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العامـل

إغريقية وفارسية ورومانية وبيزنطية (بالد البحر
املتوس ��ط ،وشمال أفريقيا ،واخلليج العربي) ،عدا
م ��ا أعطتن ��ا إي ��اه األديان الس ��ماوية من كنائس ��ها
ومس ��اجدها وقالعه ��ا وحصونها (العال ��م العربي
واإلس�ل�امي ،والفارس ��ي األخمين ��ي -والصوف ��ي
اإلس�ل�امي ،والترك ��ي الس ��لجوقي -والعثمان ��ي،
واملغول ��ي الهندي ،واألندلس ��ي مبجمل ��ه) ،لنك ِّون
فسيفساء جميلة متن ّوعة متل ّونة بكل احلضارات،
وحوا ًرا ثقاف ًيا بني الغرب والشرق يع ّرف عن سحر
يحسن
مالي ّ
وعظمة حضارتهما ،وباملقابل مردود ّ
من منو اقتصادنا ُيحسد شرقنا عليه.
أهم
�ن
�
م
حضارتنا
ه ��ا نح ��ن اليوم جن� � ّرد معال ��م
ّ
غاض�ي�ن الط ��رف ع ��ن اله ��دم لتل ��ك
صروحه ��اّ ،
اآلث ��ار وس ��رقة حتفه ��ا الفني ��ة ولقاه ��ا األثري ��ة
وكأنه ��ا ل ��م تك ��ن ،ورمبا ه ��ذا هو املطل ��وب في ظلّ
الفوض ��ى باحل ��روب الت ��ي امتدت من أفغانس ��تان
(الت ��ي هدم ��ت ي ��د اجله ��ل فيه ��ا حض ��ارة صينية
تتمث ��ل بتماثيل بوذا العمالق ��ة) إلى العراق التي
نالته ��ا يد الغ ��در ونهبت آثارها لتمح ��و آثار أولى
احلض ��ارات (حضارة م ��ا بني النهري ��ن قبل 5000
آالف ع ��ام) والت ��ي تثب ��ت الس ��بي األول والثان ��ي
ثم إلى ش ��به اجلزيرة
لليه ��ود إلى أراضيه ��ا ،ومن ّ
العربية خالل األلف السابقة للميالد ،عدا غزوات
احلربي العامليتني األولى
االستعمار الغربي أثناء
نْ
والثاني ��ة (أواخ ��ر األلفية الثانية -القرن التاس ��ع
عش ��ر والعش ��رين) ،واللتان من خاللهما استطاع
االس ��تعمار(أملانيا وبريطاني ��ا وفرنس ��ا وإيطاليا)
جتري ��د مدنن ��ا العربي ��ة واإلس�ل�امية م ��ن كنوزها
مدع ًيا
األثري ��ة ومخطوطاته ��ا وكتبه ��ا وعلومه ��ا ّ

احلف ��اظ عليها ف ��ي متاحفه (وس ��أتكلم عنها في
اجل ��زء الثان ��ي للبح ��ث م ��ن خ�ل�ال احلدي ��ث عن
احملافظ ��ة على تراثن ��ا العربي واإلس�ل�امي) ،عدا
وع ��د بلفور البريطاني املش ��ؤوم الذي ح ّول احللم
�تات اس ��تمر
اليهودي إلى حقيقة ،وأعادهم من ش � ٍ
أكث ��ر م ��ن ألف ��ي ع ��ام بإعطائه ��م دول ��ة فلس ��طني
كخط ��وة أول ��ى لدولته ��م إس ��رائيل الكب ��رى ،وم ��ا
ش ��هدته ال ��دول العربي ��ة م ��ن زح ��ف الث ��ورات في
ربيعه ��ا اإلصالح ��ي عل ��ى بواب ��ة األلفي ��ة الثالثة
وبداي ��ة العقد الثان ��ي للقرن الواحد والعش ��رين،
لتغ ��زو أي ��دي العدو اإلس ��رائيلي العابث ��ة اخلفية
وتس ��رق كن ��وزًا أثري ��ة ف ��ي لبن ��ان أو ًال إث ��ر احلرب
األهلية واجتياح اجليوش اإلسرائيلية قلب لبنان
خضم هذه
وسرقة آثاره من كلّ بقعة فيه ،واآلن في
ّ
مرتعا خص ًبا ملافياتها
الثورات التي جعلت أراضيها ً
ّ
املنظمة لس ��رقة آثارها في كلّ من (ليبيا ومصر)،
اللتان اعتلت حكمهما آراء متش � ّ�ددة مد ّوية لهدم
األهرامات ومعابدها الفرعونية معلنة وثن ّيتها...
كذل ��ك ما تش ��هده س ��وريا اآلن ،س ��وريا التي تعبق
املدمرة
بالتاريخ الق ��دمي ،حيث تدور رحى املعركة ّ
بصواريخه ��ا لت � ّ
�دك معالم أثرية ف ��ي تدمر ورأس
أهم مكتبة
على
�وي
�
ت
حت
التي
ش ��مرا في أوغاريت
ّ
رقمي ��ة وصل ��ت إلين ��ا م ��ن التاري ��خ الق ��دمي (ت ��ل
كلخ) ،عدا ما تتك ّبده الكنائس القدمية واملس ��اجد
األثرية ومدن تدمر الرومانية وغيرها من املسارح
اإلغريقية التي لم توفّ رها مدافع الصراعات على
احلكم لتس ��اعد بذلك األيادي الهادمة والس ��ارقة
ميت
للحضارات من حتقي ��ق مآربها بإلغاء كل ما ّ
إلى وجودنا بصلة.

