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I   ة            " دار الشروق " مكتبة ؤتمرات، احد االمكن ادق وقاعات الم دان طلعت حرب هي، مع الفن في مي

اءات المصادفة مع عرب آخرين قصدوا                  ر في لق القاهرية التي يكون فيها للزائر العربي الحظ االآب
ؤدي ه           ". ام الدنيا " ى الطرف اآلخر من الساحة، ت دبولي، عل ة م دور،  في ما مضى، آانت مكتب ذا ال

ام      يقها ونظ ن ض رى، لك ى ادوار اخ افة ال ب"باالض درة    " الترتي داها ق ودها، افق ذي يس ب ال العجي
ى آخر               " دار الشروق "استقطاب الزوار بعد افتتاح      عًا من المساحة لالطالع عل حيث يجد الزائر متس

و في      . االصدارات ان   وبالفعل، قّلما دخلتها من دون ان تسمع لهجات مشرقية تخرق، ول اء، الطغي حي
ة          . المحّبب للكنة المصرية   امية أليف رة، آانت اللهجة ش ام السوري          . هذه الم دلكي الرس ه يوسف عب ان

ان                  . المقيم في باريس   ا آ نًا مم حليق الذقن، شاهرًا جديلة شعره االبيض الطويل، بدا يوسف أصغر س
.باللحية، آأن سنوات المنفى لم تستطع النيل منه

اهرة لمن   ي الق و ف ه     ه ه ل ذي تقيم رض ال بة المع ربية "اس اليري مش ى " غ ارع ٨( آذار ١١حت ، ش
ة التي اخذ يعمل            )شامبوليون، على بعد امتار من ميدان التحرير       ، والمخصص للوحات الطبيعة الميت

عليها في اآلونة االخيرة، ووصلنا منها الى بيروت نموذجان عرضتهما منى األتاسي ضمن تظاهرة                 
ة  " دلكي،                  . قصر االونيسكو   في   " محترفات عربي ى وجه يوسف عب نعكس عل م ت قسوة المنفى التي ل

دة     زال تأسر                 . تجلت في اعماله الجدي ا القسوة التي آانت وراء المنفى وال ت د "لعله ّميه     "البل ا يس ، آم
االلم الذي ينزف    " الملحق"يعرف قراء   . يوسف، فتبقيه نائيًا عنه، فيما اصداء األلم الراسخ تقّربه اليه         

ن ر ة     م ون صلة وصله المنتظم اد يك بوع فيك ل اس دلكي آ له يوسف عب ذي يرس اتور ال م الكاريك س
".الديار الشامية"الوحيدة مع 

زام،                           ية، الت الة سياس م، رس ا من األل اء شيء م ى بن  عمله التشكيلي والغرافيكي السابق آان يسعى ال
دلكي ب                  . ثورة ا عب ا، تطرق فيه دأ في ظاهره دة فأه اة         أما اللوحات الجدي ات من الحي ى حاجي الفحم ال

ة       ين فتسمع صمتًا                  . العادية في تشكيالت من الطبيعة الميت ا الع ى، تنظر اليه ة االول دو للوهل اآنة تب س
.دامسًا تخاله سيدوم الى ان يخرج فجأة من المشهد الذي خّطته الفحمة عويل يصّم األذن

ال  ن ان يق ق م م اعم ل معه .  األل ي تتعام ة الت ة الميت ة  والطبيع دلكي ليست محض طبيع ة عب ا فحم
ول  . هي مفعمة بعنف ال يفصح عن نفسه     . جامدة طبيعة ميتة في المعنى الحرفي، بل طبيعة مغتالة، يق

ا سمك، رؤوس              . صديقه السينمائي عمر اميراالي    ر من االسماك، بقاي سمكة، سمكتان، اسماك، الكثي
.  ينتهيوحذاء مقلوب يتوسط السواد شاهدًا على خراب ال... سمكات

II  ؤتمر ي لم وان الفرع ون العن ن ان يك ان يمك ارًا، آ فًا واختب راب، وص ي " الخ وار العرب  -الح
اهرة   " االلماني ي   . الذي استضافته جامعة الدول العربية االسبوع الفائت في مرآزها في الق اذا عرب لم

ة، وان يكن ف- رة الخامس رر للم ان، وهي تتك ى االلم ود ال ادرة تع اني؟ المب ذه  الم بس ه ي شكل ملت
نة مها   . الس ة اس ت التجرب ي االصل، آان ي  "ف ي العرب وار االعالم اني-الح نة  " االلم ل س ع آ ، تجم

دعوة من المكتب االعالمي          ا السياسة، ب و منه صحافيين عربًا وألمانًا حول موضوعات مهنية ال تخل
امبورغ        د ه ة وأحد معاه ا    . للجمهورية االتحادي ين الماني دورات ب دت    وتناوبت ال ي، فعق الم العرب  والع

 اي ان التظاهرة. ٢٠٠٠دورة في آل من مراآش وعمان، وآانت االخيرة في هامبورغ في خريف 
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دما أّخرت دورة          . ١١/٩في  " صراع الحضارات "سابقة الندالع    ة، وبع ، ٢٠٠١لكن الحروب الجاري
ر، من          اذ سّر الطرف اال    . ارخت بظاللها على اللقاء، واوًال من الناحية التنظيمية        ا ظه ى م اني، عل لم

دة          ة للمشارآة في التنظيم، فغلبت اجن ى الطابع   " حوار الحضارات  "استعداد جامعة الدول العربي عل
ودة في                      ادل الحر المعه ة التب ى روحي المهني، وطغت التوجهات الرسمية للعمل العربي المشترك عل

ابقة دورات الس ًة، سقطت صفة . ال ي"بداي ؤت" االعالم وان الم ن عن هم م ترآون انفس د المش مر، فوج
ه طرف آخر  ي وج ل طرف ف ى تمثي دعوين ال ى  . م ة اخذت عل ة العربي رز ان الجامع ن الف وزاد م

اء   ي بادع ّم المهن ل، واله ل بالناب تلط الحاب ادة اخ ى جري الع رب، وعل ارآين الع ار المش ا اختي عاتقه
ع           وذهبت الجامعة ال  ). وبجانبه المخابراتي أحياناً  (التمثيل الوطني    ة يترب ة مهني يس هيئ ى حد دعوة رئ

م يكترث    . بكل ديموقراطية على عرش نقابته منذ اثنين واربعين عامًا لتمثيل بلد عربي صغير           ه ل لكن
.لحسن الحظ. للدعوة

ل ،               ى االق تقلين عل  في المقابل، عاد الطرف االلماني واستدرك فأصر على دعوة ثالثة صحافيين مس
ر        اش  من لبنان ومصر، امًال في اث اً . اء النق ة،               . عبث م تكن تسمح اال بالمواجه ا رست، ل ة، آم الترآيب
م                . نحن وهم . على األقل من الجانب العربي     ؤتمر ه ذا الم زمالء العرب ان محاوريهم في ه ونسي ال

ة        تكلم العربي هم ي أل، وبعض ى الم رب عل ادقون الع ذين يص ان ال اديميين االلم حافيين واالآ ن الص م
.الرهاب طبعًا، وصورة االسالم في الغرب، واللوبي الصهيونيعلى المحك، ا. بطالقة

م   ". يجب التمييز بين المقاومة واالرهاب" للمرة االلف،   ليسوا  وآاد يغيب عن المشارآين العرب انه
ة ان    ون بثق ك، يقول وق ذل ارفين ف ان ع ان، والم ع الم ل م رآيين، ب ع امي ة م ي مواجه " حزب اهللا"ف

ا                 رام بينهم . عقالني وان حكومتهم تقيم احسن العالقات معه، وان التعاون المخابراتي على احسن ما ي
ان يكمن ف      ي، آ م   لكن االدهى، واالآثر داللة على مدى الخراب الذي ضرب العقل العرب ي سوء الفه

االلمان راجعوا تاريخهم، لكن آثيرين من المشارآين العرب آانوا يخاطبون          : العميق النتماء المحاور  
ذي رفضوه            اريخي المأسوي ال ة      . في االلمان هذا الجانب الت ة العربي ى الطريق : حوار الحضارات عل

.اجهْل نفسك واجهل اآلخر، وحاوْره على اساس جهلك المزدوج
 III انها قاعة  . ة الى العربي المشارك في الحوار مع االلمان، آان ينبع من القاعة سحر خاص           بالنسب

اهرة   ي الق د ف دما ُتعق م عن ة القم ة، وقاع س وزراء الجامع ة التصويت  . مجل ين لوح ة اليم ي الزاوي ف
الي       ى الجدار الع ا االضواء                 : المثبتة عل ى جانبه دول االعضاء بحسب تسمياتها الرسمية وال ة ال  قائم

ى ال   ) المطفأة( م "المشيرة ال اع " ال"وال" نع ا ُتسلسل االعالم        . واالمتن ة لكنه ى اليسار لوحة مماثل وال
درجات   . بين اللوحتين، في صدر القاعة، المنصة التي تعتليها رئاسة القمة   . بدل االسماء  وراء م الى ال

ى الجلسات المفتوحة            دعون ال ذين ُي أتي تحدي     . الصحافيين والضيوف ال . دًا من وسط القاعة      السحر ي
دون             ى مقاعدها المنت ة، جلس عل د المقاعد   . حلقة واسعة شبه مكتمل ة عشر   : َتع ذه     . ثماني اذًا، ليست ه

.مقاعد الرؤساء
تطيلة  ة مس ا طاول ة، ُتقفله به مكتمل ى، وهي ايضًا ش ة االوسع واالعل ة الثاني ى الحلق ع نظرك ال  ترف

يس دورة مجلس ال           دد صحيح     . وزراءيفترض انها لألمين العام ورئ ا الع داً     : هن ان وعشرون مقع . اثن
وك والرؤساء         م              . انها مقاعد رؤساء الوفود، مقاعد المل ون ثابت ولوحة تحّك ام آل آرسي ميكروف ام

ود            . لالقتراع ارن المشهد امامك      . وراء آل آرسي مقاعد جلدية ثابتة، ادنى مستوى، العضاء الوف تق
ا         مع ما حفظته الذاآرة من العمل العربي ا        لمشترك، ثم تروح تجرب الزوايا الستكمال المقارنة، وربم

هنا جلس جمال عبد الناصر، هنا هواري بومدين، هنا الحبيب بورقيبة، هنا يجلس ياسر                . اخذ البرآة 
يئًا                  . عرفات، هنا استوى من يفضَّل عدم ذآر اسمه         أن ش ة اخرى وآ ى زاوي ذا الحد، تهرع ال د ه عن

 كان الذي تكون عّينته في ذهنك لعبد الناصر وتعود الى رشدك فتتحسرتتأمل مجددًا الم. لسعك فجأة
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د       . الجامعة مثلما عهدناها لم تعد تعطي ثماراً  . على الخراب  ل الموجود ويعي ال بد من شيء آخر يكّم
.اطالق عمل عربي مشترك على قواعد جديدة

 العربي تحدث    -الحوار االلماني   في ختام   .  األمين العام الجديد يدرك الحاجة الى توسيع أفق الجامعة         
ة         د الجامع ة                   . عمرو موسى عن مشروع تجدي دى االمان ة ل ى ني ه اشار ال ة دول، لكن ا جامع ر بأنه ذّآ

ة   ات العربي ات المجتمع ارآة فاعلي يح مش ر تت اد اط ة اليج رك  . العام ن تت دول ل ًا ان ال كلة طبع المش
تحكم با           ا     جامعتها تفلت من يديها بسهولة، وانها ستحاول ال واطن دائرته ام الم والمشكلة االخرى    . قتح

ة                 ر رغب ان مؤسسات العمل العربي المشترك تعّودت نمطًا من الشخصيات ليست في الضرورة االآث
ة        ين "في التجديد، آما ُيستدل من الطريقة التي اختارت بها الجامع ؤتمر الحوار     " الممثل ى م العرب ال

.مع االلمان
ام راغب في ال             ين ع ه             لكن وجود ام دول ب د يبقى فرصة، وان ضاق ذرع ال ل    . تجدي ى االق ا عل انه

ين                    ة تلتقي مع ارادة االم ادرات اهلي الفرصة آي يتحرك الذين يتحسسون مدى الخراب، وتصدر مب
ا ى الضغط منه دل ان تتلق دول ب ى ال ام، فتضغط عل ة . الع ات قابل ة هيئ ى اقام ثًال ال دفع م ادرات ت مب

ر ا   ات غي ّوع المنظم تيعاب تن ات     الس ة للمؤسس ون موازي ة تك الس قطاعي ة، او مج ة العربي لحكومي
اني او                 القائمة، على ان تراعى في تشكيلها حيوية المجتمعات العربية، فال تكون مرادفًا لالتحاد البرلم
ى حيث ال شهادة            اة الرسمية ال غيره من الهيئات الجامدة، بل تصر ان توّسع صدى الذين نبذتهم الحي

 .وبالفحم االسوداال على الخراب، 
 

سمير قصير



 
 
 
٥ ٢/٢/٢٠٠٢

 
Id-Reference 02-Pr-000744  
Media (Support) HC 

Title  الخراب
Subtitle   
Section  مرور الكالم
Language  عربي
Source  النهار
Page   

Date  ٢٥/٢/٢٠٠٢ 
25/2/2005

Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons 
 –أتاسي . منى–لبكي .عبد. يوسف–موسى .عمرو
 –بومدين . هواري–ناصر .عبد. جمال–اميراالي .عمر
عرفات .ياسر

 Locations  عمان – مراآش – بيروت – سوريا – باريس –قاهرة 
 المانيا– اميرآا –

 Dates ٢٠٠١ – ٢٠٠٠

 Themes 

 –مدبولي . مكتبة– عرب –شروق .دار. مكتبة–قاهرة 
عربية .محترفات. تظاهرة–دلكي عب.يوسف.سوري.رسام

 –عربية .دول. جامعة–الماني .عربي.حوار. مؤتمر–
 – هامبورغ –الماني .عربي.اعالمي.حوار
 –رهاب  الأل–حضارات . حوار–حضارات .صراع
 –صهيوني . لوبي–غرب .في.اسالم.صورة
 –اهللا . حزب–ارهاب .مقاومة.بين.تمييز
عربية.دول.جامعة.عام.أمين

Subject   
 
 


