
 
  

 »مرآة حياتي«مصطفى طالس يروي سيرته 
لعب وزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى طالس دورا 
سياسيا مؤثرا في سورية طوال العقود االربعة الماضية، وكان من 

صانعي القرار السوري واالقليمي في فترات عدة، وفي كتابه الجديد 
، الذي سيصدر عن دار طالس في دمشق قريبا، »مرآة حياتي«

يروي العماد أول سيرة العسكري والحزبي والسياسي واالنسان، 
 .ويكشف عن الكثير من االسرار ويزيل الغموض عن أمور عدة

في هذه السيرة الذاتية السياسية والعسكرية يطرق طالس كل 
الموضوعات التي تخطر في بال المراقب حول شخصية جمعت بين 

السياسة والعسكر واألدب، ففي لحظة يسلط الضوء على الجوانب 
العسكرية في حياته، تراه ينتقل الى الجوانب السياسية عندما تفرض 

السياسة ذاتها، ومرة تجده يلعب دور المفاوض السياسي المحنك، 
 .سواء أكان في سورية أم في الخارج

الكثير من االحداث والتفاصيل بلسان الرجل، عاشها وساهم فيها وتأثر فيها واثرت ,,, يروي طالس الكثير
فيه، وبين هذا وذاك يلتقط انفاسه ليستريح على مقعد العسكري االنسان الشاعر، ليعود مرة اخرى الى الساحة 

 .فاعال في االحداث ومؤثرا بحركتها، واحيانا عدة مصوبا لمسار العديد من االمور
تنشر هذا » الرأي العام«قراءة في تاريخ المنطقة من خالل مساهمة شخصية مهمة فيها، و» مرآة حياتي«

 .الكتاب على حلقات
 
 

لدى االسرائيليين ان الترتيبات  1998محاولة اغتيال انطوان لحد شكلت قناعة منذ العام / الحلقة العشرون 
 االمنية في الحزام األمني لن تمنع العمل الفدائي في جنوب لبنان

 
من هي سهى بشارة؟ هي سهى فواز بشارة، من بلدة دير ميماس في الجنوب اللبناني، ومن مواليد عام 

وقد , ، وهو عضو في الحزب الشيوعي اللبناني)عاماً 58(، والدها فواز بشارة عامل مطبعة عمره 1967
كانت سهى قبل سنة من تنفيذ العملية ضد لحد طالبة تدرس الرياضيات والمعلوماتية في بيروت وفجأة، 

وبقرار رفضت اإلفصاح عن دوافعه قررت سهى ترك دروس الرياضيات، واتجهت إلى الشريط الحدودي 
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المحتل لتعمل مدرسة لرقص الباليه، في مدرسة مرجعيون الكائنة هناك، وقد كان الدافع الحقيقي لقرارها هذا 
جيش جنوب (هو الشروع في التحضير للمهمة التي كلفت بها سهى، وهي تنفيذ حكم اإلعدام بقائد ما يسمى 

العميل أنطوان لحد، وذاك امتثاالً ألمر الحزب الشيوعي اللبناني الذي اقترح العملية، والذي كانت سهى) لبنان
ومن , سراً، حتى أن أباها، وهو عضو في الحزب نفسه، لم يعلم بانتسابها 1982قد انتسبت إليه في العام 

إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، وسهى كما  1987الجدير بالذكر أن سهى قد انتسبت بعد ذلك، وفي العام 
جاء في بيان حزبها عن عملية اغتيال لحد، ضمن مجموعة الشهيدة لوال عبود التي استشهدت في عملية 

 .1985انتحارية ضد قوات العميل لحد، عام 
 عالقتها بالعميل
 لحد وأسرته

بدأت هذه العالقة، منذ استالم سهى عملها كمدرسة لرقص الباليه، في مرجعيون أي قبل عام من تنفيذ 
عملية االغتيال، وكانت بداية العالقة حين تعرفت سهى على فكتوريا زوجة العميل لحد، ثم ما لبثت أن 

استطاعت إقامة عالقة صداقة متينة مع سائر أفراد أسرته، وصار ترددها على بيته أمراً اعتيادياً بوصفها 
وتذكر بعض الصحف اإلسرائيلية أن جميع , مدرسة لرقص الباليه تعطي دروساً خاصة ألفراد تلك األسرة

أفراد األسرة قد اطمأنوا إليها ووثقوا بها ما عدا العميل لحد، ومما يوردونه للداللة على شكه بها، أنه لم 
يعطها ظهره مرة واحدة خالل جميع زياراتها لمنـزله، بل كان يسارع إلى مواجهتها، كلما وجدها في 

 .منـزله
 تنفيذ العملية

دعت عقيلة الجنرال لحد فيكتوريا، سهى بشارة إلى  17/11/1988قرابة الساعة السابعة من مساء االثنين 
، وسيزار صقر رئيس شعبة اإلعالم في )ربيع وروني(منـزلها لتناول الشاي، وكان في المنـزل ولداه 

واستمرت الزيارة حتى الساعة الثامنة، عندها وصل أنطوان لحد إلى المنـزل، وقد تحدثت , ميليشيات لحد
وفي نهاية حديثها همت « المنطقة األمنية»معه سهى بشارة في مواضيع عديدة حول العمل االجتماعي في 

مم  5,45بجمع حاجاتها، لكنها وبحركة مفاجئة وبمنتهى برودة األعصاب سحبت مسدساً من حقيبتها عيار 
وباشرت بإطالق النار على العميل اإلسرائيلي فأصابته بثالث رصاصات قبل أن يتمكن سيزار صقر وزوجة 

بعد ذلك مباشرة دخلت عناصر المواكبة المنـزل , لحد من السيطرة على الفتاة البطلة وتجريدها من المسدس
واعتقلت سهى ونقلت لحد إلى مستشفى مرجعيون بسيارة، ومنها بسيارة أخرى إلى المطلة، ومن هناك تم نقله

 .بطائرة مروحية إلى مستشفى رامبام في حيفا
وأفادت التقارير التي وردت بعد ذلك أن سهى قد أطلقت على لحد ثالث رصاصات، استقرت إحداها في 

 , الجهة اليمنى من صدره، وثانية في أعلى ذراعه اليمنى، أما الثالثة ففي رجله
وحجمها، زعم في البداية، وبهدف التقليل من قيمة العملية ,,, ماذا عن حالة لحد الصحية بعد العملية؟

اإلسرائيليون أن جراح عميلهم متوسطة وقابلة للشفاء بسرعة، لكن التدهور الذي أصاب حالته بعد العملية 
الجراحية التي أجريت له في مستشفى رامبام، والتي استمرت قرابة أربع ساعات، هذا التدهور، وما تاله من 

ففي التقرير الطبي الذي صدر عن األطباء , غيبوبة استمرت نحو خمسة أسابيع، دحض زعمهم األول
وفي , »أن حالة الجنرال ميؤوس منها ومتردية للغاية«: اإلسرائيليين الذين أشرفوا على العملية الجراحية جاء

حالة لحد قد ازدادت تردياً بسبب فقدانه كميات كبيرة من«، ذكرت إذاعة إسرائيل أن 9/11/1988صباح يوم 
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 .»الدم، وبسبب إشكاالت ومضاعفات أعقبت العملية الجراحية التي أجريت له
وقد ظلت األنباء تتضارب حول حالته، حتى تم اإلعالن عن مغادرته مستشفى رامبام في حيفا، بعد نحو 

/1/1وكان خروجه يوم , ثمانية أسابيع، قضاها فيه في العناية المشددة، وقضى خمسة منها في غيبوبة تامة
ولتأكيد هذا الخبر، ظهر مساء اليوم نفسه على شاشة التلفزيون اإلسرائيلي، في نشرة األخبار المسائية. 1989

وقد كانت بادية بوضوح حالة الشلل الذي أصاب يده اليمنى من جراء الرصاصة التي اخترقت أعلى , )مباط(
أن لحد سيعود إلى  2/1/1989وذكر راديو إسرائيل يوم , الذراع اليمنى كما كان بادياً عليه العجز عن النطق

 .مستشفى رامبام قريباً لمواصلة عالجه
هو من صنع االتحاد » سهى«وفي هذا المجال ال بد من اإلشارة إلى أن المسدس الذي استخدمته المناضلة 

مم التي استخدمت من قبل وحدات  5,45السوفياتي وقد دخل إلى الخدمة في أوائل الثمانينيات مع البندقية 
اإلنـزال الجوي السوفياتي في أفغانستان ومن ميزات هذا المسدس أن رصاصته تخرق الجسم بشكل لولبي 

 .ولكن غير منتظم األمر الذي يتسبب بشلل حقيقي للعضو المصاب
ولكن ماذا حصل للبطلة سهى؟ أفادت األنباء، أنه بعد اعتقالها من قبل قوات العميل لحد، أسلمتها هذه 

القوات إلى إسرائيل، التي وضعتها في البداية، في معتقل الخيام الموجود في الشريط الحدودي المحتل 
، وبعد ذلك نقلت إلى داخل إسرائيل للتحقيق معها، وقد )2000وحتى مايو  1978االحتالل دام من مارس (

استمرت عملية التحقيق وسط احتجاجات عربية ودولية كثيرة وأعربت عن عدم شرعية احتجاز سهى في 
إسرائيل، وطالبت بإطالق سراحها فوراً لكن اإلسرائيليين بعد إنهاء تحقيقهم معها، أعادوها إلى قوات لحد، 

 .بغية تمكينهم من االنتقام منها
 ردود الفعل اإلسرائيلية على العملية

انتقامية وإعالمية عبر تصريحات / عسكرية: تجلت ردود فعل إسرائيل على اغتيال عميلها لحد بصورتين
 .عدد من المسؤولين اإلسرائيليين

عقب العملية، داهمت القوات اإلسرائيلية منـزل البطلة سهى بشارة : االنتقامي/ رد الفعل العسكري, أوالً
مواطناً هناك، أفادت / 22/في دير ميماس، وعشرات المنازل في البلدة، وفي مرجعيون والخيام، واعتقلت 

حول ) أمنياً(وذكرت أنباء الحقة أن اإلسرائيليين قد فرضوا طوقاً , بعض المصادر أن والدة سهى كانت بينهم
عنصراً، ثم جاء في نبأ أذاعه الناطق باسم الحزب الشيوعي أن ) 75(المنـزل، شاركت فيه المدرعات و
 .قوات االحتالل قد نسفت المنـزل

من جهة أخرى، وعلى الصعيد نفسه، جابت عناصر الميليشيات العميلة معظم قرى الشريط الحدودي 
المحتل، وفرضت اإلقفال على المدارس، فيما أقفلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى 

ثم قامت قوة إسرائيلية ـ لحدية مشتركة بعملية تمشيط في مناطق مرجعيون ودير ميماس , الشريط الحدودي
وذكرت بعض المصادر أن قوات لحد قامت بعد دقائق من شيوع خبر اغتيال قائدهم بقصف , والخيام

كما , مرتفعات جبل الضهر بالقذائف الفوسفورية، مما أدى إلى إصابة مواطن هناك واندالع حرائق كبيرة
 .قصفت تلك القوات بلدات اللويزة وجرجوع وجباع وعربصاليم

ذكر أكثر من : ردود الفعل اإلسرائيلية كما عبرت عنها الصحافة وتصريحات بعض المسؤولين, ثانياً
مصدر إسرائيلي، في معرض التعليق على العملية، أن وصول المقاومة الوطنية اللبنانية إلى رأس ما يسمى 

، واالحتياطات العسكرية التي )األمنية(، يعد ضربة قوية في الصميم أصابت الترتيبات )جيش جنوب لبنان(
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اتخذتها إسرائيل في الجنوب اللبناني المحتل، بغية الحيلولة دون انطالق العمليات الفدائية التي تزعم إسرائيل 
كما أن عملية اغتيال لحد قللت كثيراً من ثقة إسرائيل بقدرة جيشها , مستوطناتها في الشمال) أمن(أنها تهدد 

 .العميل في الجنوب وبجدوى استمرار االعتماد عليه، وقد نجحت المقاومة في أن تطال قائده شخصياً
شامير عن أسفه لوقوع هذه العملية، وأبدى اهتماماً زائداً بها، يكشف ذلك من الطلب ) اسحق(وقد عبر 

الذي توجه به إلى مدير مستشفى رامبام طالباً فيه إيداع ديوانه ـ أي ديوان شامير ـ معلومات مفصلة بشكل 
 .دوري عن حالة لحد الصحية

تنظر بخطورة إلى محاولة «أما يوسي بيليد، قائد المنطقة الشمالية فقد صرح عقب العملية بأن قيادته 
 .»اغتيال لحد

: أما منسق نشاطات االحتالل في لبنان أوري لوبراني فقد أدلى بتصريح للصحافيين بعد العملية قال فيه
إن إصابة اللواء لحد ال تغير من قدرة ويقظة جيش لبنان الجنوبي ومن مدى استعداداته، ولن يبقى هذا «

إن الجيش »: وقال, »أنه ينظر بعين الخطورة إلى هذه العملية«لكنه أكد من جهة أخرى , »الجيش يتيماً
اإلسرائيلي سيتخذ أكبر قدر من اليقظة والتدابير األمنية الضرورية في الجنوب، ويجب علينا أن نتعلم من هذه 

 , »الحادثة
أما دان شومرون، رئيس األركان اإلسرائيلي فقد أعرب عن استيائه من العملية وقال في معرض تعليقه، 

إن العناصر المكلفة بحماية لحد حذرته مراراً من «: في الكنيست) لجنة الخارجية واألمن(في كلمة أمام 
وإن هذه التحذيرات كانت ترتكز على الفتاة ذاتها التي أطلقت النار عليه لكن لحد لم يستجب , محاولة اغتياله
ويبدو أن شومرون قد أراد بذلك التنويه بأن العملية لم تكن مفاجئة، والتنويه بقدرة , «لهذه التحذيرات

 .االستخبارات اإلسرائيلية على الكشف المبكر وعلى التوقع
وعموما، كان هناك ـ كما يتبين من استقراء، ما أوردته الصحافة اإلسرائيلية عن العملية ـ ازدياد 

ملحوظ في نسبة الشك اإلسرائيلي بقدرة القوات اإلسرائيلية وعمالئها اللحديين على الحد من انطالق العمليات 
الفدائية في الجنوب فضالً عن إيقافها أو منعها، وبالتالي باتت تشكل قناعة جديدة تقول بالتقليل من جدوى 

على التصدي بنجاعة ) الحزام(وبقدرة هذا ) الترتيبات األمنية في الحزام األمني(االعتماد على ما يسمى بـ 
. تامة للعمل الفدائي في الجنوب، بعد تمكن أبطال المقاومة من اختراقه باستمرار، وبنجاح

التبادل الثقافي ليس ترفا فهو أحد أهم وسائل الدفاع وملتقى الشعر العربي في : بدر الرفاعي/ محطات 
 »البابطين«العراق إنجاز يضاف إلى رصيد 

تنطلق عند العاشرة من قبل ظهر بعد غد السبت اعمال ملتقى الكويت 
االول للشعر العربي في العراق الذي تنظمه مؤسسة جائزة 

عبدالعزيز سعود البابطين لالبداع الشعري ويرعاه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح االحمد، وهذا الملتقى االول من نوعه بعد 

عاما وكانت بسبب الغزو الذي قامت به  14قطيعة استمرت نحو 
ووجد صدى  1990قوات صدام حسين للكويت في اغسطس العام 

ايجابيا لدى الكثير من الكويتيين والمثقفين العرب وفي هذه المناسبة 
اكد االمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب بدر 
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الرفاعي في تصريح له على ضرورة اعادة مد الجسور الثقافية بين 
آن االوان «المثقفين الكويتيين والعراقيين وقال الرفاعي في تصريحه 

لمد الجسور الثقافية مرة اخرى مع المثقفين العراقيين خصوصا وان 
قريحة االدباء في العراق لم تتوقف بل انها كانت احد االسلحة 

المستخدمة لمقاومة الديكتاتورية والتأهيل للعهد الجديد القائم على 
 .»الديموقراطية التعددية

واشاد الرفاعي بتبني مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين 
لهذا الملتقى والذي يضاف الى رصيدها من االنشطة الثقافية المتعددة 

 .»التي تتبناها
هما الجسر الصحيح والمتين «واكد على ان الثقافة والتبادل الثقافي 

لتالقي الشعوب العربية عموما وبين الشعبين الكويتي والعراقي خصوصا بعد ما خلفه رئيس النظام العراقي 
 .»السابق من اثار سلبية على العالقة بين البلدين اثر الغزو العراقي على الكويت

التبادل الثقافي ليس ترفا بقدر ما هو ضرورة حياتية واحد اهم وسائل الدفاع للشعبين ضد اي «واوضح ان 
 .»اتجاهات تسعى الستمرار الخالفات وعدم االستقرار بين البلدين

وكان عدد من ادباء الكويت رحب باالدباء والشعراء العراقيين المشاركين في الملتقى مثمنين هذه الخطوة 
 .»التي عرف عنها الكثير من المبادرات واالنشطة الثقافية المميزة«المهمة للمؤسسة 

التواصل الثقافي هو افضل وسيلة إلعادة المياه الى «وقال االمين العام لرابطة االدباء عبداهللا خلف ان 
مجاريها بين الشعبين، فإذا ذكر الشعر تذكر بغداد وتذكر الحضارات العربية في العهد العباسي واذا تحدثنا 

 .»عن الشعر والحضارة العربية يذكر انها انطلقت من العراق من خالل شعرائها
اذا لم تكن موجودة بصورة طبيعية فأفضل الوسائل إلعادتها تكون عن «وبين ان العالقات بين الشعوب 

 .»طريق االدب والفكر والثقافة باعتبار ان السياسة متاهاتها كثيرة
رائعة خصوصا بعد االساءة الكبيرة التي لقيها الشعبان العراقي والكويتي من «ووصف فكرة الملتقى بأنها 

النظام السابق وادت الى هجرة الكثير من االدباء والشعراء العراقيين الى الخارج كالجواهري الذي هاجر 
 .»وتوفي في الخارج

على دعوة الكثير من «مشيرا الى حرصها » جهودها المستمرة في دعم الثقافة «وثمن خلف للمؤسسة 
 .»المثقفين العراقيين في انشطتها الثقافية المختلفة

ان الوضع في العراق اآلن اختلف كثيرا عما كان عليه في السابق «: ومن جهته، قال االديب حمد الحمد
فنحن نتعامل مع نظام ديموقراطي وحكومة مختلفة ما يتطلب منا تقديم كل الدعم المطلوب لها فنحن ال نملك 
ان نقف متفرجين لما يحدث بل يجب ان ندعمهم ألن االمر في النهاية سينعكس ايجابا على استقرار المنطقة 

 .»سياسيا واقتصاديا
العالقات الثقافية ال تفرق بين الشعوب وليس لها عالقة بالسياسة خصوصا وان «واشار الحمد الى ان 

 .»الكويت ساهمت في تحرير العراق وفي تقديم المساعدات االنسانية للشعب العراقي
فألمانيا واليابان مثال بعد حروبهما لم تعزال شعوبهما وانما «وشدد على اهمية أال تنعزل الكويت عن العالم 

 .»استطاعتا من خالل التعاطي مع الظروف الجديدة ان تعيد لبلدانهما مكانتهما
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من جهته وصف الدكتور سليمان الشطي الملتقى بالخطوة الممتازة باعتباره خطوة للمعرفة الحقيقية 
الفن واالدب من اهم وسائل التعارف بين الشعوب فالفن والشعر يقربان بين الناس والقصيدة «وللتواصل الن 

 .»واالغنية ممكن ان تخلق رابطا عاطفيا بين الشعوب المختلفة
اننا بحاجة الى مثل هذه اللقاءات خصوصا وان القراءة الصامتة تختلف عن اللقاء المباشر مع «وشدد على 
 .»الشاعر واالديب

هذه خطوة كبيرة تتبعها خطوات اخرى ويعتبر هذا الملتقى من اهم الملتقيات للشعراء العراقيين «: وقال
خارج العراق وسيساهم في فتح صفحة جديدة للشعبين اراد الحاكم السابق للعراق ان يقضي عليها وان يزرع 

 .»البغضاء بين الطرفين
اللقاء سيكون مثمرا فمن خالله سيرى العراقيون الوجه المتميز للكويت ويرى الكويتيون الوجه «واضاف 

 .»المتميز للعراقيين
لنثبت للعالم ان الكويت لم تقف يوما موقفا ضد «وشددت االديبة ليلى العثمان على اهمية هذا الملتقى 

الثقافة العراقية الن لها تاريخا طويال وعميقا والكثير من االدباء الكويتيين تتلمذ على ايدي شعراء من العراق 
 .»كالجواهري ونازك المالئكة وبدر السياب

 .»مبادرة رائعة كنت اتمنى اال تتأخر ولكنها جاءت والحمد هللا«: وقالت
تربطهما عالقات قديمة اال انها انقطعت بسبب «وحول العالقات بين الطرفين بينت العثمان ان البلدين 

وجود رئيس النظام السابق وغزوه للكويت وطبعا االنسان عندما تحتل بلده يشعر بالنقمة لكن ال تصل الى 
 .»درجة الحقد وعندما زال النظام زالت الحواجز بدليل ان العالقات استعادت عافيتها بعد تحرير العراق

سعيدة انا بالملتقى خصوصا وانها المرة االولى منذ سنوات يقف فيها شعراء عراقيون في «: وقالت
 .»الكويت ليلقوا بقصائدهم

ان الثقافة هي االرض التي تتالقى عليها الشعوب على «ومن جهتها، قالت االديبة ليلى محمد صالح 
 .»اختالف طبيعتها فهي تتجاوز كل الحدود وال تتأثر بمختلف التغيرات

ان المثقف الحقيقي ال يتأثر بالمتغيرات والظروف السياسية التي تختلف بين وقت وآخر اال «واشارت الى 
 .»اذا كان مناصرا للباطل وعندها يعتبر مثقفا مزيفا

التي تضاف الى الكثير من «وثمنت لمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين لالبداع هذه الخطوة 
. »الخطوات والمبادرات التي اعتادت على تبنيها بهدف خدمة الثقافة والمثقفين

 هشام الجالد فنان يرسم المشاهير والطيور ويشكل لوحات الخط العربي بالنباتات واألشجار
الفنان ينحت الحجر ويشكل الطين، يستخدم الفرشاة واللون، اللوحة : القاهرة ــ من حنان عبد الهادي

ولكن أن يستخدم النباتات واألشجار فهذا هو الجديد في عالم الفن، وهكذا ظهرت موهبة الفنان » االسطمبة«و
الشاب هشام الجالد وشكل ابداعاته باستخدام األشجار وبدأ بلفظ الجاللة ــ اهللا ــ ثم أخذ يرسم أشكال 

 .وظهرت ابداعاته في الميادين والمعارض» نباتيا«الطيور ورسم أم كلثوم 
الفنان هشام ,,, التقت أول رسام أشجار في مصر هشام الجالد لمعرفة تجربته مع هذا الفن» الرأي العام«

بدايتي مع فن التشكيل باألشجار بدأت منذ الصغر فقد كان والدي فنانا تشكيليا وعندما عملت «: الجالد يقول
عاما، وبدأت  18في مجال الزراعة أحببتها ألن فيها طبيعة وألوانا، وقد بدأت العمل بالرسم باألشجار منذ 
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أفكر ما الذي يمكن أن أقوم به ويكون جديداً وبفكر خاص ويكون أيضا شيئا جديدا ومميزا بالرغم من 
 .»االمكانيات الضعيفة التي لم تساعد في اثبات وجودي في فن الزراعة والفن التشكيلي

ونجحت الفكرة، لكن بعد التجربة الثالثة بدأت الفكرة تعجب  -اهللا  -بدأت بتشكيل لفظ الجاللة «: ويكمل
الناس وأخذوا يتحدثون عنها، وبعد ذلك قلت لماذا ال أصنع طيورا مجسمة بالشجر الطبيعي، وبدأت التعامل 

مع الشجرة لكن ليس كشيء جامد، وبدأت العمل من الخيال، فالفنان عندما يرسم من الخيال فان أسرارها 
تكون أكبر ألن الطيور عندي متشابهة وكلها لها أجنحة مثل أبو قردان والديك والطاووس وفي تغيير الحركة 

 .»مع مجموعة الشجر تتاح أشكال عدة من الطيور
استخدمت الخيال في التشكيل وقد خدمني ذلك في استخراج أسرار مخزونة «: ويضيف الفنان هشام الجالد

لدّي من حين آلخر، وبعد الطيور بدأت في رسم األشخاص بالشجر، وأنا ال أصنع األشياء كما هي بل 
كرموز، ففي الطيور أتأمل في صدر الطائر ووقفته وأحاول اعطاءه نوعا من التأمل، فالنسر يرمز للهيبة 

ويحمل كلمة مصر ويحمل أيضا عالمة النصر وأيضا يدعو اهللا كما أحاول تشكيل عدة أشخاص للمحاكاة في 
 .»وضع حركي وناحية جمالية تعبيرية، وأعمالي تميل للمدرسة السيريالية والتعبيرية والتجريدية

بدأت أعمالي تلفت األنظار وتلقى قبوال لدى المسؤولين فشاركت في «: وحول قبول أعماله يقول الجالد
وكانت نقلة قوية أن أشارك مع  2000في دار األوبرا المصرية عام 12معرض صالون الشباب الـ 

محترفين وأكاديميين وفنانين تشكيليين دارسين للفن ومنهم محترفون لهم أعمال، وكان شرفا لي أن أمثل 
الزراعيين بعمل له داللة خاصة، فعندما أتعامل مع النباتات أتعامل عن دراسة تشكيلية وزراعية، لذا عندما 

شاركت في صالون الشباب فكرت في شيء جديد، فلدينا نباتات ظل وزرع خارجي وقمت بعمل مجسم 
مرسوم داخل قاعة الفنون التشكيلية في دار األوبرا، وقد لفت ذلك المجسم األنظار حيث أدخلت نبات الظل 

فكرت في القيام بعمل«: واضاف» مجسما داخل قاعة مغلقة، وهذه الفكرة أخذت مني فترة بحث طويلة وتكلفة
تشكيالت بالنجيلة، وقد قام البعض بالرسم على األرض بالنجيلة وكتبوا عليها، لكني أخذت النجيلة وطورتها 

في مادة سهلة النقل كمعرض كامل مرسوم ومكتوب من خيالي باالضافة لمشاركتي في معرض زهور الربيع 
بشكل غير تقليدي يمثل كف اليد ورسمة اليد لدى العرب تلفت األنظار، كما طلبت» 5«وأخذت رسمة  2005

 .»من وزارة الزراعة أن أقوم برسم كلمة وزارة الزراعة
يجب أن يكون باحثا فال يصح أن يقف مكانه والبد أن يكون فنانا ولديه أبعاد لذا فقد «ويوضح أن الفنان 

أخذت زهرة اللوتس كشعار لوزارة الزراعة، وزهرة اللوتس هي الزهرة الوحيدة في مصر التي يمكن أن 
نمتلكها منذ أجدادنا المصريين، كما قمت بعمل تميمة المعرض ولفتت أنظار الناس اليها كما رسمت أم كلثوم 

ومصر يحملها كف بشكل فرعوني بعين حورس، وأقوم بالبحث عن أفكار وتصميمات جديدة للخروج عن 
 .»المألوف

هناك اقبال من الناس على هذا الفن حتى ان «: أما عن اقبال الناس على ذلك الفن فيقول هشام الجالد
بعض العاملين في مجال الفن التشكيلي والزراعيين حضروا لتدريبهم على هذا الفن حيث أقوم بتدريب عدد 
من الليبيين والسودانيين والمصريين وذلك حتى تعيش فكرتي وأكون صاحب رسالة تفيد الناس، فالفكرة لها 

 .»أجنحة وتطير
أما أغلب أعمالي فتوجد في ميادين مدينة نصر وفي سفارة ساحل العاج ولي أعمال «: ويستطرد قائال

وأعمالي داخل البيوت، وهناك من يقوم بتقليدي لكن هناك شيء ) صعيد مصر(كثيرة في محافظة المنيا 
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ناقص في تلك األعمال وهي الروح والخيال وهذا ما يجعلني أحزن، لكن لو طلبوا مني أن يتعلموا فلن أبخل 
. »عليهم فأنا أريد توصيل رسالتي واتمنى ان تقدم اعمالي في ميادين وشارع ومعارض ومهرجانات الكويت

 عنف المنطقة يثير االستغراب وإجحاف ال مبرر له التركيز على الفظائع المغولية: فخري شهاب/ إضاءات 
التاريخ المغولي بكل ما يحمله كان عنوان المحاضرة التي القاها 
االثنين الماضي الدكتور فخري شهاب في مركز الميدان الثقافي 

الكائن في منطقة حولي التعليمية وذلك ضمن الموسم الثقافي الذي 
شدة العنف في «تنظمه دار اآلثار االسالمية، وتحدث شهاب عن 

، وقبل البدء في محاضرته »المنطقة وتكراره وما يثيره من استغراب
كان تقديم من رئيس لجنة اصدقاء دار اآلثار االسالمية بدر احمد 

الدكتور شهاب شخصية «: البعيجان، وفيه عرض لتجربة الدكتور فخري شهاب وفي هذا السياق قال البعيجان
معروفة لها مكانتها الكبيرة في الساحة الثقافية الكويتية من نتاج علمي مشهود، الى مشاركات متعددة في عديد 

من المحافل االكاديمية والعامة، فضال عن خبرات واسعة متشعبة في مجال البحث والتنظير، حصل على 
الدكتوراه من جامعة اكسفورد حيث عمل معيدا فيها، ثم مدرسا في كلية االقتصاد والتجارة في بغداد، ثم 

استاذا مساعدا لالقتصاد في جامعة برنستون، فزميال لالبحاث في كلية سان انطونيو فمحاضرا في االقتصاد 
 .»في جامعة غالسكو في اسكتلندا

من خبرات شهاب عمله مبكرا في سكرتارية هيئة االمم المتحدة ثم مستشارا للشؤون «: وأضاف
االقتصادية واالجتماعية في مجلس الوزراء العراقي، ثم مستشارا اقتصاديا للحكومة الكويتية، وعضوا في 

اليابانية في طوكيو » متسوى«مجلس النقد، ومستشارا لحكومة بنما مرشحا من هيئة االمم ثم مستشارا لشركة 
ولندن، له مؤلفات عدة منها ما يعالج ضرائب الدخل في بريطانيا او الشؤون االقتصادية والمالية العربية، 

فضال عن مساهماته العديدة بالنشر في الدورات المتخصصة والشهريات والصحف اليومية باللغتين العربية 
 .»واالنكليزية

كثيرا ما أثير الجدل عن ظاهرة العنف والقسوة اللتين تتسم بهما «: من جهته بدأ شهاب محاضرته بالقول
شعوب الشرق االوسط وآسيا عموما، فمع التسليم بأن هاتين السجيتين ليستا من خصائص هذه المنطقة من 

العالم وحدها، وان شعوبا وأمما اخرى لها ما ال يكرمها في هذا الباب، فإن عنف المنطقة في شدته وتكرره 
 .»واستمراره يثير التساؤل ويدعو الى االستغراب

أهداني صديق كتابا كان قد ألفه عن تاريخ المغول في الهند، وعرض فيه الجانبين من «: واستطرد قائال
ما ميزها من عنف ووحشية، جنبا الى جنب مع ما كانت تتسم به من سمات : شخصية المجتمع المغولي

الحضارة والفن الرفيع، وقد رأيت ان االقتصار على العنف والتركيز على الفظائع التي ارتكبت في ذلك العهد 
اجحاف للحق ومغاالة ال مبرر لها ومن العدل ان يعاد النظر في فكرة التركيز على جانب واحد من صورة 
» المجتمع المغولي فاذكر نفسي والمستمعين بجوانب من منجزاتهم وما أسهموا به في ركب الحضارة العالمية

سأكتفي إذن هذا المغولية بعرض االحداث عرضا سريعا في عهود سبعة «: وفي هذا الخصوص قال شهاب
من االباطرة من الساللة وهم يشكلون مجموعة فريدة متنوعة من االمزجة واالخالق والكفاءات واالذواق 

 .»والحسنات والسيئات وما تركوا على المجتمع
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يسترعي النظر اهمية الدور الذي لعبه المغول في التاريخ االسالمي نظرا لما تمتعت «: وأضاف شهاب
به الهند من سعة الرقعة، وغزارة الموارد، وكثرة السكان، والبأس والمنعة، فواقع الحال ان دول المشرق 

االسالمي العربية بأسرها، بما فيها مصر والشمال االفريقي وما كانت االمبراطوريتان العثمانية والفارسية بما 
ضمتا من سكان وغنى وبأس عسكري مجتمعة لترقى ولتنافس ما أوتي المغول من خيرات طائلة وطاقات، 
وقد امتد سلطانهم الحضاري الى شرق آسيا وما حولها، وهي حقيقة مرة لم يسع كتلة الدول االسالمية في 

 .»الشرق االدنى وافريقيا مواجهتها او التسليم بها
وعاد شهاب الى عرض سريع للعهود السبعة االولى من أباطرة المغول الذين أسسوا ثم ثبتوا قواعد الملك 

المغولي، وعلى الحياة اليومية في بالطهم ومن أحاطوا انفسهم بهم من مقربين ومحظيات وما ساد حيواتهم 
من ترف ومجون ومآس واحزان، كما استرعي النظر لظاهرة فريدة طريفة ميزت عهد الحكم المغولي في 

الهند، وهي انه على الرغم مما تميز به العهد من ترف ورغد عيش ونعيم للطبقة الحاكمة فإنها لم تتخل، أو 
تشأ ان تتخلى عن أصول الباداوة التي كانت الساللة قد تحدرت منها، فقد استمر البالط المغولي في الهند 

بمضارب خيامه والدواب المعدة لنقلها ونقل المؤمن المطلوبة لها ولرجاالت البالط واطعمتهم وشرابهم 
ومطابخهم وحماماتهم وما الى ذلك مما احتاجوا اليه في حياتهم البيئية والرسمية، ومن صحب البالط من 

استمر هذا كله ينقل مرارا بين مدن الهند المختلفة ومناجعها ومصايفها «: وقال, تجار االطعمة وغيرها
لكم ان تتصوروا ما انطوت عليه هذه السفرات المتواصلة«: وأضاف, »فصال بعد فصل كل عام,,, وحصونها

من تنظيم وجهد ونفقة، علما بأن مخيم االمبراطور وحده بما في ذلك الحرم وخيم الحمامات والمكتبات كانت 
تبلغ مئة ألف خيمة كما قدرها أحد سفراء الدول الغربية الذي اتيحت له زيادة أحد االباطرة في أحد 

 !»منتجعاته
لما كان عدم االلتزام بضوابط نظام مجمع عليه لوراثة «: وعن جانب العنف عن المغول قال المحاضر

العرش مما ميز الحكم المغولي في الهند، فإنه ليس من المستغرب ان تكثر المؤامرات ويحتدم النزاع بين 
أبناء االباطرة حتى قبل وفاة آبائهم، وان يبطش االخوة ببعضهم ويعنف الصراع بينهم وتشتد الوحشية حتى 

 1707حتى  1658يبلغ االمر ذروته بعد وفاة االمبراطور محيي الدين محمد اورنجريب الذي امتد عهده من 
اذ عمت الفوضى في ارجاء االمبراطورية واقتتل المتنافسون على العرش في صراعات مروعة بشعة ما 

واستمرت الحال على هذا المنوال عقودا عدة، وتجزأت االمبراطورية ! تبعثه في نفس السامع من اشمئزاز
الكبرى بين االمراء المتنازعين جيال بعد جيل، وتقلصت االجزاء شيئا فشيئا، حتى وصلت الفوضى حدا أضر 

بالمصالح التجارية البريطانية، ثم تفاقمت االمور وانتهت بمعركة بين البريطانيين والسكان المحليين راح 
ضحيتها عدد من الرعايا البريطانيين كان جزء كبير منهم من النساء واالطفال مما دعا الحكومة البريطانية 

التي كانت تتحين الفرص لضم الهند الى ممتلكاتها، الى اعالن ذلك رسميا والحلول محل شركة الهند الشرقية 
 .»كما هو معروف 1858سنة ) أو تأميمها كما اصطلح عليه القول اليوم(المعروفة وحلها 

وتخلل محاضرة الدكتور فخري شهاب عرض لبعض الصور واختتم بها حديثه ليشرح جوانب شتى من 
الحياة المغولية استمدت من مصادر غربية وعربية مختلفة بغرض اعطاء فكرة عن هذه الحضارة الغنية الفذة 

وبعض الشخصيات التاريخية التي ورد ذكرها في سياق الحديث عنها، بعض هذه الصور قد انتقي القتفاء 
خط حضاري أو عرقي معين وما مر به من تطورات، تولى المتحدث شرح هذه التعليقات اليضاح وجهة 

 .نظره
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وأشار الدكتور شهاب الى ان بعض هذه الشرائح تكرم باعارتها البروفيسور حيزا فهرفاري أمين 
. متحف طارق رجب من مجموعته الخاصة لتبلور دور الحضارة االسالمية في عهد المغول في الهند

 »الكويت«وسط استنكار قائمة » التجديد والتطوير«فوز قائمة 
حسمت النتيجة النهائية في االنتخابات التكميلية : كتب مدحت عالم

لعضوية مجلس ادارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية مساء االثنين 
ليحصل افرادها على » التجديد والتطوير«الماضي في صالح قائمة 

أعلى االصوات، وكان الفنان والخطاط فريد العلي هو االول على 
صوتا والفنان خزعل القفاص الثاني بواقع  129القائمة بحصوله على 

» قائمة الكويت«صوتا في حين حصل من  119صوتا، ثم جاء الفنان قاسم ياسين في المرتبة الثالثة بـ  120
»احتياطي ثان«صوتا  30والفنان عبداهللا العثمان على » احتياطي اول«صوتا  38الفنان عبداهللا الجيران على 
 .صوتا 28على » مستقل«صوتا وحصل الفنان عيسى محمد  23والفنان امين الصالح على 

وكانت الجمعية العمومية للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عقدت اجتماعها في دورتها السابعة والثالثين 
بحضور ممثل الشؤون االجتماعية والعمل احمد دشتي في جو مشحون بالترقب والتوتر ليلقي رئيس مجلس 
ادارة الجمعية الفنان عبدالرسول سلمان كلمة اشار فيها الى ما شهده هذا العام من تطوير واضح في جميع 

كان يحتم على «: انشطة الجمعية ما كان له عظيم االثر في االرتقاء بمستوى الفن والفنان التشكيلي وقال
مجلس االدارة ان يحرص على مواصلة الجهد، واالصرار على النجاح حتى تبقى جمعيتكم في موقع الصدارة 
دائما بين الجمعيات الرائدة في المنطقة وان يكون لها دور فعال وحيوي في دعم وتطوير الحركة التشكيلة في 

 .»بلدنا الحبيب
ديسمبر من  6ثم قرأ سلمان التقرير االداري للجمعية مشيرا فيه الى بينالي الخرافي االول الذي اقيم في 

العام الماضي، الى جانب معرض العيد الوطني وعيد التحرير والمعارض الشخصية االخرى واالمسيات 
والورش الفنية باالضافة الى المعارض والمشاركات الخارجية والمشاريع المنجزة والمستقبلية وغيرها كما 

قرأ سلمان على الحضور التقرير المالي وتقرير مكتب تدقيق الحسابات في الجمعية من خالل االيرادات 
 .والمصروفات والبيانات المالية الختامية وغيرها

ورئيس مجلس ادارة الجمعية حول التقريرين المالي واالداري » قائمة الكويت«ودار نقاش حاد بين فناني 
كي يؤكد الفنان عبداهللا العثمان ان عبدالرسول سلمان اتخذ قرارا فرديا في نقله الديوانية الى المرسم وان 

االدارة لم تضع االحتياطي االول مكان العضو الذي تغيب عن حضور جلساتها ثالث جلسات وهذا مخالف 
للوائح وقوانين الجمعية، واجاب سلمان عن هذه المالحظات بأن قرار تغيير مكاني الديوانية والمرسم كان بناء

على موافقة مجلس االدارة في احد اجتماعاته ولرغبة اولياء امور المتدربات في ان يكون المرسم في 
المواجهة، وكشف ان من يحدد عد الجلسات هو المجلس نفسه تحت اشراف وزارة الشؤون االجتماعية 

 .والعمل
وفي ما يخص التقرير المالي فقد ابدى الفنان عبداهللا الجيران بعض المالحظات المتعلقة بااليرادات السنوية

ما المقصود بدعم المعارض «: ومصاريف بينالي الخرافي االول ومعرض العيد الوطني طارحا سؤاله
دينارا؟ واوضح سلمان ان كل الفواتير الخاصة بمصاريف الجمعية  1075الشخصية الذي وصل الى مبلغ 
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 .موجودة لمن يريد االطالع عليها
وشهد اعالن نتائج االنتخابات مظاهر فرح عبر عنها الفنانون عن طريق التصفيق والتهليل والرقص 

. فور ادالئهم بأصواتهم» لقائمة الكويت«والتقاط الصور الجماعية في الوقت الذي انسحب فيه المؤيدون 

 يكرم المشاركين في مسابقة التصوير الثالثة» راديسون ساس«
برعاية وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل المالك الذي اناب عنه السيدة نبيلة العنجري الوكيل المساعد لشؤون 

السياحة في الوزارة، أقام فندق راديسون ساس حفل تكريم الفائزين والمشاركين كافة في المسابقة الثالثة 
 .»شيفرون تكسكو«التي نظمها الفندق أخيراً ورعتها ) الكويت جميلة(للتصوير الفوتوغرافي 

من تنظيم هذه المسابقة الى تحقيق » شيفرون تكسكو«الكويت و» راديسون ساس«ويطمح كل من فندق 
الدعم المعنوي للمصورين المحترفين منهم والهواة وحثهم على المضي قدما في عطائهم، كذلك ابراز الجمال 

 .الحقيقي للكويت من خالل صورهم الفنية والمعبرة
بدأ الحفل الذي حضره جمع غفير من المشاركين والضيوف بكلمة ترحيب القاها نهاد سلمان تالها كلمة 
ترحيب اخرى للمدير العام للفندق اندرياس فلوكيغر، والقت العنجري كلمة عبرت فيها عن جمال الصور 
المشاركة والمناظر الجميلة التي اخذت للكويت وشكرت كل المشاركين في هذه المسابقة كما شكرت فندق 

وبعد القاء الكلمات , على اهتمامهم وبادرتهم في دعم المصورين» شيفرون تكسكو«و» راديسون ساس«
والخطب بدأ توزيع شهادات التقدير على المشاركين ومن ثم الجوائز المادية على الفائزين العشرة األوائل وقد 

شارك في هذه المسابقة عدد كبير من الصور تمثل الكويت من كل جوانبها وتشمل لقطات من التطور 
 .العمراني، والبحر، والصحراء، والحياة االجتماعية وصورة اخرى ألماكن مختلفة في الكويت

حكمت هذه المسابقة لجنة مكلفة من فندق راديسون ساس الكويت ومكونة من طارق رجب، أنور 
الحساوي، سليمان العوضي، ستيفاني ماجيهي وغوستافو فيراري والذين لهم تاريخهم وخبرتهم العريقة في 

احتراف فن التصوير وباالطالع على كل الصور المشاركة واختيار العشرة االوائل فيها، أما مجموع الجوائز 
ديناراً كويتياً قدمت للفائزين الذين تم اختيارهم من  1750المالية النقدية للفائزين بهذه المسابقة فكانت مبلغ 

 :قبل اللجنة كالتالي
االول سمير عبدالرحيم حسن، الثاني يوي ويلي واروك، الثالث عماد يوسف الحزامي، الرابع ماجد سلطان

ابراهيم علي، الخامس مساعد جاسم النجدي، السادس احمد خليل الشطي، السابع يوسف حسين الشويكر 
 .الثامن نوف البويليلي، التاسع هاني ابراهيم المواش، العاشر جواسن باسان

وفي نهاية حفل تكريم المشاركين والفائزين قامت العنجري بافتتاح معرض الصور وجال الجميع فيها 
. لالطالع على جمالية الصور والتعبير الغني عن جمال الكويت

 مشروع تبرع بالكتب لدعم مثقفي وأدباء األهواز
مشروعا لدعم مثقفي األهواز في ) www,madeenah,net(على هدب طفل الثقافي » مدينة«أطلق موقع 

خطوة تعد األولى من نوعها على الصعيد العربي تخدم جيال عريضا من ابناء هذه المنطقة المنسية في ظل ما
يعانيه مثقفوها من غياب لغة الضاد والحصار الذي يواجهه الكتاب العربي قبل أن تتلقفه اياديهم بلهفة العاشق 

 .لتاريخه
أهداف المشروع انسانية وثقافية «وأكدت الكاتبة نور القحطاني المشرف العام على الموقع االلكتروني ان 
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بعيداً عن أي مغزى سياسي، القصد منها امداد اشقائنا أدباء األهواز بكمية كبيرة من الكتب يتبرع بها 
 .»المثقفون العرب من منتسبي الموقع ومن خارجه لرفد المجمع الثقافي الذي يستعد االهوازيون الفتتاحه

معربة عن » ان فكرة المشروع القت رواجا وتشجيعا كبيرين من األدباء العرب«واشارت القحطاني الى 
 .»التبرعات التي ستقتصر على االصدارات الثقافية المتنوعة ستفوق مستوى الطموح«ثقتها بأن 

ان موقع المدينة الذي «: من جانبه، قال مقدم المشروع نائب المشرف العام للموقع الشاعر دخيل الخليفة
يكتظ بخيرة المثقفين العرب من االجيال الجديدة كان لزاما عليه ان يطلق مشروعا لمساندة ادباء نرتبط معهم 

بصلة الدم وخصوصا ان في مكتبة كل منا اصدارات متنوعة تشبع من قراءتها فضال عن نسخ زائدة ال 
يحتاجها، وستكون الفكرة تاريخية لو نجحت وتزيد أواصر التواصل والمحبة مع ابناء هذا الشعب العربي 

 .»االصيل الذي انقطعت السبل بينهم وبين الكتاب
الخطوة األولى سيقوم المتبرعون خاللها بارسال الكتب «: وعن كيفية جمع تلك المطبوعات قال الخليفة

ثم نقوم بشحنها الى ) 46006الفحيحيل  7552: ب,الكويت ـ ص(على عنوان المشرف العام نور القحطاني 
 .»ايران بعد تأمين وصولها بالطرق الرسمية

وشدد على أن إدارة الموقع ستقوم بمخاطبة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ومؤسسة جائزة 
ورابطة األدباء في الكويت » العربي«عبدالعزيز سعود البابطين لالبداع الشعري، ودار سعاد الصباح، ومجلة 

. لتأمين نسخ من اصداراتها والمساهمة في الحملة، مناشداً المثقفين العرب مساندة المشروع

 في كتاب» األصولية اإلسالمية العربية المعاصرة بين النص الثابت والواقع المتغّير«
األصولية االسالمية العربية المعاصرة بين النص «: صدر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 

 .للدكتور حسين سعد ضمن سلسلة أطروحات الدكتوراه» الثابت والواقع المتغّير
وتنبع أهمية دراسة األصولية العربية المعاصرة من كونها تشكّل اليوم ظاهرة في واقع حياة المسلمين 
العامة تقّدم نفسها كطرف يمثّل مشروعية العمل في موازاة التيارات الفكرية والسياسية السائدة، نظراً الى 

الموقع الفكري والسياسي والنضالي الذي تحتلّه الحركات األصولية، والذي جعلها محطّ أنظار الدارسين في 
 .وقتنا الحاضر

شائكة ألنها تقارب األصول التي , ويعالج هذا الكتاب مسألة من المسائل الشائكة والمثيرة في هذا العصر
ومثيرة ألن مالمسة , ارتكزت اليها األصولية العربية المعاصرة في استخراج حلول لما هو راهٌن من القضايا

ويتقّصى الكتاب األطروحات والنظريات التي قّدمها األصوليون , األصول قد تؤدي الى قراءة جديدة لها
حسن البنّا وسّيد قطب ومحمد باقر الصدر ازاء مسائل اعادة بناء : المسلمون العرب المعاصرون الثالثة

المجتمع االسالمي، واقامة العدالة االجتماعية فيه، والدولة االسالمية ونظام الحكم العادل فيها، والمسائل 
المتفرعة عنها كالزكاة والضرائب والشورى وسلطة األمة والحاكمية ووالية الفقيه وما اليها من مسائل 

. متفرعة تدور حولها أبحاث ودراسات ونقاشات غنية غنى مصادر االسالم األولى
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