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نجوم الدراما ال�سورية لـ«البناء»:
الدراما ال�شامية هي الأف�ضل رغم الحرب والأ�سى

الح�ص يدين التع ّر�ض لفيروز
وصلنا من الرئيس الدكتور سليم الحص التصريح
التالي:
صعقنا بما طالعتنا به إحدى المجالت بتقرير ينال
ُ
من شخص السيدة فيروز ويسيء إليها .إنّ اإلساءة
إلى ثروة إنسانية وطنية كبرى بمقام السيدة فيروز،
إس���اءة إل��ى لبنان وال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ب��ر ّم��ت��ه .نأسف
لما وصلنا إليه من استهتار بالقيم واألخ�لاق ومن
ت��ط��اول على ك��رام��ات ال��ن��اس م��ن دون حسيب وال
لبناني
رقيب .إن كرامة السيدة فيروز من كرامة ك ّل
ّ
لبناني
عربي ،ومحاولة النيل منها تطعن ك ّل
وك�� ّل
ّ
ّ
��ي ف��ي الصميم .فهي ج��زء ال ي��ت��ج��زّأ من
وك��� ّل ع��رب ّ
تراثنا وماضينا وحاضرنا وفخرنا ،وما هكذا تهتك

شكران مرتجى

ريم عبد العزيز

عامر علي

عهد ديب

محمد أنور المصري
كثيرة ه��ي المس ّميات ال��ت��ي انطلقت من
�اس تسمية أنواع
الدراما السورية لتكون أس� َ
الدراما العربية .فبدءا من أعمال «الفانتازيا»،
إلى موجة األعمال التاريخية ،ث ّم أعمال البيئة
الشعبية ،فاألعمال االجتماعية والعشوائيات،
وأع��م��ال األزم���ة .ومنذ سنوات قليلة ،ظهرت
موضة جديدة في الدراما السورية إضافة إلى
ما سبق ،تمثلت في دراما الجرأة االجتماعية.
أعمال طرحت أفكارا ً اجتماعية جريئة جدا ً لم
نعتد عليها في ال��درام��ا السورية والعربية،
تناولت قضايا الخيانة والمح ّرمات االجتماعية
وموسع يمتد إلى ثالثين حلقة،
بشكل مباشر
ّ
ُتستع َرض م��ن خاللها تفاصيل الخيانات
ومسبّباتها واألم���راض االجتماعية الناتجة
عنها.
«البناء» رصدت آراء نجوم الدراما السورية
حول ما قدّمته هذه الدراما خالل عام  ،2015وإذ
تباينت هذه اآلراء ،إلاّ أ ّنها أجمعت على ضرورة
استمرارية الدراما السورية في موقعها المتقدّم
عربياً ،على رغم الحرب واألسى.
�وج��ه الفنانة ش��ك��ران مرتجى ف��ي بداية
ت� ّ
حديثها إلى «البناء» ،تحية إلى ص ّناع الدراما
السورية جميعاً ،وإلى ك ّل من أص ّر على بقائها
سفير ًة لنا في العالم .وقالت :أتمنى النجاح
للجميع ،وك��ل عمل س��وري حقيقي يمثلني.
وأتمنى النجاح لكل زمالئي ،كلّنا تعبنا ووصلنا
إلى عقولكم وقلوبكم بك ّل محبتنا.
من جانبها ،ع ّبرت الفنانة ريم عبد العزيز
قائلة :أحيّي ك ّل من عمل في الدراما السورية
لتبقى صامدة صمود األبطال في زمن صعب...
ولكن مع محبتي للجميع ،ثمة مجموعة من
النص
األع��م��ال ك��ان��ت ج��ي��دة على مستويَي
ّ
واإلخ��راج ،وكانت هناك أعمال متوسطة األداء
وأعمال رديئة .وككل سنة ،تصعب الغربلة بين
األعمال لصعوبة المتابعة .تابعتُ هذه السنة
«امرأة من رماد» لوجودي ضمن فريق العمل،
وتابعت «أهلين جارتنا» أيضا ً لوجودي فيه.
أنا سعيدة الختالف أدواري ما بين التراجيدي
والكوميدي .أما بالنسبة إلى باقي األعمال ،فأنا

أحيّي كل األعمال التي تساند الفنان السوري
وتدعم مسيرته .ووج��ود الفنان في أيّ عمل
مشترك سيغني العمل بالتأكيد .أتمنى من
خالل األعمال المشتركة ألاّ يفقد الفنان السوري
هويته .ولكن لديّ مالحظة بالنسبة إلى األعمال
المع ّربة ،كـ«الع ّراب» ،فأنا ال أرى أيّ فائدة من
عمل كهذا يحكي عن المافيا .يكفينا ما رأينا من
قتل وتدمير .وأرى أن إنتاج أعمال تتحدّث عن
أمورنا وأحوالنا سيكون أكثر أهمية من إنتاج أيّ
عمل أجنبي ال يمتّ إلينا ِبصلة .وختاماً ،أرى أن
األعمال المصرية التي قدّمت هذه السنة والسنة
الماضية ،وم��ا تقدّمه م��ن تنوع م��ن ممثلين
ون��ص��وص وإخ���راج ،مهمة ج���داً ،وأتمنى أن
نكون كذلك وألاّ نكون أحاديي الجانب من حيث
اختيار األبطال أنفسهم في غالبية المسلسالت
المطروحة ك ّل سنة .فنحن نملك طاقات كبيرة
تستحق م ّنا ك ّل االهتمام.
من جهته ،ق��ال الفنان الشاب عامر علي:
أبارك لك ّل العاملين في الدراما السورية داخل
البالد وخارجها ،عودة مميزة للنوعية والتميز
في بعض األعمال لتدخل في المنافسة بق ّوة
وثقة ،على رغم أن األعمال التي شاركت بها هذه
السنة قد أ ُ ّجلت كلّها للعرض الحقاً ،لكن هذا ال
يمنع أنني أفتخر بجميع العاملين في الدراما
السورية.
الفنانة الشابة عهد دي��ب رأت أن الدراما
السورية ستبقى في المقدّمة على رغم الحرب
واألس��ى ،وأنّ ال��درام��ا السورية هي األفضل.
وقالت :ك� ّل الحب والتقدير لكل من أثبت أن
الهوية ال��س��وري��ة ه��ي األس���اس ف��ي ك��ل هذه
الظروف .قاومنا لنكون موجودين.
من جانبه ،قال الفنان الكبير أيمن زيدان:
تستف ّزني ج�� ّدا ً في ش��ارات أو تيترات بعض
األعمال التلفزيونية الصيغة التي يكتبها بعض
المخرجين حين يستبدلون «إخ��راج ف�لان»،
بـ«هذا العمل لفالن» .من الذي قال إن هذا العمل
هو لك أيّها المخرج الفالن .المسلسل حصيلة
جهد الجميع وأنت مخرجه فقط.
المخرج محمد زهير رج��ب رأى أن بعض
المسلسالت التي سبق عرضها حمالت إعالمية
ضخمة لم تكن بحجم هذه الحمالت ،أو أنها

جاءت أقل من التوقعات بكثير.
من جانبها ،قالت الممثلة سوسن ميخائل:
بشكل عام ،كمية األعمال ّ
تدل على بداية معافاة
الدراما وتقديمها التن ّوع.
من جهته ،قال الناقد اإلعالمي الياس الحاج:
ال ب ّد من التأكيد أنه على رغم الظروف الراهنة،
ف���إنّ ال��درام��ا ف��ي س��وري��ة مستم ّرة بتحدي
للظروف السياسية واالقتصادية .وحتى بعض
الخطر ف��ي أي��ام التصوير ،ه��ي مستمرة في
تقديم تنوع األعمال (االجتماعية المعاصرة،
التاريخية ،البيئة التراثية والشعبية ،وأيضا ً
الكوميدية ،ودرام���ا الموقع ال��واح��د السيت
كوم) ،وهذا ما يجعلنا نش ّد على يد كل من عمل
فيها واستطاع أن يكون عونا ً الستمرارها .لكن
لو أتيحت لنا وقفة مع التصويت واستبيان
ميداني آلراء الجمهور والنقاد حول بعض تلك
ّ
األعمال وأهميتها في سباق مسلسالت موسم
دراما رمضان  ،2015لوجدنا انتقادا ً كبيرا ً حول
أمور باتت تستفز المشاهد والناقد ،وعلى رأسها
أن عددا ً منها يقدّم «قلة األدب» ،في حين يدّعي
أصحابها األدب ورسائل القيم األخالقية .وأن
الدراما ال ب ّد أن تكون جريئة وإباحية في بعض
جوانبها لتالمس الواقع .ويعتقد هؤالء أن ما
صنعوه من أعمال يجعلهم في المقدمة .أيضا ً ال
ب ّد لنا أن ندرك أنه ُفرض على الدراما السورية
منذ بداية األحداث التي تشهدها سورية ظروف
عمل لدى المنتج والكاتب والفنان ،وقد اتجه
البعض إلى إنجاز أعمال بأقل التكاليف وأقل
عدد من الممثلين ،فبدت متباينة المستويات في
طبيعة األداء وحتى التصوير والعمليات الفنية،
وهذه األعمال أخذت المساحة األكبر من اإلنتاج
الدرامي .مع تراجع عدد األعمال ضخمة اإلنتاج،
أي تم إنتاج تلك األعمال بشروط غير صحية،
في ظروف إنتاج صعبة وغير صحية أيضاً،
لكننا نالحظ أنها أبرزت وجوها ً جديدة واعدة
كبديلة عن الوجوه المك ّررة في األعمال التي
اعتدنا على متابعتها ك ّل رمضان .كما أن هناك
أعماال ً عدّة منتجة بشروط جيدة ،وعلى رأسها
أعمال مؤسسة اإلنتاج اإلذاع��ي والتلفزيوني،
وبالتالي تستحوذ على استقطاب المشاهدين
بمختلف ش��رائ��ح��ه��م ل��ت��ن��وع موضوعاتها

السورية الجادة ،والمدروسة بعناية ،ومنها
أعمال من واقع األحداث الراهنة .وعلى سبيل
المثال :مسلسل «حرائر» ،ومسلسل «امرأة من
رماد» مع االختالف في طبيعة العملين .وهنا
يشار إلى أن هذه األعمال تبتعد عن دراما النجم
أو البطل المطلق كما نالحظ في معظم األعمال
األخرى ،ومنها بالطبع أعمال متميزة وتستحوذ
على متابعة جماهيرية واسعة ،وعلى سبيل
المثال مسلسال «دنيا» الجزء الثاني ،و«بقعة
ض��وء» الجزء الحادي عشر .أما المسلسالت
التي جاءت نوعا ً من العمل بهدف اإلنتاج فقط
 ،فهي من وجهة نظري خارج تقييم المشاهد
الذي لم تعد من اهتماماته ،بل لنقل ال تتابع كما
يتابع على سبيل المثال مسلسالت «العراب»،
«عناية مشدّدة» ،و«بانتظار الياسمين» .وكما
ف��ي ك � ّل سنة ،تحتل أع��م��ال البيئة الشامية
المساحة األكبر من اإلنتاج من «باب الحارة»
إلى «بنت الشهبندر» ،إلى «الغربال» و«حارة
ال��م��ش��رق��ة» و«ح����ارة األص���ي���ل» ...وغيرها،
فاسمحوا لنا أن نقول طفح كيل الكيل في تكرار
حتى المشهد الواحد أو العبارات الممجوجة
والمستعارة ،ولألسف أن معظمها لم يخرج
من شكل «القبضاي والعكيد والشبرية» وهي
حاالت لم تعد تتناسب مع جيلنا وما نتمناه
لمجتمعاتنا.
كما أن الرهان على ما سمي بالجرأة وهي في
الحقيقة «قلة أدب» خروج عن وقيم أهل سورية.
أعتقد أن المرحلة المقبلة ستشكل عملية فرز
واختبار لمختلف تلك المقترحات المقحمة
على مجتمعاتنا ،كما ستكون اختبارا ً للوجوه
القديمة المك ّررة في األعمال وحتى الغائبة عن
الشاشة ،ال بل ستكون فرصة طيبة للوجوه
الجديدة المجتهدة والتي نتعرف إليها في
موسم رمضان ،ومعظمهم من خ ّريجي المعهد
العالي للفنون المسرحية في سورية.
أما حول السيناريوات وأسلوبية اإلخ��راج
وإدارة التصوير واإلض����اءة والموسيقى...
إل��خ ،فأعتقد أننا نحتاج إلى متابعة األعمال
كاملة لتقديم القراءة النقدية والفكرية والفنية
الموضوعية لألعمال.

أيمن زيدان

سوسن ميخائيل

محمد زهير رجب

الياس الحاج

الجمهور الجزائري ي�ستقبل �سالف فواخرجي بهتاف «تحيا �سورية»

«ر�سائل الكرز» يفوز بجائزته الثانية في «عنابة»
ت ّوج الفيلم السينمائي السوري «رسائل الكرز» من
إخراج الفنانة السورية سالف فواخرجي نجاحاته هذه
السنة بفوزه بجائزة الجمهور ضمن منافسات المسابقة
الرسمية لمهرجان «عنابة للفيلم المتوسطي» في الجزائر.
واستقبل جمهور المسرح الفنانة فواخرجي بهتاف
«تحيا سورية» عند عرض فيلمها «رسائل الكرز» الثالثاء
المحب تحية للنجمة
الماضي ،ووقف الجمهور العنابي
ّ
بالحب،
السورية ولوطنها قبل العرض وبعده ،وغمرها
ّ
فأهدتهم رسائلها وردّت التحية بمثلها قائل ًة« :شكرا ألهل
عنابة ،ألهل الجزائر أهل الشرف والنضال واألخالق».
وتكلل العرض بمنح الجمهور جائزته لفواخرجي
في ختام المهرجان عن تجربتها اإلخراجية السينمائية
األولى ،وهي الجائزة الثانية التي يفوز بها الفيلم حيث
حصد جائزة العمل األول في «مهرجان اإلسكندرية لدول
البحر المتوسط» في منافسات مسابقة ن��ور الشريف
للفيلم العربي مطلع أيلول الفائت.
وحملت سالف فواخرجي خالل مرورها على السجادة
الحمراء في حفل ختام مهرجان عنابة األربعاء الماضي
الجائزة ،والتقطت صورتها التذكارية أمام المسرح الذي
كان مهدّدا ً بعم ٍل إرهابي في اليوم ذاته ،وأهدت الجائزة
لشهداء الوطن الذين افتدوا سورية بأرواحهم لكي نعيش
ونعمل ونبدع.
وحظيت النجمة السورية كنجم ٍة للمهرجان باهتما ٍم
كبير من وزارة الثقافة الجزائرية وأهالي مدينة عنابة
والسلطات المحلية في الوالية ،وزارت خالل األيام التي
قضتها في عنابة بمبادرة منها مستشفى «القديسة تيريزا»
لألطفال وقدّمت لهم الهدايا والورود وحضرت معهم فيلما ً
للرسوم المتحركة.
وتوجهت فواخرجي بالشكر إلى الدولة الجزائرية على
وحسن رعايتها للمهجرين
وقوفها إلى جانب سورية ُ
السوريين .من ّوه ًة بحسن الضيافة وبأنه بات من الصعب
التفريق بينهم وبين أي مواطن جزائري.
يذكر أن الجمهور كان السمة األبرز لـ«مهرجان عنابة
السينمائي» ،إذ ق�دّر عدد حضور العروض السينمائية
بأربعين ألف متف ّرج ،وهو ما اعتبرته اللجنة المنظمة رقما ً
قياسياً.
يشار إلى أن الفيلم الذي يمتد على  72دقيقة من إنتاج
شركة «سيريتل» بالتعاون مع شركة «شغف لإلنتاج
الف ّني».

الثروات الوطنية.
إن قامة وطنية وعربية بحجم السيدة فيروز،
يجب تكريمها لما قدّمته من أعمال فنية مجيدة على
صعيد لبنان والعالم العربي .خصوصا ً على صعيد
مساندة قضية العرب ...فلسطين.
مقصرون بحق هذه السيدة التي رفعت اسم
نحن ّ
المالئكي متغنيا ً به في
لبنان عاليا ً وصدح صوتها
ّ
المحافل كلّها.
إننا نستنكر بشدّة ما ورد في المقال الصحافي،
وندعو إل��ى محاسبة المسؤولين عن نشر مقاالت
كهذه تسيء إلى لبنان عموماً ،وإلى مهنة الصحافة
خصوصاً.

جورج الزعني وداع ًا

طي
أحمد ّ
عرفته منذ سنوات قليلة خلت،
عندما ن� ّ
�ظ��م معرضا ً ف��ي ال��ه��واء
الطلق ،في باحة قصر األونيسكو،
أه��داه عنوان «أنطون سعاده...
فكر يستم ّر» .حينذاك ،ك��ان لي
شرف لقاء الفنانين المتكتلين في
جسد واحد ،يملكه جورج الزعني.
كما ت� ّ
�وط��دت عالقتي به بُعيد
تنظيمه معرضا ً آخ��ر عن الزعيم
أنطون سعاده ،وأيضا ً في الهواء
ال��ط��ل��ق ،إن��م��ا ه��ذه ال��م�� ّرة اختار
ضهور الشوير ،في موقع يش ّكل
رم����زا ً ل��ل��ق��وم��ي��ي��ن ...إن���ه ع���رزال
س��ع��اده .وأي��ض��اً ،منح الزعني
عنوانا ً لذلك المعرض ،أصاب فيه
وهو «العرزال إن حكى».
مساء أول من أمس األحد ،رحل
ج��ورج الزعني عن ه��ذه الحياة،
تاركا ً خلفه إرثا ً ثقافيا ً فنيا ً عالي
�ي أخالقه.
المستوى .راق��ي �ا ً ب��رق� ّ
خالدا ً بخلود غالبية القامات التي
ك� ّرم��ه��ا ال��زع��ن��ي ف��ي ح��ي��ات��ه ،من
أنطون سعاده إلى السيد موسى
الصدر ...والقائمة تطول.
رح��ل ج��ورج الزعني ع��ن عمر
يناهز  73سنة ،وإذ يُحتفل بالصالة
ل��راح��ة نفسه ف��ي ت��م��ام الساعة
الثانية من بعد ظهر اليوم الثالثاء،
في كنيسة مار الياس ـ القنطاري ـ
ب��ي��روت ،ف��إنّ التعازي ُتقبل قبل
الدفن في صالون الكنيسة ابتداء
من الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر ،ويومَي األربعاء والخميس
ف��ي ال��م��ك��ان ن��ف��س��ه ،اب���ت���داء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ولغاية السابعة مساء.
الفنان الراحل من مواليد بيروت
ف��ي  .1942/9/23درس في
مدرس َتي «إنترناشونال كولدج»
والشويفات ،ونال البكالوريوس
في اآلداب في جامعة هايكازيان
ع��ام  ،1963ث��م الماجستير في
الجامعة األميركية في بيروت عام
 ،1970فالدكتوراه في جامعة
السوربون في باريس عام .1972
كان رائدا ً في المعارض الوطنية،
وفي تقديم شخصيات بارزة تركت
بصمات في تاريخ لبنان ،وتكريم

شعراء وفنانين لبنانيين وعرب.
قدّم عبر مسيرته اإلبداعية تجربة
غنية ،إذ ّ
نظم عشرات المعارض
أهمها« :أسماء عربية ونجمتان»
في صالة دار األوب��را في دمشق،
وج��ه ف��ي أح��د أعماله تحية
كما ّ
إل��ى المفكر العربي إدوار سعيد
وال��ش��اع��ر م��ح��م��ود دروي����ش في
ال��ذك��رى السنوية األول��ى لرحيل
األخير.
ومن خالل ما عُ رف بـ«محترف
ال��زع��ن��ي» ،أق���ام ال��ف��ن��ان ال��راح��ل
معرضا ً تحت عنوان «تحية من
ب��ي��روت إل��ى م��ن أح� ّب��ه��ا» ف��ي مقر
جمعية الفنانين ،مقدّما ً خالله
قصيدة «ب��ي��روت» ،إض��اف��ة إلى
م��ع��رض آخ��ر ف��ي وس��ط ب��ي��روت،
اخ��ت��ص��ر ف��ي��ه م��س��ي��رة المقاومة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ودح���ره���ا ال���ع���دوان
الصهيوني تحت ع��ن��وان «رؤي��ة
وواق���ع» .كما ك�� ّرم زعيم الحزب

السوري القومي االجتماعي أنطون
سعاده ،بتنظيم معرضين أحدهما
في باحة قصر األونيسكو بعنوان
«أنطون س��ع��اده ...فكر يستمر»،
واآلخ���ر ف��ي بلدة ضهور الشوير
بعنوان «العرزال إن حكى».
ل��ج��ورج الزعني إن��ج��ازات في
النحت والرسم والكتابة واألفالم،
وم��س��اه��م��ات أ ّث����رت ف��ي العمل
الثقافي والوطني .كان رائ��دا ً في
تنظيم المهرجانات والمعارض،
وناشرا ً للثقافة ،وصاحب الرؤية
الفكرية والوطنية المتقدّمة.
«البناء» التي آلمها رحيل الفنان
الكبير ج��ورج ال��زع��ن��ي ،وتعتبر
أن برحيله يخسر لبنان علما ً
من أعالم الثقافة والفنّ واإلب��داع،
وأح��د أب��رز الفنانين التشكيليين
المسكونين بهموم الناس والوطن،
تعود لتقول إن العظماء ال ينتهون
بمأتم أو نعش ...والبقاء لألمة.

محمد �صبحي:
«الجزيرة» �أداة لتق�سيم الدول العربية
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

«كتير كبير» يفوز بجائزة في مهرجان مراك�ش
فاز الفيلم اللبناني «كتير كبير» لمخرجه ميرجان بوشعيا
بالنجمة الذهبية في الدورة  15من مهرجان الفيلم الدولي في
مراكش ـ المغرب ،وتنافس خاللها  15فيلما ً روائيا ً طويالً من
دول مختلفة على مدى تسعة أيام.
كما فاز المخرج غابرييل ماسكارو بجائزة أحسن إخراج
عن فيلمه «ثور النيون» ،بينما ق ّررت لجنة تحكيم المسابقة
منح جائزتها الخاصة لجميع األفالم المشاركة في هذه الدورة
تكريما ً للسينما.
ومنحت جائزة أحسن ممثل لكونار جونسن عن دوره في فيلم
«الجبل البكر» لمخرجه داكور كاري .في حين حصلت كاالتيا
بيلوجي على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم «كيبر»
للمخرج كيوم سينيز.
وشهدت هذه الدورة التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري
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تكريم السينما الكندية كضيف شرف ،إذ حضر ما يزيد على 25
ممثالً ومخرجا ً ومنتجا ً كنديين على رأسهم أتوم أجويان الذي
عرض فيلمه «تذكر» خالل حفل التكريم.
كما ك ّرمت هذه الدورة الممثل والمخرج السينمائي األميركي
بيل موراي الذي سلّمته درع التكريم الممثلة وكاتبة السيناريو
األميركية صوفيا كوبوال .وك ّرمت أيضا ً المخرج المغربي كمال
ال��درق��اوي والمخرج الكوري ب��ارك ش��ان والراقصة الهندية
مادوري ديسكيت التي رقصت لجمهورها في ليلة تكريمها.
وإذ ترأس لجنة التحكيم المخرج األميركي فرنسيس فورد
كوبوال ،شاركت أفالم من اليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية
والهند وكازاخستان وإيران وتركيا ولبنان وإيسلندا والدنمارك
وبلجيكا وكندا والواليات المتحدة والمكسيك والمغرب في
المسابقة الرسمية.

رأى الفنان المصري محمد صبحي ،أنّ قناة «الجزيرة»
القطرية ،التي كان يشاهدها أكثر من  90مليون مواطن في
العالم العربي ،والتي كان هو نفسه من مشاهديها األوائل،
أصبحت أدا ًة لتقسيم الدول العربية.
وأضاف صبحي ،خالل كلمته في الندوة التي ّ
نظمتها
«جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب» ،ضمن مهرجان
«إبداع الشباب العربي لإلعالم» ،أن قناة «الجزيرة» فقدت
الكثير من جمهور الشعب المصري والعربي.
وح ّذر صبحي الشعوب العربية من حرب اإلشاعات
التي تخوضها جهات أجنبية ض ّد الشعوب العربية عبر
«الجزيرة» .مؤكدا ً أن مصر عربية ح ّتى النخاع وتاريخها
فرعوني .وأن حضارة األندلس ك��ان اسمها الحضارة
العربية اإلسالمية واستمرت  800سنة ،وأخرجت مف ّكرين
وعلماء واستفاد منها العالم كله.
وأشار محمد صبحي إلى أن أميركا ال تمثل جنساً ،وأنّ
مواطنيها ليسوا أصحاب األرض األصليين ،وأنّ تاريخها
يم ّثل التعصب ض ّد اآلخ��ر ب��دءا ً من إب��ادة الهنود الحمر
أصحاب األرض األصليين وصوال ً إلى استعباد الزنوج.
وأض��اف أنّ أميركا بعدما انتهت من ك ّل ذل��ك ،ب��دأت في
تصدير فكر :اآلخر ،الح ّريات ،والحقوق والواجبات.

