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صمي

صكى!بضلململ!رب!ا".!ولالوالمجح!لف!اا!ال!

----!ض.ا...خ.ج!-.-/لط!صنه!س!حا

ل!وريافيالتشبهبله!ادحر!ءناللبئانيينالكتابانحادبيالان

التالي:البب،ن:،نببناللبالكتاباتح،داصدر

عدوانفي،ا!ربهلمةألا"كأواجهتهاادتمطالربرةالتءرقيوافيمنالعرورةالاورةتجت،زهاالتيالق،سيةإ-ض*هذهـافي

ء.1.،0900!.مه،موقفهيحددان،الل:ضازج!نالكت،بازحادليهمالجو!

،وبدصليءفنانادرسودهام!اقد!ها،مأتض!صم!اكأ،،و،لوحةأيولبوننب!عحضارىنناإ--روحوذلك،طب:4-الفلالاردزيةالاحةعلىيجري

..ؤيلىيتلخصقفالمووهذا.الصصحبحةالقوميةا-4السؤو

بعد-لتنتقل،.791(تجبم)اًيرلمول14!،القاهرةؤيعرضها:التالهةالنقاط

باربى،،الجزأئر،ببياال-ص،النطلقاسهةوجولةفي،ذللك

دروف.واخيرأ،نيقوس!جأ،روما،كأفيء،بروكسلوه!ا--صرلمبىاعدةهيالةإسطبضيةالمقاومةان:اولا

كارو-لاستردادفيالعرببةالامةلاملألشمعبيالتجسبد

كافيرز\!!-!-.العرببىالانسانبروتحر،المغتصبئصالار

.:؟-لا-دفي-قيس-؟"العربب-ة،!مةلسبلمجالفيتحركعلان:ثانب،

+-!ص*"حمايةعلىشيءكلقبللمبرمنأن!جب،والفلسطىضمبذ

لا-أ!!ح!-بر؟".وتعزيزهاالمن،ومةهذه

زر!؟ورك!ل!:لبضازجيناطنبنوكهو،إنكهءكرقفناموان:تالا

"-!هذاقفموعلىارجابااو!-اص،قفيتوعرلىيزخلامايمن

بر!ح!%لأ!"برفيء!!ى-9+-.الفلسطضبةالقاومةمنالنظام

نربزلح-.زر!!س3،زمتمما،المقاومةلتحمفية،ول"محكلان:ماالير

-بربزلأ-!!ئندلنالعربيةالا!ةحقفيجريمةهي،والالىصبابالذرائع

*-!ح!ى-فيثجفي.كانمنكائنالاحدالتاريخيغتفرها

"-**كأخجد!"ش!!شبمء.لا-!ئج!ساحةهي-لآالفلسطيندز-4الاشالساحةان:خامسأ

؟-!!!-في-؟-ومصنالسليبا)وطناسترداداجلمنالاولىالنضمال

!ه!التلاحبمصرورةعلىالتوكبدجمبعاالمسوولينواجب

بن.لا-!؟؟.القصضيةلمصلحةالفلسطينيوالمقاومالاردنيالجنديبين

.الواحدة

لاخنزاعالاردنفيالبومالقائمالنزاعان:سادسا

ايةاستعداءقوميةلخيانةوانها.محصزقوميداخلي

الخالديغازيالسوريالفنان.النزاعذلكفيللتدخلاجنبيئقوة

***
ليه-ص.تماوحتئكيلملهجةبدعمة،اًلالى-،لمهدهبضتعبرفدتدخللييدينالإبنانمبنالكتاباتر،دان:سابعا

الاحتحاجمن،الابرقاع!وىهـ،شراتعسرا،والخعرلدالتشخ-صجمببميردعونفسهالوقتو.يا4القائمالازمةفياجبي

.........المقاوممةنصرةالىالممسمارعمةالعرلي-ةالتحررقوى

يونبضد*نااب!عثه،بمرواممرهفمةتفمطلانمامالوواقدكطو"لمقاواهـلقيمبمبماو،ابخمر.عنها.،علدوالفلطسةا

المض!دايستنكرالا:ضازجبنالكتابار-،دان:ثامنا
العررفيدقدستغنىوقد.وايهـول،الفلاءاخمزقبالهدداتجطاًدورويةالىالاردنيا!بشدؤعالتيالرهيبةالجزرةالالستخكار

،وفر،وقد،نجؤ!لروا!الاطهـفالنلفدائببوا،عامةالءلسطينبمنازضااحوضدبهالقياما

انارادتنا،تع!ي،كبيرةانفعاليةبشحناتتعجمضجميعاانهـأالاالاردنؤ،بوطتيحكمإقياميطالجاوهو.خاصةممهم

د-نواننا،تبنأن،الةدوقوىءعالشاملالمتصلاللصراعفيجه-عواتاحةالفلسطبنجبةالمورإوص"دعمالاساسيهمهمته

.ابانقهر.التحريزفيبواجباتهاللقياملهاالفرص

اللخالدي،غازي،حمادمحمود،ا-ماعيلنعجم:هنمالفناونهرلاءالمراهـن

يمةخز،!باص!غسان،ياتزاء!اسا،زعبينشأت،رلىلملانلبيباًليعلبكيمئبر

از،اخالد،المدرسىفلاليح،قشلانمملموح،فيومبىاسماء،نيعلواالعامالامين

نبعة.نذيرادركسسهيلالدثنور
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!ادو!بالموصوعالهنارمسيهـايلتزم،تلقائيةعمله-ةسوريافي--لا11إ-،.دةء

به.يلزم

6!صوإران4يومفي.جداهلماحادثاالمثالسببلعلىاذكروا.

،و-ؤكدار*هـوانتئك!ردمشقنضوارع!كماا!كألوسبعونتعلقكات.--لا/-.ان((د،لى-لم..--،.،-لم.

.اللحدثهذالممنواضحاءوؤ!ماا!تشىك!بليينلافنانينان!7-

لز.بسه-برءمل،اجم!لراء-رلورشه،فنانا2.ليحواتنادىفقد+-س!د.أ"؟+ب2

أووفال،-ط!بز-الباي،"فتوالمنل))إقةطرعلىفنيةتظاهرة..-"-د.ؤين"؟!.،+لا3!/ع.غن!!!ش--شمج؟++/1..

لا.:جميع!+،-!/إ-!-.-ءأا،

أءجادالىم!دتا)تيوهي،با!فعلابهزوتراللظاهـرةوهده.تت..2"لا"!؟؟ن!إ-د+ط!3*

9!91عامآءونتلتيا،"لجميإةاالفمورنقارف"اورصهمن!م!ميتجمع+؟-ا++وألىسب-،ا،لا--(ء!لأ+.،!كأ!لأ!

"ختلفكأ.،ياا!قفمنالفناني!ندورلتحدد+---بنم،

وما-؟ررءورر،فيالفئلنيناطزاماغضعيةنضحت!ظروفيايفي!-؟-..-!؟.غ"+-!

ا-ا.01-،لأ-هـ!7-أ-إم-

؟؟!!صمو!طىتر!!ااولمطور!-امدى/.إ+،؟نر؟-+،+لمد،1؟-بع-!ا.،ثج،-لأ((-7-.إ/؟!م+،!

؟-!--؟-؟،د--ت--.-+إ--7--20يرأ..؟ك!ئرث3كأأ؟-.في

سوريا،فيواحدةطفرةهكذأ؟تلمالمعروفبالمعنىالا!زام-د-ث.لاتيس+أ،ب

فكطبالوطنمرتاك!ه!،ا؟ظروفبطبيعةعاثرالسوريالفنانا!بل:!.سالا+-+!ء+7+-إزأ

أوكل،إررابعاىا)حقاظأجلومن،الحريةأجلمناكست!رصراع11ط؟دا:7

ت"ميه!ا!اهنايكنللمهـ(!اعام!قبل.الانسانكرامةاجلومن.،ط(.!!:!.برنر،-"ش!/:"

ير!شهونفنمار-بن41ءنمجموعة-هناكهـ،ىبرل،ألمجحد!عئاهفنا-2"/10-..+.الم-!!--.و!.3!م،،،؟،-

ومع.ال!رة.لل!فيالاستعماروجودبطبيعةالغرفيالعنمرحل!-د1"!"ط!!أ%+"!---ء!-ظلاخ.ا!!د".؟!ألاإث4-!ر/

ا!ضايااملااىئستظهربدأتالثورةاجلمننشاتال!نيا!راعاتإ

انتورة،هذهوجوه"-نلوجهكليعياا"خداداالفنوكان،ا!يومية.-لأ

-.للهخابةالحصسارالصورةاواس:.ع

اين،5عاوءملخلالءصواضحايكنأ!الالتزاممفهـومولكنلألاع.،-س-.

ازمس!موجدواألذيننينال!نلبعضاضووفخلالمنواضحاهـ،نبل

الوطن.تجاهملرمبرس3

وهـد.المميالى!الصراعتظورمعا!اتزا!م!ومي!روبالطبعالبرون!لبيم،راتفيالاطفال

عاش!طالتيس!يةأروياالازماتخلالمنفنفئاشيئامعالمهتحددتلمدصهمحهود،نللفن

بأكمله.ا!عرجمطالو!***

شفصلة.لكنللمسور!افيأتكي!ايةاالحركةانترىوهكذا،ايفننوعشديدةمتواورءقىحركةسوبىبافيالتشقيليةوا!ركة

العربي.الوطنفيالقوميهالاحداثعنباللقعلارواف!ااحدوهـكتمثل.دقيقنحوعلىاستقصاؤهايصعب

لوحات)5،91(*سخهلملالالتايىةللىالاوالاعوامفيظهرتوورانجاهاتهاؤضحركافني،ا(سئولةالعربيةالششكيليةللحركةالهامة

يقدرللهرهلمللذيك.انفع،ليتسجيلينت!كلفي،الالتزام1ميهـ1يظهبروآلخزم،والاجتماءجةسيةةوالسبالقوءهبكأقضايانااطالىداحسلالجادة

سوريا.فيا)غستةالحركةختاريفيمكاناتأخذانالاعمال.الح!رواللعالم،العادلةالانسانبمواقف

-8(!ااعوامفيالكبرىالفوءيةالاحداثو!وعمعولكنرلص،ئءعونلاقهها،باللجماهيرالحركةهذهارتباطاننتعكولا

لللاحدات.ءباشرةاستجابةكانتءختلفقىلاعملظهرت،6791-5691دسيسبؤلر،بهـ،واخلاطهاوالاقايىمالعواصمفيالغنيةاللحركات

ةصردة!كونانا!لأف،يص!9لاا!دارفنيادمملانودمابرلورةعوا"لمنعاملاصن!اويجعل،وثراءتكاملاويزيدها،تجاررها

قائم،مستموناوفكرلايكاملاوهضماتمثلايكونمابقد!مباشرة،مساهمةلاعالمنقدمهااننشطيعاقى،اعربريةااللفنيهاللحركة

بعدالاحداثظهرتالتياللقئتةالاعمالاكثرانتقولانتسنطيعلذلك.المجالهذافيأصيلة

للححةتسجيلعلىاعتمدتلانها،النجاحالايكتبللممباشرة،والمثصسكلاتافنطسوريافيافنشكهلميةالحركةهذهمعالموحول

،واذلكقعلردة"جردكانصأو،مؤقتذفعالاعنا)تعبيراو،ءعينهساللثكيلىوالناقدالسنان"-عاللقاءهذاعقدت،وآفاقهاتجابهها

"فهلالاءلملانيةا)!غةآلىاقربوكانت،الاستمرارلهاي!-بللم.القاهرةفيالمعرضصاحباذيا،ا!يالخانمازي

المتكامل.افنياللعملاقو""-صةوادس-ةالوطياالقضمنارر-وريالمنانرمفهـابن

تاصخطورةءصعلإ"تنطوبم!بما،القوسي-ةا،حداثانالا؟المصاصرة

فنانبتلمناكلبلغبراءدداعطط،رجودهوؤهديد،للعربيدالانسانءكأ.وطبهة:،نا2؟نإانقبلءوا!نا-،سورفيبباعرا،نةاللف-

اوضوعاوبتساولرويبالترمثلدالص،هذا.لهماعمافيجديدابصداعبرأمراأتيلهاهـةاالاحداثطةولتهءنديع.نشانعندناالمواهـن

كيلىاللستالة:،ناناي."خارجمنو)-مساء!ثاداصلمناًلقوميا259ًعامص-دثب-اانذللمثءلىدلهليواكبر.الاءةهذهنضال

ء-ئواع"تسددءوؤ?لهاص:ئس.ل،سئلاويرصرحير!رل!اللتزمزستة4891)وعام،(اجلاءا"عارك)5(91وعام،(السوريةاثورةا)

واسع.ا!قخلالومن،أصجالةتفك!بليهراهـة،بربئول،،المعر!"(،النكسة)ا67!وعام،(لىمهدرورانووو)5691وعام(،فلسلإئ

ءلم!،.ءيى"عبئاوليسالنتىكلمنا!عضوجزءااونهوناء.:!الا!داثهذهعاصر!الت!ما1الاجيالاختلأفطرغم،اللفنانينعنديمثل

ترىدرءدا!.السخوىنفسوعلىل"هـضمونمتمماغدااثكلانومحمودتحسينولص،ءدحم،دمحودرسمهاللذي.نض،لناتاريخءن

رالصسرورة)خقولالمعركةالىقى"-زجزفيءعئاصرروثلااللو!ةفياناي-67عامالهواةوالفنانائجدداللخريجونرسمه(ععامجلال

أمثرلمحضاريكبناءاللوحةاًص:ءتليل،قوكلء-"اللوحةهذهان،نينللفةباانسبةوهذه0اباةعنأطلاقاينفصللاعندناالفن
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اًلجمب9تخلالمنالفنانعاى!لميمعاشيئاينعرلىالموا*طنبدأثم+".-3"لى.ا.عط..دأ%أيم-!(.01-01-..1-ةا

والجماعيةالفردية،الكثيرةالمعارضخلالومن،السمت1اتيالفنية!ا؟!.:لاغح!؟ط،/..إ-!:01لا،ااخ

اللصحافةخلالمناحيراثم،الممشوياتجميععلىتقامبدأتالتيا.بش/مقي!نج!؟-++-(/....9(

ع-3/.إ+"!أحلتنمبر3لا-

توطدان،خىمستواءعنالنظربصرفلقدمنفيهايكتبوما!-؟00001بخم--*!+!سس--د!؟أ07لم/ا!أرء+ا

...01!4!!!إيرلم.م:(؟ا-2-فيآش--و."؟أ

هن،الاخيرهالمدةمنصيتوءحبدأوالفنمانالجمهوربيناللصلة.؟ع+%لاالش..،إ!!-2+أفي--.--أدت!--؟؟ا-4طلا-ا--إ

م!إب،--4،لي+كاخ-؟!-..؟أس:--++؟،.ط-!.2ط

الفنانينمناكثرالعاديالجمهوريحضرهاكانكة/1النشاطاتخلال-ا،.دا؟"د!ا!2%ا.،إ-كاابئول!*ءت-إفي!نج+الال3/!كا.ا-اا،-:سغاكاد!-7---.0101
....+!!-أ.!إ.-!---(خما-،-!قيكا؟--!ا-.!9-2.ا.ت

.دلنقااو+نم،م،3!-س+!-!ا*--(،-2ءد+أ+اا70!كأ!بم

والتجاربالقوميالتراثبينالسوربم!الغنانيقفاين!ات./ا"،-!؟!لأ؟لى

أالمعاصرةالالمة!طلالىث!-!!-1/9،!0114+!

و:؟لىبز-نم-!-إ-7-.+!ثج"-إش!مدليمع

سوريرشاكلالتشكيليللفنمانباللنسةالتبراثعنالحديث--!-!اكا!طين؟*3في!-.!!ا؟.س

ناذلك.عامبشكلالتشكيليةالفنت"أللحركةاعنالحديثمنجزء-.---2-/،11؟-م-إ.++1

-ء777إ؟-س.--.3،لا،ت+/!//.لم*!+(ئج"ض؟-/!سط.*.!"آ.

لان،عملهعنينفصللايكادالسوركبمااللفنانتجربةفيالتراث3!12،-ى..ب+ا!؟"-إ6؟ا!بإ؟!أ!!لي+غ-5"؟!+1؟1.0 -.لأ.لم-دلا7!/!لىا-،-،4.(ىا!!."د9ثبلإب

الفى،اللعملداخلتعيشىتلقائيا!ليةالتراثهداتمثلعملية!،!لى../-؟اتر+؟4ا.+!أنراب7خ.إ!!،قململأ"ا"+تاأ-ا

نفسهي!ئد،الاولىالل!ءتحارلهلدايةمندالفنانانلحكم/؟ا؟؟ء.،!؟ض!!ترإلم+لملىكأأ"+ألميخ+م؟غ4!!يرض"!طذ!+يم!نرغإ

........./نء-ير.زم+؟ذز/،!.!ف+؟أفييزدا؟/؟؟-+برنج+حه!-.ف.تم-!

خلال"ناو،بهالمحيطهاًلييئةخلالمنسواء،التراثأهداصمن-.--بم+!؟،؟،-كاو!.+"،-فئ،نج.-2،ب،،+.ج!!أ"؟اش.!!

اًنناريخ.خلالمناو،الانسان+ط:!-2"!-بم+ا!أا.لىت:-ا"-أ-أ؟-تجبإ:جرنم.لا.؟قي-ب!5

.ثا(.؟؟!2(ءا"+ة!أا-(،فيإةد.طبر؟،+لا(،!يمحا

وا،التدمريجهالورسميصكه!لاافهمهاللذيبانراثلرواللط!-/د-!،!لىسا/!ب!؟--؟!!-!".-!!د--!،؟(!!يإأ؟

-...-.؟ذ-"ا--.لأ--لا.؟-تاس!ط-6"آ.ئم!!.،+بز؟!،*البم*،.نمبم

هدهمنماحوذعثمروضصعاو،الاشوريالاسدحركةمنالاستفادة؟--.قئإطإ".+أذألأ...؟-"2،-!!أ-؟!!أكع-أع
د+-لىم!9كاش؟--+--ش7،+ك!

.لما!اإ،!+؟ا!+-ط.بن،ا

التب،دةالمحضكاملةتمثلعمليةهواللطثر11!0لا،الحضاراتضد1+،لإد!2فى

اصيلعلماحمىاسخلالمناللهضمهذانتائجو.)طوص،عشناها!"/-.!نر!!لأ-ع.-لأ؟لم:01.خ!

ط-.؟-77(،أ*؟+6-!.امفيممؤ3!أ

.لحضارةابرهدهخط.-.د.19--..+لا!002-.+بعهـ!ج-.-،أ1

..!د!ب،-!؟-4*أا+،؟لاإ،!-!.!9ص-..!!لم

ومحمود،زياترأابس،لبعةند-!الهثالسبي!لعلىولدينا،أإ027.+-!-!++-؟!وول4/يبم!

!2!لا-خس-.؟-!لم01ت-ظتم!-ة-!.-و-ر؟بم!-!،!ابخك!!أا؟!طأ*!!!

هدامنجانبايمثلهولاءمنواحدكلاًن..المدرسوفانح،حماد7-،/-+س-لا!لاا،في!--1.خبكا-غ+اا!يهبمالثنى--/،؟!!؟،!ثر
.التراثلل!داتفهمهومدى،الخاصناسلوبهخلالمنثرانظاواللهضمد+أ-4"!!+لا:.!!-؟!شأ*وإلا؟!،

المناداةحاو)ت،كثيرةتجاربالوؤت،نفسفي،ظهرتوقد.
والمعمارالموجودةوالوحداتاللعناصرنفسستحدموبدات،بابتراثالارصهـداء

التراثفيهاضاع،لهامشوهامسخافجاءت،القديرمةاللفنونفيزعبيدتاهللمنان

عنلابتعادءحتمميةنت!يج"وهذا.واهـدانفيافناناولفخصية،*لملا

.المصاصرةالحضاريةمسئولليته.الاافزامهذا

بقضاب،الالتزاموهو،رحبااخرنئكلاأخدالالتزامانكم،

،انراثهداتمثلتلتياالفنانجينبعضتجاربفيوالمهمالىيرتقعبدأالفناناناي.وخالىجهالسوريالقطرداخلالانسان

فا،مياشرغيربشكلمعطياتهبعضمنكبيرحدالىواستفادت-ةفال!فيقضايامثلاف!يناقتش،واسهلوبهبفكرهعالصيلممستوى
حميعخلقتلذلك.المعاصرالقنتحرلة،الوقتنفسفي،عاشت

...بة.وغيرها،اررلام-فيتنام-العنصرية

التى/الحضاريةالارضيةرغم،حديثةتشكيليةبلغةهدغضعمالهـنا!ؤأننهزتالتيالاحداثاعنفكازت67احداثانغير

سوريا،فياللمنتاربربمفيمثيلللهيسبقلموبشكل،الاعماق

الاساليبوبينالتبراثبينالمطلوبهوررلممةبر!ا،ماصرهذافغموءفالا!انوس،المعرهـقيعنأقصصالىالفنانينكلازجهاذ

-!1.وامكابلمته4باسلودكل،فيهلاللعربي

ا!اصر،الاسلوبفيهاطغىكثيرةقنيةتجلربثمةانسوى.الحب4وففا!انازوربةمنجزءاًالالتزام!ض!واصمحت

التجاربهدهافقدمما،با)تراثاللئمكليالتمبسكفي!اطفىاو1وما؟اصيوريااللؤ،ن1يواجههاالة!اقنصكلاتابرزهبىما!

الاصيلة.اللفنيةقيمتهاكل؟الجماهيرهـنالتثكيلكطاللفنموضع

فئحن،لعالميةاالتجاربازاءالفنلنليموففيخنعلقفيماامااخىاالمشكلاتنفسهيوركيالمىالفنانيواج!هااكولإشكلاتا-

متقدمة.خبراتلانهل،المعاصرةوالتقنياتالاسالليبمننستفيد.الهربيالفتان4وخاص،عامبنئ!كل،التشكيليالفن!ان*لواجهها

الاعمالمنكثيرفيالمطروحة1والفلسفاتالمضامينعننبتصدولكننا،ثاني،،الفنان،اولا:محناصرثلافةنب-اخوؤهـقامتع!لةوهي

عيةواجتماكأؤوميراضايايعايشىطروفافناننالان،بااوروفيالمعاصرة.المعاصرةوالاساليبالنني،دات،أثائا،التاريخ

هو.تخصهمختلفةعنالة:،نزموفىاتي،ءلللانتيااليومةالمعاناةهاكتبقىثم

اللفئيةأالاشكالسلايرمنسورياالتحتفيهوضعما!ؤدرقضاياوالااةزام،العيشلفمةصكالبحث،تجاربهممارلسه

التمئسكيلية،اللفنونباقيعناللحقيقةفيعندناالنعتيختلف-فناناكلهاسوريافينجدلاف!ولالذا.بصلةالفنالىتمتلا

الىوتحتاج،صعبةخامةالنحت1خامةاناهمها،اسبابلعدةوذلكالاطلاقعلىؤكلهـم.وحدهافنياا)ءمل"-نيعيتز،محترفاواحدا

.واكثبرفلبلالمجالهذافياالمتخصصجن1!ددانكما.كبيرةانجبناء3.الفنيانقاجهمجانبلىااخرىاءمالا!ارلسون

اصورين.امنالنحتيمارسىوناللذينمسنعوىالىتصلحىألفنيبالتفرعدائمسانطالبوللذللك

على،بذاتهقائمافنا،هذاكلبعد،نجدانيمكنلاوبالطبع.جيدفنيء

التيالمحاولاتكلوبقيت.النحتمجالفيمضميزاوجيدمشوىقبلمعزولاافناكانفقدبالجماهيرالفنلعلاقةبالنسبةاما

رهنس،عفيفوالدكنور،وردةوجاك،جلالم!مودنج،ربمنذقدمتكانتارشيم!ماريةلالىاالسيالصيةالاوضاعرحكم،أنامةعزلةالاستقلال

الهواية.حدودفي.الفترةنلكسود
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قليلة.اًلدقيقاكثسكبمليبمعئاوواالمدرسةهذءمعاللملوصحتفيها؟.!اب+-.ل-ول"---،أأ--.!أ؟أ-ب-..-ب!،!ا؟،؟.ا،الآ؟2!!:!+.ا-!3.-(دكا.د؟كأ!.

الشثكليةالاعمالاكثراناوضحنا،اخرىح!ةمن،اح!ولكني-،--.02-/لأ.!-!.ا+-تا-.شد!)!!د-7بم؟لم!!ني؟د!-...؟!+ب-في
....--++"-!.-2+000:د"؟-لاولظ.!ولر

،،ة-أخ؟ك!!نجب-في!عنجة.-ث،!!ا)حظآش!+--.!-لىا،

.......(.+9+ل(،..اا//*.(،+ا++*.أ،ر!لى-دةا،،؟بت+بمقئين"أ--خا%كلأ+--م"لأ"ب++-في،!جمئ!.701!!!7 سوادرا)دبنسصا!النفقدمهـاوالتي،ا)ممت:إتدهدا!تكحتالتي!+ول.س!؟

عرر-"لمدرسهحقيقبفيلدا.!4مجموعهافيكالت،خاصهممرفينم"إ!!ه!!.ط.،*أ/-/دالح.س2
.ط.،-،ت-ا؟اكأ.""أإ-3بء-ا!-9ط-/ير

اللعريية.فةالزخاواللعرديمبا!حرفالتقيددون،تشكيليةسوربة-+0،1لا!؟؟أ!

واكدآها،المعاصرءالعربةاللحكلمادبةالروحالاعمالهذهتثربرت(!!ط..2-ا"،!-.!خ-7.(؟*-إا-

باءلطاللعربياولملأميالاسبالفن"حصورةبزء!مالميةتشكيليةبعناصر!!إ+*-7:قي!بر(أفئ"5-!لم!لأورنر..-

خاللد،نبعةددير،زعبينشأت:!ثللفنانين،مبشرةتجاردوهيألأ--فى!؟شببم،-!.ئم+--.ط.7.-

عربيةمدرسةنس!ميهاانالاياممعلنايمكن..وغيرهم،المز"3.،سونرم،

حعد.ممصموىعلىسورية*ل!ء.،+"!11"+نر.لأ!*د(؟ء

...أ+ك-.-!!دئأ،لى01-!لمب.ل!،

التشكيلي!ةاالنقدب4ائحركةعلىالقراء!طلعانالمثهل!!ا"+؟+-ءيه!تأ---!إ+لا-!"كا!ط1-يربمبم.خ،/كا!د..03)

؟الابالمدىعلىسوريافي.+.ا.؟إا-+.أخ"،ع؟؟ا+آسم!!،أ9.م-ا
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لمالاردعناتفيالغن!ةالحركةاوائلفي.المحالاتكافةفيلفنياا؟2-ألاا+ء!شب--+ا!!-دةبر
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!*.،.--"مؤ،-2"-.!ءطو:+ييم،حذ؟-كا--!م"

فيالء.حفجانبيةتعليقاتتظهربدأتفم.معروفةناقدكلمةتكن!..--!أب+%!3!*في-ء+بئ+طا+-،،.-.!..إلم+

تقرلرىوصفشكلحدة2،السريعبالانطماعتتسم،و/المجلات.ا"ا.."نم-+م-ب+01-اخ-ش+لملم

-....---.-7-.ا؟لأؤ.د1س-071فى+-الم

لمكوناتفهمهوحسبثقافتهاحمممببكالمكل،الفنيللعملمبسط-!!..-خؤوكألأس.-ا%-7!!!.-،ولأ-،إ،-ال؟--لأنج؟آ"+*-

مناللدارس!نعودةدعدوخاصة،اـخمسيناتاوخلال.الفنيالعمل:".ط؟إ"ا.نجسقيباش؟بئ+م!كا*"--.%ب!

...-.--س2،؟؟إلا!ب؟7-.،.!لا--.""+؟-ءأ--ب-.+؟-نر؟!!د

.ماءا"عوظ"-ر،صمستمربرمم!ل"*"ب"داأبثك!لصرلكتاب!ةمىصلاًو!رتبابيالعرل!ذسان

ذهيانفينلهالاسر

وخصائصها.افثلمبيليمةالفنوناعناًئساسنبعهنذيرللفنان

ومشجعا"،المعارضلارتيادمحرك!اكانبلورءالتسارلوهذا**!

.السواءعلىوللنقادللفئانينالنحتمؤسمس،محمدفتحييدءلىاللجادةاالاعمالبدأتثم

كانت!نكثيرةءاسمااكأمت،الست!يئتاوا؟في،واخيرافص!.اضوطاينمانقبلتوفيوالذي،السورياللعربريالقطرفي

،أخرىاسماءعدةا"لفنى،ا،فقفيوتوضح،الفنءنالكتابهت!ارسودبع:ءثل،اضحصادرسواجمدلفناؤمناءهـاالاسبعضظهرت

.الانحتىبمس-موللبةالنقدتمارالى،زقت!منذر،نهدىفايز،قطرميزعبدالسلام،انجيلهمحدنان،رحمه

،اجيالبرثلاثةقىله:25خلالالنماداجص،للحصرانويرهكأناحداثةرغماتطاعوا..ونجبرهم،عبدوننشات،بيرونيرياض

اجيلاوهذا.خاقياكرم،ور.ليمانمنير:الاولالججيلفيابرزهم.وبارزامحددالشيئايرقو)واان،ل!وريافيتيةالنالتجربة

فوئها،هـذالفنيةالحركةخطمتالتيالحفيقيهالب!!ايةهوفيءرةلاولاقببةتالتئالكبوةالتماثيلءلىذهـنانعكسوقد

الف!نون.فيمت!خعهايكنلمالجيل!ذابانعلماا:روزز،ن!ذباالذي،ا!عدون"الكادح"كضم!ال،القطرفيعامةساحات

تن!ضالذإ-ن،الفنانهنغيرال*.-لمبعلمىالتانيالجيلوي!"مدتالن!فهمفيالاشتراكهبلآالواقعيةمرحلةيمثلتمثالىوهو

مثالامن،الفقيالاجتهاداتعلى-الادبيالطابعذات-راؤهم2ذيال،وقطرمينورحمةلجلال"العرب!بااالثوري"وتمثال،المعاصر

.ا-كندريرننيالترعماد،شنبابوعادل،ؤطايةسليمانايدكتورالاكادي!لآ،الواقعيةءرحلةيمثلوهو،بدمشقساحةأهمفياقيم

.نساطأاكثرهميعدالذييفا)ثسطار!،لوقاا)ن!تمنمتطودةمرحلةوهو،للبهنسي"الجاحظ"وتمثال

ببىصالصلمةنواةبوضعالفنيةا"لحركةالجيل!ذاخدموقد.التعبببري

وا!ئان.يج!رااًلمتميزةالاءمالمنجلملألخالدللفنان"اطةالعموره"تمثاللملو

امثألالنؤدمادسوااللذينالفئانينجيلفهوالثالثاللجيلاما.النحتفيالانطباعيةرودانبمدرسةوالمتأثرة

حشي،اعيلاسها،كياليلؤي،كركوتلي!برهان،بهنسيعفيفالدكتور،المتميزةشخصيتهبرمدياخذلمافهللنحتبالنسبةالقولاومجمل

شعورهماللجهلهذاتكتابافيالرئيسياوا(:طلق.الخالديوغازي.ذللك!سبيلفيولكنه

الجملمهير.واراءالفنيالهملاراءاًلمسثوليةباتصالعربرهـةتشكيليهمدرسلآالانسوريافيانا)زعميمكنهلأ!

!ضاءالدراسهاالةاهـرةفيالثكباهـلأبالحركةالمثازصابحكم!؟القسماتواض!ة

التضيلمبقىالحبركةوبينبب،-االفرو!هي"،،ذلكوبع!/ا:لعالليةسوريافيالتشكببلياللةقفيالعربيةالمدرسةفكبرةطرحت-

سوريا؟فيملامحئتوضيحمحاولاتبوادروظهرت،اسماعيلادهمالمرحومايام
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ءللآينمثليلجىئسعولكليسةاتللي!ب!بالنظراللىها"لضلذوليلمهزلسقيقةاهجوكا.كأحنىلحلاتهئموادهطروكلبحالمي

بعضىفيالطلمربءددوصل-الو:!س!14ايزيادةهدهو)ت!فيالمدرسفازلحللفنان

اتح!دنط-!طالب!لافثمانهلأمنيقوبئهـاالىهلأطرا)5الصفوف!!!

جولل:اللطلابعددمنالحدمنها!قصداحتب،طاتامه"ةالجاطاتالمسل:ا*فالفنانينمنفئاتثلاث!اىموزعة،تا"ولنيوةالقا!في-

دفعت.الامتحانمنالحرمانطائاةؤءتاص؟رواالدروسعلىالدوامادارولأها"ة،مناصبتوأتتم،ارجهاو*إمصرؤفيتدر!اكيماالاو!ى

والتصحبصحررمضلةالافيالتشديدوؤم،اج""ءةافيالقهول!دلات،15ء-قي":،ءص!تآ-و)صان،ل،يرت-ول!،ؤمطءصرفيدرد-توفئة

الةلميض!ذاهـقابل،الاكفاءمنقليلعددعاىجاحالني!صربحيث.الدارسيننجرواللنئصباباللقدامىاولمفنانينهـنالهـواةوف!ة

مهـا،عرجطءالحلولهدءلكن.امعلآالجالىار:ضسبصنمناًلرهـ-ب.التشكيالي"الحركةتقودالتيهىالاولىاللفضةانلاحظتوقد

ليء!م-بخاصلأامثصبانوا-الناسئطالبانؤ-ضطبع،ؤأنت..يرونفهيال!ئةاضانيةااها01الاحيانغالبفي"حمودالمإجهااذنمنايبقىولكن

لىاايطلابهجرةموجةبدأتاذلك.3.اء!ي!اوت!مهء.و!ال؟لما)س!هـ،1حدودفيالهواةفمةوت!بقى.وجودهالاثباتبىصرار.ل!هلالتباللبهأدة

وعاد.ا!ند...والعربي"الشرقيمالما5ال،صاءولاتوالمنض،*ءلآا4اللجامه.يهال!ا

منبالمزيدجمواوطالالنظرإقىا)س!!ا!أتءنبالمز،داًلحريجونهؤلاء،.!ؤرالتثك!يليللافنبالن!مبة،عامبرثممكلااقاهرةفيو،لاصط

!إأف!عالرعلىعيتءا)خهـفىيزالوهلما...لاداًروةاالوظائفيس!قص!،نول!.ء،!ي"ص!وىىعل-ةءقيء-"وامكانيى،ت"ولماهب

بعضمنالطلاببعضاخراجاو،الازمةهذهمن"خروجبرلاشكمصرتبقىهذاومع.أفرادهابهبئالمممباد)ةوا)ثقة،التعهـن

على،اللصئاعبىلميمالتعموضوع6791و6691عاميفيدرسحاقلالها.اللهااص.إرمجموعالمتشكببليةالحركةقائدة

اساسين:،افلفب!ا،لوالابراه-،اصعرفاللحردةدمشئفياما

ثلاثولمدةالعامةالارواديرؤصهلةعلىالصثاءياتعليماثصرسااللذهـنهما(ورضوى!ذاهبهبأواالذبنوانخاص-ة،جيداسحتوىوا

ءمارسةيس!لتطيعفني"عامل"دةبرثهابر"!هـاالناججيتخرسنوات.ب"اورووفبىمصرفيدرس!وا(

علىالافضلمي!لهزونانءلى،والخاصالعامنالقطاعهفيا)ءملىلماةخاص-نه،برةنىك!بلهـبراخيراالمصوريونناللفنانونصجوور

ارثائويرؤالمناعبةلتصهه*ءفابالاخطةووص،ت.اصةء.،ءمهص!نعيوه"-نوكان.اءا)"موعلىاروطراؤ:انىجهيمرتت!هلىالت*"إءبئبالفنون

مئاهجها.بحسبرسونيدالذ،بئاللطللابتضرجبهدفىواللررارسينالهواةبرينوحدتانانقابكأائرهالاوليةا)نتائج

ا!مليه،واا)ضظريةوالكتبوالنلاهبم4لرراسهاالخطططورت-2رضاعااو،الموهـةواالهناؤينبيناءلملاقهاونظمت،واحدصهـ!

صام511مطلعمنااتجمارااًلصضاعيالاولالصفطفياتطبيقباءوليدي.بةلدورا

.9691-6891ارراًسكطاانحاءجمه!يغطىبل،وحدهاقدءثضت:ظيماهدايمشملولا

ظعىاللصالتقئبىاًلتعليمتطوورفيبيهانراوزاًرةاًنطاقتوثدءـذاالف:بماكمش،طتركزمنههسفيئرىماخلافعاى،الس*وريطبرال

:ريى،-ن!وفينمن.فقطوالاسكندربةالةاهرةعلى

لضنبميل بضوفيروذللك،المحليمةالاق!نصادية"التع!خططدعم-الاولاللقاهرة
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هوهذاانمع،موجودفير؟لمهندسمسداعدولكنموجوداًلمهندس.المستوياتمختلفعلى،لهااللازمةالفنيةالبشريةالقوى

.مباشرااشرافا1الالةعلىيشرفاللذيءعام!لالىومعاهدهالصئاعيا)ضعليممدارستحويل-العلاني

فطا.التكا)قحفبض،حواسهنطاقءلىطاقتهايحستعملحقيقيةانتاج
الفني،العالياضعليمواالبعثاتعنالحديثصددفيدمناوعا

نذ.ا..حريجوهـوالرئيسيبهدفهاالاخلالدون،الصناعيللتعليمالرتفعةا

الىيق!مال!وريةرفيلعر11الجم!ريئفيالتقنيالتعليمبارانوالوبعه3سلابرهـواا)ةط:جمط(المهندس)مساع!الل!يناساعدينواالعمال

.المطلووةوالتربويةاللتقنيةاحبراتواالمهارات

الضمليم-3.ا)كجاريمالتعلب-2.همماالمطا!ببم-اضرفالمها!الميهالنسبفيهاروبمبتفقدلىجلأالدراالخططاما

ايزراعي.التطيم-4.النسوي:وهي،المتقدمةالدولفيوالشائعةبها

والرابص"لثانيةواالاولىالفقراتمنالعلاليالقسمويرتبطاورشواالمعدامللاشغال06%

علىلآفنيمةثقافة%2ع
الزراعةبورارةفبرتبطءالرابالقسماها،اللعار!اا)ضعليمبورارة

واللتدريبللتءاهم3زوءرا،دارسوهناكأ()زراهمااالتطيم)مديررلأ.ورياضفيعامةثقافة15%

ا!هاانواخلاف!صماارروهـةوزاراتمعهمفيموزعةاكفنيتهـو!،الاعضباربعيناخذفقدوالممليةالنظريةالمناهحاما

واصتصاصاتها.تبتزكاماها"واًعداة"عاللازءلآوالتدريبيهالانتاجيةالاهدافتحقهق

دراسةبعدوفقهاسهنجخرجالذيالفنيللعاملالمطلووةالسويةتؤمن

هـن%.8المشيعاباللنهالم،الخطةهدلىالان،ااطللابمسبةبالنبةالخطةفيالمحددةالثلاثاسنواتا

الدولمعدلاتاءلىا)ىالتصوممهبةوهي،،الاعداد/بئالسهاداتحملة

الادتدائىالضعلىمكانلو-اطانيادروددكالممىوالمتقلم!لآالصنا!ةاصناعفياالمول/اعن-رجمةهاا)ىوالكتبالمناهجواصعوعمدوقد

.-......بحسبطايربر-طوبرعر،لشرقيةاألماني!او/كاوأمرروسياوانكلترا!هما

نم!بةيبلغلاانهققالمتومن.القطراطفاللكلشلملاطاعاالارواديالمحليةالحاجة

.المدارسفبما!خولا!نبلغواالذينا!لابمن.7%كأاباوفئارءلأانجازءنالكنبوة.عجهوداسفرتوقد

وبوكمالوعفرإبئواللغأبا!كمناطقرصرمثروعهناكوكانالس:تينخلالوالةانياالاولاالمصلمفينوالنطريةاللعمليةالناحيتينفي

حصرطريقفىايزاميافيهاا،برضدائيالتعاجمموجعلال!وريالقطرمنالكأبء!يريةاصدرت!لأوقد..791-9691و6891-9691

بواسطةكوبمبةبحملةوالقيام،المناحى!ذهفيالسادسةلابناء!املالظدتالصفباما.ال!نيا)!علصمهديريئباشرالىالمدرسيه

اللقاتونسطةاستخدامدون،ا"ا)رووأج!زةالشه!بلأالمنطماتلأالعام"ولحفيالتداولر!نوستوضع،الاءدادقيدفهيالصناعي

واكتثة.افاورروعءلى!لاشراًفلجنةوشكلت.ا)زجريرةاوالهسريه711910-0791الدراجما

ت!صتووضع،ا!دانهلأالدراسةضوءعلىوالمشجعتاللعوائقآد-"انناجاساسعلىتممدالصناعيةالمدرلى!تخطيطوكان

حددتاللجنةوقد.وتوجيهاتهامقوراتهالملاحقةتنفيذيءكتبسلطتهالافساجحابءمناعلأ"ر!!*ةخصصستالاسلاسهذاوعلى.كاملة

فاذا،المناطقهذه!!بماالمشروعلتنفيذلواتخمسمدةلخفسهاوقد.ىويامخرطةمائتيانتاجوسعهافييكونبحيث،المخارط

القطر.انحاءسا!رعلىعممته!برحتوا!اهـرالمدارس1فيوالورشىالمعاملطاقةيستنفدتنظبم!وضع

اتحفيض،متنن!ابرمةوج"،تزلاثعلمىالانتعملانهابحبث،اصئاعيةا

ن"اما،وءثالينهائي!دوطهبآنفاالمذمورةالنمم!بةانعاىبالمدارس!لتولىعصطةثمةذللكءنوفضلملا.الانتاجطربقعنالتكاليف

امتزايدةاعهـادلقبولجةمت!درزمنيةخطةوة!هـتفقد،التمببةقيالناصاما!اوكماقةالرفيوأخرىكةالحمصئيفىمةمدر!فاقتخت،الصظ!4

!بولتموقد.الصناعيةالمدارسفيالاء!اد،لأالمدارس1صويجبىمنجميعفي"هـزعلأءهـرورةعشرةثلاثالىلاض،فةبا،!الحولا)دراسي

قبلكما9691-6891ادداسياالطامفياًللخريجين!ؤلاءءن%ا.فيالجنوبفي"!ر!"لافتتاح،شروعئمةوكان.السورلملألمخا!اتا

فىفيكونذلكوءلى.791-9691اللصراسياللعإمفيمئهم15%71910-.791ادراسيااللعاممطاع

اررلمتبنفبىا)ء!دمضاعةةاءلعلى(طالب.35)0الاولالصفالاختهء،صاتؤيالنظراعيدفقد،الاختصاصاتبخه،وصاما

باحدث51!هخاعب*المدارسيدلتزوسنو/لأخطةوضمتما3.التاليتيئاصت،جاتارلببخةومهظلباتوفقالقا!ة،الصناعيةالمدادسىفيالمتو!رة

زويدالانتهـحتىوقد.معاوالانتاجللضدربباللازءةوالالاتلاجهزةااختصاصاتثمانبلأ!ملاصبحتبحيث،والخاصاعامااالقطاعين

،تهم،،احمت!ب!اجبرمعظم4ضلفالمخافطاتالمح!يواللا!*لكبىنيككاالمبحرفتياحدادةا-والخواطةإلأا)ضسو-اللاسلكي-الك!ربداء:هي4رئ!بسب

ثلاثةصوافي.79-969عا!بينالاجهزةهذهشراءعلىمرف!وقدارةالنور-والنماذجالس.باكة-والمحركاتاسباداًتا-واللحام

ذا،التشجبميةانواحياالىالاشارةءنبدولا.لهءوريةلجرة"للاييئمناعثرالىالاخ!نصاء.إتهـذهاضيفتو،ت.11!ئمسيج-واللحفر

انهولولمبلغاوهذا.طالبلكلشهرياليرةخمسينالدو!ةتدفعاصىصاتاختصلاحداثتمشروعاوهناك.سابقلافيهاتكنلممدرسة

)شمابيدقع،الر؟ةط!يفقبرةييصةفياًلسحومفعوللهانالار"زي.وعيرهـاالبح!يةواللصناعاتكالبتروكيميائي!اتءدلدة

مماف-"تثصجيهجةناحيةعنفضلا.ءمرهمنعنهئرةالسأبع"يتجاوزلاالهـج!مةبجخرعلىلجههلبحلبالءمناع!بالمعهدولمحعوقدهذا

المصايم.فيالمملللخريج-ضمن)كأالدوانهيمعلمم2(.).قبولتموقد.ا!حرلىءماميمنالصناعبلاالتدريسب"

ؤف-صد.بخصوص!اهريبرةلىكوىفثمةالابرميةبخصوصاماسالمفمسا!!)ا!فنيبنالمساعدإنقسمالىءاضافةوذلك،لاةو

طمنها9صر،المدرسية*فيءلألىوريةليرة"لملالين4تسصهيىزانيةوضعتا)درالم.ة"دةبراناءاما"ع.فيهاًلفنبجنالهمالقسمموالى(اكطبقي

خص!--تهـلملأإبناربعةوبقيت،ملار"نخمسلألتنقابدإلأاللدراسةوإحوي.ال?ئاع**ا)ثانويةلحماةسنتانا)تطبقىالم!دسلمساعد

الاربعةالململا/هنهذهببئ:يغ،يءمنهاإصرفامكبماالصناعلميمالتعلابنية-المضعادناثف،ل-ا)خبراطة-ا)ةسوإلأ:التاليةالهروعالمعهد

منكلفبممليونونصفدمشقفيمدرلىةلانشاءونه.فءلميونانساعاءكأوالخاصةااكجارة-والمحركاتالسبلمنارات-اللحام-الحدادة

انءشروع.حلبصخاعلأمدردءةلتوسيعءلميونوؤصف!وطرطو!ادلبوخم-لآالسوفي!اتيالا"حادالىطالباثلاولجمنا/فادتموقد.الكهرباء

ا(خراصمعلى/ءتمد-العظمىالمشروعاتككل-اءسناعك!ااجممالتعذوىءدر!ئفظء،-ئءحاولقيفي،الدرمقراطيةالمانبلا1الى.نوروس

البنببوي1الاساس-مي!برفيالالساس!عهدفهويجزلجتكاءلوالمتابعة*طويرز!،سالالىهداوءلى.هذهاصء،عيةاالمدارسؤيعالم!ت-وى

سورية.االىربيةالجم!ريةفيللتعلبماًناءئبارعلى،مهندسمما!دمائص!لانتاج؟حلبالصناعىالمعهد
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غيموظ!فةالىالتوسلاوالبطاللةنمائلةتقيهممهنةلانفسهمويضمنون"تمائلا:،الجديدالتحولعلىيضرضمندائماهـنمار،لولبعبا

يقوللون!اللذالىصوتيااصم!فا؟:كطفىوللذل.كافيةوغيبرمنتجةوالمسه،عد،نا)ءمالمنالضخمالءدد!ذا-!ويالتياصانعاهيوأين

دونانوأطلقوهمعلموهم:وأقول.!هناعيتعليمالىالتعليمبتحويلالثابت،سالاسهيالبوليتكفك""امد(رسانص!س-ع؟الل!جمين1

الفقر.مناماناليدفيفىمهنة،عهلرلهمتكفلأوااوروبا)!ىانالاوءربها،بتنرقها4،اورفيالصابةلاحب،ة.لمبوا!ه

01ومعرؤكأ.خبرةوت!نميهاالاء!ادهذهتستوعبيةصناعو"تشتمهطنع

وفصعالهلالهنندريب!يةيتطلتلينتاجبلةكاالاهدءهماالتقنيلتعل!مالماحيرلراعليهافىالامرفا!،!مورياورخملةةءمصبرةدواةصالة،حالىكنافياء،

لالالافدونالعمليةوتدريباتهـما!طلابلتمارينتصن!بعيةسياسةيظلو!نظريرلأريابكالوصملةتخر،يممنورالالاتي!عدولا4اصوالاصسس

علمأيض،عاطلين/ظلونفنيبنمحمال-خريجالىل5511ءنعاطلين

فسانكذللك.المطلوقيوالتربوريئالتقنيةواللخبراًتالمهاراتبثسابال!أبةاررارساقيطءش!ا!فتخسا)!وا"قنوبذللكإ!الهمل1

شروالوا"ماملطافقييشنفدتنظيموضعتتطل!الاهدافهذه....*
وو!.داهىاصحابانوبدو.-نؤةعمالتخريجغ،ائد!*صباندون

اًلطبش-،تبقبولوذالمث،وخارجهالرسمكالمواماوقاتداخل

اللقي،مءع،الخبدي!ليةالمقطعواوالم!دات"زةالاجلصنعاللخارجبةالتعليمت!حوإلفيالتبافئمنشي!ثالان،ماعانوانتصرواقدأيالر

الدرا!!ت1وضعتموقد.متنوعةوهخبرية/فنيئخ!رطتبئأجير-ازب،دةاإجلغفا!الء!اعيماتقيافووزوقفاله،مووذاحدثقد

السابقة.اللددادء،تووظمفيبالتطبيقوبديءا!للاؤمةفى03%الى11،ضيالدراسياعاماؤكبما15%منلهمقررةكانتالتي

م.الحالياسيالدراالعام

بالاضاؤةموحدةتموينيةياتبعملالقيأمسبقماكلييتطلبددللك

اانتا!التقنيالتعليملتطويراللازمةلمرونلآبايتمتعمالينظامالىاقى"الهط"نظرمنوجهةحتىولتفنيدثبتلاالمناقنئعةهذهانالا

بحبثصحيحةبصورةالانتاجصريفعلىالعمليجبكما،وتدريبامناؤضلاللعملعنالعاطلالؤنيالع،ملاانفيشكلااذ.قيالمزعوم

فيالتقنكماللتعلي!الباهظةالتك!اليفتخففوأرباحجيدبمردوديعوداماماالعملفرصانا?بارءلى،لعمل11ءنالء،طلريااللمكالوحامل

مصئع.!رمنخلفقطراهـ،مالمملفرصمنبكثيراكبووخارجهالوطنضمنالرو:يالىإمل

الماضىالعاممنذكانتبهاالتعلقةوالنظمالمئروعات1هذءاناخرىجهةو"ن،جهةمن!ذا.العلميةاوألادب"قىالبكالوريااحامل

ننطر.فزالماالجديدالعامفينحئوووا،الاصدارقيدا/مودوللموولهمفيالقطراب:،ءأنعاىصراحةننصانمنبدفلا

يرضيما-"وفرتار-الدوللة.قدمهاا)تيالوظيفقىفييسجدون

صيحبالدينمح!بىدمش!.عمرهممنعاماعشر/بئبلمغواانبةداللفاقة!ؤونةكفيهماو،طموصالم

نافيريبولا.الدراسةلمتابعةلولل!مليسافرونكمالتالباؤتراهم
نب

للنجارتت!اح-خاصةلآالمربيالاؤطارو!ي-لخارج11فياللعملورص

مم،اكثر،وا،حركات؟)سياراًتالمخن!صاوالكهربائياواللحداداو

وأي...وا،دبوالجعرافيابالتاريخالهخةصالبكالورياالحاءلتتاح

والعربرءةاللبئافيقىالسردو4اصد!زمماااخرإ!الثانويانعلماشهادةتتيحهضعيفاختصاص

اكثرمنذوريالىفيالنظريالتعلميمزقدماًنالقولمنبدولا

فىانتشروارووقيينوالحالمدرسينمنفائضووجود،عامناعشرينمن

مجلاتلاحلانظئماللماا!عرضالىبرالاضاؤقىليب!صافيوأخيراًثاني!اواليهنالجزائرثماولاواللكويتا)ممهعودية

الاأندهنبوا(سطأءرشفعقطا!عمليرضحللملميمالت!عتقدماننقول..موريت،لياوحىفاوالمغرب

...سيقو"واانايرضدالهـماتماحوانماالمصور.ينالمثةفينهـنالالوفلعشرات

التيالاقطارجو،عداخلوالبناءوالتوعهةا)ضعدمفيقوميب!ور

وأرىدفىقاللجمبلمةصمظعافياتجولاحينفجممااما3.فيهاعملوا

بشدسش4ال،-،ءاتص!ور،الفخمة،شوارع!فيتصبالتيالاتقيقىالاثة

هـنزخاوادةءبان،اللصحراءهجاهلفيعاناهاا)تب"والغربوالضعب

مستقبلوأنأ"ينار.جااله.لسبي!لفياهليهمعنوابتعدواراحتهم

ائطوانمكمتب!فى،المصوفةالاءورهذهفيوالمنفصهل11وما.ولاولادهمل!مءهاني

سورية(درةملإون)..2اللقوميا)دخلسدسءناكثبرا!لرىونحن

فىالعاملينالسوريينيديعاىالقطرالىاللصعبةبلالعمللآيدخل

بشسيرالامبرشارع.فرع؟ا!خارج

هـتببص-وحكأوقءينمدرسينزكتة!بما4الشقءقي1الاقطاركادتوقدواليوم

ألمنطق!"ك!،ونايسورلسصلمع:4لطليعكاللذيا)دورافان،واداديين

ألفنيهبنوا&مالالفنيينوالمساعدينالمهندسينثورهوالعربية

وخمارجه،القطرفيالعربيةالصناعة1اسروضععلىفيبماعدون
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