر حمورابي
 

 نالفينيقييالرومانية الجديدة.. وإلى جماعة من  يقول بول كولينيت: في بيروت كان يتم إعداد الحقوق

ومستشاروه، ال تزال الحقوق الرومانية الجديدة مدينة ببلوغها أوج  بتموس سفيروسالسوريين هم عائلة س

 م( يبدو أنه تم تطوير الشرع الرومان 235ـــ  193حكم الساللة السورية لعرش روما ) الكمال ففي فترة

ط بعضهم والذي أحا ونقله من الطور االبتدائي إلى مرحلة متقدمة عبر مؤلفات الفقهاء السوريين الخمسة

كان هناك  وألبيان. وباإلضافة إلى هذين الفقيهين بابنيان باالمبراطور سبتيم سفير كمستشارين له مثل

أنهم كتبوا مؤلفاتهم الحقوقية بالالتينية وهذا ما جعل  والجدير ذكره هنا هو غايوس وبولس وموديستنوس

 حب على التشريع الذي وضعوه فأطلقالفقهاء الرومانيين، وهذا ما انس بعض المؤرخين يطلق عليهم اسم

يتعدى  تبين األبحاث أن ما قدمه هؤالء الفقهاء السوريين للتشريع الرومانيو الروماني عليه اسم التشريع

  :% منه، وهذا ما دفع بعض الباحثين للقول 80الـــ 

 قاطبة   مصدر الحقوق تعكس على العالم تقاليدها الحقوقية التي تعد في القرن الثالث الميالدي كانت سورية

  
 

***** 

 :ثالثًا

   :)الالكترز(  كر الحليبس  عدم الترالف مع

 الدكترر طارق الزعين األستاذ إعداد و تأليف        

 

  
 
 

وزن  من % 8و 1.5يتواجد سكر الحليب )الالكتوز( بشكل طبيعي في الحليب، ويشكل بين  - :التعريف

 .الحليب، وهو الذي يعطي الحليب هذه الحالوة البسيطة التي يستطعمها المرء فيه

؛ أي التي تتكون من نوعين من السكريات البسيطة  ويصنف سكر الالكتوز كأحد السكريات الثنائية

http://www.tebtime.com/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-237/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 )األحادية(، وحتى يتم امتصاصه من األمعاء، البد من تحليله إلى سكر بسيط، ولتسهيل امتصاصه يوجد

في جسم اإلنسان انزيم خاص لهضم الالكتوز وتحويله الى سكر أحادي يستفيد منه الجسم في إنتاج الطاقة، 

 .يتم إنتاجه في األمعاء الدقيقةالذي ز(، ا)الالكت  يسمى هذا االنزيم بـ

 -السكر الموجود في الحليب  -وبتعريف اخر اكثر دقة : هو عدم القدرة على هضم الالكتوز بشكل كامل 

 دقيقة إلى ساعتين بعد تناول منتجات األلبان. 30مما يؤدي الى مضاعفات في  الجهاز الهضمي  حوالي 

  -نسبة االصابة :

 % في95% الى 5الالكتوز في اوروبا الشمالية بين  عدم تقبل سكريتراوح عدد االفراد المصابين بداء 

 أشخاصخمسة كل  واحد من د شخصأمريكا بوجو,  ويعتقد في واألفريقيةبعض المناطق االسيوية 

 مصاب بهذه الحالة....!!

ويشير موقع "نت دكتور" الطبي إلى أن هناك اختالفات إقليمية في درجة تحمل الحليب، موضحا  أن 

من السكان في البلدان اآلسيوية يعانون من مشكلة عدم تحمل الالكتوز، بينما ال تتعدى نسبة من  % 90

، ويتوقع الخبراء أن تكون نسبة من يعانون من عدم % 2االسكندينافية البلدان  يعانون من هذه المشكلة في

من السكان. ويرجعون ذلك إلى تطور الجينات، موضحين أن  % 15تحمل الالكتوز في ألمانيا تصل إلى 

جينات سكان البلدان التي كانت تنتج األلبان بداية من العصور القديمة قد تطورت بشكل يسمح لهم بهضم 

من سكان  ٪75-70ويعتقد بموجب مقال في مجلة االلبان  الدولية ان  حوالي .الالكتوز أكثر من غيرهم

 .م تحمل الالكتوز في مرحلة البلوغالعالم لديها بعض الدرجات من عد

نستهلك الطعام أو الشراب اللذان يحتويان  على سكر   اعندم قدمة عن أسباب عدم تحمل الالكتوزم 

هذا السكر عن طريق   ، فان انزيم الالكتاز  في األمعاء الدقيقة  يساعدك على هضم )كتوزالال (الحليب 

 التحلل، أو التقسيم الكيميائي للجزيئات .

 

في الواقع، ان انزيم  الالكتاز يحفز التحلل من الالكتوز، وإنتاج اثنين من أبسط السكريات: الجلوكوز 

 في مجرى الدم.  ءباألمعاوالجالكتوز، والتي يتم امتصاصها 

 

في  األمعاء , وهذا بدوره  قد   إنتاجهكثير من الناس يعانون من  نقص  انزيم الالكتاز،  بسبب انخفاض 

قه إلى األمعاء يؤدي إلى سوء امتصاص الالكتوز، حيث يتجمع  الالكتوز غير المهضوم عندما  يشق طري

دة الغازات ذات الرائحة العفنة  والسوائل في ، مما يؤدى إلى  تفسخه وبالتالي زياالغليظة والقولون

 القولون.

ويمكن القول يصورة عامة , إذا نقص الالكتاز أو حصل  سوء في  امتصاصه يسبب أعراض في الجهاز 

الهضمي )على الرغم من هذا ال يحدث دائما(, لكن كمية الالكتوز المطلوبة إلحداث أعراض تتراوح ما 

على استهالك  كميات قليلة من الالكتوز دون مشاكل، وفقا للمعهد الوطني  بين الناس، ومعظمهم  قادرون

 للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

 

 أنراع عدم تحمل الالكترز

 وهناك عدة أنواع من أوجه القصور في الالكتاز :

 

 دث عندما، ويح nonpersistenceشيوعا من نقص الالكتاز هو نقص الالكتاز األساسي،  األكثرالنوع  

 nonpersistenceتطور الالكتاز     عادة بعد مرور  سنتين من العمر.، تبدأ إنتاج الالكتاز ببطءينخفض 

يتناقص مع مرور الوقت )يتم التحكم التعبير من خالل  LCTعندما يكون النشاط، أو التعبير، من الجينة 

ضم الالكتوز في مرحلة البلوغ إذا يمكنك ه ، جين قريب(.MCM6تسلسل الحمض النووي التنظيمي في 

 مفتوحا على الدوام. LCTذلك، بمعنى من المعاني، تحافظ على الجينات  MCM6كان لديك تحور الجين 

 ، التيLCTنقص الالكتاز الخلقي هو اضطراب وراثي نادر يحصل منذ الوالدة.وسببه طفرة في الجين 

أن تكون ولدت مع هذا االضطراب إذا كان كل من يمكنك فقط  نزيم الالكتاز.تنص على تعليمات لصنع ا

ينشأ  كتوز دائما لعلم الوراثة، ولكن.ال عالقة عدم تحمل الال ديك تمرير الجين المتحور على لك.وال

بما في ذلك مرض االضطرابات  -الثانوي أو متالزمة نقص الالكتاز عند وجود عدوى أو مرض 
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 -كرون )مرض التهاب األمعاء، أو مرض التهاب األمعاء( الهضمية، التهاب األمعاء المعدي، أو مرض 

 تلف األمعاء الدقيقة.

 

 عالج القضية األساسية عادة ما يعكس عدم تحمل الالكتوز.

 انتشار والتركيبة السكانية عدم تحمل الالكتوز

وتطورت هي فريدة من نوعها للبشر،  -القدرة على هضم الالكتوز طوال فترة البلوغ  -الالكتاز الثبات 

الماضي. انتشار عدم تحمل الالكتوز أيضا يختلف بشكل كبير تبعا  10،000فقط في غضون السنوات 

ويعتقد أن الطفرات التي تسبب الالكتاز استمرار إنها نشأت في األصل من خالل االنتقاء الطبيعي  للعرق.

 صعود صناعة األلبان.جنبا إلى جنب مع 

ر شائع جدا في شعوب الشمال على هذا النحو، الالكتاز استمرا

األوروبي ، مع نسبة ضئيلة فقط من بعض السكان غير قادرين على 

 هضم الالكتوز.

ولكن عدم تحمل الالكتوز هو شائع بين الناس من العديد من الدول , 

 بما في ذلك:

 غرب أفريقيا• 

 العربية• 

 اليونانية• 

 اإليطالية• 

في  في مجلة طب األطفال. 2006ير عام لها تقريبا، وفقا لتقرالشعوب اآلسيوية واألمريكية األصلية ك

 الواليات المتحدة

 

عندما ال يستطيع الجسم هضَم  –الذي يدعى أحيان ا عدَم تَحّمل مشتقات الحليب -يحدث عدم تحمل الالكتوز

 مادة الالكتوز. 

غالكتوز، ويوجد الالكتوز سكر ثنائي يتكون من نوعين من السكريات األولية هما الجلوكوز وال والالكتوز

 في الحليب وبنسبه أقل في مشتقاته، كاللبن واألجبان.

ز الذي يحتاجه االدقيقة بإنتاج كميات كافية من إنزيم الالكت األمعاءعندما ال تقوم  ينشأ عدم تحمل الالكتوز

مل الالكتوز الجسم لتحليل وهضم المواد السكرية الموجودة في الحليب ومشتقاته، فتظهر أعراض عدم تح

 انتفاخ وآالم البطن واإلسهال وغيرها.الغازات ومثل 

 

 بعض األسباب المؤدية لزياد  القابلية لعدم تحمل الالكترز:

 

 الوراثة أو العرق:اوال :

تعتبر ظاهرة عدم تحمل الالكتوز ظاهرة وراثية، تبدأ أعراضها األولى بالظهور لدى الشبان أو في سن 

ص الذين يعانون منه يستطيعون تناول كميات صغيرة من الحليب دون ان تظهر المراهقة وغالبية االشخا

 لديهم اعراض جانبية.

من الجدير بالذكر أن ظاهرة عدم تحمل الالكتوز تنتشر بشكل واسع لدى االمريكيين ذوي البشرة السمراء 

نية(، وهي أقل من أصول أمريكية جنوبية )التي األشخاصواألصول األسيوية واألفارقة، وكذلك لدى 

ا لدى ذوي األصول األوروبية.  انتشار 

 يسمى هذا النوع من عدم تحمل الالكتوز بعدم تحمل الالكتوز األولي 

(primary lactose intolerance) 

 

تقدم العمر:  يظهر عدم تحمل الالكتوز لدى البالغين مع تقدم العمر، كنتيجة لالنخفاض التدريجي : ثانيا

ويسمى  ,ز مع مرور الزمن ألسباب بعض األمراض التي قد تصيب الجهاز الهضمياتلنشاط إنزيم الالك

 .( Secondary Lactose Intolerance)  هذا النوع بعدم تحمل الالكتوز الثانوي
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في أعقاب اإلصابة بمرض ما مثل   زاوفي هذا النوع قد تتوقف األمعاء الدقيقة عن إنتاج إنزيم الالكت

(، أو نتيجة لإلصابة بمرض مزمن مثل التليف الكيسي Gastroenteritisء )التهاب المعدة واالمعا

(Cystic Fibrosis.أو بعد عملية الستئصال جزء من االمعاء الدقيقة ،) 

 

 Transient) هناك نوع آخر من عدم تحمل الالكتوز والذي يسمى بعدم تحمل الالكتوز العابرثالثا : 

Lactose Intolerance) ،األطفال حديثي الوالدة والذي قد يستمر حتى عمر األربعة  والذي يظهر لدى

 ز في الجسم.اشهور نتيجة  للتأخر في إنتاج إنزيم الالكت

 

 بين الخفيفة جدا وحتى الشديدة الحادة، تبعا لكمية انزيم الالكتاز  قد تتراوح اعراض عدم تحمل الالكتوز

دقيقة حتى ساعتين من تناول/ شرب  30د بالظهور، عادة، بع األعراضتبدا  و الجسم,التي يفرزها 

 .مشتقاته أوالحليب 

 

 :عدم تحمل الالكترز أعراضومن بين 

 

 شعور بانتفاخ البطن -

 تشنجات، في البطن أو، أالم -

 كريهة الرائحة وأحيانا غازات -

  (األمعاءغازات  أصواتقرقرة ) -

 وإسهالبراز سائلي  -

 قيء -

 

 التوخيص:

المتعلقة باألعراض التي تظهر لدى  األسئلةيستطيع األطباء تشخيص عدم تحمل الالكتوز من خالل بعض 

مشتقاته. وقد يطلب من المريض االمتناع عن تناول الحليب  أوالمريض والتي قد ترافق تناولهم للحليب 

 ر ارتباط األعراض بتناول الحليب من عدمه.ومشتقاته لفترة ما، الختبا

 

 وقد يطلب الطبيب، في بعض الحاالت، إجراء فحوصات إضافية أخرى، مثل:

 (: Hydrogen  Breath Test – HBT)  اختبار الهيدروجين في هواء الزفير .1

وهو أدق فحص يمكن إجراؤه لتشخيص عدم تحمل الالكتوز، حيث يتم إجراء هذا الفحص بإعطاء 

يقوم الطبيب بفحص نسبه الهدروجين في  ةض محلول يحتوي على الالكتوز لشربه وبعدها بفترالمري

التنفس حيث من المفروض أن تكون قليلة، أما ارتفاعها فيّدل على عدم هضم سكر الالكتوز في 

 األمعاء.

( : ويكون بإعطاء المريض Lactose tolerance Testفحص القدرة على تحمل الالكتوز) .2

حتوي على الالكتوز لشربه وبعد مرور ساعتين يتم فحص مستوى الالكتوز في الدم فإذا محلول ي

أن األمعاء لم تقُم بهضمه وذلك يدل على اإلصابة بعدم تحمل  ىيشير إلكانت النسبة مرتفعة مما 

 الالكتوز.

فحص مستوى حموضة البراز: وذلك بأخذ عينه من البراز للكشف عن وجود حمض الالكتيك أو  .3

 باألمعاء.ض األحماض االخرى التي تنتج بسبب عدم هضم سكر الالكتوز بع

 

 تحدد بشكل قاطع إن كان المريض يعاني من عدم تحمل الالكتوزأم ال. أنحيث يمكن لهذه الفحوص 
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 العالج:

 
 

الجانبية المصاحبة لها من  األعراضئي لعدم تحمل الالكتوز، لكن باإلمكان تخفيف ال يوجد عالج نها

 خالل التقليل من/أو االمتناع عن تناول الحليب ومشتقاته.

تختلف خطة العالج تبعا لكل حاله، وهذا ما يحدده الطبيب وذلك وفق ا لعوامل مختلفة منها العمر وحالة 

 المريض والمعنيين بعنايته في خطة العالج.المريض العامة وشدة المرض وتعاون 

ز في األمعاء لآلن، و يعتمد العالج بشكٍل رئيسي على اليس هناك من عالج جذري لرفع كمية الالكت 

دوائي الحمية )تجنب األطعمة والسوائل المحتوية على الالكتوز(، وقد يصف الطبيب إنزيم الالكتيز بشكٍل 

 .او شراب حبوب

تعمل على تحليل  الكتا إنزيماتر تحوي قيالبديلة هي عبارة عن عقا اإلنزيمات: البديلة اإلنزيماتتناول 

الالكتوز، ُمستخرجة من الفطريات والجراثيم. يُمكن تناول هذه االنزيمات قبل تناول طعام يحوي الالكتوز 

بل الوجبة وليس وبذلك تُحلل االنزيمات الالكتوز وتخفف من األعراض. من المهم جدا  تناول االنزيمات ق

 خاللها أو بعدها ألن ذلك ال يخفف من األعراض.

ان استجابة المرضى لالنزيمات البديلة تختلف بين مريض واخر، كما أن الجرعة المطلوبة تختلف أيضا . 

من المهم الذكر أن هذه االنزيمات ال تحلل الالكتوز كليا  لذا ال يمكنها تجنب األعراض كليا ، انما جزئيا . 

 اعة األدوية تختلف من مريض الخر. من هذه األدوية المتوفرة:نج

Lactaid ، Lactrase  ،Lactrol 

 

 يفضل اتباع التعليمات التالية للتخفيف والتعايش مع حالة عدم تحمل الالكتوز:

 

 يجب فحص األغذية الجاهزة وقراءة قائمة مكوناتها بحيث ال تكون محتوية على سكر الالكتوز. -

محتوية على الحليب بأي صورة كالزبد والمرجرين والمواد الحافظة والمشروبات تجنب األغذية ال -

 الباردة.

والتي قد تحتوي على سكر الالكتوز، والتي تعتمد على درجه عدم تحمل الالكتوز لدى  األغذية الممنوعة:

 االشخاص الذين يعانون من هذه الحالة وتشمل:

ع الحليب، الخبز المعجون بالحليب، المعجنات المعاملة القهوة السريعة التحضير، مشروبات الحبوب م

بالحليب أو الزبد أو المرجرين، المواد المضافة تجاري ا للفواكه المعلبة والمحتوية على سكر الالكتوز، 

البودنج، الكسترد، الزبد، الكريم بأنواعها، حليب األم، الخضروات المعلبة أو المجمدة األسكوربيك مع 

الكراميل، العلك، الحساء الجاف، مشروبات الشيكوالتة، الحلويات والصلصات  حامض الستريك،

 الفرنسية وحلوى االطفال.

 

  :رشادات غذائية للمتبعين عالجا  غذائيا  لوجبة خالية من سكر الحليبا

 يجب فحص األغذية الجاهزة وقراءة قائمة مكوناتها بحيث ال تكون محتوية على سكر الالكتوز -

 ألغذية المحتوية على الحليب بأي صورة كالزبد والمرجرين والمواد الحافظة والمشروبات تجنب ا -

 استبدال الحليب بالعصائر -

 استبدال طريقة القلي بالشوي في حالة اللحم والخضروات لتقليل فرصة استخدام الزبد -
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ى الكم أو الجرعة التي يبدأ المريض في تناول كميات محددة قليلة من مصادر الالكتوز ليتعرف عل

 1/4يستطيع جسمه هضمها وامتصاصها دون ظهور أعراض سوء االمتصاص، فيجرب مثال تناول 

 .كوب من الحليب في طعامه أو المنتجات الحليبية المتخمرة بكميات قليلة على فترات محددة

 (والكالسيوم )الحليب غنى بهما 2وصف بدائل غذائية غنية بفيتامين ب

 3• بيضة. • جم من اللحم أو السمك أو الدجاج.  231•  على: تمل غذاء المريض يوميا يجب أن يش 

مالعق شاي من المرجرين  6• وحدات تقديم من الخبز المدعم.  4إلى  3• ثمرات أو أكثر من الفواكه. 

  .ي المقررفاكمصادر غذائية أخرى الستكمال الكم ال• غير الحليبي. 

 

*** 

 

وز ليس الشيء نفسه بالنسبة الى  حساسية الحليب، والذي يحدث عندما يرد بانفعال ان عدم تحمل الالكت

 .لالنسان  للبروتينات  الجهاز المناعي

 

 حساسية الحليب

حساسية الحليب واحدة من الحساسية الغذائية األكثر شيوعا لدى األطفال, و تتمثل حساسية الحليب بعدم 

ابة الطبيعية لدى تناول اللبن و المنتجات التي تحتوي على قدرة الجهاز المناعي للجسم على اإلستج

  .الحليب

و يعد حليب البقر هو السبب الرئيسي لإلصابة بحساسية الحليب, و لكن قد يسبب تناول الحليب من األغنام 

و الماعز و غيرها من الثدييات ردة فعل مشابهة لمن يعانون من الحساسية, وعادة يحدث رد الفعل 

بعد تناول الحليب بدقائق إلى ساعات, و تتفاوت أعراض حساسية الحليب من معتدلة إلى حادة و التحسسي 

  -:تشمل ما يلي

سيالن في   .مشاكل في الجهاز الهضمي ،المغص اإلسهال الغثيان و القيء -:أعراض حساسية الحليب

ة الحليب تختلف حساسي -:حساسية الحليب أو ظاهرة تعصب بروتين الحليب .حكة وطفح جلدي  .األنف

عن ظاهرة تعصب بروتين الحليب أو عدم تحمل الالكتوز, إذ ال ينطوي تعصب بروتين الحليب على 

  .جهاز المناعة, باإلضافة إلى ما يسببه من أعراض مختلفة, و يتطلب عالج مختلف عن حساسية الحليب

 

 :مكن أن تسبب الحساسيةهناك نوعان من البروتينات في حليب البقر التي ي :أسباب حساسية الحليب

بروتين مصل اللبن هو خليط من  -:مصل اللبن .وهو البروتين الذي يستخرج من اللبن -الكازين:

وقد يعاني  :البروتينات الكروية المعزولة من مصل اللبن و التي توجد في الجزء السائل من الحليب

كليهما, حيث أن هذه البروتينات من الشخص البالغ أو الطفل لحساسية واحدة من بروتين الحليب أو 

  .الصعب تجنبها في بعض األطعمة المصنعة

 

*** 

وأخواتها  السكر وفصول مادة منهجيا إلى أصولالتي توصلنا  التغذية,مباديء علوم  أهمنستعرض  الناو

 ....!!! عامة.الناتجة عنها بصورة  والمضاعفات

 

 الَكربرهيدرا ت 

ية الرئيسيةهي إحدى المواد  يجب أن تُشكِّل ا نحو  و وهي المصدُر األهم للطاقة بالنسبة للجسم , المغذِّ

  .٪ من السعرات الحراريَّة التي يحصل عليها الجسُم كلَّ يوم65٪ إلى 45

 هناك نوعان رئيسيَّان من الَكربوهيدرات:

ذائية هما نوعا الَكربوهيدرات المعقَّدة. الكربوهيدرات البسيطة والكربوهيدرات المعقَّدة. النشا واأللياُف الغ 

كَّر الطبيعي الموجودة في األطعمة، وكذلك أنواع ا الَكربوهيدراُت البسيطة فتضمُّ مختلَف أنواع السُّ  أمَّ

كَّر الُمضاف   .األطعمة المحتوية على السُّ

ية أكثر من غيرها. يجب أن يكوَن ُمعظمُ  الَكربوهيدرات التي  هناك أنواٌع من الَكربوهيدرات تعدُّ صحِّ
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ة، باإلضافة إلى  ية هامَّ يتناولها اإلنسان آتيا  من مصادر الَكربوهيدرات المعقَّدة، ألنَّها توفِّر مواد مغذِّ

 األلياف. 

ية الُحبوب التي يتناولها اإلنساُن على األقل َل الُحبوُب الكاملة نصَف كمِّ   . ومن الُمستحَسن أن تشكِّ

كَّر الُمضاف إلى السِّمنة، وإلى من الممكن أن يؤدِّي  اإلكثاُر من الَكربوهيدرات أو من األطعمة ذات السُّ

ية  ية أخرى أيضا . إنَّ التقليَل من كمِّ كَّري. وهذا ما يمكن أن يؤدِّي إلى مشكالٍت صحِّ اإلصابة بالداء السُّ

ة وعافية   .الَكربوهيدرات غير الجيِّدة يساعد الجسَم على البقاء في صحَّ

 

 السكر 

 واحد في آن ....!  أو أسوأ عدو لصحتنا ...!  يُعتبر السكر أفضل صديق

 

 نبذة تاريخية واصطالحات متعددة: 

والسكر  ،نميِّز بين أنواع السكر الطبيعي المتوافر في الحليب، الفاكهة، وبعض الخضراواتعادة 

 المضاف إلى األطعمة.

كوز، الفروكتوز، والسكروز، والكتوز( نجدها في الفاكهة غلوال) المسماة أنواع السكر ذاتهااما 

ولكن  وتغذية دماغنا ,  نحتاج إليه لنحافظ على طاقتنا حيث اننا  والخضراوات والبسكويت والشوكوالتة.

وغيرها من السكري...و)السمنة،  ويسبب لنا  عندما نتخطى استهالكه باعتدال، يصبح بالغ الخطورة

 (.االمراض الخطيرة 

 أن أنواع السكر المختلفة ليست متشابهة، من ناحية نكهته ومحتواه من السعرات الحرارية أو تأثيراته إال

 األيضية.

 

 :احول أنواع السكر المختلفة وخصائصه التاريخية الهامة  إليك بعض المعلوماتو

سّكر في ألف سنة قبل الميالد، ال 20كانت شعوب جزر جنوب المحيط الهادئ أول َمن اكتشف، نحو  

 قصب السكر الذي ينمو بشكل طبيعي في هذه المنطقة. 

كذلك كانت الهند أول بلد يستخرج عصير قصب السكر الطبيعي وأول َمن أنتج منه السكر الخام الذي 

 قبل الميالد.  500نحو عام «( النكهة الحلوة»)يعني عموما  « غور»دعته 

، ثم إلى أوروبا مع الحمالت  إلى الشرق األوسطو ومن الهند، انتقلت طريقة صنع السّكر نحو الغرب

 الصليبية.

 ال يستخدمه إال النبالء والعائلة المالكة.  , ا  ة جداألهمية ومكلف ةبالغ مادة  طوال قرون، ظل السّكر 

حمل بعد ذلك كريستوف كولومبوس قصب السكر إلى األنتيل، ما أعطى زخما  إلنتاج السكر في العالم 

 الجديد. 

 منتصف القرن الثامن عشر، عثر عالم ألماني على بديل لقصب السكر، مستخدما  الشمندر السكري.ونحو 

 ومن ذلك الحين، أصبح هذا األخير مصدر السكر األول. 

 

 السكر أو السكريا ت

توافر طبيعيا  في معظم الفاكهة والخضراوات. التي ت تشير كلمة سكر إلى السكروز، أحد أنواع السكريات

لسكروز المنتج الرئيس في عملية التخليق الضوئي )عملية طبيعية تحول ضوء الشمس إلى طاقة(. يشكل ا

وهكذا يكون السكروز السكر األكثر انتشارا  في الطبيعة، ويتوافر، خصوصا ، في قصب السّكر والشمندر 

 السكري. 

شير أيضا  إلى السكروز، قد ي« السكريات»صحيح أن كلمة سكر تُعتبر مرادفا  للسكروز، إال أن مصطلح 

 لغلوكوز، الفروكتوز، والالكتوز.فضال  عن أنواع أخرى من السكر متوافرة في الطبيعة مثل ا

 :السكروز والغلوكوز والفروكتوزيسمى  واالن نسهب في شرح ما

  

تهالكا  السكر األكثر اس هذا  يتألف السكروز،  من نوعين من السكر، الغلوكوز والفروكتوز، ويُعتبر: اوال



 12 

 في الدول الصناعية.

 

الالكتوز، فيتألف من الغلوكوز والغاالكتوز، تركيبة تتوافر في الحليب، ويتمتع بطعم أقّل حالوة  : ثانيا

بين السكريات، لكن مشكلة الالكتوز تكمن في أن عددا  كبيرا  من الناس ال يتحملونه، ما يسبب لهم 

 اضطرابات في الجهاز الهضمي. 

 

 .من غيره  كثر حالوةاأليُعتبر  كر الفواكه المسمى الفروكتوز : سثالثا

 

وأخيرا ، تشكل متعددات السكاريد )سكريات معقدة( المواد النشوية واأللياف، وهي مواد غذائية أكثر غنى 

بالكاربوهيدرات )خبز، حبوب، معكرونة، رقاقات الشوفان، أرز، قمح، فاصولياء، بطاطا، درنات، 

 وجذور(. 

 

 ي السكريا ت؟ما ه

تشمل السكريات النشويات، أنواع السكر المختلفة، واأللياف التي نجدها في منتجات الحبوب، مشتقات 

الحليب، الخضراوات والفاكهة. تتوافر السكريات أيضا  في أطعمة أخرى مثل المربى، العسل، 

 والمشروبات الغازية. 

كوز، الذي يمكن تشبيهه، إلى حد ما، بوقود يحول الجسم النشويات وأنواع السكر المختلفة إلى غلو

% على األقل 55السيارة، ما يعني أنه يزودنا بالطاقة التي نحتاج إليها. وينصح الخبراء أن نحصل على 

 من مجموعة سعراتنا الحرارية من السكريات المختلفة المصادر.

 

 اختالفا ت بسيطة ومعقد 

ات واأللياف، في حين أن السكريات البسيطة تشير تصف عبارة }السكريات المعقدة{ خصوصا  النشوي

إلى أنواع السكر المختلفة. لكنَّ هذين المصطلحين ليسا مناسبين في مقارنة تأثيرات السكريات المختلفة 

 في الصحة.

يعتقد العلماء منذ زمن أن السكريات البسيطة )أنواع السكر المختلفة( ترفع معدل السكر في الدم بسرعة، 

يات المعقدة تؤدي إلى ارتفاع أقل بطئا ، ما يُعتبر أفضل. لكن العلماء الذين بدأوا يعملون على وأن السكر

المؤشر الغاليسيمي أظهروا أن العكس يحدث أحيانا . على سبيل المثال، يرفع سّكر المائدة )السكروز( 

األبيض، أو حبوب  معدل السكر في الدم ببطء أكبر من بعض النشويات، مثل البطاطا المهروسة، الخبز

الذرة. في المقابل، أوصى تقرير صدر أخيرا  عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للغذاء 

، بل من األفضل تعريف السكريات وفق أسمائها «سكريات معقدة»والزراعة بعدم استعمال مصطلح 

 الكيماوية الشائعة، أي النشويات، السكروز، الغلوكوز...

 

 سعرا ت الحراريةاأليض وال

يتحول السّكر خالل عملية الهضم إلى غلوكوز وفروكتوز في األمعاء. ويدخل هذان المنتجان بسرعة إلى 

الدم، ثم يتوجهان إلى الكبد وسائر أنحاء الجسم. وتتولى عملية إنتاج اإلنسولين ضبط معدل الغلوكوز في 

 الدم، في حين أن معدالت الفروكتوز في الدم ال تُضبط.

دعى عملية أيض الغلوكوز تحلل السكر التي تحدث في الكبد بغية إعادة بناء مخزون الغليكوجين، تُ  

 فضال  عن سائر خاليا الجسم. 

أما عملية أيض الفروكتوز، فتحدث بشكل رئيس في الكبد حيث يُحّول إلى غلوكوز، الكتات، غليكوجين، 

 ودهون ثالثية.

 

 230من السكريات )النشويات وأنواع السكر المختلفة( تبلغ أن حاجة البالغين   INCA2تشير دراسة 

 95غرامات في اليوم. يستهلك البالغون  207إلى  اليانعين غراما  في اليوم كمعدل، في حين تتراجع عند 
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غراما  في اليوم. أما الكمية  99يتناولون  اليانعين غراما  يوميا  من أنواع السكر المختلفة، في حين أن 

 غراما . 250و 200الموصى بها من السكريات، فتتراوح بين اليومية 

سعرات حرارية في الغرام الواحد، أي نحو  4وسواء كان السكر أبيض أو كامال ، يحتوي دوما  على 

جوال . باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي السكر، إن لم نستهلكه باعتدال، إلى فائض في السعرات  16760

 .دل السكر في الدمالحرارية قد يسبب انخفاض مع

داء السكري، والسمنة. ال يؤدي تناول الكثير من األطعمة الحلوة بالضرورة إلى هذه علما بان  

االضطرابات، إن ترافق مع نظام غذائي متوازن. لكن هذا النظام ال يستند إلى معدل أنواع السكر 

 المستهلكة خالل اليوم.ة البسيطة إلى المعقدة، بل على حسابات المؤشر الغاليسيمي لكل األطعم

 .أنواع مختلفة

 

 أنواع السكر المختلفة حول العالم.  Codex Alimentariusيحدد 

 

 بعض األنواع الشائعة والمعروفة: مإليكو

 

ل إلى بلورات ومن ثم يُجفف. ويكون •  السكر الكامل: سكر غير معالج يخلو تماما  من دبس السكر، يحوَّ

 عموما  من سكر القصب الكامل.

% من السكروز البلوري، وهو ما ندعوه اليوم السكر 99.8السكر األبيض: يجب أن يحتوي أكثر من • 

 العادي.

 %.99.6سكر شبه أبيض: يجب أن يحتوي على السكروز بنسبة • 

%، 95السكر البني: سكر بلوري يُستخرج من عصير قصب السكر ويحتوي على السكروز بنسبة • 

 يعية تعطيه لونه البني ونكهاته الطبيعية، مثل الفانيال أو القرفة.باإلضافة إلى مركبات طب

 السكر الناعم أو البودرة: بلورات من السكر األبيض مسحوقة.• 

قطع السكر: مكعبات أو قطع مستطيلة تعقد بترطيب بلورات السكر ببخار الماء، وضعها في قالب • 

 وضغطها.

 ة لشراب، ما يمنحنا بلورات كبيرة.سكر نبات: سكر نحصل عليه ببلورة بطيئ• 

السكر األسمر الداكن: قد يكون سكرا  خاما  مستخلصا  من قصب السكر )السكر األسمر(، أو سكر • 

 الشمندر بعد مروره بدورتين من الطهو على األقل )فيرجواز(، أو سكرا  أبيض ملونا  بالكراميل.

 ر معالج، إال أننا أزلنا جزءا  منالعضوية، وهو غي السكر األسمر الفاتح: سكر يُستخلص من الزراعة• 

 دبس السكر منه، ومن ثم حولناه إلى بلورات وجففناه.

 الفيرجواز: سكر رطب يُستخلص من شراب الشمندر المطهو مرات عدة.• 

 السكر اللؤلؤي: حالة محددة من سكر الشمندر المتكتل مقاومة للحرارة تُستخدم في الحلويات.• 

المكثف: سكر بلوري يُضاف إلى مادة مكثفة )مثل البكتين( وحمض الستريك يُستخدم في إعداد  السكر• 

 المربيات.

ل: محلول رطب من السكروز محول جزئيا  بواسطة التحليل المائي.•   السكر المحوَّ

 

 خضراوا ت محلية

دم، يحتوي بعض أنواع باإلضافة إلى العسل والفاكهة )مثل التفاح( التي تُستعمل كمكمل سكري منذ الق

الخضراوات على كمية كبيرة من السكر وتُستخدم كمادة أولية نستخلص منها السكر على شكل شراب 

 غالبا :

 االغاف األميركي الذي نستخرج منه شراب األغاف.• 

 الشمندر السكري.• 

 قصب السكر.• 

 جوز الهند.• 
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 (.   Maple syrupباإلنجليزية    )سكر القيقب وشرابه   القيقب • 

 النخيل )سكر وشراب النخيل من النسغ وسّكر وشراب التمر من الثمر(.• 

 النخيل السكري مثل جوز هند شيلي.• 

 ر الذي يحول النحل نكتاره إلى عسل.النبات المزه• 

 السورغو الذي نستخرج منه شراب السورغو.• 

 ي البرازيلي.اليقطين السكر• 

 

 الجزيئا ت المحلية
باإلضافة إلى السكر، ثمة جزيئات طبيعية واصطناعية تتمتع بقدرات محلية. ومن هذه الجزيئات الطبيعية 

ومن  (.ينات )الثوماتين والمابينلين(، الهيتيروزيدات )الستيفياالمنشأ األحماض األمينية )الغليسين(، البروت

 الجزيئات االصطناعية ثنائي الببتيدات )األسبرتام(، والسولفامات )بوتاسيوم األسيسولفام(...

 

 ماذا عن المحليا ت؟
ناع يقرر عدد كبير من الناس االمتناع عن تناول السكر ألسباب مختلفة. لكنهم ليسوا مضطرين إلى االمت

عن التمتع بالنكهة الحلوة وذلك بفضل المحليات. ثمة محليات غلوسيدية )السكارين والكسيليتول( وأخرى 

 بروتينية )األسبرتام والغليسين(، باإلضافة إلى المحليات النباتية )الستيفيا والدبس(.

 

مرة من  300بنحو  يُستعمل السكارين منذ زمن، وهو مستعمل دوما . يتمتع السكارين بقدرة تحلية أكبر

مليغرام من  5.2السكر العادي. وال تحتوي قطعة السكارين على السعرات الحرارية )إال أنها تضم 

غرامات. أما األسبرتام، الذي يتألف من الفيتيالالنين وحمض  5الصوديوم( وتعادل قطعة سكر بوزن 

ة، فضال  عن أن قدرته على التحلية األسبرتيك، فيُعتبر المحلي األكثر استعماال . ال يخلف أي نكهة مرّ 

 مرة.  180تفوق قدرة السكاروز بنحو 

 

 على علب المشتجا ت

في المعلومات الغذائية على علب المنتجات يشير المصطلح سكر إلى كل أنواع السكريات المحلية 

 )وخصوصا  الفروكتوز، والسكروز، الغلوكوز، والمالتوز، والالكتوز(.

 الدماغ ياكل عادة قبلنا !!! . مما يرفضه العقل البشري... الن..أسباب تجعله مضرا   10

 

 ال يحتوي السكر المضاف على أي مواد مغذية أساسية، فضال  عن أنه مضر باألسنان..1

 يحتوي السكر المضاف على كمية كبيرة من الفروكتوز، ما قد يحّمل الكبد عبئا  إضافيا .. 2

 طا  أن يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.من الممكن لتحميل الكبد عبئا  مفر. 3

 قد يسبب السّكر مقاومة اإلنسولين، ما يُعتبر خطوة أولى نحو المتالزمات األيضية وداء. 4

 السكري.    

 قد تتحول مقاومة اإلنسولين تدريجا  إلى داء سكري من النمط الثاني.. 5

 قد يسبب السّكر السرطان.. 6

 نات والدماغ، للسكر تأثيرات فريدة في تعزيز الدهون.بسبب تأثيره في الهرمو. 7

 بما أنه يطلق كمية كبيرة من الدوبامين في الدماغ، يُسبب السكر إدمانا .. 8

 يُعتبر السكر من أهم العوامل المسببة للسمنة لدى األوالد والبالغين كليهما.. 9

 لقلب.. ال الدهون... بل السكر يرفع نسبة الكولسترول ويسبب مرض ا10

 معلومات اضافيه 

يتوافر أيضا  شراب نسغ الكيتول. يُعتبر هذا الشراب قريبا  جدا  من شراب القيقب، إال أن طعمه أكثر حدية 

 ويبدو أقرب إلى شراب القيقب. 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 سكر الومشدر السكري
ني سكر الشمندر السكري أبيض بطبيعته، في حين أن لون سكر القصب يتراوح طبيعيا  بين األسمر والب

 بسبب أصباغ ال تتوافر إال في هذا القصب.
 

اج وهي نت سكر الطعامالسكر مادة تنتمي إلى فئة من األطعمة تعرف باسم المواد الكربوهيدراتية وأشهرها 

في النباتات، وكثير منها يتم استخدامها في الغذاء. وهي  الغذاءللتركيب الضوئي الذي هو عملية صنع 

كروز من بنجر السكر، الكربوهيدرات، ويتألف من الكربون والهيدروجين واألكسجين ويستخرج الس

 .وقصب السكر، ويستخدم على نطاق واسع كمادة محلِّية

توجد السكريات في أنسجة معظم النباتات، ولكن موجودة في تركيز كافي الستخراجها بكفاءة عالية فقط 

 جنوب آسياالذي يتم زراعته في المناطق الحارة في  وقصب السكرفي قصب السكر وبنجر السكر 

مع إنشاء  عشرالقرن الثامن منذ العصور القديمة. حدث توسع كبير في إنتاجه في  وجنوب شرق آسيا

أصبح السكر  واألمريكتين. وكانت هذه هي المرة األولى التي جزر الهند الغربيةمزارع قصب السكر في 

 .لتحلية األطعمة العسلمتاحا للعامة والذي كان قد سبق إلى االعتماد  على 

إنتاج السكر غير مجرى التاريخ البشري في نواح كثيرة، وأثر على تشكيل المستعمرات واستمرار 

تقال إلى العمل بالسخرة وهجرة الشعوب والحروب بين الدول للسيطرة على نسبة السكر في العبودية واالن

 .دوأثر على التركيبة العرقية والهيكل السياسي للعالم الجدي القرن التاسع عشرالتجارة في 

كجم  24. والشخص العادي يستهلك حوالي 2011من السكر في عام  طنمليون  168أنتج العالم حوالي 

 سعرة حرارية 260كيلوغرام في البلدان الصناعية(، أي ما يعادل أكثر من  33.1)من السكر سنويا  

 .غذائية للشخص الواحد في اليوم

 

 صشاعة السكر تاريخيًا

 السكر في العصور القديمة

نتشر للمناطق و من ثم ا خليج البنغالمنذ األلف الثامن قبل الميالد على ضفاف  قصب السكرعرف نبات 

ق.م. أشرف جنود  327ومنذ عام  .(جنوب الصين - الهند الصينية - ليزياما - اندونيسيا) المحيطة به

واستفادوا من خبرة السكان المحليين في عصر  الهندمزارع قصب السكر في على  اإلسكندر المقدوني

 .نبات القصب وتكثيف العصير وبلورته و لكن كان يستعمل على أنه من انواع العالج و ليس طعاما  

 

 ر الرسطى و الثرر  الزراعية في الدولة اإلسالميةالسكر في العصر

و  -بصورته في ذلك الوقت كمعجون لزج شبه بلّوري ذو فوائد طبية -و من ثم عرف العرب السكر 

تمكنوا من توسيع زراعته على امتداد الدولة اإلسالمية بنظم ري ثورية فتغلبوا على عائق الشروط 

ل مصانع تكرير السكر و التي ارتقت بجودة المنتج. و قد عرفت المناخية لزراعة القصب. و تم بناء أو

أوروبا السكر بمفهومه الحديث من االحتكاك بالحضارة اإلسالمية في صقلية و قبرص و األندلس في 

الميالدي. و كان اول تسجيل معروف للسكر باللغة اإلنجليزية في أواخر القرن  التاسعو  القرن الثامن

واصفين الثالث عشر عندما كان الفرسان الصليبيون يعودوا لبالدهم و معهم ما أطلقوا عليه "الملح الحلو" 

 ."إياه بأنه "أكثر البضائع قيمة و أهمية الستخدام اإلنسان و صحته

 

 مرحلة االنتوار في أوروبا

و منذ القرون الوسطى كان السكر يشكل حجر أساس في اقتصاديات أوروبا كسلعة غالية ال تصنع محليا 

التي كانت تستورد السكر كمنتج  البندقيةتدور حولها صراعات االحتكار و التجارة. فالحقا، استطاعت 

بتصنيع السكر من مواد خام مستوردة و أسست الحتكار تجارة السكر في أوروبا، و  اإلسكندريةنهائي من 

لكن هذا االحتكار لم يدم طويال ؛ حيث تمكن مستكشفين من البرتغال في بداية القرن السادس عشر بالعودة 

في ذلك القرن. ثم وصل  أوروبامن الهند حاملين الذهب حلو المذاق لتصبح عاصمة صناعة السكر في 

السكر ألسواق فرنسا، و في عهد لويس الرابع عشر كان يمكن شراء السكر بالرطل. و بحلول القرن 

سطى في أوروبا. و ارتبطت صناعة السكر الثامن عشر، كان السكر أصبح في متناول الطبقة العليا و الو
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في أوروبا بتجارة العبيد كونهم عمالة رخيصة تتحمل مشقة هذه الصناعة التي تتطلب مجهود كبير، 

الرتباط زراعتها بالمناخ الحار و صعوبة نقل المواد الخام لثقلها و طرق العصر و التكثيف، فكانت أفريقيا 

روبا كمصدر العبيد االول لصناعة السكر في مشهد مشابه لحالة أو ألرستقراطيبمثابة الحل السحري 

 .العبيد الذين ُجلبوا ألمريكا الستغاللهم في زراعة القطن بعد عدة قرون

 

 الكثيف و نقل الصشاعة لألمريكيتين اإلنتاجمرحلة 

رة م/ قام كريستوف كولومبوس خالل رحلته الثانية بنقل نبات قصب السكر إلى القا 1493في عام /

م/ في الواليات المتحدة  1747الجديدة. لكن صناعيا  بدأ إنتاج السكر من القصب ألول مرة عام /

 سكر خاماألمريكية. صناعة السكر بقيت في القرن السابع عشر أكثر ازدهارا  في القارة الجديدة حيث أنتج 

وبنفس الفترة استطاع عالم ألماني  -فيها ومن ثم شحن بحرا  إلى أوروبا لتكريره ومن ثم استهالكه. 

التي انتقلت زراعته إلى أوروبا خالل  الشوندر السكريالحصول على السكروز)السكر األبيض( من نبات 

 .التي كان يزرع فيها لتحضير أنواع السلطة -موطنه األصلي  - من بالد الشام الحروب الصليبية

 

 سكر الطعام

 ، وهي المادة المفضلة لإلنسانسكروزسكر الطعام لفظ متداول لإلشارة إلى المادة التي اسمها العلمي 

كما يستخرج من  العالمفي المناطق الحارة من  قصب السكرللتحلية. يستخرج السكر بشكل أساسي من 

التي تسخدم كذلك  الفواكهفي المناطق الشمالية الباردة باألضافة إلى وجود أنواع من سكر  بنجر السكر

بالنسبة  الممنوعاتلسكر بحذر حيث أن السكر من المختلفة. ينبغي التعامل مع ا الحلوياتللتحلية وصنع 

 .بشكل خاص السكريلمرضى 

 

 عملية التصشيع الحديثة ومراحلها

مع أن بداية عملية التصنيع الحديث للسكر كانت في القرن الثامن عشر، لكن شهدت هذه الصناعة طفرة 

التي سمحت بإنشاء خطوط إنتاج  تكنولوجيا التحكم اإللكتروني الحديثقوية في العقود السابقة مع تطور 

، كما ذات عمالة متوسطة والتي تعمل بكفاءة عالية لتسمح بإنتاج كثيف رخيص التكلفة بنسبة فقد بسيطة

ا  كمية كبيرة من والتي توفر أيض ثاني أكسيد الكربونأنها عملية نظيفة غير ملوثة للبيئة أو باعثة لغاز 

 العلفالمنتجات الفرعية الناتجة عن عملية التكرير والمستخدمة في تطبيقات أخرى كثيرة مثل صناعة 

 .إلخ...السمادر وومواد التخمي والخل األبيض والكحل ودبس السكر

 :و فيما يلي مراحل التصنيع

بعد أن يتم وزن كمية القصب أو البنجر وأخذ عينة لتحليل جودة المحصول، يمر المحصول في خط 

يتحول النبات لمادة ليفية ويظهر قلبه المليء  اإلنتاج على مرحلة الغسيل فالتقطيع و التشريح حتى

 .بالسكروز

تغذي أزواج من البكرات القصب المقطع على سيور إلى سلسلة من المطاحن، يتكون كل مطحن من ثالث 

ثلثي، فيتم طحن القصب في كل مطحن مرتين. و مؤخرا  تم تطبيق طريقة بكرات كبيرة مرتبة في شكل م

االنتشار الستخالص العصارة حيث ينتشر العصير في الماء ليضخ في المطاحن ولتتبقى مادة ليفية شبه 

 .جافة تستخدم كعلف للحيوانات أو كوقود للغاليات أو في صناعة الورق

ارة و الكلس إلزالة الشوائب والطين، وتصب العصارة الصافية و تتم معالجة العصارة الخام بإضافة الحر

 .خارجا

تتم تنقية العصارة الموحلة تحت ضغط منخفض، فتتم إعادة العصارة في التدوير و استخدام الوحل كسماد 

 .لألرض الزراعية

يتم تكثيف العصارة بتبخير معظم المياه تحت ضغط منخفض في سلسلة من األوعية المتصلة تسمى 

يغلي عند درجة حرارة أقل تحت الضغط المنخفض فيتم توفير الحرارة و  الماء :"المبخرات". ملحوظة

 جودة المنتج

اويات ضخمة حتى يتم % منها مادة صلبة اآلن( تحت ضغط منخفض، و لكن في ح70يتم غلي العصارة )

 تركيز العصارة للدرجة المرغوبة، و يتم إطالق البلورات ذات الحجم المحدد مع المتبقى من الماء
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لعزل البلورات. ويؤخذ السائل األسود المحيط  طرد مركزيتتم إدارة خليط البلورات والماء في أجهزة 

 بالبلورات ليتم غليه و تكرار هذه العملية مرتين للحصول على أفضل نتيجة. 

 .ويستخدم هذا السائل المتبقي في صناعة الكحل

 .في تيار هواء دافئ، ثم يتم تبريده بالهواء الجاف حتى تتم تعبئته يتم تجفيف السكر الخام بتمريره

 

 أنراع السكر

محلول بني مائل إلى اللون األسود وينتج من تكرير قصب السكر ):الموالسسكر أبيض مع )  :سكر بني

 .وسكر البنجر

 .القصبالمأخوذ من : القصبسكر 

 .الفاكهةالسكر الذي يتواجد بشكل طبيعي في  :الفاكهةسكر 

 .الشعيريتم الحصول عليه من  : الشعيرسكر 

 .البنجرالسكر الذي يتم الحصول عليه من  :البنجرسكر 

 .من السكر األبيض كريستاالتعبارة عن  :الخروعر سك

 .البلحهو السكر الذي ينتج من :البلحسكر 

 (الفركتوز) سكر الطعام

وأكثرها حالوة بين جميع أنواع السكريات الطبيعية  السكريات الصناعيهيسمى أيضا  الفيولوز، وهو من 

   .الذرهو  والسكروز المالتوز)ومنها 

 الجلوكوز

 .النباتاتوبعض  والعسل الفواكهالتي تتواجد في  الطبيعية سكرياتالمن 

 

 الدول المنتجة

 .وتايالند، الصين، االتحاد األوروبي، الهند، البرازيلهم  2011أكبر خمسة منتجين للسكر في العالم عام 

، والهند. أسترالياالدول المصدرة للسكر في نفس العام هي البرازيل، وتأتي بعدها بكثير تايالند،  وأكبر

 .وإندونيسيا، الواليات المتحدة األمريكيةوأكبر مستوردين للسكر هم االتحاد األوروبي، 

 

 

 (طن متر 1000المشتجة للسكر )لكل  أكبر الدول                

 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 الدولة

 35,750 38,350 36,400 31,850 31,600 البرازيل 

 28,300 26,650 20,637 15,950 28,630 الهند 

 16,740 15,090 16,687 14,014 15,614 االتحاد األوروبي 

 11,840 11,199 11,429 13,317 15,898 الصين 

 10,170 9,663 6,930 7,200 7,820 تايالند 

 7,153 7,110 7,224 6,833 7,396 الواليات المتحدة 

 5,650 5,495 5,115 5,260 5,852 المكسيك 

 4,800 2,996 3,444 3,481 3,200 روسيا 

 4,220 3,920 3,420 3,512 4,163 باكستان 

 4,150 3,700 4,700 4,814 4,939 أستراليا 

 39,474 37,264 37,701 37,913 38,424 األخرين

 168,247 161,437 153,687 144,144 163,536 المجموع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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 :والسعرات الحرارية لكل نوع أنواع السكر، والمقدار المناسب   جدوال  يبين مقدم لكنفيما يلي 

  

 

 

وفي الختام ناتي بخبر جديد وهام , بالرغم من انه ليس بالجديد فعال , النه معروف بامريكا والدول 

االوربية وخاصة في المانيا منذ عدة سنوات , والتي اصبحت تنتج مااليقل عن عشرين نوعا من منتجات 

 المختلفة المنزوعة  من سكر الحليب الالكتوز .  االلبان

 

 منزوع سكر الحليب ! حليب تنتج االن ايضا السعودية  البان المراعياما في العالم العربي فان شركة  

من  النوعتنتج هذا ي تال العربيةبكل الدول    )وهللا اعلم(  الوحيدة الشركة  وهي; اسم الحليب الكتو فري 

  .ظ الحليب لحسن الح

 واليكم بعض المنتجات الغذائية المصنعة من حليب منزوع سكر الالكتوز

 

 

   

 

 

 

 

 السعرات الحرارية النوع
المقدار المناسب للوزن 

 المثالي

المقدار المناسب أثناء اتباع 

 نظام غذائي

 السكر األبيض

سكر المائدة ويصنع من 

قصب السكر أو من بنجر 
 السكر

نوعية السكر المحتوي 
 عليه الجلوكوز

  

  
جم  5الملعقة الصغيرة 

 سعرة حرارية 20= 

 أو أقلملعقة  2 مالعق 3

 السكر البني

ويصنع من قصب السكر 
لكنه يكون أحد مراحله 

األولية قبل تكريره، وهو 
أكثر فائدة من األبيض 

لوجود نسب من الحديد 
والكالسيوم والماغنسيوم 

 والبوتاسيوم

  

 نوعية السكر المحتوي عليه الجلوكوز
  

 فائدةنفس السعرات الحرارية للسكر األبيض، وينصح به فقط ألنه أكثر 

العسل األبيض أو عسل 

 النحل
وله من الفوائد  الطبيعي

الغذائية ، الكثير فهو 
يحتوي على المعادن 

واألمالح واألحماض 

الدهنية والبروتينية 
 المفيدة للجسم

 نوعية السكر المحتوي عليه الفركتوز -

اسب يوميًا هو يعطى تقريبا نفس سعرات السكر األبيض لذا فالمقدار المن -

 المقدار المذكور أعاله
لسهولة امتصاصه واالستفادة استخدامه كبديل للسكر مناسب لمرضى السكر  -

 الجسم دون وجود األنسولين كمحفز يمنه ف
لغير مرضى السكر ممن ال يجب عليهم استخدامه كبديل للسكر تناول ملعقة   -

 ئدهواحدة صباًحا لالستفادة من فوا

سكر الفركتوز سكر 

 الفاكهة
هو السكر الموجود في 

كل الفواكه عدا العنب 

 والتمر
  

يستخرج من الفاكهة في 
 صورة صناعية

 يعتبر بديل جيد وصحي للسكر العادي لمرضى السكر  -
يعطي نفس السعرات الحرارية لذا فالمقدار المسموح هو نفسه وال يصلح   -

 العادي بالنسبة لغير مرضى السكركبديل للسكر 
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Main Stages Of Production 

http://www.fsc.com.fj/main_stages_of_production.htm 
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ضبط 
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GND1-4067990:  
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 .بوابة مطاعم وطعام.11

 بوابة الكيمياء .12

 بوابة طب .13

 يةبوابة كيمياء حيو .14

 

 المزيد في مجلة بالعربي. 15

http://www.weziwezi.com/news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/-%8A%D8%A9 

WebMD. 2016 .Lactose Intolerance – Exams and Tests.16 

-.and-exams-intolerance-disorders/tc/lactose-http://www.webmd.com/digestive

17.tests   

http://www.sotaliraq.com/womens-5.world.php?id=18213#ixzz4B9vGmKWY
http://www.sotaliraq.com/womens-5.world.php?id=18213#ixzz4B9vGmKWY
http://www.fas.usda.gov/htp/sugar/2011/Nov2011sugar.pdf6
http://www.fsc.com.fj/main_stages_of_production.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D9%83%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sugars
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
https://ar.wikipedia.org/wiki/Integrated_Authority_File
http://d-nb.info/gnd/4067990-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/National_Diet_Library
https://ar.wikipedia.org/wiki/National_Diet_Library
http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00570229
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85_%D9%88%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://www.weziwezi.com/news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/
http://www.weziwezi.com/news/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8/
http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/lactose-intolerance-exams-.and-17.tests
http://www.webmd.com/digestive-disorders/tc/lactose-intolerance-exams-.and-17.tests
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***** 
 

 :ابعًار

 بصمت وإخالصلطبيب األلماني اإلنسان الذي خدم ا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطبيب روبرت نويديك ـ أرشيف

 2016يونيو / حزيران  02الخميس 

الطبيب اإلنسان، الذي عمل لنصرة المستضعفين  "روبر ت نريديك"،الطبيب األلماني توفي 

 التي قامت من أجل مساعدة مؤسس منظمة "القبعات الخضراء"  ، العالموالمرضى في 

عمر يناهز السابعة  بر عملية جراحية أجريت له في القلإث، على نالالجئين السوريي

 .وذلك في المستشفى الجامعي بمدينة بون بألمانيا ,والسبعون عاما  

ويعتبر كما "كاب أنامور" للمساعدات اإلنسانية الدولية،   "نويديك" مؤسس منظمة ويعتبر 

أوروبا وكان متواجدا  بكل "نويديك" في مقدمة مؤسسي منظمات اإلغاثة الدولية في ألمانيا و

 .بلد يعاني شعبه من اضطهادات وحروب داخلية وخارجية

وقد تواجد في سورية وقام بتأسيس مستشفى ميداني بمنطقة إعزاز بريف حلب شمال سورية 

بدون متطوعين  لمساعدة أهالي تلك المنطقة ومعالجتهم وكان يعمل ضمن منظمته أطباء 

كما اشترى سفينة كانت تجوب مياه البحر  .الالجئين وغيرهم وذلك للمساهمة بمساعدة أجرة 

 .األبيض المتوسط إلنقاذ الالجئين من الغرق

https://phiscience.co/nova/articles/p=302
https://phiscience.co/nova/articles/nutrition
https://phiscience.co/nova/articles/nutrition
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يشار إلى أن الكيان الصهيوني وضع "نويديك" ضمن الئحة المعادين للصهيونية ألنه كان 

متواجدا  في غزة وبالضفة الغربية، ولقي كتابه الذي وضعه عن فلسطين وطموحات الشعب 

صدى واسعا  لدى خبراء السياسة في ألمانيا وأوروبا   "لن أبقى صامتاً"  بعنوان لسطيني الف

 .شرح من خالله معاناة الشعب الفلسطيني في مقدمتهم أهالي غزة

نويديك" صحافي وطبيب وعالم دين وعضو بمجلس شورى حقوق اإلنسان „  وللعلم فان

 .الدولية التابع لألمم المتحدة وعضو مؤسس لمحكمة الجزاء

***** 
 

  :خامسًا
 مساهمة د. أحمد حلواني *  : حلب الشهباء في مرآة التاريخ:

 

 
 

 

من المعروف أن تكّون المدن يعّد من أهم مراحل التطور الحضاري في تاريخ البشرية، وقد 

أخذت المدينة مكانة هامة في تطور الحياة بمختلف أشكالها سواء المعرفية بما فيها التعليمية 

الصناعية والتجارية والسياسية، كما شكلت تطورا كبيرا في الحياة االجتماعية من القبيلة  أو

والعشيرة وصوالَ إلى المدنية بمفهومها االجتماعي الواسع مع بروزات عائلية وتكتالت 

 مهنية أخدت طابع التنظيمات النقابية في العصر الحديث.

القرن العشرين الماضي تماشى مع مفهوم كما برز مفهوم جديد في المدينة مند بدايات 

الحداثة  في مجال مدن المعرفة تبنّت فيه مدن في القارتين األوروبية واألمريكية مفهوم 

التنمية القائمة على المعرفة وتمكنت من إحداث تغيّرات جذرية حيث تخطّت مرحلة 

والتغذية المرتجعة  االطروحات والنظريات إلى مجال الممارسة والتطبيق والتحليل والتقييم
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أكتوبر  – 381/-عالم المعرفة  –في تصويب المسار )وفق مقدمة المترجم في مدن المعرفة 

2011. ) / 

قد أكد أن التحّول إلى  <مدن المعرفة المذكور>كان )فرانشيسكو كاريللو( في كتابه لئنو

لتخلي عنه فقد أكدت االقتصاد المعرفي أو التنمية المستندة على المعرفة خياراَ ال يمكن ا

مسيرة تكّون المدن العربية واإلسالمية منذ قيام الدولة العربية اإلسالمية أن البنية المعرفية 

هي من أهم مكونات المدينة، و أن المسجد )الجامع( والقلعة وقصر الحكم والمحكمة 

 ناء المدن.والمساحات والحدائق الفسيحة هي من المكونات األساسية لب والكتاتيبوالمدارس 

يحدث في سورية من تدمير  مدن بالد الشام وفق هذه األسس والمكونات، وأمام ما تشّكلت

إضافة إلى المدن  وادلبيحدث في حمص ودير الزور وحلب  والسيما ما ،مدنها لمكّونات

وجسر الشغور والقامشلي  النعماناألصغر سواء في درعا أو الرقة وتلبيسة والرستن ومعرة 

ونظراَ للمكانة الهامة والكبيرة التي تمثّلها مدينة حلب الشهباء فقد  ،وغيرها وعين العرب

آثرت التوقف عندها تعريفاَ بمكوناتها أمال في حّث الجهات صاحبة القرار عالميا في إنقاذ ما 

 يمكن إنقاذه من هذه المدينة ذات العراقة العميقة .

 

 :يقول الشاعر

 

فت عنك العال والظرف و األدباخلّ   وإن خلقت لها إن لم تزر حلبا  

 لو أنصف العرب األحرار نهضتهم  لشيّدوا لك في ساحاتها النصبا

في عنوانه حلبا يكتُبلراح  عن مفاخرة ِسْفراَ لو ألّف المجد     

   

حلب على سبع ربوات في وطأ من األرض تتوفر فيه سعة المكان، وخصوبة التربة،  ُشيّدت

الك العبور، ولعل في عراقتها ما جعلها غنية باآلثار، فبعد أن وتواصل الطرق للقوافل ومس

تناولتها أيدي الفاتحين على مدى العصور وخرابها مع الالذقية وأفاميا جّراء زالزل 

وحروب، عادت إلى العروبة واإلسالم على يد أبي عبيدة بن الجراح وعياض بن غنم ضمن 

جل ألهلها وذكائهم في حسن تصرفهم من أجل مصالحة مسجلة تعد عمالَ سياسياَ تاريخياَ يس

األمان وحفظ األنفس والممتلكات واألموال واألوابد ذات التاريخ العريق الحافظ للذاكرة 

 واألصالة والقدرة على العمل.

وإذا كانت قبيل اإلسالم بلدة ثانوية لوقوعها بين مدينتين هامتين وكبيرتين في مجاالتها  

نطاكية في الغرب الشمالي لسورية وقنسرين، فقد لمع نجمها مع الدينية والعسكرية هما أ

تطور العصر اإلسالمي بتواصلها مع الموصل في شمال بالد الرافدين وصوال إلى 

الحمدانيين والمرداسيين بالرغم من تعرضها للخراب من قبل الروم البيزنطيين حين 

 نهب بيوتها. انتصارهم على الحمدانيين والمرداسيين  وتدمير أسوارها و

لكن حلب عادت إلى مركز القيادة في مواجهة الغزو الصليبي، فتحولت إلى قلعة لحماية 

الثغور الشامية، خاصة بعد وصول الصليبين إلى أنطاكية والّرها، لكن حلب لم تنج من 

للهجرة حيث خلّفها قاعاَ صفصفاَ )ركاما(  مدمرة. وبحكم حيوية  658اجتياح التتار لها عام 

لها استطاعت أن تعيد الحياة إليها خالل قرن واحد فقط حققت خالله استرجاع مكانتها أه

 وقوتها.

ومع قدوم المماليك ومن بعدهم العثمانيين في القرن العاشر للهجرة تداخلت األجناس 

واألعراق في المجتمعات اإلسالمية، األمر الذي انعكس على حلب التي أصبحت خالل الحكم 
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ة كبيرة تصل من الغرب إلى البحر المتوسط عبر خليج االسكندرونة وإلى العثماني والي

والية ديار بكر من المشرق، ولواء حماه من الجنوب، ووالية سيواس من الشمال في 

 األناضول، بحيث أصبحت ثغرا إسالميا هاما تلي القسطنطينية وسالونيك مرتبةَ وكبراَ. 

ناخ معتدل وطرق تواصل مريح على محيطها فتحولت حلب بفضل مكانتها الطبيعية من م

وسمعة علمائها إلى وجهة طالب العلم والمعرفة مع حرص كبار العلماء على القدوم إليها 

رغبة في العطاء واالستزادة، فمن العلماء اللذين أّموها أحمد بن حنبل، وشيخ اإلسالم أبو 

الكبير أبو الطيب المتنبي،  داوود، وأبو نصر الفارابي، وابن خالويه، إضافة إلى الشاعر

األمر الذي جعل مدارسها منارات للبالد اإلسالمية كلها، حيث بلغ عدد مدارسها حوالي 

ثالثمائة مدرسة مع دور القرآن والحديث والمساجد، ومن مؤرخيها أبو الطيب اللغوي 

د )طبع في المعه صاحب كتاب مراتب النحويين، والهروي أبو حسن صاحب كتاب الزيارات

هجري، وصاحب كتاب )األعالق الخطيرة في ذكر  611المتوفي سنة  .الفرنسي بدمشق(

هجري إضافة  684أمراء الشام والجزيرة( محمد بن علي الحلبي )ابن شداد( المتوفي سنة 

إلى ابن الوردي وابن الطقطقي، وابن الشحنة، وعمر الشماع الحلبي، وابن أبي طي المتوفي 

 ف عشرة كتب في التاريخ أولها معادن الذهب في تاريخ حلب.هجري الذي ألّ  630سنة 

لهذه المدينة كتبا  صنّفوااهتمام المؤرخين الذين  لقِيتْ ونظرا للمكانة التي مثّلتها حلب فقد  

 كبيرة منها: 

 بغية الطلب في تاريخ حلب البن العديم )تحقيق د.سهيل زكار( -1

عديم )تحقيق د.سامي الدهان في طبعته األولى وكتاب زبدة الحلب في تاريخ حلب البن ال -2

 ود.سهيل زكار في طبعته الثانية(

 هجري  483وتاريخ حلب للعظيمي المتوفي سنة  -3

ومعادن الذهب ليحيى بن حميدة الحلبي بن أبي طي )وفق السخاوي في اإلعالن بالتوبيخ  -4

 لمن ذم أهل التاريخ(

 والكواكب المغنية )لسبط بن العجمي( -5

 والزبد والضرب في تاريخ حلب )البن الحنبلي(  -6

 نهر الذهب في تاريخ حلب )لكامل الغزي( أعادت نشره دار القلم بحلب  -7

 أعالم النبالء في تاريخ حلب الشهباء، لراغب الطباخ  -8

التاريخ الطبيعي لحلب )طرائف النديم في تاريخ حلب القديم( من تأليف الطبيب  -9

 م وأعادت دار القلم طبعه 1768رسل المتوفي سنة  البريطاني باتريك

في تاريخ حلب ترجم فيه  الحببوهو ذيل لدر  1017ومعادن الذهب للعربي المتوفي  – 10

 المؤلف ألعيان حلب في عصره.

 ’سنة في تذكرة األخبار عن اتفاقات األسفار. ةثمانمائيقول إبن جبير قبل أكثر من  

تعالى، بلدة قدرها خطير، وذكرها في كل زمان يطير، خطّابها ذكر مدينة حلب، حرسها هللا  

من الملوك كثير ، ومحلّها من التقديس أثير، فكم هاجت من كفاح، وُسلّت عليها من بيض 

، معدومة الشبه والنظير في القالع، تنّزهْت االرتفاعالصفاح، لها قلعة شهيرةُ االمتاع، بائنة 

منحوتة األرجاء،  ة كبيرة، ومائدة  من األرض مستديرةحصانة أن تاُلم أو تُستطاع، قاعد

موضوعة على نسبة اعتدال واستواء، فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها، وأبدع كيف شاء 

تصويرها وتدويرها ،عتيقة في األزل، حديثة وأن لم تزل، طاولت األيام واألعوام، وشيّعت 

في خبر كان، ونسخت ظرف الزمان الخواّص والعوام،. هذه حلب، كم أدخلت من ملوكها 
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بالمكان، أتت اسمها ، فتحلّت بزينة الغوان، ودانت بالغدر فيمن خان،  هيهات هيهات يهرم 

شبابها!، ويُعدم ُخطّابها،، ويسرع فيها بعد حين خرابها،، وتتطّرق جنبات الحوادث إليها، 

  .225صفحة  1980 حتى يرث هللا األرض ومن عليها. رحلة ابن جبير، دار صادر، بيروت

مكانتها خالل الحكم العثماني وظهر فيها أعالم طالبوا بإعطاء  ُعلوولقد استمرت حلب في 

البالد العربية حكمها الذاتي و احترام لغتها وثقافتها العربية في مواجهة التعصب التركي 

بي الذي قاده حزب االتحاد والترقي وكان من أشهرهم عبد الرحمن الكواكبي صاحب كتا

 )طبائع االستبداد و أم القرى(، كما قادت حركة المقاومة ضد االحتالل الفرنسي فخرج منها 

قادة كبار برزوا في المجالين العسكري و السياسي منهم سعد هللا الجابري و ابرهيم هنانو 

الذي قاد الثورة السورية من جبل الزاوية حيث كانت محافظة ادلب تتبع والية حلب كما قاد 

في سورية فشاركوا من خالل حزب الشعب والحزب  يالديمقراطسيوها العمل السياسي سيا

طليعة العمل السياسي في سورية وبرز منهم  لذين كانا يشكالن الكتلة الوطنيةالوطني ال

رشدي الكيخيا الذي تولى رئاسة المجلس النيابي السوري وناظم القدسي الذي تولى رئاسة 

الدولة العربية المتحدة بين ن الجابري الذي تولى رئاسة الجمهورية السورية وإحسا

 ورية العربية المتحدة واليمن.هالجم

إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى تجمعهم من مختلف الطوائف واألعراف الهوية 

السورية المخلصة في بناء دولتهم الجديدة منهم ليون زمريا وميخائيل ليان وحسن جبارة 

وحسني الزعيم الذي قام بأول انقالب عسكري في  وعبد الوهاب حومدوعبد الرحمن الكيالي 

 سورية  وتولى رئاسة الجمهورية فيها.

يبرز اسم  أنها المدينة العربية التي عرفت الطباعة، فإلى داللة ،وإذا انتقلنا إلى الجانب األدبي

ت المرات دواوين شعره عشرا طُبعتالذي  ،الشاعر السفير ،الشاعر الكبير عمر أبو ريشة

 وكان لشعره صداه الواسع في جميع أنحاء البالد العربية.

وعبد هللا  هنداوي وعبد الرحمن عطبةالخليل  شكيب الجابري وكما يبرز أسماء األدباء 

إضافة الى الموسيقي الشيخ  وأديب نحوي وجورج سالموعبد الكريم األشتر  يوركي حآلق 

مطربين الذين قدموا التراث الغنائي األصيل، بكري كردي والفنان الكبير صباح فخري وال

، دون أن ننسى صاحب الموسوعة الكبيرة خير الدين األسدي محمد خيري وصبري مدلّل

وآل المراش فرنسيس وعبد هللا  التي طبعها بجهد علمي كبير معهد التراث في جامعة حلب،

 وأيضا رائد الفضاء السوري األول اللواء محمد فارس. وميريانا،

بحكم موقع حلب فقد تحولت إلى عقدة مواصالت تجارية بين بالد الشام والعراق وتركيا و

لكنها بفضل حيوية شعبها تحولت إلى مدينة صناعية وال سيما في النسيج القطني واحتضنت 

مهرجانا  سنويا  كبيرا  هو  مهرجان القطن والمنتجات القطنية التي حّولتها الصناعات 

لى منسوجات ذات شهرة عالمية، إضافة إلى مدينة طبية لصناعة األدوية النسيجية الحلبية إ

مع إقامة مدينة صناعية كبيرة حولت وبعض المعدات الطبية بالتعاون مع شركات عالمية 

 حلب إلى عاصمة صناعية واقتصادية لسورية بحيث اعتبرت العاصمة الصناعية السورية.

ا في مدينة حلب،  فمن العمارة ذات الطراز وإذا أردنا أن نتحدث عن العمارة وتطوره

المغطاة والمتخصصة الطويلة أو بعمارتها  بأسواقهااإلسالمي سواء بقلعتها الشهيرة أو 

الكبيرة وال سيما في المساجد بحيث يقع المسجد األموي في الصدارة،  والمدارس والكنائس 

ي سجلت في غالبيتها ضمن إضافة إلى الحدائق الفسيحة كحديقة السبيل المشهورة، والت

التراث اإلنساني من قبل اليونسكو وتم إبراز مزاياها وهندستها في اإلصدارات التي صدرت 
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المدينة وجامعتها  فومثقمع احتفاالت حلب عاصمة للثقافة العربية والتي ساهم بنجاحها 

 الرائدة وال سيما من كلية الهندسة ذات المرتبة األولى في سورية.

نزوح وتهجير  وليوم والعالم كله يشاهد ما أصاب حلب وأهاليها من تدمير وماّس واندثار وا

يقف الجميع مذهولين ومذعورين من الحالة المرعبة التي أوصلت حلب إلى  ،وضحايا كبيرة

متسائلين عن امكانية استرجاع الذاكرة الحلبية الى وضعها الطبيعي بدعم عالمي  ،هذا الحال

 عن التراث االنساني وحق أصحابها في الحياة الكريمة واالمنتجة.  من المدافعين

فبلد كحلب: فيه للعصافير تٌل، وللهوى باب، وفيه أٌم للطيور، وخان للعسل، وعيون للوادي، 

>أبواب وكفر للجنة، ودير للغزل، وباب آخر للسالمه، وبيت للفرح، مع باب هللا الواسع.

 كيف له أن يحترق!! وبلدات وقرى ومواقع تضّمها حلب<
 د. أحمد حلواني*

  أستاذ جامعي سوري 

 

***** 
 

 :  سادسًا
 الفيلسوف العربي  السوري مطاع الصفدي

العربي  المفكر  السادس من شهر حزيران الجاري  االثنين توفي يوم شهر رمضان المبارك ,  غرة عم

ا 87السوري مطاع الصفدي عن عمر يناهز   باريس .بفي منفاه االخير , عام 

 

 

ووفاء واجالال لهذا الفيلسوف الذي تلقيت على يديه في الستينات من القرن الماضي , في الثانوية المحسنية 

, ان في هيئة تحرير مجلة الشراع نفسناألبدمشق , اول دروس  علوم الفلسفة .....وتكريما لذكراه سمحنا 

, كتبه قبل وفاته  )نا  بعدم نشر المقاالت السياسية استثناء من موقف( ننشر له مقاال سياسيا قيما جدا   

 . بأسابيع

 طارق الزعين   

***** 
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 ”:القدس العربي“نعي 

توفي المفكر السوري مطاع صفدي، بعد مسيرة طويلة قضاها في مجاالت الفلسفة والصحافة، والكتابة.  

 متجوال  في قضايا األمة العربية وحامال  هموم المواطن العربي وتحدياته.

و ترأس تحرير مجلة الفكر العربي ” مركز االنماء القومي“. وأسس 1929لد صفدي في العام و

 ، وكتب فيها مقاالت في السياسة والفكر والثقافة.”القدس العربي“المعاصر، وعمل في 

لعب صفدي دورا  رياديا  في رعاية ترجمة العديد من أمهات الكتب الفلسفية والفكرية الى العربية، وفي 

 يئة المفاهيم واالشكاليات الفلسفية المعاصرة في المشروع الفكري الخاص به.تب

ومن التفاعل في فترة شبابه، أدبا  وفكرا  مع الفلسفة الوجودية، والربط بينها وبين حركة القومية العربية، 

لى انتقل صفدي الى االنكباب على فلسفة ميشال فوكو، والراهن من لحظات فكرية غربية، خصوصا  ع

 الساحة الغربية، ووصلها بالحادث عربيا ، هّما  وانتاجا  غزيرا .

وانتقل من االفكار البعثية االولى وبعد هذه المرحلة الوجودية إلى فلسفة ما بعد الحداثة وأصبح من روادها 

دد و ناشريها في الثقافة العربية. وصارت تهمين على كتاباته افكار ومصطلحات الفالسفة الفرنسيين الج

 مثل ميشيل فوكو وجيل دلوز جاك دريدا.

وحاول صفدي في مقاالته، التدقيق الفكري في اللحظة الحالية واحتماالتها الكارثية عربيا وعالميا، كما 

حاول صقل ملتقى القضايا التحررية المشرقية، وخصوصا الفلسطينية والسورية والعراقية، من موقع 

ة شيئا  كثيرا ، ويكسبها بسيرته ونتاجه مضمونا  حقيقيا  بلمسات تنويري عقالني نقدي تعني له العروب

 صنعت فرادته.

استراتيجية التسمية في نظام االنظمة ”، و”الثورة في التجربة”و  ،”فلسفة القلق“من ابرز كتبه،  

القدر وله اعمال روائية وقصصية، ومنها: جيل ”. نقد العقل الغربي: الحداثة ما بعد الحداثة”، و”المعرفية

 )رواية( ثائر محترف )رواية( اشباح أبطال )مجموعة قصصية(.

 واالن ناتي على المقال المذكورالذي يستحق القراءة والتمعن بكل جدارة  : 

  أمٌر عالمّي بإنهاء االستبداد العربي!
 

 مطاع صفدي

 

العالم يتغير. هل تسبق متغيرات المحيط هذه المرة متغيرات 

ربية اإلسالمية ُمْقِدمة على تمزيق خارطتها المركز، القارة الع

اإلستعمارية القديمة. كل الغرب المتخبط في حقبة النزع 

لرأسماليته المتهالكة، ال يدري بعد كيف يمكنه أن يتدبّر انفالت 

هذه الغارة من تحت يده، في الوقت الذي يعجز عن ابتكار شباب 

ي أن يدرك العقل الغرب آخر ما بعد شيخوخته المزمنة.

إمبراطوريته العسكرية عفا عليها الزمن، وطوُل التوّغل في 

دمار الشعوب األخرى، وأن قائدته العظمى أمريكا مشغولة 

برهان إمكانية البقاء لما بعد انسحاب خارطتها العسكرية عن 

نية، وجه ثلثّي الكرة األرضية، وأنه ال أمل كذلك ببقاء إمبراطورية أخرى بديلة للغرب موصوفة بالمد

تُفاخر بها بقية اإلنسانية وتُعّزي شعوبها الضعيفة باإلستتباع الطوعي لسلطانها الشفاف، لكن بعض الفكر 
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األوربي له رهان آخر معتمدا  على الفلسفة القائلة: أن الهيمنة المدنية ليس شرطها بقاء الهيمنة العسكرية، 

ية هو في قدرتها على ابتكار سلطتها المعنوية من بل األمر على العكس، فان امتحان األصالة للهيمنة المدن

ذاتها، ضدا  على كل قهر عنفي مادي. وقد ال يأتي هذا االمتحان من صميم المدنية الغربية الرافضة حتى 

اليوم تجاوَز شرنقتها العنصرية؛ هنا تأخذ الثورة العربية الوليدة زمام المبادرة فيما أنجزته حتى اآلن من 

علّق بإمكان إنتاٍج لقانونها ضدا  على مختلف الضرورات الواقعية المترّسخة في بنية تجارب مبدعة تت

مجتمعاتها وسلطاتها الحاكمة. فقد باشرت عصَرها المختلف بالبرهنة اليومية على أن للمقاومة المدنية 

 عنفَها اإلنساني القادر على دحض العنف الدموي الفالت من كل عقال أخالقي أو قانوني.

ال تتهاوى جميع عروش مرّكب االستبداد/الفساد، بين عشية وضحاها. لكن الثورة، بالحرف الكبير،  قد

أَفقدت هذه العروش حتى الثقة بقلعتها األمنية. فما يعنيه استنفاد أو استهالك الحل األمني هو أن الطغيان ال 

رية غاضبة، غير قابلة حماية له في محّصلة الصراع السياسي، الذي سوف تفرضه عليه قوى جماهي

أصال  لمنطق القوة، وإن كان يتهدد حياتها. ذلك أن الحل األمني ال يفقد جدواه عربيا  فحسب، بل ربما هي 

نهاية حقبة كونية كاملة من تراكم أشكال العنف في العالقات الدولية والمجتمعية الداخلية، تحت سطوة 

ه إقليميا  وعالميا  الليبراليةُ التي تصف نفسها بالجديدة، القهر االقتصادي الذي دأبت على تسويغه وتسويق

وهي في حقيقتها ليست سوى ردة عمياء إلى قانون الغاب، وإن كانت تتسمَّى بقانون السوق وحدانيا  

 فحسب.

االعتراف بأنه العصر اإلنساني للثورة، المتميزة بجمهورها الطليعي من الشباب، هو اليوم مفتاح الفهم 

جية دولتية على مستوى المعمورة، لم يكتبها أحد، إذ تنبع من تحوالت التاريخ الكوني عينه. إنه الستراتي

عنصر الشباب الذي يُمسك بزمام المبادرة، فهو المتحّسس أوال  بهزات الزلزال قبل تعميم انفجاراته. وقد 

ى من الشبيبة العاطلة عن اهتزت الشوارع الخلفية لعاصمة المال العالمي لندن بالموجات الغاضبة األول

العمل، والتي تحرمها سياسة التقشف من فتات المساعدات الحكومية التي كانت تبقيها على قيد الحياة. 

اتهمت الدولةُ الغاضبين بأنهم من العناصر الملونة الطارئة، لكن كشفت كاميرات بعض اإلعالم، أن 

لسمر؛ فأوربا )الرسمية( ترفض مقدما  التوقعات العنصر األبيض األشقر كان مخالطا  لزمالئه السود وا

االجتماعية حول الحراك الطالبي المنتظر مع العودة القريبة إلى الجامعات والمعاهد العليا في معظم مدن 

القارة العجوز، حيثما سينتقل الرد على الجولة الجديدة ألزمة االقتصاد المالي االفتراضي، من أوساط 

لين، إلى جماهير الشعب، بدءا  من الطالئع الطالبية التي سترافقها النقابات العمالية الساسة والخبراء الفاش

منذ البداية، مما يجعل هذه اإلنتفاضة مختلفة عن سابقتها ورائدتها، ثورة الثامن والستين الفرنسية، إذ بقيت 

 المتوسطة. هذه الحركة األولى طالبية إلى مدى بعيد، قبل انضمام شرائح متزايدة من الطبقة

قال بابا 'روما' معنّفا  قادة أوربا: إنهم ال يزالون يختلفون حول سعر الفائدة، بينما يكاد ينهار النظام المالي 

كليا  على أغنيائه وفقرائه معا . وإن كان ألغنياء هم صانعو األزمات والمستفيدون األوائل من )فوائد( 

 أعطالها، في الحسابات األخيرة.

ب بضفتيه من األطلسي، يعاني راهنيا  من االستحقاقات الواقعية المترتبة على الهرولة نحو إذن، هو الغر

الليبرالية الجديدة المجنونة، لكنه، وهو في أوج الذروة القصوى، من هذه المعاناة ليس مستعدا  للتنازل شبه 

ّراء والضراء، من ذخائره المجاني عن قارته األخرى السمراء، فهي مستودع احتياطه الدائم في أحوال الس

 التقليدية في الثروة والسلطان ومشاريع الهيمنة على مجريات التاريخ العالمي.

لكن القارة العربية اإلسالمية تشرع في تبديل مادتها البشرية، من طغيان فئات الشيوخ، إلى الصاعدين من 

فلن يبقى نظام األنظمة العربية الحاكمة  األفواج الفتية التي أصبحت تشكل الغالبية في مجتمعاتها، الجديدة؛

حكرا  على طبقة الَعَجَزة من أصحاب كروش االستبداد والفساد. فإن تساقط الطاقم الرئاسي الجمهوري 

الزائف من هذه الطبقة، ليس سوى المدخل إلى بيت العنكبوت األصلي، حيثما يعتصم الطاقم اآلخر 

السلطة القروسطية المستديمة. فالعصر الشبابي العربي ليس المؤسس لديمومة التخلف العربي، من رموز 

مصطلحا  شعريا ، إال أنه عالمةُ التبدل للمادة البشرية نفسها، حيثما يقع نوع التناقض الجذري، للمركب 

الحيوي األنطولوجي، مابين القالب السلطوي المؤطر للمجتمع، ومابين محتواه من طبيعة المادة البشرية 

هو تعليل ديموغرافي لم يعد يمكن إهماله في فهم وتحليل قانون التغير التاريخي، لكٍل من عينها؛ ذلك 

نموذجْي التقدم والتخلّف من مجتمعات األلفية الثالثة. وقد يكون العلم الغربي متنبها  إلى هذا المنعطف الذي 
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الستعصاءات شبه المطلقة في تعبره غالبيةُ إنسانيِة المعمورة غير البيضاء، بينما يواجه الغرب مرحلة ا

 مختلف مشاكله المادية والروحية. 

مثال ، حين يتولَّى قادة الدول العظمى، في واقعة ال سابقة لها، إصدار أمر االرتحال إلى حاكم دمشق ما بعد 

حاكمْي القاهرة وطرابلس. هذا يعني أن الغرب قرر أن يمزق خارطة الشرق األوسط التي رسمها بقلمه 

ية الحرب العالمية الثانية على األقل، إن لم ترجع إلى الحرب األولى في أصلها. فإذا ما تمَّ انسحاب منذ نها

االحتالل األمريكي من العراق وأفغانستان، خالل العامين القادمين، هذا معناه أيضا  أن مجمل القارة 

ن البشر شبه المعدمين، إقتصاديا  العربية، حتى عمق حدودها اإلسالمية في قلب آسيا، قد تُركت مئاُت ماليي

حضاريا ، لمصائرها الذاتية، ألول مرة منذ سقوط الدولة العباسية في بغداد؛ لكن من يقول أن الغرب حزم 

أمره حقا  على إغالق أبواب مستودعه من احتياطي الثروة والهيمنة، وأنه رمى مفاتيحها إلى المصير 

ا الغرب العتيد، بعُض أهل الثقافة الحّرة يعتقدون أن أوربا لن المجهول من ذاته، قبل سواه. هناك في هذ

تحقق ثورتها الشبابية على شيخوختها إال بقدر ما يتحرر الشرق من هيمنتها. ولذلك أسباٌب موضوعية 

صرفة. أولها أن المال والنفط العربيين لم يعودا حاجة حيوية واحتياطية عظمى إال للبعض من أسياد 

ترسخة، بل ربما أمست هي العقبةَ الكأداء، أمام حتمية التغيير المجتمعي الكلي، الذي صار الرأسمالية الم

هو رهان عودة الفُتّوة لمدنيٍة غربية عالمية، خالصة من توأمها البربري المالصق كالجسد اآلخر، لمختلف 

 تطوراتها الحافلة بنقائض الخير والشر.

ر مصائبه، ُمقَنَّنة  بأرقامها الفلكية الرهيبة. ما يقال عن ثرواته الغرب أصبح يردد بالفم المآلن بعَض أسرا

القومية الجبارة، يصّرح اإلعالُم ان ثمانين في المئة منها، هي ملكية خاصة لحفنة معدودة من فِيَلَية 

لما  الرأسمالية، المصرة على إبقاء كل خطوة للمدنية نحو األمام، محكومة  سلفا  بـ 'قوانين' جاهلية الغاب

قبل تاريخها، بحجة إطالق المنافسة الحّرة. فكانت النتيجة أن شعوب أمريكا وأوربا مع دولها، أصبحوا 

مديونين جميعا  لكبار أغنيائهم. ومع ذلك فهؤالء الدائنون الجبابرة، بآالف المليارات، ليسوا سعداء تماما . 

افتراضيا ، ألحدث سلطة استبدادية هي  فلقد اقتنصت بورصات المال حرياتهم الشخصية؛ صاروا عبيدا ،

سلطة األرقام الفلكية، شبه المتنقلة والمستقلة تقريبا  عن إرادة أصحابها، متنقلة  في لحظات 'الزمن 

الواقعي'، هذا المصطلح المفترس لمسافات الزمان والمكان، والمكثف في اللمعات الضؤئية الخاطفة على 

تكاد تتساوى النهائيات األرقام القصوى بالنهائياتها الدنيا. كأنما هو سطوح الشاشات اإللكترونية، حيثما 

االستبداد الضوئي، المرآوي، سيكون هو الموروث األبقى واألخطر، بعد انحدار سالالت االستبدادات 

 السياسية بكل أشكالها وأطوارها، إلى مزبلة التاريخ.

بي المستفحل، عن فرض ضرائب تصاعدية جديدة من وجهة النظر هذه يمكن فهُم العجز األمريكي واألور

على الصفقات المالية الخيالية؛ ذلك ان سلطة السوق ال تزال تفرض على الحكومات أن تتابع ابتزاز 

فالعالم شعوبها كيما تغطي بعض الديون المتراكمة، المفجرة لمسلسل األزمات )الكونية( المتالحقة. 

. هؤالء الذين أمسوا بدورهم أسرى لسماسرة يشتغل ويكدح من أجل حفنة من أثريائه.

البورصات، المتالعبين الفعليين بمصائر الشركات الكبرى، والدول العظمى أخيرا ، المشرفة 

هذا الوضع االقتصادي المتأزم يحكم السياسة الدولية، ويدفعها إلى ارتكاب تنازالت  على اإلفالس.

فة، من حيث أن تسلّط القوي على الضعيف بات جذرية، قد يصّب بعضها في صالح الشعوب المستضع

يكلّف صاحبه ما فوق طاقته. لعّل عالمنا العربي واإلسالمي سيكون من أول المستفيدين إن أحسن شبابه 

الصاعد قراءةَ هذه التحوالت. بمعنى أن انحسار التسلّط الغربي عن هذا العالم، ربما يؤذن بانقضاء حقبة 

لحساب قانون الهيمنة االستعمارية. فقد تعرف قريبا  أوطاُن قارة العرب االستبداد المحلي المشتغل 

 واإلسالم وجها  مجهوال  للحرية كادت تنسى مالمحه منذ عصور.

 أخيرا  هذا المشهد السريالي:

دول الهيمنة الغربية التقليدية تصدر أوامرها المتالحقة بتنحي أباطرة العهد االستعماري 

آلخر. لكن الشعوب )المتحررة( هل ستعرف كيف ستتمتع بالشمس المشؤوم، واحدا  بعد ا

 المشرقة الجديدة قبل أن تعصف بها غيوم التزييف من كل جانب..
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 : سابعًا

 «آبل»عبدالفتاح جندلي الوالد البيولوجي لـ
 يتمنى لو بقي في بلده األم... سورية

، «آي باد»و « آي فون»مثل « آبل»من إبداعات  وما تالها« آي بود»عندما استيقظ العالم على ثورة 

جوبز وقصة حياته  للظاهرة، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي ستيف التفت اإلعالم إلى العقل المبتكر

« فورتشن»البريطانية ومجلة « ذي أوبزرفر»أميركية متواضعة. ونشرت صحيفة  وتبنيه من عائلة

  :   مطولة عن حياته جاء فيها أن« مقاالت»وغيرها  األميركية

  عبدالفتاح )جرن( جشدلي األصل اسمه -والده البيرلرجي سرري 

لمتابعة  لقرن الماضيهاجر إلى الواليات المتحدة مطلع خمسينات ا

دراسته الجامعية. لم تذكر وسائل اإلعالم الغربية كثيرا  عن جندلي 

، «شابا  واعدا  »بروفيسورا  المعا  في العلوم السياسية و  سوى كونه

ستيف( وأنجب منها طفلة، وتوارى عن  وبأنه تزوج صديقته )والدة

فتح جدال  عن  أميركيا   األنظار بعد انفصاله عن زوجته. إال أن مؤرخا  

وصف  دور الجينات وتفوقها على التربية في حالة ستيف جوبز، عندما

جندلي في مقالة مفصلة ونقدية نُشرت لفترة وجيزة على االنترنت )ثم 

، وخصوصا  أن ابنته «والد االختراع»مفاجئ(، بأنه  ُسحبت في شكل

ت الروائيات األميركيات المعاصرا ُمنى، شقيقة ستيف، إحدى أشهر

 .المرموقة« يو سي أل آي»وأستاذة في جامعة 

التحدث الى أي منها. لكن ما ُذكر  االعالم، ورفض عاما ( كان غائبا  عن قصد عن وسائل 79جندلي )

 :«الحياة»ومثيرا  للفضول في آن. وهنا قصته كما رواها لـ  عنه كان ناقصا  وأحادي الجانب

 جشدلي في سررية

والده لم يحصل على تعليم جامعي،  حمص.مدينة   ألسرة تقليدية في 1931م عبدالفتاح جندلي ُولد عا

، وفق نجله. واتسم في الوقت ذاته بسطوة على «بأكملها قرى عدة»لكنه كان مليونيرا  عصاميا  يملك 

كان والدي مليونيرا  عصاميا  يملك أراضي »والتقليدية. يقول: « المطيعة» أبنائه لم تشاركه فيها زوجته

والدي  قرى بأكملها. كان يتمتع بشخصية قوية، وعلى عكس بقية اآلباء في بالدنا، لم يظهر سعة تضموا

أفضل تعليم جامعي  عواطفه تجاهنا. لكنني كنت أعلم بأنه يحبني ألنه يحب أوالده وأراد منهم تحصيل

ا . أمي كانت امرأة لم يكن متعلم ممكن، وبالتالي أن يعيشوا حياة تُقدم فرصا  أفضل مما حظي به ألنه

لكنها كانت محافظة ومطيعة وسيدة منزل، ولم  مسلمة تقليدية اهتمت بالمنزل وبي وبشقيقاتي األربع،

وتعليمنا. النساء في جيلي لعبن دورا  ثانويا  في تركيبة العائلة، وكان  تلعب دورا  مهما  كوالدي في تربيتنا

 .«مسيطرا   الذكر

 الجامعة األميركية

عاما  إلى بيروت للدراسة في الجامعة  18وعمري  تركت»لم يمض وقتا  طويال  في سورية.  لكن جندلي

كان ناشطا  عروبيا ، وسريعا  ما لمع نجمه. ترأس جمعية «. حياتي األميركية حيث أمضيت أجمل أيام

ب مثل األدبية الفكرية ذات الصبغة القومية، والتي ضمت رموز حركة القوميين العر «العروة الوثقى»

 كنت ناشطا  في الحركة القومية الطالبية»حبش وقسطنطين زريق وشفيق الحوت وغيرهم.  جورج
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أكـــن عضوا  في  وقتها. تظاهرنا من أجل استقالل الجــــزائر وأمضينا ثالثة أيــــام في السجن. لم

الثالث ونصف التي العربي. السنوات  حزب معين ولكنني كنــــت مناصرا  للوحدة العربية واالستقالل

األجمل فـــي حياتـــي. حرم الجامعة كـان رائعا .  أمضيتها في الجامعة األميركية في بيروت، كانـــت

كثيرين، ما زال بعضهم على اتصال بي. كان لدي أساتذة جيدون، وتأسس  وأقمت عالقات صداقــــة مع

 .«بالقانون والعلوم السياسية فيها اهتمامي

 2007األميركية في بيروت نشرت في عدد ربيع عام  الفصلية التابعة للجامعة« ايتكامبوس غ»مجلة 

جمعية العروة الوثقى تأسست عام »الثقافية، جاء فيه أن  مقاال  للدكتور يوسف شبل عن نشاطاتها

، ترأسها كل من 1954و 1951الثقافية والسياسية. وبين عامي  ، وركزت على النشاطات1918

إيلي بوري وثابت مهايني وموريـس طبري. اتخذ قرار حل هذه الجمعية بعد  ي والراحلعبدالفتاح جندل

، أي التـظاهرات العنيفة التي شهدها حرم الجامعة األميركية في ...«1954مارس( ) أحداث آذار

 ضمت الجمعية مجموعات سياسية متنوعة مثل القوميين العرب»ضد حلف بغداد. ووفق شبل،  بيروت

 تحسم لمصلحة منى والتنافس على المراكز االدارية فيها كان حامي الوطيس، إال أنها كانت والشيوعيين

 .القوميين العرب

سورية تشهد اضطرابا  سياسيا  واقتصاديا  في  كانت»عندما تخرج في الجامعة األميركية في بيروت، 

معة دمشق ألكون أرغب حقيقة في دراسة الحقوق في جا خمسينات القرن الماضي وستيناته. كنت

 .«المحامين كثر هنا، وال ارغب في ذلك محاميا ، لكن والدي قال حينها إن

االقتصاد والعلوم السياسية في الواليات المتحدة حيث  عندها قررت متابعة دراساتي العليا في»يضيف: 

في  مندوب سورية لدى األمم المتحدة في نيويورك. أمضيت عاما   كان قريبي نجم الدين الرفاعي

كولومبيا ثم ذهبت إلى جامعة وسكنسن حيث حصلت على منح دراسية مكنتني من  الدراسة في جامعة

 شهادتي الماجستير والدكتوراه )في سن مبكرة(. كنت مهتما  بدراسة فلسفة القانون الحصول على

 .«ي واالقتصادالدول وتحليله والعلوم السياسية، وركزت في دراستي في الجامعة األميركية على القانون

التي  خالل دراسته في وسكنسن تعرف الى جوان كارول شيبل

أنجبت منه طفال  فيما كانا ما زاال طالبين. لكن والد صديقته كان 

يوافق على زواجهما، فقررت األخيرة عرض طفلها  محافظا  ولم

عادا  أوال ، إال أنهما )ستيف جوبز( للتبني. تقدم محام وزوجته

فتقدم  .وتراجعا بعدما تبين أن المولود ذكر إذ كانا يرغبان بأنثى

شخصان لم يكمال تعليمهما الجامعي لتبني المولود الجديد، ووافقت 

بشرط ضمان تحصيل مولودهما تعليما  جامعيا .  صديقة جندلي

وتزوج صديقته، وأنجب  عبدالفتاح )أضاف جون إلى اسمه( عاد

 ى، لكنه سافر الى سورية )الجمهورية العربيةمنها طفلة سمياها من

 .المتحدة( سعيا  للدخول في السلك الديبلوماسي

 الجمهررية العربية المتحد 

لدى الحكومة  الجامعة، إما العودة إلى بلدي والعمل كان أمامي مجاالن أساسيان بعد تخرجي في»يقول: 

الجامعة. وهو ما فعلته لفترة. عدت الى سورية بعد المتحدة والتعليم في  السورية، أو البقاء في الواليات

شهادة الدكتوراه، واعتقدت بأن في إمكاني الحصول على فرصة للعمل مع الحكومة، لكن  حصولي على

كانت  لم يحصل، فعملت مديرا  لمصفاة تكرير في مدينتي حمص لفترة سنة. خالل هذه الفترة، ذلك

المهندسون المصريون مثال   .تحدة حيث أدار شؤوننا المصريونسورية جزءا  من الجمهورية العربية الم

 .«فعدت إلى الواليات المتحدة للتعليم هناك أداروا وزارة الطاقة في سورية، ولم يكن الوضع مالئما ،

 

 والدة ستيف ومنى    
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سورية، لكن ذلك لم يثنه عن استكمال  وفق جندلي، قررت زوجته االنفصال عنه خالل وجوده في

الجامعي، وكانت مهنة مجزية. لكن لألسف خالل الستينات  ت كثيرا  بالتعليماستمتع»عمله األكاديمي. 

المتحدة، تقاضى األكاديميون رواتب متدنية جدا . ولم يحظوا باحترام  والسبعينات في الواليات

 هناك اعتقادا  سائدا  بأن األساتذة رسوا على مهنة التدريس بسبب عدم فالحهم في مهن عموما ، إذ ان

جامعة  هو اعتقاد خاطئ وغبي طبعا . كنت بروفسورا  مساعدا  في جامعة ميشيغان ثم فيأخرى. و

الدارة األعمال.  نيفادا. اشتريت مطعما ، وأصبحت مهتما  بجني ربح مادي، وتركت العمل األكاديمي

فتحت مطعمين في رينو  بعد المطعم، عملت مديرا  في شركات ومؤسسات بارزة في الس فيغاس، ثم

 .«ممت الى هذه المؤسسة التي أديرها حاليا  وانض

اإلقدام عليه، أحاول قدر المستطاع  أي عمل أريد»، ويضيف: «مثالي»يصف جندلي نفسه بأنه 

كنت ناجحا  جدا . وفي إدارة األعمال، وبعد سنتين  تأديته في شكل كامل، وإال ال أفعله. أكاديميا ،

التي أعمل فيها. من أجل النجاح في عالم األعمال،  المؤسسة صعبتين، تحسنت. مثال ، اآلن، أدير

 .«وموظفيك والتحلي برؤية واضحة عليك االهتمام بمساعديك

 عاماً: ال للتقاعد 80

سن التقاعد، وهو  يمثل جندلي حالة نادرة لجهة استمراره في العمل بعد

ن ولك فـي آذار )مـارس( المقــبل، سأبلغ عامي الثمانين،»أمر يـعـتز بـه. 

إذا نظرت إلّي، تعتقد بأنني في السـتينات فقط ألنني أهتم بنفـسي 

العمل. أعتقد بأن التقاعد أسوأ مؤسسات المجتمعات  وبصحتي وأُحب

يتحللون. يُصبحون عجائز وال يهتمون  الغربية. عندما يتقاعد الناس،

ينخفض ويموتون نفسيا ،  بأنفسهم. حماسة الحياة تنطفئ ومستوى الطاقة

   هنا بعد و بقوا أحياء. أنا ال أخطط للتقاعد حتى لو تركت موقعيحتى ل

اثنين. ابنتي روائية  سنة أو اثنتين، سأتفرغ للكتابة، قد أكتب كتابا  أو

في الكتابة عن العالم العربي، ربما  ناجحة جدا  ولديها خمسة كتب، وأنا أخطط لالنتقال من عملي، أفكر

 .«تحليل للمستقبل سرد تاريخي مع

ألنني ال أرغب في ذلك، لكن بسبب القلق الذي  ليس»عاما .  40أو  35لم يزر جـندلي سـورية مـنذ 

بعد سنوات عدة، حيال التساؤالت التي قد تنتظره. أفكر بزيارة  يساور أي مهاجر يريد العودة الى بلده

 .«المقبل للقاء أقاربي لبنان وأبو ظبي الصيف

سورية. عندما تركت، كان أقاربي المباشرون ال يزالون  اشتقت لعائلتي في»لحنين يؤرقه. ال يخفي أن ا

ومجتمعي والروابط االجتماعية الوثيقة بين األقارب ومستوى الحياة.  على قيد الحياة. أحن إلى ثقافتي

 ها، ففيما يُقدرالمتحدة، تقدم تقني وفرص وفيرة للنمو والعمل. لكنها ليست الحياة ذات هنا في الواليات

كبير بأنك وحدك.  المرء الحريات الفردية في المجتمعات الغربية، إال أن هناك أوقاتا  تشعر فيها إلى حد

األم واألب، ولكن عن العائلة  ليس لديك الدعم المعنوي العائلي المتوافر في الشرق. ال أتحدث عن

، هذا أكثر ما أشتاق اليه في بلدي. طبعا  أحن منه األكبر، أي األقارب. هذا الكيان الذي تشعر بأنك جزء

 اللذيذ، لكن األهم هي السمات الثقافية المميزة التي ال تجدها في الغرب الى الحياة االجتماعية والطعام

 .«عموما  

أكن ألترك سورية ولبنان أبدا  وألمـضـيت عمري  لو سنحت لي الفرصة للعودة في الزمن، لم»ويقول: 

عـاطـفـي بـل مـنـطقي. أعـتقد بأنني ضيعت طاقاتي ومواهبي في  ـول ذلـك مـن مـنـطلقفي بـلدي. ال أق

الخطأ. كنت )لو بقيت( أضحيت أكثر نفعا  لبلدي ومجتمعي. لكن هذا حديث  المكان الخطأ والمجتمع

 .«حدث نظري، وما حدث
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أنا مسلم ال أمارس »ا؟ عاما  في أميرك 60حوالى  ماذا بقي من هويته السورية وثقافته العربية بعد

لم »جندلي يؤكد: «. باالسالم عقيدة وثقافة، وأؤمن بالعائلة ديني ولم أذهب الى الحج، ولكنني مؤمن

في الواليات المتحدة بسبب ديني أو انتمائي العرقي. عدا لهجتي التي قد  أواجه أي مشكلة أو تمييز

 لمجتمع هنا. إال أنني أنصح الشباب العرببأنني من بلد أجنبي، اندمجت تماما  في ا توحي أحيانا  

في العالم  القادمين الى هنا لتحصيل شهادة جامعية، بأال يطيلوا إقامتهم ألن أمامهم فرصا  كثيرة

يمكنهم خدمة بالدهم  العربي اليوم، وخصوصا  في الخليج. على عقول العالم العربي أن تبقى هناك،

 .«أكثر مما يمكنهم أن يقدموا هنا

 االختراع؟والد 

ابنتي منى كاتبة شهيرة، وابني »جندلي إن  ، يقول«والد االختراع»ردا  على سؤال عن تسميته 

سبب عرضه للتبني هو أن والد صديقتي «. آبل»لشركة  البيولوجي هو ستيف جوبز الرئيس التنفيذي

البيولوجي، ولكن بالزواج مني، وقررت هي عرضه للتبني. ستيف ابني  كان محافظا  جدا  ولم يسمح لها

 عائلة تبنته. ولهذا إذا قيل عني إنني والد االختراع، فذلك يعود ألن ولدي البيولوجي لم أربه أنا، ولديه

 .«مخترعا   نابغة وابنتي كاتبة المعة. أشكر هللا على نجاحي في الحياة، ولكنني لست

لكان حقق  أعتقد بأن ابني )ستيف( لو ترعرع بإسم سوري»قول 

اته. يتمتع بعقل المع، وهو لم يُكمل دراسته الجامعية. لذا النجاح ذ

بأنه كان سينجح بغض النظر عن خلفيته. ليس لدي عالقة  أعتقد

لمعايدته في عيد ميالده، ولكن أيا  منّا لم  وثيقة به، أبعث له رسالة

دائما  بأنه لو أراد أن  يبادر إلى التقرب من اآلخر. وأنا أفكر

 .«و يعرف مكاني ويمكنه االتصال بييمضي وقتا  معي، فه

عندمــــا كانت في  أنا أتحـــمل مسؤوليـــة أيضا  بُعدي عن طفلتي

 الرابعـــــة من عمرهــــا، إذ طـلقـتني أمها عـنـدما ذهبت الى

سنوات. إال أن  10سوريـــة. ولكنني عاودت االتصال بها بعد 

قامتها ولم أعلم نقلت والدتها مكان ا االتصال بها توقف بعدما

مرات سنويا .  3سنـوات وأراها  10مـعـها منذ  بمكانها، ولكنني أصـبـحـــت علـى تـواصـل دائـم

لزيارة سورية ولبنان، رافقها أحد أقاربنا من والية فلوريدا.  لها رحلة العام الماضي jpg.ونظمت ستيف

 مع والدته. أنا أشعــــر بالفخر بولديّ  كانت الحالـــة ألن الولد سيـكون أسعد أنا منحاز لألم مهما

ألصلحت بعض األمور.  وانجازاتهما وبعملي. طبعا  ارتكبت أخــــطـــاء، ولو عاد بي الزمن الى الوراء

أحد أكثر الناس نجاحا  في  كنت سأكون أقرب الى ولـــدي، ولكن خاتمة األمور جيدة. ستيف جوبز

 .«أميركا، ومنى أكاديمية وروائية ناجحة

ال أعتقد بأنه يلتفت »العرب، يقول:  -األميركيين  وردا  على سؤال عن امكانية اعتبار ستيف جوبز من

تعلم بأن أصوله سورية، وبأن والده سوري. هذا أمر معروف، لكنه ال  الى هذه األمور الجينية. الناس

نابغة، فإن في امكانه األمر. لديه شخصيته المتميزة وهو عصبي، عندما يكون المرء  يُركز على هذا

 .«ما يشاء فعل

 اعداد اسرة الشراع

17 /01 /2011 
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 :  ثامنًا
 مساهمة الدكتور ضرغام الدباغ

 ئربرهان كركوتلي ... الرسام ... اإلنسان ...الثا    
 

 
 د. ضرغام عبد هللا الدباغ 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولد برهان كركوتلي ألول مرة في دمشق، ولكنه ولد بعد ذلك مرات عديدة، ليست من  1932عام 
ضمنها تلك التي نجا فيها من موت محقق إثر تعرضه لحادث سير، ولكنه ولد يوم وجد أسلوبه في العمل 

وجد الجمال في الثورة، ومرة أخرى عندما وجد  الفني، وولد مرة أخرى يوم انتمى للثورة، ومرة يوم
 انتماؤه النهائي للشعب، ولكن برهان لم يمت قط، ولن يموت.
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كان برهان في السادسة عشر من عمره يوم حلت كارثة فلسطين، يافعاً ساخناً يضج قلبه وعقله صوراً 
شاب حالم، غاضب  وتعابير وغضب... وكانت فلسطين جرحاً فاغر فاه، فهل من المستغرب أن يقذف

 بنفسه في جوف هذا الجرح البركان ؟
وتبدأ رحلة برهان، وينمو الشاب ويكبر مع كبر الجرح واتساع المأساة، وعندما درس في القاهرة في 
الخمسينات، اعترف بنفسه، انه لم يكن قد وجد نفسه بعد ! تأثر عن بعد بالفن المكسيكي وبالفنان 

لكنه يضيف، إني نظرت إليه بعيون وروح عربية. وذلك قبل أن يذهب سيكوايرس، وهو ال ينكر ذلك، و
على المكسيك بسنوات بحوالي ربع قرن. كان يريد الذهاب للمكسيك من أجل الدراسة في أكاديمية الفن 
المكسيكية، ولكنه لم يفعل ذلك، أو لنقل أن الظروف قذفت به إلى مصير آخر، ولكن طريق كركوتلي 

 قبل ذلك.الفني كان قد رسم 
في القاهرة حيث كان يدرس الفن، وقد أنجز هذه الدراسة، ولكنه لم يصبح فناناً بعد، ومن اجل ذلك كان 
البد من والدة أخرى، ولم يضل طالب الفن الشاب كثيراً، فهو كان قد وجد ذلك في االنتماء النضالي / 

     الفني، كان وفياً للجرح الذي كان قد رآه بأم عينه وقاسى آالمه.
أكمل دراسته في ألمانيا ومدريد، وزار عدة بلدان منها لبنان، والمغرب، وهو مثل كل الفنانين في كل 
العصور يخزن الصور في ذاكرته ويستنكه معاناة من يصادفهم، وفيما عدا األربعين سنة التي أمضاها 

اك، ليمضي هذه الفترة شهراً في المكسيك وفنزويال، ترى مالذي أخذه إلى هن 18في ألمانيا، أمضى 
الطويلة هناك ؟ غير تذوق نكهه الحياة اإلنسانية والغوص في أعماق العذاب اإلنساني، وماذا يمكن لفنان 
قادم من بطن الجراح واآلالم سوى أن يحتضن المعاناة في عيون األطفال وجباه الرجال والنساء 

 قية قادم من قلب األشياء والزمن. وزخارف وتهاويل ال يتفاعل معها إال رجل يرتدي عباءة دمش
درس برهان ومارس الرسم والكرافيك الكاريكاتير ومارس الكتابة والقصة. وكانت موضوعات الثورة 

الذي عمل له الكركوتلي وكان هاجسه الفني والشخصي  Motivationالفلسطينية منذ الستينات هي ال 
 نسان به والنار تشتعل بثيابه ؟معاً. وهو انتماء أصيل ترى مالذي يمكن أن ينفعل اإل

ومع تعمق نضج الكركوتلي، كان الوعي يبلور لديه عوالم جديدة من االكتشافات الذاتية ومفاهيم جديدة 
من الفن السياسي، كان يفكر كثيراً كيف يمكنه أن يدفع قضية الفن والثورة معاً ؟ كيف يمكنه أن يمنح 

دة ؟ وهل يمكن أن ينجح في ذلك ؟ فهو في ذلك فنان ثائر ممتلئ مفاهيم األدب والفن الملتزم أبعاداً جدي
غضباً يمسك بريشته ويمأل الجدران صخباً باأللوان ويدع مهمة فهم ذلك وتأطيره للنقاد وفالسفة الفن 

 والصحافة الفنية.
عربياً جداً. وبرغم أن برهان أنه غادر بالده العربية الشرقية منذ أربعين عاماً، بيد أنه ظل شرقياً جداً و

فيقول عنه صديقه الناقد األلماني هارالد بوك : كان واضحاً في وعيه للتهاويل العربية، وفن األرابيسك، 
ذلك الذي أصبح نمطه المميز بأسلوب فني راٍق، في الوجوه الشرقية واألشكال، في لوحاته وفي 

رزة في الفن العربي المعاصر. البوسترات التي كانت مفهومة لكل من يشاهدها، بما يمثل إسهامة با
 Burhanبرهان كان مسكوناً بهواجس الفن بألوانه والجماهير والثورة، كان فناناً ذو وعي سياسي عاٍل. 

war ein hochpolitischer Künstler. 
الفن للحياة، كانت النظرية التي اشهرها الفن الملتزم التقدمي الفن للحياة والمجتمع، بوجه نظريات الفن 

فن اليمينية. والكركوتلي كان مأخوذاً منبهراً بالفن الشعبي، بالصور الرائعة لحكواتية المقاهي الشعبية لل
في دمشق ومراكش، كان أمراً محسوماً وقد منح نفسه للقضية، ، كأنه بذلك يريد أن يعلن ذلك وأن يقول: 

 أنا برهان كركوتلي، ولن أكون غير ذلك ! 
 

قرأت له مقابالت، ومؤسف أن ال يكون معنا. ألطرح عليه المزيد من قرأت عن برهان كركوتلي، و
األسئلة، كان برهان يطرح األسئلة ويجيب عليها، فالبد أنه تشغل باله كثيراً بل تؤرقه، وهل يعمل الفنان 

 دون أرق وقلق، وأسئلة كثيرة ؟، يحاول اإلجابة عليها أو على بعضها في العالقة بين الجمال والثورة.  
جيب برهان كركوتلي ضاحكاً صحفية سألته مرة كيف يفهم الجمال. الجمال هو عندما أشاهد شيئاً ي

بجمال المرأة الحسناء. ويقول في مرة أخرى لصحفي: إني اكره القبح. والقبح في نظره : الفقر أوالً، 
 القمع ، االستعمار، التميز العنصري، الفاشية، الديكتاتورية، الحروب، والعنف.
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د برهان أن يقول إن العالم بدون هذه البثور القبيحة أكثر جماالً. أراد برهان أن يقول أن الثورة هي أرا
مقاومة لذاك القبح، وبذلك فهي شيء جميل. وما لم يقم المقموعون بالثورة فهم يستحقون أن يعاملوا 

 رهان الكركوتلي. معاملة العبيد. وألننا منتمون إلى ذات الخندق، يسعدني أن أقولها عن أخي ب
يقول الفنان األلماني جورج بالتسين : إنه رومانسي في ضميره، شاعر في المقاومة، رسام في الثورة، 

 ورسام الشعب. 
 

يمكن أن نقول الكثير عن برهان كركوتلي، الفنان السوري، والفلسطيني النضال والباعث الفني، العربي 
 المشرقي.

 أصدقائك ومواطنيك ومن الثورةسالم عليك يا برهان، من محبيك و

 

 

***** 
 

 : تاسعًا

 فؤاد الحاجللكاتب واالديب :  : أديبًاعفلق ميشيل  
 

إنما يعرفون عنه االتجاهات الفكرية السياسية عفلق معظم إن لم نقل كل الذين يعرفون األستاذ ميشيل   

سوف والمفكر االجتماعي وأنه المؤسس لحزب البعث العربي االشتراكي، وال يعرفون عنه المربي والفيل

والشاعر واألديب الذي كتب العديد من القصائد الشعرية ومن أهمها قصيدة )عاصفة( التي نشرت في 

إضافة  -تجد نص القصيدة في نهاية هذا البحث  -، 7/10/1935في  3مجلد  168مجلة )الرسالة( العدد 

باد( التي نشرت في مجلة )الطليعة( العدد لتأليفه لعدد من المسرحيات منها القصة الحوارية )موت السند

، وكذلك عدد من الروايات التي تعالج األوضاع االجتماعية، ومنها 1936الخامس السنة الثانية سنة 

 –و)رأس سعيد أفندي(  -1934تشرين الثاني/نوفمبر سنة  16نشرت في جريدة )األيام(  –)إنسان جديد( 

نشرت في جريدة )األيام( في  –، و)الصفعة( 1935يونيو سنة حزيران/ 21نشرت في جريدة )األيام( في 

 ، وقصة )شيطان نصف الليل(. 1935أيار/مايو سنة  21

، ألن الحديث عفلقنتناول ما كتبه زهير المارديني عن روايات وقصص األستاذ ميشيل   في هذا البحث  

متعرج المسالك.. ولكن قبل أن في مطلع حياته األدبية حديث طويل، متشعب الدروب، وعفلق عن ميشيل 

كما أوردها في كتابه )األستاذ قصة حياة عفلق نترك سيل قلم زهير المارديني ليكتب عن روايات األستاذ 

جالل “مثل عفلق (، ال بد من اإلشارة إلى بعض ما قاله رواد العروبة األوائل عن األستاذ عفلق ميشيل

ميد دركل، سامي الدروبي، شاكر مصطفى، نزيه الحكيم، السيد، مدحت البيطار، بديع الكسم، عبد الح

 1988كما ورد في كتاب زهير المارديني الذي صدر في بريطانيا عام ” مظهر وصفي، عبد هللا عبد الدائم

منذ بدايات عفلق ، وغيرهم، من الرواد الذين رافقوا األستاذ ميشيل 88عن دار الريس للكتب صفحة 

، والذي عفلقلألستاذ صالح الدين البيطار الرفيق الدائم لألستاذ ميشيل  تأسيس البعث العربي، إضافة

، فقد كان معه في التعليم بعد التخرج، عفلقكان صديق الدراسة في باريس، والرفيق لكل خطوة خطاها “

، كما كان معه في ”وكان معه في اإلقصاء عن التعليم، وكان معه في المعارضة وإلى جانبه في السجن

الحقيقي، هو تاريخه الفكري، لقد  عفلق فقد رأت هذه الطليعة المتقدمة.. أن تاريخ ميشيل“د والنفي.. اإلبعا

التقى فيه على االنسجام والوفاق أخصب تيارات الفكر اإلنساني من )ماركس( إلى )نيتشه(، ومن )جيد( 

ربية وتاريخ العرب ، وللحضارة الع”إلى )دستوفيسكي( و)اهرنبورغ( مع أعمق الوعي للتراث العربي

عبر العصور.. كما وصفه أحد أوائل البعثيين في سوريا، في محاضرة في النادي العربي بدمشق بقوله: 

من أبرز أولئك الرواد الذين أقاموا الجسر بين الفكر العربي المتنامي في عفلق إن األستاذ ميشيل “… 

ئك القادة الذين أعطوا النضال القومي العربي سورية، وبين القيم اإلنسانية في الفكر، فهو من أعمق أول
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معناه الثوري المثالي، وإذا كانت الثورة المؤمنة بالعروبة، والحرية قد قادها في سورية األساتذة، فاألستاذ 

أستاذ الطليعة األولى، إنه في تاريخ البعث الحديث ظل ممدود، ال تكفي في تعريفه عدة ريش عفلق ميشيل 

  ”..تنسل من جناحه

ولو ألقينا نظرة عامة على بعض الكتابات المناهضة لفكرة القومية العربية في بعديها الحضاري 

واالجتماعي نجد أن الذين كتبوا تلك الكتابات كانوا دائما  يحاولون تسفيه الفكرة القومية ويحاولون إلصاق 

مفهوم الهشاشة “ح هنا نقول أن ، وللتوضيعفلقتهمة الهشاشة بهذه الفكرة ويربطونها بفكر األستاذ ميشيل 

بشكل خاص يعود إلى نفر من الكتاب الذين عفلق وإلصاقه بالفكر القومي بشكل عام وبفكر األستاذ ميشيل 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عز الدين دياب ”.. جاهروا بالعداء للقومية والعالقة بين العروبة واإلسالم

( الذي صدر عام عفلق مفهوم الدور الحضاري في فكر ميشيلفي كتابه الذي يحمل عنوان )مقاربة من 

أما ما يقال عن “وذلك ردا  على هؤالء الكتبة  55عن دار دياب للنشر في القاهرة وبيروت، صفحة  2000

هشاشة فكر األستاذ تجاه المسائل االجتماعية، فهي هشاشة ذلك النفر من الكتاب والمنظرين، ألن هناك 

 ”.. الفكر العلمي، ألن الحتميات عنده غير موجودة في صورتها المطلقة مسائل ال يقطع فيها

ويرى األستاذ في العمل الحضاري مستوى معينا  من اليقظة.. “ويضيف الدكتور عز الدين دياب في كتابه: 

االنطالق في العمل وفي اإلنتاج ال “… وألن اليقظة لها وجهة وهدف وهي عنده في الحضارة العربية 

وجود اإلنسان.. بمعنى على اإلنتاج وإنما يجب أن يذهب إلى أعماق النفس إلى أعماق الشعور يقتصر 

لوجود اإلنسان ولوجود معنى هناك  –له رسالة  –لماذا هو موجود على وجه البسيطة؟ لم يوجد عبثا  

ير أن الفعل واإلنسان عنده هو القوة الفاعلة في األرض والزمن. غ”.. الشعب وعندها تكون النهضة أصله

 له شروط مادية وذاتية، ويحدده األستاذ في اإلرادة واإليمان ودوافع ذاتية أخرى.. 

ومنذ بداياته كان همه اإلنسان والواقع عفلق مما تقدم نجد أن انطالقة الفكر األدبي لدى األستاذ ميشيل   

 –لعثماني والفرنسي االجتماعي من خالل االنقالب على واقع حال األمة آنذاك، ضد االستعمار ا

البريطاني، وهذا ما عمل على تحقيقه من أجل النهوض بحال األمة والواقع العربي منذ ما قبل اإلعالن 

عن تأسيس حزب البعث العربي االشتراكي، الذي انتشر ليس في سورية فحسب، بل في األقطار العربية 

قي أرجاء البالد العربية من المشرق إلى المجاورة، وخصوصا  في العراق واألردن ولبنان ومن ثم في با

المغرب. وقد كان الرواد الجدد ومعظمهم من خريجي الجامعات الذين يلتفون حول األستاذ ويصغون إليه 

لست أصدق أن القرن الكامل من السنين يعجز عن إنتاج أكثر من فرد، أو “بصمت واحترام وهو يردد: 

على الناس وهم يعتقدون الحياة فرنا وحشيا توقد فيه الماليين  فردين يمثلون اإلنسانية، لقد طال األمد

الستخراج حبة من الذهب، أني أفكر بكل الذين يتململون في زوايا القبور من ثقل اآلمال التي لم يتح لهم 

المجتمع تحقيقها، ومن كنوز الخير والمحبة التي ما تسنى لهم إظهارها. ما نظرت إلى االشتراكية يوما 

إلشباع الجياع، وال يهمني الجائع لمجرد كونه جائعا، بل للممكنات الموجودة فيه، والتي يحول  كواسطة

الجوع دون ظهورها، وإذا سئلت عن تعريف االشتراكية فلن أنشده في كتب )ماركس( و)لينين(، وإنما 

 أجيب إنها دين الحياة، وظفر الحياة على الموت.(. 

ة آنذاك في كتب أو نشرات دورية، أو غير دورية، فقد حفظها الرواد عن هذه العبارات التي لم تكن مدون  

 ظهر قلب وهم يصغون إلى األستاذ وهو يرددها بأسلوب فريد، ومقنع في أن واحد. 

لم يكن له الكثير من القصص األدبية، “عفلق يقول زهير المارديني عن القصص األدبية لألستاذ ميشيل   

صور القصصية ما تزال غافية في أوراق الصحف األدبية القديمة التي يعبث إذ ليس له سوى قبضة من ال

فيها الغبار، لم يجمعها أحد، وحين كنا نسأل األستاذ عن أسباب إهمالها يفتر ثغره عن ابتسامة حائرة، 

 ويصمت.. 

ير التي تعود وكانت عباراته القليلة المنتقاة مملوءة نداء ودعوة، كانت تحدث العابرين عن لذات أخرى غ  

الناس عليها في األدب؟ كانت تعكس لدينا نحن الذين سمعنا بآندريه جيد، وسيمون دي بوفوار، وسارتر 
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ولم يسعفنا الحظ بمالقاتهم، بينما األستاذ قد سبق له، أثناء الدراسة في باريس، أن حاورهم، كانت تعكس 

 متعا  في الفكر والفن تحسبها هاربة من عالم مسحور! 

 يفهمنا إال المتألمون(! هكذا كان يردد، فنسمع في صوته بعض أصوات الرهبان.  )ال 

ولم يكن يكتب في الجو الباهر المزّوق، ولكن القيم الجديدة التي عبّر عنها كانت كالجنات المجهولة تغري  

 . عفلق  بالمغامرة.. ومع هذا فليس لنا هنا إال الحديث عن األديب ميشيل

، لم يكن قد اختار طريق الكلمةحين كان النضال عنده نضال  1936 -1934الي سنة والحديث عنه حو  

الشوك بعد، وال تحدد لديه الهدف العملي، ولكنه بالنسبة إلى مريديه كان فيضا  من المثل الجديدة، كله، 

ه يومذاك، وجرحا  على األدب التقليدي، وال يدرك الهزة التي أدخلها على الجو األدبي، إال من قرأ آثار

   كانت مملوءة نداء ودعوة. 

 كان يقول فيسمع مريدوه في صوته بعض أصداء المصلحين. 

مقال في مجلة )الطليعة( العدد األول من السنة الثانية آذار/مارس  –كتب يدعو )نحو حياة مفجعة( 

أن تهرب معهم ال تسمع لهم، يريدون  -الذين تجسم فيهم الضعف فصار عقال -هؤالء العقالء.. “1936

)من الحياة(. زعيقهم ليس خوفا عليك، بل خوفا منك، ألنك تخيفهم بوقفتك وحيدا تصارع العاصفة. ولم ال 

تكون الحياة فاجعة، وتكون أنت شهيدها؟ إن السادة )العقالء( آثروا التفرج على التمثيل، والهدوء على 

تي تقبل فيها أن تدخل ضمن الدائرة، في قلب النضال، )مع أنك( ترتفع إلى أسمى المعاني في الدقيقة ال

الحياة، وتعرض، في هذه المقامرة اإللهية، كل نفسك للخسارة، هذا ال يدخل في حساب العقل، والعاقلون 

تمنعهم فضيلتهم من الجلوس على الموائد الخضراء! لندعهم وشأنهم، ألنهم موتى من قبل ما ولدوا، 

حب الحياة بل يحترمها، ال يشتم القدر بل يحاربه، ويرى في الفشل سر ولنتطلع دوما إلى البطل الذي ال ي

 …(. بطولته

إن سعادة البؤس خرافة، يتلمظ بها األغنياء لتهدئة وجدانهم القلق، فالذي ال يملك أن يأكل ال “وقال: 

ا.. ويقولون يستطيع المحافظة على إبائه، إن النظام االجتماعي لم يسلب أكثر البشر قوتهم، بل نفوسهم أيض

أن للبؤس قيمة فنية، كأنما الفن وحش قذر ال يتغذى إال من أوساخ الفقر ونتن الفحش، إنّا نطلب إنسانية 

 16من مقال )خرافة البؤس( عن مجلة الطليعة العدد األول السنة األولى  –”. خالصة من البؤس

 .. 1935آب/أغسطس 

وجد الشعر ليرجع اإلنسان في بضع كلمات مسحورة “ورأى في الشعر رأيا  كان صفعة لكل شعر الناس: 

إلى عهد الوحشية العريق، في القدم وحيدا على األرض، وحيدا بين الجبال التي تتحفز، والبحار 

والكواكب. وأبلغ الحاالت التي يصل إليها الشاعر هي التي تصبح عبارة عن كلمات معادة أو عالمات 

من مقال )آراء في الشعر( الطليعة العدد ”. ل أصوات الحيواناتتعجب واستفهام، وأصوات لغو وإبهام مث

 أي فضيحة في هذا الرأي، لكل شعر؟!.  - 1935آب/أغسطس  23الثاني السنة األولى 

أن يضرب بقدميه مستنقع الفكر التقليدي دون أن يثير ركوده الكبير. على أنه عفلق وما كان بإمكان ميشيل 

يمه الفكرية بحيث مد رداءه لألنياب التي أثارها، بذاءة الرجعية، عضة كان من الجرأة، ومن الثقة بق

وهو بعد على الصعيد األدبي.. عفلق الغوغاء، تهم اإللحاد والمروق، حتى حجارة الرجم.. كل ذلك عرفه 

كان كافيا ألن ” أخلصوا ألنفسكم“فالقليل الذي نشره، ووصية )الكلمتين( التي كان يوصي بها تالميذه أن 

 كشف خطر األدب الذي في ضلوعه. ي

ويحيي فيه رغبة في عمل، أخذ يشعر بعدم جدوى عفلق كلمة على أن كل يوم يمض كان يسكت في ميشيل 

، إنها ترن وتفتن، ولكنها ال تناضل! إنها إلهية جميلة ولكن بينها وبين اإلخالص الحقيقي خطوة، الكلمة

عن اإلنتاج األدبي إلى التربة القومية، أراد أن يعيش  ،1937هي: أن تعاش! وهكذا جعل يتحول منذ سنة 

 فكره ويمتحن آراءه بين مد الحياة والجزر. 
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وكسب العمل القومي شيئا  فشيئا  هذا الفكر الخصب، وأوغل به في كل مذهب، بينما ابتعد ما بينه وبين 

ة التأهب والتلمس، والكشف كأنما لم يكن الجو األدبي بالنسبة إليه، سوى مرحل… األدب من سبب، وابتعد

 عن أصالة التيار وصدق التجاوب معه! 

 ؟ عفلقوماذا عن القصة عند ميشيل 

ال تستطيع أن ترى له تلمذة معينة على علم معين من أقطاب القصة، ولكن كتب )جيد( و)دستويفسكي( 

 كانت كتب )المخدة( عنده، ولم يكن يجد في أدب العرب الحديث ما يغريه. 

 سئل في ذلك مرة فقال: ولقد 

قلما أقرأ القصص العربية ألني ال أجد فيها ما يتجاوب مع نفسي ويروي ظمأ فكري.. فإذا ما قرأت قصة “

لتيمور مثال أجد فيها أشخاصا ظرفاء، نادرين، يضحكونني تارة ويستثيرون دهشتي تارة أخرى. ولكنهم 

 ”. فيها اإلنسان ال يستفزون حماستي وال يدخلون إلى قلبي ألني ال أجد

أما إذا اشتقت أن أسمع صدى نفسي، فالغريب أني ال أنشده في قصة عربية، بل في قصة روسية أو “  

افرنسية. هكذا تصور لي كتب )دوستويفسكي( و)جيد( نفسي بصدق وأمانة أكثر من األدباء الذين أعيش 

األيام( عدد الربيع أيار/مايو سنة )من استفتاء جريدة )”.. وإياهم في بلد واحد، وأشعر بنفس الشعور

1935 .) 

منذ أن بدأ األدباء في العالم العربي “من قوله: عفلق ونستطيع أن نستشف مفهوم القصة عند األستاذ  

يعالجون القصة، نظروا إليها كشيء طريف خاص يقصرونه على حوادث الحب أو على وصف بعض 

فهم في ذلك يسعون وراء الموضوع …( أو المتآمرينالحاالت االجتماعية الخاصة )كحياة القرويين 

إن األدباء لم يعترفوا بعد أن القصة يجب أن … القريب الشيق وال يهمهم الموضوع اإلنساني الصادق

تشمل كل نواحي الحياة وتنفذ إلى اعمق أعماقها كالشعر والفلسفة، وال أعتقد أن القصة العربية تنجح إال 

ئدة بأنها نوع خاص من األدب، وأصبحت شاملة لكل حياة اإلنسان، تدخل في إذا بطلت تلك الفكرة السا

”. السياسة واالجتماع والفلسفة معا فال تعود تقرأ للذة والطرافة، بل الستشفاف الحياة اإلنسانية العميقة

 )االستفتاء السابق نفسه(. 

يتراوحون بين نزعتين: نزعة والفن القصصي في سورية ما يزال في دور المحاولة، ولكن القصصيين “ 

خيالية تبعد عن الواقع حتى لتكاد تصبح غريبة عن الحياة، ونزعة واقعية تقتصر على أخذ صورة جامدة 

من الحياة.. ال حياة فيها! والمفصلة هي أن يبقى القصصي ضمن الواقع ويحفظ في الوقت نفسه حرية 

 ”. خياله وقوة شعوره

يصحح مفهوم القصة لدى الناس، وهي لما تزل في حبوها األول: لقد بكرت ، بهذا التعريف، عفلقاألستاذ 

في الضياع عن صراطها الصحيح إذ ظنها الكتاب أشرافا من خارج الحياة، على الحياة، فجاء يردها إلى 

 قلب الحياة اإلنسانية نفسها. 

ة على التلخيص إال أننا يمكن أما في تاريخ القصة فهي نماذج الطليعة األولى، وعلى الرغم من أنها عسير

 أن نلم بأجوائها في السطور التالية: 

 إنسان جديد

في صباح يوم من أيام الربيع خرج األستاذ شاكر إلى الروض ليستريح، ال يذكر الروض أنه رأى الرجل 

ي أكثر من مرتين أو ثالثا.. قلع نظارته وهو يمشي ثم رمى بها ولكنه عاد فالتقطها ومسحها ووضعها ف

جيبه وجلس على العشب يفكر بموضوع محاضرته عن )األخالق عند شوبنهور(، ولكن عصفورة زرقت 

 على ورقته فغضب، ثم عاد فأسلس القياد وتدحرجت العصفورة أمامه: 
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 يا سيدي األستاذ لقد أضعت حياتك!  -  

واستلقى على األرض  وأغضبته الفكرة ولكن الساقية ناصرتها. وأطار النسيم طربوشه فاستسلم للربيع  

تاركا نفسه نهب النسيم والساقية وأشعة الشمس، فتح صدره للهواء وتنهد، فكأنما أصبح صدره مضخة 

 سحبت بهذه التنهدة من شخصه كل حياته الماضية ومألته بحياة جديدة. 

لجوجا قد تكون العصفورة على صواب وأنه ليذكر أن شيئا في صدره كان في صباه يصرخ ويتقد، قلقا 

كالسؤال، ولكنه كان يؤجل الجواب عليه من يوم إلى يوم ومن سنة إلى أخرى حتى فقد حرارته، وخرجت 

 ضفدع تنقنق: 

 انظرن يا أخواتي.. إنه جميل رغم بالهته!  -

وقفزت إلى الماء، وانحنى على الماء بوده لو يخنقها ولكنه وجد صورته مترنحة مع مويجات الماء 

 غريبة لم يعرفها، أهي المرة األولى التي ينظر فيها إلى صورته في حياته؟  السكران.. صورة

 نعم إنه جميل.  -

ونهض يسير.. وأحس بحرارة فخلع معطفه وقميصه، وسار عاري الصدر، ورفع ذراعه بملء قوته، 

 وتأمل عضالتها وعروقها، ثم ضمها إلى صدره كمعشوقته. 

لنهر فتاة تكاد تغرق، ولكنه شعر وهو يضمها سائرا بها إلى ضفة وسمع استغاثة فركض، وأخرج من ا

 النهر، أنها حياة جديدة تتسرب إلى دمه ملتهبة كالخمر، سريعة كالسم. 

في اليوم التالي تلقى زميل شاكر في المدرسة، كتابا يخبره إنه اآلن يعمل على ظهر إحدى البواخر 

من كيانه، وقال: )لينشد أوالدي طريقهم.. أما طريقي أنا اإليطالية، يبدأ حياة جديدة، بتر الماضي 

 هي تلك الجزر العجيبة التي أتخيل أني سأحط فيها رحالي عند المساء(.. … فوجدتها

 ولقد عينه قبطان الباخرة طاهيا، ألن لحيته تدل على أنه طاه ماهر!..  

 رأس سعيد أفندي 

نور يطفأ في الشارع كأنه عبء يسقط عنه، كان شديد  خرج سعيد أفندي من بيته مستأنسا بالظالم، فكل

 الرغبة في العزلة فاستأنس بالطريق الموحشة والحوانيت المغلقة والبيوت النائمة. 

 لم يكن يقر لها بأي قيمة من قبل وهي اآلن أشياء حية تؤنسه.  

الشارع تثيره وبصق مرة توقف وبصق، وذلك عنده عالمة التفكير. إنه أمام مفصلة.. كانت كل حركة في 

 أخرى يفكر: كيف يهرب من فكره؟ لم تخطر له المشكلة من قبل ولكنها تبدو معقولة جدا! 

وأطل القمر، فامتد لسعيد أفندي ظل بعيد في الشارع، أخذ يدلف معه، يتسلق الجدران تارة ويزحف على 

منى لو يخلص منه، وهربت الحياة األرض أخرى كأنما يهزأ منه.. وتضخم رأسه حتى بدا غريبا عنه، وت

وكاد سعيد أفندي يجن، … إلى قدميه فأخذ يسرع، ويتنقل من شارع إلى شارع لعله يهرب من ظله ورأسه

وأمسك رأسه بين يديه كأنما هو قنبلة تكاد تنفجر.. وخطرت له فكرة الخالص: السكر! لم يكن قد ذاق 

ل الحانة فعل ثم نهل، وشرب مغمض العينين كمن الخمر بحياته، ولكن الخمر تنسي كما يقولون، ودخ

وحين خطر بباله أنه أتعس إنسان استراح … يشرب الدواء، ولكن فكرته ظلت تنسجم في كل ما حوله

قليال.. ولكن حديث بعض السكارى حوله أهاج فيه الشوق للجريمة، فنظر إلى يديه يريد أن يتبين فيهما 

 يقول:  -الضاحك وهو البدين -كان أحدهم… آثار الدماء

 .. وفتح الباب ووجد زوجه مع عشيقها! فماذا فعل؟  -  
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قتلها؟ قتله؟ قتلهما وانتحر؟.. ال بل صرخ ماذا يقول الناس لو عرفوا ذلك؟ وانتصب سعيد أفندي وسط   

 حلقة السكارى يصرخ: 

 بأي حق تتكلم بهذه الوقاحة عن اآلخرين؟  -  

به وانهالوا عليه.. وحين أفاق سعيد أفندي من إغمائه كان أول ما  وأمسك بعنق المتحدث فأمسك رفاقه  

الفكرة، وشعر بلهفة إلى صفعة تثيره.. ويدخل … عاد إليه رأسه، ومع الرأس الماضي، ومع الماضي

 الحانة اثنان في تلك األثناء، يقول أولهما: 

 … قرنين ألن امرأته كانت تخونه أميشغلني اآلن كتابي عن )االسكندر(، إني أبحث فيما إذا دعي ذا ال -  

البدين )قتلهما كلمة ورأسه ما تزال تؤلمه.. وتذكر … واهتز سعيد أفندي ثم أسرع يدفع حسابه وانصرف

 ولكن أين؟ … وبما أنه لم يقتل أحدا فلم يبق إال أن ينتحر…( وانتحر

لية مفتوحة، فزحف على األرض كي مّر الظل معه أمام نهر المدينة فقفز للضفة األخرى ثم مّر أمام صيد

ال يدخلها، ثم وجد نفسه أمام حي المومسات.. وبين يدي إحداهن، في الظالم، استراح من ظله ولم يعد 

 سعيد أفندي يشعر بوجود رأسه. 

 الصفعة

عوني بك مدرس منذ تسع وعشرين سنة، طبعته الوظيفة بطابعها فهو يكاد يكون مجموعة قطع خشبية 

ى بعض، من فوقها كرة مشوهة تشبه رأس إنسان وفيه بقايا إرادة تفتح فمه ليتقيأ منه لحم بعضها إل

يعرف من سيماه أن الوظيفة مرت عليه كما يعرف مرور العدو في األرض الخراب، تعود أن … الدروس

ينحني ويرفع يده بالسالم لرؤسائه، وأن يتجمع كالكوز في حضرة الوزير أو المفتش، فهو يرفع يده 

لسالم دون سبب ويتكوز، حتى في غرفته، وإذا كان بعض الموظفين ينتفخون بالوظيفة، ويتلقون الشتيمة با

من الرؤساء ليردوها أضعافا للمرؤوسين، فعوني بك ليس من هذا النوع! وإذا كان استمر في الوظيفة 

 فليس ذلك لرغبته بها. ولكن لرغبة زوجته الحسناء صفية. 

والعشرين فذهل بها عن كل شيء، وكانت ابنة ضابط قديم، يزهو والدها كلما  تزوجها وهو في الخامسة

رأى طبائعه العسكرية تظهر في ابنته، فما مضى بعض الوقت على الزواج، حتى كان الزوج أمامها أشبه 

بقلعة مهدمة األسوار، كان أبوها يعاونها على تهديمه.. ولقد كان عوني بك كبير اآلمال يحلم أن يكون 

 ليرة في نهاية الشهر.  14فانتهى بأن يكون أستاذ رياضيات له لقب بك و… ترعا كبيرامخ

أما عند صفية فلم يكن عوني بك أكبر من آلة تأتيها بهذا المبلغ آخر كل شهر، وكل عطفها عليه إنما كان 

ه كما تمتص ألنه آلة تنتج، فإذا سألته عن صحته شعر كأنها مزارع يستفهم عن حالة أرضه، ويبتلع طعام

 … اآللة الزيت وينام كما تهدأ اآللة في الليل

خيوط اإلرادة التي كانت تفتح فمه في المدرسة بالدرس، كانت تتعطل في البيت خوفا من الصفعة التي 

تنتظره عند كل معارضة. بدأت الصفعة له مداعبة، ثم صارت عادة، ثم حين عجز عن مقاومتها أصبحت 

يلتذ بها لذة وحشية غريبة كأنها موجهة إلى شخص يكرهه، إلى الشخص الذي  جزاء وانتقاما، ثم أصبح

 ضحى مستقبله من اجل امرأة. 

 وكان طيف الصفعة يالحقه فإذا تذكرها غامت عيناه. 

قضى تسعا وعشرين سنة بين الوظيفة وامرأته، كأنه بين فكي تمساح.. وكان بقي له عدة أشهر قبل اإلحالة 

ذهب ذات صباح ربيعي إلى المدرسة بعد أن تزود بالصفعة.. وكان يلقي درس الجبر على التقاعد.. حين 

فتذكرها.. لم ينس الدرس وال غامت عيناه، ولكنه اندفع فجأة يهاجم النظام في المدرسة وينتقد المدير 
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كأنه ووزير المعارف، ويذم المفتش والوزير ويتعرض للسياسة فيشتم الحكومة.. كان يتكلم بحماسة مخيفة 

 ُمنّوم أو مجنون. 

واستغرب الناس تسريحه، وحرمانه راتبه التقاعدي، ألنهم ما سمعوا مرة أنه انتقد رؤساءه أو اهتم 

بالسياسة، وحين عاد مساء يوم التسريح إلى البيت، لم تصدق زوجته أن المعجزة يمكن أن تقع، وتنقلب 

لكنها استعادت شجاعتها … فيه حتى ذعرت تلك اآللة إلى شخص حي، كان ينظر إليها بارتياح ال خوف

وصفعته فابتسم ابتسامة شيطانية، إن الغبي ينتقم منها، ولكنها لن تدعه يفعل، ستعمل على إعادته للوظيفة 

بأي شكل، على أن عوني بك بدأ في األيام التالية يهزل ويتحطم، تلك القوة السحرية التي ربطت القطع 

سنة، فارقتها بعد أن أدت تلك القطع رسالتها، كانت الرسالة االنتقام الخشبية بعضها مع بعض ثالثين 

ودب المرض في عوني بك فلم تستسلم المرأة، إن فيها طباع أبيها العسكري الذي ال يستسلم، … لكرامته

وجاءته باألطباء وأرادت أن تجبره على استرجاع الحياة إجبارا كما كانت تجبره في الماضي على قتل كل 

 ولكنه كان يزداد مرضا رغم ذلك، وهو ينظر هادئا ساخرا إلى جهودها.. سيموت منتصرا.. … فيهحياة 

ومات! ونظرت صفية إلى وجهه المقدد وساورتها شهوة ال تقاوم، وأوقفت الجثة وصفعتها صفعة وقف لها 

 شعر الميت، وأبرقت عيناه، كأنما عادت إليه الحياة.. 

 مر ت السشدباد

رفع فيها الستار عن حي من بغداد القديمة، والسندباد شيخ مهترم بالي األطمار، عاد هي قصة حوارية: ي

من رحلته األخيرة خاسرا كل ثروته فيجد أن أهله ماتوا ومنزله بيع، فيرتمي خائر القوى أمام المنزل الذي 

 يدور الحوار: و… لم يعد يملكه، ويجتمع حوله الجيران وصبية الحي، ينهالون عليه باألسئلة أو بالحصى

 شاب بغدادي: سندباد قص علينا أخبار البالد، والصعاب التي لقيت.. 

ويقول بعض الشيوخ: تكلم يا سندباد قل لهؤالء ما يحل بالذي ال يقنع بما قسم هللا.. قص على هؤالء نصيب 

يقنعوا بما  نافعة، أنكر حياتك وماضيك وانصح هؤالء الشباب أنكلمة قل … الذي يعبث بالتقليد والنظام

نافعة؟ كيف يستطيع النفع من قضى كلمة هو ثابت مضمون وال يالحقوا مثلك أطياف المستحيل. السندباد: 

 عمره هازئا بما ينفع؟!. 

 الشيوخ: يهزأ بالنفع وقد فني في حب المال وفي مالحقة الثروة؟ 

ا مشى، وعينيه لقد أكلت وحوش الصبية: انظروا يديه لقد بليتا من كثرة ما جمع، وقدميه فنيتا من طول م

 البحر عينيه. 

السندباد: لم تبل يداي من الجمع، ولكن من العطاء، ولم يفن المشي قدمي لكنه الشوق والقلق، وما أكلت 

وحوش البحر ناظري، لكنه وهج الضياء، لكي تتالمس يداي طوقت األرض بذراعي وسحت من قطب 

 حار ألنظر لون عيني! إلى قطب ألسمع صدى صوتي، وركبت أبعد الب

 لون عينيه؟ لن عينيه؟  -

 أردت أن تعبد نفسك فغلبت، إن العين لم توجد إال لترى الناس.  -

الشيوخ: خير لك أن تموت ففي موتك عبرة لهؤالء الشباب الذين يشوقهم ما شاقك! قل لهم قد عميت من 

 هول الخيبة. 

 السندباد: عميت من وهج الحقيقة! 

 قيقة؟ حدثنا يا سندباد عن الحقيقة التي تعمي العيون. الشاب: وهج الح

 … السندباد: رحلت إلى أبعد نقطة في األرض ألعرف اقرب نقطة مني ألعرف نفسي!
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 ويستمر الحوار على هذا السبيل، إلى أن يقول بعض الشباب: 

 قل لنا كيف أخذت ورميت وكيف غنيت بالعطاء؟  -

 ر المال والهواء. شيخ: انظروا اآلن غناه، ال يملك غي

سؤ جديدة تعيد ألبناء األرض السعادة، ذهبت  ، كلمةالسندباد: ذهبت أنشد عالما جديدا، من الحرية والجمال

 باحثا عن نقطة سحرية تعيد للناس الرجاء، عن لفظة؟ 

 شاب: ماذا وجدت؟ قل! تكلم. 

 شيخ: صه ال تتكلم.. ال تقل ما حرم هللا! 

 ؟ ما هي الحقيقة الوضاءة؟ الكلمةهي الشباب: قل يا سندباد ما 

 ويهم بالكالم فيسقط على األرض بال حراك وتخرج من فمه أفعى سوداء ويقول شاب: 

 لقد قتله السكوت، فيقول أحد الشيوخ:  -

 لقد أحيانا!  -

ة، يهتم بإعطاء القصة السير التاريخي، أو بالتقاطها من الزاوية الحادة، في لحظتها الالهبعفلق لم يكن 

الطريقان سواء عنده، قد يمشي، مع القصة خطوة خطوة، وقد يلتقط األزمة، قطاعا مثقال باألحاسيس، 

فيمشي معها إلى النهاية، فالذي يهمه في الحالين، هو التوتر الذي يحمله الحدث ليصبح ذا قيمة إنسانية 

لب الحياة نفسها، ويحولها كبرى. إنه ينقل )التجربة( القصصية من مجرد صورة أو حادثة عابرة، إلى ق

إلى تجربة حية، كل قصة، من قصصه، يسلها، ويشد بعضها إلى بعض، خط بياني مستمر الصعود 

والتركيز حول )أزمة( إنسانية، وكل قصة من قصصه تتجه في تصميم مطرد العمق والسعة، نحو توترها 

وخفقات الحس، كلها تحشد في األعلى، ونحو الموقف اإلنساني الذي ينبثق عنها.. لفتات األسطر، 

ولكن لتكثيفها وتركيزها حول ذلك الموقف، واألنوار  -فهي ليست المقصودة -الطريق، ال إليضاح األزمة

ال تتوجه إلى داخل األزمة بل تتوجه منها كما تنتشر األشعة من خالل محرك، وقد تبقى األزمة غامضة 

، في داخل األضالع، وعلى قارعة الطريق، هي التي األسباب والعقد، ولكن ظاللها التي ترتمي وتنعكس

 تكشف قيمة الموقف اإلنساني النموذجي الذي تمثله، وتقود، في عنف، إليه. 

ال يقيم لهما كبير وزن، وقد يأتي بهما عفلق وتتفاعل هاهنا قيمة الزمان والمكان في القصة، واألستاذ 

غير أنه يفضل االنطالق في األفق الذي ال تربطه … عرضا، بلمسة خفيفة تشيع الواقع المحلي في الجو

 أية جذور بأرض معينة أو زمن محدود. وإن كان بينه وبين الواقعية خطوة ما تنفك أبدا  قائمة! 

وهكذا يخرج )األستاذ شاكر( في )إنسان جديد( من عتمة المجهول إلينا، دون أي إطار يضعه في مكان 

غير أن القصة تسير، في خط … وى أنه أستاذ، وأن الوقت ربيعوزمان معينين، أو في مالمح واضحة س

سمفوني متصاعد، مطرد التوتر، ينقل )شاكرا( من أستاذ فلسفة في الكلية العربية إلى طاه على ظهر 

باخرة إيطالية صغيرة، إنه يدخل الروض، في صباح ربيعي فيفاجأ بإحساس بالحياة جديد عليه، فما يزال 

اإلحساس إلى مستوى آخر، حتى يقرر الدوس على الماضي كله، وبتره من كيانه، يتحول من مستوى في 

وبدء الحياة في إنسان جديد.. كانت حياته في األربع والثالثين سنة التي قضاها من عمره، زائفة، ولذلك 

ر سهل على دفقة من الربيع أن تجرفها، فتساقطت عنه كأنها أقنعة من الجص المهترىء، ويبدأ خط التوت

بأن يرمي األستاذ نظارته على األرض رمية عفوية ما يلبث أن يتراجع عنها فيعود إلى التقاط النظارتين 

وإعادتهما إلى جيبه، ثم يقرر أنه ال يستطيع إتمام محاضرته فيترك العمل بعد أن تزرق عصفورة على 

ي النسيم بطربوشه فيستلقي ثم تهاجمه فكرة أنه أضاع حياته، وبينما هو يناقشها يلق… أوراق المحاضرة

فيتنهد تنهد االنقالب، كأنما حياته القديمة قد استلت من … على العشب فيتقاسمه الروض: نسيمه، وشعاعه
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صدره وحلت محلها حياة جديدة، ويتذكر أنه لم يعتبر حياته في يوم من األيام إال شيئا مؤقتا، سوف يبدله 

كان في صباه يصرخ ويتقد، ولكنه فقد اآلن حرارته فهو  عند سنوح الفرصة، ويتذكر أن شيئا في صدره

ثقل فقط! وتذكر أنه جميل، ونظر إلى صورته في الماء فتعرف إلى شكله، كصديق طال اغترابه عنه. 

وتعرف إلى جسمه حين تعرى، فوجد الدم الحي يمأل عروقه وعضالته، ثم فوجىء، حين أنقذ الفتاة من 

وكما تمزق دودة القز قميصها، حين تتحول … لخمر سريعة كالسم تهز كيانهالغرق، بحياة جديدة ملتهبة كا

داس عليه كما داس اإلنسان األول على آخر صلة تربط شكله … فراشة، كذلك مزق األستاذ شاكر ماضيه

 بالحيوان، على ذنبه، وتحول طاهيا. 

قصة يتسلق كله إلى الهرب وفي )رأس سعيد أفندي( يخرج الرجل مهتريا من بيته إلى الظالم، وهيكل ال

ويعكسه، كما يتسلق بعض الهنود الحبل الذي ينصبونه في الهواء، القوة التي تمسك الحبل غامضة 

واألزمة التي تمأل رأس سعيد أفندي غامضة.. ولكنها ملحة مرهقة: يستأنس أوال بالظالم والطريق 

رأسه بعنف يثيره.. إنه يفكر فقط كيف الموحشة.. فإذا مّر بوق سيارة أو عوى كلب بعيد اخترق الصوت 

 كل حركة في الشارع يخشى منها على سره الذي يغلق عليه رأسه. … يخلص من تفكيره!

ويطل القمر فيبدأ ظل سعيد أفندي باالمتداد أمامه ورأسه بالتضخم، لم يبق له إال رجاله تنقذانه بالهرب، 

النوافذ ويتثنى على الجدران ويستطيل على فيسرع، ولكن ظله يالحقه ساخرا كبعض الجن يقفز على 

فكر صغير في رأس سعيد أفندي، صغير … األرض ويفّر.. ويفّر.. والطرقات تفّر وكل شيء يفّر إال

ويمسك برأسه كأنه يلمس قنبلة يخشى عليها أن تنفجر!.. ويتذكر الخمر، ولكنه … كرأس المسمار ال يفرّ 

ره. ويشرب مرة أخرى فال يرى غير فكرته مجسمة في ينسى كل شيء، بعد الكأس األولى، إال فك

الزجاجة والكأس وفي صاحب الحانة! ويصطدم سعيد أفندي ببعض السكارى الذين يمرحون ويكاد 

يصطدم باثنين آخرين، إن أصابعه تنبض بالجريمة وقدميه تدفعانه إليها.. وبما أنه لم يتسن له أن يقتل أحدا  

يقتل ظله … ويمر سعيد أفندي مع ظله أمام نهر المدينة ثم أمام صيدلية ثم …فلم يبق أمامه إال االنتحار

في هذا البناء الفني المتوازن، الذي يتسق فيه ويتجاوب، عواء النفس … وهموم رأسه عند أول مومس!

ان غير نافذتين على األزمة تكشفعفلق الداخلي مع صالبة الواقع ومقاومة األشياء المادية، ال يفتح األستاذ 

غامضها: النافذة األولى حديث السكارى عن ذلك الذي فاجأ امرأته وعشيقها فماذا فعل؟ والثانية حديث 

المؤلف لصديقه عن االسكندر ذي القرنين وهل أعطي اللقب ألن زوجته خانته؟ إن الحديث األول يهيج 

وأما الحديث الثاني فيدفعه  الجريمة في يدي سعيد أفندي، حتى لتمتزج أنفاسه برائحتها وتنفضه كالمجنون.

 … إلى التفكير في االنتحار!

وتفتضح األزمة من هذا الباب الخلفي البارع، فعار الخيانة هو السر في استئناس سعيد أفندي بالظالم، 

ورأسه الذي كاد ينفجر، كان يلوك مقولة واحدة: كيف يخلص من التفكير في الخيانة والجريمة؟ وذلك 

العشيق! إن البراعة الفنية التي حبكت القصة في قطاع … حول سعيد أفندي هو الظل الذي كان يرقص

نفسي من الهرب استطاعت أن تقول كل شيء في الفاجعة دون أن تقول شيئا!.. استطاعت أن توحي، دون 

مونولوج، ودون فضيحة، بل دون تعيين أشخاص الخيانة، بكل ما في أزمتها من عنف ومن قسوة 

 شيطانية! 

قصة )الصفعة( نموذجا  ثالثا  للوحدة الفنية المتوازنة: إنها تسير أوال في خطين: الخط األول صورة  وتقدم

)عوني بك( الموظف الذي أحالته خدمة الوظيفة تسعا وعشرين سنة، إلى قطع خشبية مضموم بعضها إلى 

رسها، ولو لم يكن أمامه بعض، والذي صار االنحناء والسالم الذليل والتكور أمام الرؤساء عادة عنده يما

أما الخط الثاني فزوجته صفية، التي ورثت عن أبيها خصاله العسكرية، والتي طوقت عوني بك   رئيس.

بين الخطين برابطة عفلق بسخرها وأوامرها حتى أضحى كالقلعة المهدمة األسوار. وقد ربط األستاذ 

 حسب الطريق التي ترسم. )الصفعة( الصفعة التي تسيّر عوني بك، وفق رغبات زوجته، و

والَصَغار الذي يصل إليه عوني يبلغ دركه السحيق، ال في هيكله المشوه أو إرادته المشلولة أو )صفعته(، 

ولكن حين ال يكون، في صورته األخيرة، أكثر من )آلة( يبتلع طعامه كما تمص اآللة الزيت الالزم، وينام 
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أتي آخر الشهر بأربع عشرة ليرة! إنه لم يعد إنسانا. فالمضغ بين مثلما تهدأ اآلالت في المعمل في الليل، وي

 فكي التمساح: الوظيفة والزوجة، جعله نفاية. 

وتجتمع لعوني بك عناصر االنتقام تدريجيا: كانت آماله أن يصبح مخترعا فحولت الصفعة آماله إلى رماد، 

كرهه ويحقد عليه، إلى الشخص ثم صار يلتذ بالصفعة لذة وحشية غريبة كأنها موجهة إلى شخص ي

)اآلخر فيه( الذي أذلته امرأة، وكان شبح الصفعة يالحقه وكثيرا ما كان يحسب أن أثرها ظاهر للناس على 

ووجهه كله! النزاع الوحشي، في وتفتضح األزمة من هذا الباب الخلفي البارع، فعار الخيانة هو … خده

الذي كاد ينفجر، كان يلوك مقولة واحدة: كيف يخلص من  السر في استئناس سعيد أفندي بالظالم، ورأسه

العشيق! إن البراعة … التفكير في الخيانة والجريمة؟ وذلك الظل الذي كان يرقص حول سعيد أفندي هو

الفنية التي حبكت القصة في قطاع نفسي من الهرب استطاعت أن تقول كل شيء في الفاجعة دون أن تقول 

، دون مونولوج، ودون فضيحة، بل دون تعيين أشخاص الخيانة، بكل ما في شيئا!.. استطاعت أن توحي

 أزمتها من عنف ومن قسوة شيطانية! 

وتقدم قصة )الصفعة( نموذجا  ثالثا  للوحدة الفنية المتوازنة: إنها تسير أوال في خطين: الخط األول صورة 

إلى قطع خشبية مضموم بعضها إلى )عوني بك( الموظف الذي أحالته خدمة الوظيفة تسعا وعشرين سنة، 

بعض، والذي صار االنحناء والسالم الذليل والتكور أمام الرؤساء عادة عنده يمارسها، ولو لم يكن أمامه 

أما الخط الثاني فزوجته صفية، التي ورثت عن أبيها خصاله العسكرية، والتي طوقت عوني بك   رئيس.

بين الخطين برابطة  عفلق  األسوار. وقد ربط األستاذ بسخرها وأوامرها حتى أضحى كالقلعة المهدمة

 )الصفعة( الصفعة التي تسيّر عوني بك، وفق رغبات زوجته، وحسب الطريق التي ترسم. 

والَصَغار الذي يصل إليه عوني يبلغ دركه السحيق، ال في هيكله المشوه أو إرادته المشلولة أو )صفعته(، 

رة، أكثر من )آلة( يبتلع طعامه كما تمص اآللة الزيت الالزم، وينام ولكن حين ال يكون، في صورته األخي

مثلما تهدأ اآلالت في المعمل في الليل، ويأتي آخر الشهر بأربع عشرة ليرة! إنه لم يعد إنسانا. فالمضغ بين 

 فكي التمساح: الوظيفة والزوجة، جعله نفاية. 

له أن يصبح مخترعا فحولت الصفعة آماله إلى رماد، وتجتمع لعوني بك عناصر االنتقام تدريجيا: كانت آما

ثم صار يلتذ بالصفعة لذة وحشية غريبة كأنها موجهة إلى شخص يكرهه ويحقد عليه، إلى الشخص 

  .)اآلخر فيه( الذي أذلته امرأة، وكان شبح الصفعة يالحقه وكثيرا ما كان يحسب أن أثرها ظاهر للناس

  

***** 
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 :عاشرًا
 ولة القانوننحن والعدالة ود     

 . علي خليل إسماعيل الحديثيمساهمة وتاليف الدكتور

29 April, 2011 02:17:46  

 

مفاهيم كثيرا  قرءنا وسمعنا عنها، كـ "القانون" و"دولة القانون" 

أو"القضاء" و"استقالل القضاء"، وال تخفى على أحد "مسلة 

مادة  282حمورابي" الشهيرة، التي تحتوي على أكثر من 

نية متكاملة وشاملة لكل المفاهيم التي نحن بصددها، وقبل قانو

 أربعة آالف عام من الزمان.

فالثقافة القانونية مهمة جدا  في حياتنا اليومية كوننا نعيش في 

محيط واحد ونتعامل مع اآلخرين وفق سلوك معين قد يعكس 

 درايتنا ومدى إطالعنا على القانون.

ر الذى ينظم العالقات ما بين وإذا علمنا أن القانون هو االطا

الناس أنفسهم، وما بين الناس والدولة، من جهة، والعالقة ما بين 

الدولة ومؤسساتها، من جهة أخرى. فما هو رابط العالقة ما بين 

القانون ودولة القانون وبين تلك المفاهيم األخرى كأستقالل 

من  القضاء والعدالة والمساواة وحتى الديموقراطية بأعتبارها

 الثوابت األنسانية؟

بطبيعة الحال يكون الجواب، أن دولة القانون أو دولة حكم القانون تعني المرجعية للقانون وسيادته على 

  الجميع دون اسثناء. 

فاألفكار أو النظريات القانونية ممها بلغت فى رقيها وكمالها فهي ليست نهائية، وسوف تتعرض للتعديل 

مع مستجدات وتطورات الحياة التقنية فضال  عن المعلوماتية التي يشهدها العصر  والتغيير حتما ، لتتكيف

والمشاكل المصاحبة لها، والتي بطبيعة الحال تؤثر فينا سلبا  وإيجابا . إال أنها مع ذلك تمنحنا القدرة على 

يمنح لهذه الحياة الوقوف والتحدي إليجاد الحلول لتلك المشاكل من خالل العمل الفكري والتنظيمي، الذي س

 لذة األستمرارية ومتعة التقدم الحضاري.

ومع ذلك بقيت العالقة مابين أستقالل القضاء وسيادة القانون في تأريخنا المعاصر تتأرجح مابين المفهوم 

الضيق للقانون تارة ومفهوم دولة القانون تارة أخرى. فقد تتجه الدولة الى دعم مركزيتها فتُخِضع األحكام 

اعد القانونية بدال  عن السلطة القضائية الى السلطة اإلدارية فنكون أمام "المعنى الضيق للقانون"، والقو

وخير مثال على ذلك، هو عهد الوحدة القومية األلمانية في زمن "بسمارك"، أو تتجه إلى إخضاع الدولة 

 ألحكام القانون، كما هو حال الدستوراأللماني الذي نحيا في كنفه اليوم.

دولة القانون إذن، هي التي تقيد نفسها بنظام قانونى تشريعى يكون مضمونه تلك المفاهيم ذات الدالالت ف

والمعانى المختلفة باختالف بعدى الزمان والمكان والسياق التاريخي والثقافي لألمم، وبالتالي فأن مقومات 

 هذه الدولة ينبغي أن تقوم على ثالثة عناصر رئيسة، هي كاآلتي:

 النظام السياسي -نصر األولالع
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الذي يهدف الى حماية الحقوق العامة للمجتمع. من خالل إخضاع سلطات الدولة لنظام قانوني ذاتي يستمد 

 قيمة، ويتوجب على الجميع التقيد بها. وحيه من روح الدستور فتخضع إليه أبسط القواعد القانونية 

 ة السلطةتطبيق المبادئ العامة في ممارس -العنصر الثاني 

لتحقبق الهدف الذى تسعى له دولة القانون في "العدالة" بمفهومها العام، فالبد لها من ضمانات معينة 

 لممارسة هذه السلطة والتي تتلخص في المبادئ األتية:

ا ( مبدأ الفصل بين السلطات: وهو واحد من أهم المبادئ المعاصرة ومن أهم مزاياه )صيانة الحريات،  

  بداد، والمساهمة فى بناء دولة القانون(. ومنع االست

ب ( الرقابة القضائية: وهي المبدأ األساس في حماية حقوق وحريات األفراد، سواء ما يتعلق بخضوع  

  السلطة التنفيذية ألحكام القانون ،أم في خضوع السلطة التشريعية لقواعد الدستور. 

احترام السلطة التنفيذية )اإلدارة( لألحكام القانونية من  وبالتالي يكون القضاء هو الضامن والكفيل لتأمين

ناحية، ويكون الدستور هو الضامن لتأمين الرقابة على تلك األحكام القانونية التي تكفلها القضاء 

 باالحترام، من ناحية أخرى. 

ستقالل القضاء ج ( مبدأ إستقالل القضاء: وهو من أهم األركان االساسية لقيام دولة القانون. وتأمين أ 

الحصانة الخاصة  - [1]مسألة تتصل بأعتبارات وعوامل عديدة من أهمها ) إعداد وإختيار القضاة

عدم تدخل كل من  -ضمان إحترام حجية االحكام وتنفيذها  -قواعد الحياد فى مواجهة الخصوم  - بالقاضي 

 النظام المالى واالدارى(. -السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عمل القضاء 

 نوعية السلطة -العنصر الثالث 

يمكن تحديدها إال من خالل الربط بين مفهوم دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه هذه نوعية السلطة ال

الدولة )فكريا ، فلسفيا، سياسيا واقتصاديا(، كما أن نوعية السلطة في دولة القانون يجب أال يفهم منها على 

وإنما يجب أن تتجلى أن مسألة خضوع الدولة ألحكام القانون هو من أجل تحقيق العدالة واإلنصاف فقط، 

 فكرة السيادة للقانون من خالل معيارالديمقراطية في كيفية إسناد السلطة للشعب.

السلطة التي يجب أن تنشدها دولة   لذلك، فالحكم الديمقراطي هو المحورهنا في دولة القانون أى هي"نوع

طبيعي في التعبير عن ذاته، القانون"، ألن الديمقراطية، هي النظرة الى اإلنسان بصفته صاحب الحق ال

والنظرة إلى اآلخر دون حاجز الخوف وفي حدود ماله وعليه من واجبات تجاه المجتمع الذي ينشده 

 القانون والذي تحكمه المؤسسات في ظل الحـــــرية والمساواة.

الشخصى الى إذن، فمفهوم دولة القانون يشكل نظرية دستورية مستقلة تبين االنتقال او التحول من الحكم  

 الحكم المؤسساتي. ومن هنا تبدأ الحكاية!!!

فالطاعة وفق مفهوم دولة القانون، يجب أن تكون للقانون ال للحاكم، ألن حكم القانون هوالذى سيحقق 

 العدل والمساواة واالستقالل القضائي.

في التلفاز أو صحيفة  لذلك، يشعر المرء بالحزن واأللم معا ، عندما يسمع ويقرأ عن مناشدة )بل مناشدات(

ولمنظمات حقوق األنسان أن تعمل على إطالق سراح معتقل و معتقلين  يومية لرئيس الوزراء أو غيره 

لسبب أو ألخر دون وجه حق، أستنفذ أهله جميع الطرق القانونية حتى وصل األمربهم إلى أبواب المحاكم 
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أنه بقي معتقال  لدى الجهة التي )ترفض( تنفيذ قرار  العليا، فتقرر هي إطالق سراحه لعدم كفاية األدلة!! إال

 القضاء، وتصر على إبقائه معتقال ، لعدم قناعتها باألفراج عنه!!!

وال أهدف من هذه العجالة التجني على أحد، ولكني أتسائل مثلما يتسائل األخرون! هل يعقل أن يحدث هذا 

ة )المستوردة( مايكفي لفرض القانون وتتبجح في دولة تتدعي أنها تحكم بالقانون ولديها من األجهز

بقضائها المستقل؟ ولماذا يرفض هؤالء إذن تنفيذ القانون إذا كانت مهمتهم أصال  القيام بما يسمى )عمليات 

والبرلمان  فرض القانون(! ويبقى التساؤل يدور في األذهان! عن أي قانون هم يتحدثون؟ وأين دستورهم 

 ومبدأ أسناد السلطة للشعب؟ الذي يجسد سيادة القانون

ةٌ تلك الحقيقة، فال قضاء وال استقالل للقضاء. لكن ينبغي أن تكون هناك أبسط معاني للعدالة  وإن كانت ُمرَّ

وهي )الشك دائما  يفسر لصالح المتهم، وأن المتهم برئ حتى يثبت العكس، وال عقوبة إال بنص قانوني(. 

 القواعد وقبل آالف من السنين؟ وأكثر من ذلك، فنحن أول من عرف هذه 

في الجانب اآلخر، استوقفتني حقيقة قضية غاية في الحساسية، هي قضية عبد الغني المزودي 

)األجنبي..مغربي الجنسية(!! والذي أدين باألرهاب هنا في هذه البالد، فقامت الدنيا وقعدت عليها..لحجة 

أدلتها الظرفية والمكانية فقد كان مدانا بالكامل،  وأخرى. ورغم أنه كان يحمل كل مواصفات المتهم وبكل

وربما أستلم القاضي من الرئيس هامشا   ولو أنه حوكم في بالد أخرى لما سعد بالبراءة ولكان نسيا  منسيا ! 

   بآية قرآنية "ولكم في القصاص حياة ياأولي األلباب" فيفهم القاضي رغبة الرئيس ويحكمه باألعدام.

. 23.05.1949بار الحقيقي هنا، في ضمانة الحقوق والحريات الواردة في دستورعام لذلك كان االخت

فتأمين محاكمة عادلة للمتهم )من دون تمييز(، هي من أولويات هذا الدستور، فجاء الحكم ببراءته لعدم 

قدمة التي وناقض كل ما يشاع عنه، تعزيزا  للم كفاية األدلة، دليال  على سالمة العدل وأستقالل القضاء. 

ذكرتها عن دولة حكم القانون وعن سيادة القانون وعن الديمقراطية وحقوق اإلنسان، والتي تدفع ضريبتها 

 المانيا اليوم من أجل ديمومة دولة القانون.

فهل لنا أن نعتبر من العدل الذي منح الفرصة لعبد الغني المزودي ليثبت البراءة مهما كانت جنسيته أو 

  عرقه أومعتقده؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قاضي, وهم في العادة خريجي كليات  20.000تجدر اإلشارة إلى أن عدد القضاة في ألمانيا يقارب   ـ1

ضاء فعليه العمل التطبيقي وبالتالي فمن يرغب بمجال الق ، ية، فضال  عن إجتيازهم امتحاناتالقانون األلمان

 األول والثاني الدولة    I und II Staatsexamenال تقل عن سنة واحدة في   لمدة

 المحاكم الكتساب المهارات والخبرات التي تؤهله للعمل في المحاكم كقاضي.
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