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{ الــــريـــــاض - (أ ف ب) - أعــــلــــنت
الــسـعــوديـة االثــنـ "رفــضـهــا الـتـام
واســتــنــكــارهــا" العــتــراف واشـنــطن
بــســـيــادة إســـرائـــيل عــلـى هــضـــبــة
اجلـوالن مـؤكـدة أنـهـا "أرض عـربـيـة
ســوريـة مــحـتـلــة" وفق بــيـان نـقــلـته

وكالة األنباء الرسمية (واس).
ووقـع الـــرئـــيس األمـــيـــركي دونـــالـــد
ترامب االثن إعالنا يعترف بسيادة
إســـرائـــيل عـــلـى هـــضـــبـــة اجلـــوالن
السورية الـتي احتلتـها اسرائيل عام

 1967وضمتها العام .1981
وأكدت السعودية احلليف األساسي
ـنــطـقـة في ـتــحـدة في ا لـلــواليـات ا
الـبـيـان أن قـرار تـرامب "هـو مـخـالـفة
تحدة ومباد يثاق األ ا صريحة 
الــقــانــون الــدولي" مــحــذرا مـن "آثـار
سلبية كبـيرة على مسيرة السالم في

الشرق األوسط".
WOÐdŽ ÷—«

وشـــددت عــلى أن هـــضــبـــة اجلــوالن
"أرض عــربـيــة سـوريـة مــحـتــلـة وفق
الـقـرارات الــدولـيـة ذات الـصـلـة وأن
محـاوالت فرض األمـر الواقع ال تـغير

في احلقائق شيئاً".
ودعت "كـــافــة األطــراف إلـى احــتــرام
مـقـررات الـشـرعـيـة الـدولـيـة ومـيـثاق

تحدة". األ ا
وحتــســنت الــعالقــات بــ الــواليـات
تحدة والـسعوديـة بشكل كبـير منذ ا
تــولـى تــرامب الـــرئــاســة عــام 2017
ا كان الوضع عليه في عهد مقارنة 
سلـفه باراك أوبامـا.و ذكر الـتلـفزيون
الــــســــوري يــــوم االثــــنــــ أن وزيـــر
علم قال إن اعتراف اخلارجية وليد ا
ـــتــــحـــدة بــــالـــســــيـــادة الـــواليــــات ا
اإلسرائيلية على هضبة اجلوالن ”لن

يؤثر إال على عزلة أمريكا.“
علم ”مهما مرت السنوات وأضاف ا
لن يــغـيــر ذلك شـيــئـا مـن حـقــيـقـة أن

اجلوالن أرض سورية محتلة.“
وقـالت الـبـحـرين امس الـثالثـاء إنـها
ـــتـــحــدة تـــأسف لـــقـــرار الـــواليــات ا
االعــتــراف بــســيــادة إســرائــيل عــلى
هـضــبـة اجلـوالن ودعـت إلى احـتـرام

القوان الدولية.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان إنها

”تؤكد موقفها الثابت باعتبار
هضبة اجلوالن أراض عـربية سورية
مـحـتلـة من قـبل إسـرائـيل في يـونـيو
 ?1967وهو ما تؤكد عليه قرارات

مجلس األمن الدولي.“
وأضــافت أنـهــا تــشـدد عــلى ضـرورة
احــتـرام قــرارات الـشــرعـيــة الـدولــيـة

”وتطالب بضرورة تضافر كافة
اجلــــهــــود مـن أجل إنــــهــــاء احــــتالل
إسـرائيل لـهـضـبة اجلـوالن الـسـورية
واالنـــــســــحــــاب مـن كــــافــــة األراضي
الـعـربـيــة الـتي احـتـلـتـهـا عـام 1967

وذلك لـــتـــحـــقـــيـق الـــسالم الـــشـــامل
نطقة.“ والعادل والدائم في ا

وقــالت الـكــويت امس الــثالثـاء إنــهـا
ـــتـــحــدة تـــأسف لـــقـــرار الـــواليــات ا
االعــتــراف بــســيــادة إســرائــيل عــلى
هـضــبـة اجلـوالن ودعـت إلى احـتـرام

القوان الدولية.
وقالت وزارة اخلارجـية في بيان ”إن
هـذا الـقـرار يـخـالف الـقـانون الـدولي

وقرارات الشرعية الدولية.“
وأضـــافت اخلــارجـــيــة أن مـــثل هــذه
الـقرارات ”تـمـثل تــقـويـضـا لـعـمـلـيـة
الـسـالم الـشــامل في الــشـرق األوسط

وتهديدا لألمن واالستقرار فيه.“
و قالت وزارة اخلارجية الـتركية يوم
االثن إن بالده تـندد بقـوة باعتراف
ـــتــــحـــدة بــــالـــســــيـــادة الـــواليــــات ا
اإلسـرائــيـلـيــة عـلى هــضـبـة اجلـوالن
ووصــفت ذلك بــأنه انــتــهــاك خــطــيـر

للقانون الدولي.
وأضـــافـت الـــوزارة في بـــيـــان ”هــذا
ـــؤسف... يـــبــ أن اإلدارة الـــقــرار ا
األمــريـكـيــة تـواصل نـهــجـهـا لــتـكـون
ـشــكـلـة بـدال من أن تـكـون جـزءا من ا
جزءا من احلل في الشرق األوسط.“
ووقـع الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالـــد
تـــرامب مـــرســومـــا يــوم االثـــنــ في
مـسـتـهل اجـتـمـاع مع رئـيس الـوزراء
اإلسرائيلي بنيام نـتنياهو يعترف
فــيه بــالــســيــادة اإلسـرائــيــلــيــة عـلى
اجلوالن الـتي احـتلـتـها إسـرائيل من

سوريا في حرب .1967
ودعت تــركــيـــا اجملــتــمع الــدولي إلى
ـــبــاد األســاســـيــة لأل احـــتــرام ا
تحدة. وأضـاف البيان ”هذا القرار ا

باطل تماما والغ بالنسبة لتركيا.“
وكـــان الـــرئـــيس األمـــريـــكي دونـــالــد
تـرامـب قـد اعـتــرف االثـنـ بــهـضـبـة
اجلـوالن أرضـا إسرائـيـلـيـة في دفـعة
انتخابية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
ـا استلزم الزائر بـنيامـ نتنـياهو 
ردا حــــادا من ســــوريـــا الـــتـي كـــانت
تـــســيــطــر ذات يــوم عــلى الــهــضــبــة

االستراتيجية.
WOJ¹d « WÝUOÝ

وخالل زيارة قام بهـا نتنيـاهو للبيت
ـنح األبـيض وقع تـرامب مـرسـومـا 
إسرائيل رسميا اعتـرافا أمريكيا بأن
اجلـوالن أرض إسـرائــيـلـيـة وذلك في
حتــول كـبــيـر في ســيـاســة أمـريــكـيـة

. استمرت عشرات السن
واستولت إسـرائيل على اجلوالن من
سوريا في حرب عام  1967وضمتها
في عام  1981في خـطـوة لم يـعـترف

بها اجملتمع الدولي.
وفي وقـت ســابـق يــوم االثـــنـــ قــال
نتنياهو الـذي يخوض انتخابات في
الــتــاسع من أبــريل نــيــســان إنه قـرر
ـتـحـدة بـعـد قـطع زيـارته لــلـواليـات ا

‚ËbMB « YO

إطالق صـاروخ من قـطـاع غـزة أسـفر
عن إصـابة سـبـعة أشـخـاص قرب تل
أبـيب. ونـفـذت إســرائـيل الـتي تـلـقي
باللـوم في الهـجوم الـصاروخي على
حـــركـــة حـــمــــاس ضـــربـــات جـــويـــة
انـتقـامـية في غـزة. كـان نتـنـياهـو قد
س األحـد وصل إلى واشــنــطن يــو
في زيــارة كـان يـفــتـرض أن تـســتـمـر
أربـــعــة أيـــام. وزار بــيـــني جـــانــتس
مـــنــافس نــتــنــيـــاهــو الــرئــيــسي في
االنــتـخــابـات الـعــاصـمــة األمـريــكـيـة
أيضـا وقال أمـام أكبـر جمـاعة ضغط
مــــوالـــيـــة إلســـرائـــيل في الـــواليـــات
ـتـحـدة إنه الـبـديل األفـضل لـقـيـادة ا
إسرائيل. وقال ترامب أثـناء التوقيع
على اإلعالن ”استغرق هذا االعتراف
وقــتـا طــويال .“ثم ســلم الــقــلم الـذي
ـرسـوم إلى نتـنـيـاهـو قائال وقع به ا

”اعط هذا لشعب إسرائيل.“
ورحب نتنياهو بخطوة ترامب وقال
إن إســـرائـــيـل لم يـــكن لـــهـــا صـــديق
أفــــضل مـــنه. وعــــاد بـــالـــذاكـــرة إلى
حــــــــربـــــــ فـي الــــــــشــــــــرق األوسط
بــاعــتــبــارهــمـا ســبــبــا في احــتــيـاج

إسرائيل إلى التمسك باجلوالن.
وقال ”كـما وقـفت إسـرائـيل شـامـخة
في  1967ومثـلمـا وقفت شـامخة في
 1973تقف إسرائيل شامخة اليوم.

ـرتفـعة ويجب نسـيطـر على األرض ا
أال نتخلى عنها أبدا.“
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وردت ســـوريــا ســـريــعـــا عــلى إعالن
تــــرامب ووصــــفـــتـه بـــأنه ”اعــــتـــداء
صــارخ “عـــلـى ســـيـــادتـــهـــا ووحــدة
أراضــيــهــا وقــالت وزارة اخلــارجــيـة
السـوريـة في بـيان ”حتـريـر اجلوالن
ـتاحـة وعودته إلى بكـافـة الوسـائل ا
الــــوطـن األم هــــو حـق غـــــيــــر قـــــابل
ــتــحــدة قـال لــلــصـرف .“وفي األ ا
ـتـحــدث بـاسم ســتـيـفــان دوجـاريـك ا
ــنــظــمــة الـدولــيــة إن األمــ الــعـام ا
أنـطــونـيــو جـوتــيـريش ”واضح (في
الــــــقـــــول) بــــــأن وضـع اجلــــــوالن لم
يــتــغــيـر .“وأضـاف ”ســيــاسـة األ
تـحدة بـشأن اجلـوالن انعـكست في ا
قرارات مجلس األمن ذات الصلة وإن

تلك السياسة لم تتغير.“
وكـان مـجـلس األمن تـبـنى بـاإلجـمـاع
عـــام  1981قــــرارا يـــــعــــلن أن قــــرار
إسرائيل ”فرض قـوانيـنهـا وواليتـها
الـقــضـائـيــة وإدارتـهـا في مــرتـفـعـات
اجلوالن السـورية احملتـلة باطل والغ
وال أثــر قــانــونــيــا له عــلـى الــســاحـة
الــدولـــيــة .“وطـــالب الـــقــرار أيـــضــا

إسرائيل بالتخلي عن قرارها.
ووصفت تركيـا العضو بـحلف شمال

إلى القـدس عن رفـضه القـاطع لـقرار
الـرئـيـس األمـريـكي في بــيـان نـشـرته

وكالة األنباء الفلسطينية (وفا).
وجاء في البيان ”أكدت الرئاسة مرة
أخـــرى أن الــــســــيـــادة ال تــــقــــررهـــا
ــــتـــحـــدة إســـرائـــيـل أو الـــواليـــات ا

األمريكية مهما طال أمد االحتالل.“
وأفــاد بــيــان نــشــرته وكــالــة األنــبـاء
الــســـعـــوديـــة فـي وقت مـــبـــكـــر يــوم
الثالثاء بأن السعـودية نددت بتحرك

ترامب.

lO∫ الرئيس االمريكي يعرض امام الصحافة قراره بشأن اجلوالن uð

ـتـحدة األطـلـسي اعتـراف الـواليـات ا
بــــأنه غــــيــــر مـــقــــبــــول وقــــال وزيـــر
خارجيتـها مولـود جاويش أوغلو إن
بالده ســـتــتــخــذ إجــراء ضــد الــقــرار
ـــــــا في ذلـك في األ األمـــــــريــــــكي 
ـــتـــحـــدة. ونــددت جـــامـــعـــة الــدول ا

العربية باإلعالن األمريكي.
وعـبر الـرئـيس الـفلـسـطـيني مـحـمود
عـــبـــاس الـــذي رفض الـــتــحـــاور مع
ــتـحــدة مــنـذ أمــر تـرامب الــواليـات ا
بنقل السـفارة األمريـكية من تل أبيب

ان الـعراقي في إعداد مسودة منذ أكثر من عـقد من الزمان لم تفـلح جلنة الثقـافة في البر
مـشروع الـنـشـيد الـوطـني . ومـنذ ذلك احلـ وحـتى وقت قـريب دأبت الـصحـافـة عـلى نقل
ـعنـيـ بـاألمر وكـلـهم مـتفـقـون عـلى استـمـرار اخلـطوات اإلجـرائـية تـصـريحـات عـدد من ا
ـشـروع مـن دون الـوصـول إلى نـهـايــته . وفي حـ رجـحت أكـثــر الـتـصـريـحـات إلكـمـال ا
اخـتـيـار أبـيـات من مـقـصـورة اجلـواهـري  إال أن تـصـريـحـات أخـرى مضـت في غـيـر هذا
اإلجتـاه  وبالـتـالي لم يُحـسم اخليـار النـهائـي  ويبـدو أن مخـاضه سيـعسـر وسيـطول في
ستمـرة  السيما أن بـعض التصريـحات وضعت  اخليارات ضـوء التجاذبـات السياسـية ا
كن ومقبول للـجميع  مثل تضم األصعب التي تُعـقّد من احتماالت الوصـول إلى نصّ 
النـشيـد إضافـة لـلنص الـعربي نـصوصـاً من اللـغـت الـكرديـة والتـركمـانيـة  أو استـمزاج
أبـيات مخـتارة للشـعراء ( الزهاوي والـرصافي واجلواهـري والسياب والـبصير ) في نصّ

الً .  طوطاً و واحد . واخلياران األخيران يُنتجان نصاً 
وبـتاريخ  27نـوفـمـبر  2011نشـر مـوقع إيالف األلـكـتـروني مـقـاالً لإلعالمي عـبـد اجلـبار
وثـوقة بـأن مقصـورة اجلواهـري هي األكثر ـوقع علم من مـصادره ا العـتابي بـيّن فيه ان ا
حظـاً من سواها من الـقصائـد اخملتارة لـتكون نشـيداً وطنـياً . وبهـذا اخلبر وبـسواه أيضاً
يـظل اجلواهـري ومقـصورتـه همـا األكثـر تداوالً واألكـثـر مقـبولـية وتـرجـيحـاً  حتى تـوقفت
قصورة الـذي ثبت في الذاكـرة اجلماعـية بأنه النصّ مـوجة التصـريحات فـجأة عند نـص ا
وضوع وكأنّ وباء النسيان القرار . وبتوقف مـوجة التصريحات لم نعد نسمع شـيئاً عن ا
الذي يـستبـدّ بذاكرة الـعراقيـ قد اسـتبدّ به أيـضاَ .  وقبل فـترة وجيـزة أعاد اإلعالم فتح
ـعنـية هي عـنيـة  بل القـصـيدة ا قـصـورة هي ا ـلف مع تغـييـرات جوهـريـة  إذ لم تعـد ا ا
لشاعر شعـبي لم يُعرف عنه أنّ له مساهمـات أدبية أو شعرية في الصـحافة الثقافية  ولم
يـعرف عـنه إصداره جملـموعـة شـعريـة بالـلغـة الـفصـحى وهو أسـعـد الغـريري الـذي كّل ما
يُـعرف عـنه أنه مؤلف أغـان شعـبيـة رائجـة . ويُقال  –والعـهدة عـلى القائل  –أنّ رجل دين
معـروف أيّـد اخـتـيـار قـصيـدة هـذا األخـيـر لـتـكـون النـشـيـد الـوطـني  عـلـماً أنـه ليـست في
الــقـصـيــدة أيـة إشـارة إلـى طـرائق الــوضـوء الـصــحـيح  وال إلى مــبـطالته . وبــذلك تـكـون

قصورة مدعوماً بفتوى مبطّنة . اثلة وكأنّ نصّ الغريري أزاح ا الصورة ا
هــذا  ولم يــصــدر عن احتــاد األدبــاء  وهـو الــذي يــطــلق عــلى نــفــسه تــســمــيــة ( إحتـاد
اجلواهـري )  أيّ تعـليق لـفكّ تشـابك اخليـوط هذا  كـذلك لم تعـلق وزارة الثـقافـة وال جلنة
ـعـنيـة تـولى الـشـارع الـكالم  فـازدحمت ـانـيـة . ورداً على صـمت اجلـهـات ا الـثـقـافة الـبـر
ــواقع األلـكـتـرونـيـة والــصـحـافـة بـالـتـعــلـيـقـات والـتـقـوالت مـواقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وا
ـدعـوين . وانقـسم الـعراقـيون كـعـادتهم في كل آدب اجملـانـية تـفـتح شهـية ا والـتأويالت فـا
مـنـاسبـة ما بـ رافض أو مـؤيد ألحـد الـنصـ أو ألحـد الشـاعرين   وخـرجت بـعض تلك
كن وضعها في نطقي  وانـساقت وراء اتهامات  داخالت عن إطار التـحليل النقدي وا ا

واحدة أو أكثر من اخلانات األربعة التالية : 
-فبعضها ينطوي على طائفية مقيتة . 

-وبـعضـها اآلخـر عنصـريّ اكثـر مقـتاً يُـعيد مـعزوفـة الصـراع العـربي الفـارسي  وينسب
مجوج من أن يكون اجلواهري إلى أرومة فارسية  من دون أن يخجل مُتبنو هذا الطرح ا

عاصر فارسياً . أكبر قمة شعرية في تاريخ وطنهم ا
-وبحث آخرون عن حفرة في التاريخ الشخصي للشاعرين ليملؤوها بالبنزين .

-بينما رجـح اآلخرون أن تكون أيادي أعوان النظام السـابق وراء اختيار قصيدة الغريري
الـذي قـيل عـنه - ولـست أدري مـدى صـحـة ذلك - أنه كـان أحـد الـعـامـلـ حتت إمـرة إبن

قرب إليه .  رئيس النظام السابق  ومن ا
ومن الـواضح أن كل تـلك التـقـوالت ال تعـدو أن تـكـون مواقف شـخـصيـة ال تـصـلح معـايـيرَ
لتقو وتفـكيك وفهم النصوص  ولو نحيناها جانباً ونظرنا إلى األمر من زاويته اإلبداعية
ـواهب والكـفاءات فـحسب  بل ـا لديـها من ا فقط  آخـذين باالعـتبـار أن األ ال تُفـاخر 
باألفضل واألجود من بـينها  وذلك يسري على أناشيـدها الوطنية التي هي خالصة إرثها
قصورة من الثـقافي  وعصـارة عبقـرية خيرة مـبدعيـها  فأنه لـيس من العسـير أن تبـرز ا

ادي لهذا البلد  ويبرز اجلواهري في طليعة مبدعيه . ب كنوز اإلرث الثقافي غير ا
ومع احترامي وتقـديري للشاعر أسعد الغريري  وأنا ال أنظر إليه هنا كشخص بل كنص
  فأقـول أن غلبـة الطابع اإلنشـادي لقصيـدته كاعتمـادها لالزمة محـددة  وكخفة إيـقاعها
وسـرعته وازدحـامهـا بـالقـوافي الداخـليـة واخلـارجيـة  كل تلك الـعنـاصـر لم تفـلح في منح
الـقـصيـدة امـتـيـازاً  إذ اسـتـخـدمت اسـتـخـدامـاً شـكـليـاً أضـفى عـلـيـهـا خـطـابـيـة صـاخـبة
وإنـفعـالـيـة غنـائـية مـفـتعـلـة . إضافـة إلى أن تـلك الـعنـاصـر اإلنشـاديـة ظلت مـحـصورة في
حدود الـتزويق اللـفظي ولم تُـفعّل داللـياً  وبـالتـالي حتولت إلى غـطاء صـوتي للـتسـتر على
ضعف احملتوى الـداللي . وحتى هذا الدور الذي أريـد لها لم تفلح في تـأديته  فانفضحت
ـرنة ـركـبة  واالنـتـقـاالت ا ـتمـاسـكـة وا بهـا هـشـاشـة القـصـيـدة وافـتـقارهـا إلى الـصـور ا
والسريعة  واإليـحاءات الذكية . وبالعموم فقد اتسـمت القصيدة باجترار اخلطاب الوطني
اإلنـشــائي الـســائـد  وتــكـرار مــا اعـتــادت عـلــيه األجــيـال من صــيغ ومـفــردات  ولم تـأت

أمول.  با
قـصورة  وبـعد ذلك فـأني ال أحترّج أن أقـول أنه لـيس من اإلنصـاف وضع الـنصـ : ( أ
ـيراث الـثقافي وسالم عـليك عـراق القيـم ) في ميزان واحـد  وليس من اإلنـصاف وضع ا
قصورة ? قـصورة  وما أدراك مـا ا ا أنـنا نتـحدث عن ا لـشاعريـها في ميـزان واحد . و

ن الشرف أن يُباهي العراق العرب والعالم بها نشيداً وطنياً . فأنه 
ثل في إحتـادهم  إحتاد األدباء  عفواً آمُل أن يكون لـلمثقفـ 
إحتاد اجلـواهـري  آمُل أن تكـون لـهم كلـمـة مدويـة ومـسمـوعة في
وضع األمـور في نـصـابـهــا الـصـحـيح  وحـسـم اإلخـتـيـار لـلـنص
األبهى واألكثر تـمثيالً لعظمـة البلد  وعدم السـماح لتيار التداعي

الشامل أن يجرف حتى األرث الذي نفاخر به جميعاً .         

بغداد
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