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ملحق اوراق يعنى بآخر اصدارات الكتب الحديثة فـي العالم يصدر عن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون
3

الكتاب: االأن�سنة والتاأويل يف فكر 
حممد اأركون

املوؤلف: كيحل م�سطفى
النا�سر: الدار العربية للعلوم نا�سرون 

ومن�سورات االختالف
يعترب موؤلف �لكتاب �ن �أركون �شاحب م�شروع 

فكري يعلن �أن غر�شه حتديث �لفكر �لإ�شالمي من 
خالل �نفتاحه على �لفكر �لغربي و�ملعرفة �لنقدية 

�ملعا�شرة، كما يدعو �إىل تقارب �لأديان، وذلك 
حلماية �لإن�شان من �لعنف، كما يدعو �إىل ردم �لهوة 

بني �ملذ�هب �لإ�شالمية. ومعروف �أن �أركون قدم 
تاأوياًل جديدً� للفكر �لإ�شالمي، وهو �شاحب برنامج 

نقدي ي�شمل �شالحية �ملعارف �لتي �أنتجها �لفكر 

�لإ�شالمي.
**

الكتاب: �سحافة العهد امللكي م�سدر 
لدرا�سة تاريخ العراق املعا�سر: اأبحاث 

ودرا�سات
املوؤلف: �سباح مهدي رمّي�س

النا�سر: موؤ�س�سة م�سر مرت�سى للكتاب 
العراقي

�لكتاب در��شة ممتازة توفرت علي معطيات �لبحث 
�لعلمي و�ل�شتقر�ء �لتاريخي و�لفح�ص �ملو�شوعي 

لو�قع �ل�شحافة �لعر�قية يف �لعهد �مللكي )1921-
1958( وطبيعتها و�أ�شنافها ومناذج منها �ختارها 

�لباحث لإي�شاح م�شتويات �لإ�شد�ر �ل�شحفي يف 
تلك �حلقبة �لزمنية، مثل جملة )لغة �لعرب( وجريدة 
)�لوقائع �لعر�قية( وجريدة )لو�ء �ل�شتقالل( ف�شال 

عن وقوف �ملوؤلف عند )�ل�شحافة �ل�شاخرة( وجريدة 
)حبزبوز( بالذ�ت.

**
الكتاب: يوم غابت ال�سم�س – اجلزء 

الثاين
املوؤلف: غامن خليل

�لرو�ية ت�شتلهم �لتاريخ �حلدث مد�شنًا ب�شقوط 
�آخر �ل�شالطني �لعثمانيني و�نفتاح �حلدث �لكبري 

و�خلطري على �آفاق جمهولة و�شعت �ملنطقة 
برمتها على مفرتق �خلطر. تنطلق �لرو�ية من 

حو�ر�ت �ل�شخ�شيات �لتي تلقت خرب �حلدث �لكبري 
و�خلطري: �شقوط �مرب�طورية �شا�شعة.. تلك 

�ل�شخ�شيات ��شتقبلت �حلدث وتفاعلت معه كال من 
موقعها وروؤيتها وحد�شها، وهذ� ما �أ�شفى مزيدً� 
من �لت�شويق �ملرتبط بتنوع �ل�شخ�شيات و�إد�رة 

�حلو�ر.
**

الكتاب: الراأ�سمالية واال�سرتاكية 
والدميوقراطية

املوؤلف: جوزيف �سامبرت - ترجمة 
الدكتور حيدر حاج ا�سماعيل

النا�سر: املنظمة العربية للرتجمة
�لكتاب هو من �أبرز �لكتب �خلا�شة بالنظرية 

�لجتماعية يف �لقرن �لع�شرين. ومنذ �شدوره يف 
عام 1942 �حتّل مرتبة مميزة يف �لأو�شاط �لعلمية، 
 New English Weekly فكتبت �آنذ�ك جملة

�أنه �شيبقى كتابًا مهمًا ل ي�شتطيع �أي باحث يف 
�ل�شو�شيولوجيا و�لقت�شاد �أن يظّل من دون معرفة 

به.

**
الكتاب: خمت�سر تاريخ العلم الكويتي

املوؤلف: حممد بن اإبراهيم ال�سيباين
النا�سر: مركز املخطوطات والرتاث 

والوثائق
يقول �ملوؤلف: للر�ية - �لعلم - يف �لفتوحات 

�لإ�شالمية �شاأنها، فهي تعني �لعزة و�لفخار، وينبغي 
على حاملها �أن يكون ذ� باأ�ص �شديد، وله يف �حلروب 

�شولت وجولت، ول يتخلى عن ر�يته �إل باملوت 
�أو �ل�شهادة. �لعلم رقعة من �لقما�ص �مللون حتمل 

بع�ص رموز و�إ�شار�ت ترمز ملعنى خا�ص، يحملها 
�جلند يف طليعة �جلي�ص، وترتفع على �لدور يف 

�لأعياد، و�ملنا�شبات، و�لعمل مبنزلة �شحيفة خط 
عليها �شرف �لأمة و�أجماد تاريخها، عرف ��شتخد�مه 
عند �ل�شعوب �لقدمية ول �شيما م�شر و�آ�شور، وذكر 
يف كتب �لأديان �ل�شابقة لالإ�شالم، ��شتعمله �لإغريق 

و�لرومان.
**

الكتاب: لوحات من مدينتنا القدمية

املوؤلف: خالد من�س النم�س
النا�سر: مركز البحوث والدرا�سات 

الكويتية
كتب رئي�ص �ملركز د. عبد�لله يو�شف �لغنيم يف 

مقدمة �لكتاب »كان من �أكرب �لأخطاء �لتي �رتكبت 
بحق �لكويت هدم جميع �ملدينة �لقدمية �لتي كانت 

د�خل �ل�شور، فقد كان من �لو�جب �لإبقاء عليها 
و�شيانتها �أو على ب�شعة �أحياء منها، كما هي �حلال 
يف كثري من مدن �لعامل �لتي حافظت وحتافظ على 

مبانيها �لقدمية باعتبارها جزء� من �لرت�ث �ملعماري 
للبالد. من هنا جاء تكليف �لفنان �لقدير خالد �لنم�ص 

بجمع كل ما ميكن جمعه من �شور �لأحياء و�ملعامل 
�ملهمة �ملر�شومة بالأبي�ص و�لأ�شود، و�لتي بهتت 

مالحمها لتقادم �لزمن عليها، ثم �لقيام بر�شم كل ذلك 
بري�شته باألو�نها �لطبيعية«.

**
الكتاب: جنة ونار

املوؤلف: يحيى يخلف
النا�سر: دار ال�سروق

يف �لرو�ية يوؤ�شل �لرو�ئي يخلف للمكان، من 
خالل ق�شة مده�شة، لفتاة لجئة يف �حد خميمات 
لبنان، تعرف بال�شدفة �أنها متبناة لإحدى �لأ�شر 

�لفل�شطينية، و�ن ل �شيء ي�شري �إىل �أ�شرتها �حلقيقية 
�شوى مزق من ثوب قدمي مطرز، ومن خالل هذه 

�لقطعة �لبالية من ذلك �لثوب، تبد�أ �لفتاة بحثها عن 
�أ�شرتها �لتي �أ�شاعتها يف عام �لنكبة.

ف���������ي امل���ك���ت���ب���ات

�ىل �بي وهو يجل�ص على دكته �خل�شبية،�و وهو 
ي�شغي �يل من فوق �لغمام لعلي �مد جذوره 

يف �لر�ص كما ظل يتمنى �و لعلي ��شع نق�شا 
يبقيه كما ظل بهيا كاحلقيقة نا�شعا كاحلياة 

بهذ� �لهد�ء �فتتح �ل�شاعر ديو�نه "نقو�ص على 
جدر�ن �لكرنك"

كتاب نقو�ص على جدر�ن �لكرنك ديو�ن �شعري 
لل�شاعر �مل�شري ح�شني �لقباحي �ل�شعر �مل�شري 
�حلا�شل على لي�شان�ص �لد�ب ق�شم �لتاريخ من 
مو�ليد �لقاهرة 1957 ع�شو �حتاد كتاب م�شر 

وع�شو �لمانة �لعامة ملوؤمتر �دباء م�شر يف 
�لقاليم حتى �شنة 1995 ورئي�ص نادي �لدب 

بالق�شر  حتى �شنة 1995 .
نقو�ص على جدر�ن �لكرنك ديو�ن مميز بق�شائده 

�ل�شل�شة و�ملن�شابة كدفق عذوبة �لنيل ون�شائم 
�شيف عليل ...

ميتاز �لكتاب بق�شائد عديدة بينها �لطويل 
و�لق�شري بينها مقاطع متلك �شاعرية ق�شوى 

وقد �شدر �لديو�ن عن مركز �حل�شارة �لعربية 
�ملوؤ�ش�شة �لثقافية يف �لقاهرة .

ومن كتاباته على غالف �لكتاب:-
هر�ء هو �ملوت ..�ي�شا 

�ذ� مل ينبت �ل�شوك 
ويرمي على �شحنة �لر�كعني �لرت�ب

تقول �ملز�مري
)�ين �شباأت مبا يعرف �لنا�ص 

�نتهكت �حلدود
�شالت �لتماثيل عما يدور 

وقهقهت يف وجه �مون 
�بحت �لعناق لبع�ص �لطيور 

وعلمتها ماتقول �لف�شول(
ويحتوي �لديو�ن على على جمموعة ق�شائد 

ر�ئعة )نقو�ص على جدر�ن �لكرنك- عندما 
قال �ملغنى- حلظات ق�شرية للموت- نيليات- 
�حتاج خارطة لوجهك- �شباح- �شوؤ�ل بغد�د 

�لخري- على �لف حزن وحزن..تنام- �نت �لذي 
ي�شرت يل ر�شف �مل�شري �ىل هو�ك- كالم �خري..
ل�شليمان خاطر- و�لوقت ملك يديك- و�لوجوه 
�لتي ترجتيها فتات- منى- �شرية �خرى �لنهر 
قدمي.ليل جديد ملعروف �لكرخي- ذ�ت مذبحة 

�شتنت�شر �خلر�ئب- ند�- نق�ص �ملدينة .
ومن �ملقاطع �ملميزة يف هذ� �لديو�ن 

يخلد �لركب للنوم..و�لعا�شقون
و�شم�ص متجد �حللم ..كانت 

هي �لن مرتاحة للمثول.
وقد �شدر للكاتب ق�شائد جنوبية لمر�ة 

لجنوبية ..ول..1992 وكالم يف م�شتهل �لوجع 
1995 ونقو�ص جنوبية 2004 ونقو�ص على 
جدر�ن �لكرنك 2007 وله حتت �لطبع قريبا 

يرتديك �لبحر.

املدى/ اأوراق
�شمعت �ون�شام يدندن ،ز�د �بتهاجي ،مل �أكن ر�أيته 

من قبل يغني ،كان �شوته �شر� ،حممال بكم كبري 
من �ل�شجن و�حلنني ،طلبت منه �ن ي�شتمر ،كنت 

�نا �لأخرى يف حالة �لن�شر�ح ،لقد وعدتني جمعية 
�ل�شالم �ملالئكي بتدبري �أمر ذهابي �ىل بابيلون فيما �ذ� 
�شارت �لأمور وفق ما خطط له ،قلت له مازحة ما معنى 

حالوة ليل �ون�شام؟ وهل هناك حالوة نهار؟ �شحك 
ملالحظتي طويال ،للمرة �لأوىل �أر�ه ي�شحك مبثل 

هذ� �لت�شاع ،تعال كاميل هتفت به ..من قبل كانت 
ند�ء�تي ت�شيع ،يبتلعها ول يجيب ،مي�شي فرتة �لظهر 

و�شاعات �مل�شاء ،متوحد� يف غرفته ول ينزل �ل يف 

�ول �لليل ينزل بتثاقل و��شح ،يلقي ج�شده،د�ئما يف 
ذ�ت �ملكان ،�لكر�شي �ملو�جه للموقد �بد� ،ينك�ص ر�أ�شه 

لالأر�ص وميد يديه ملتم�شا �لدفء،وعيناه ل تفارقان 
�ل�شنة �للهب �ملرت�ق�شة ،بد�أ �لأمر خمتلفا هذه �ملرة.

 للرو�ئي ��شعد �لالمي �لعديد من �لق�ش�ص و�لرو�يات 
،�لتي تتناول �لهم �لعر�قي يف �شنو�ت �ملحنة 

و�لدتكتاتورية ، وهذه �حدى �لرو�يات �لتي �شدرت  
موؤخر�، عن موؤ�ش�شة م�شر مرت�شى وهي من �حلجم 

�ملتو�شط وهي بعنو�ن » �أون�شام  كاميل ،حتتوي على 
174�شفحة ومن �حلجم �ملتو�شط. من �حلو�ر�ت 

�لتي تدوريف �شلب �لرو�ية، ي�شري �لرو�ئي فيها �ىل 
��شتالب �لذ�ت  و�لهوية، ويرتك بع�ص �لت�شاوؤلت  

م�شحونة بالنك�شار و�خلوف من �ملجهول / ما هو 
مفهوم �خليانة ر��شيل ؟  ما هو �لنتماء؟ هل يربرها 
�ملا�شي �لتعي�ص؟ هل تربرها �ملعاناة �لهائلة؟ ما�لذي 

ي�شلبه وطن لي�شتحق �ن يقال عنه �ر�ص غريبة؟ 
ما �لذي متنحه �ر�ص غريبة حتى يقال عنها وطن 

بديل؟ هل مبقدوري �لرت�جع �لن قطعت ثالثة �أرباع 
�لطريق؟ ل، مل �أقابل �أبي ر��شيل لالآن، و�أخي هو �لآخر 
مل ي�شعفني �حلظ كي �ر�ه ،رمبا مل يعد على قيد �حلياة 

،رمبا ذهب للحرمان ومات !قابلت ما�شيي �لتعي�ص 
،قابلته يف كل ز�وية ومكان ،قابعا يف كل حجر ،كان 

ي�شرخ بي ب�شوت �شاج ،كان ��شد وطاأة علي ،يدفعني 
دون هو�دة لإكمال �لربع �ملتبقي من �لطريق !

اأون�س�ام كاميل
ح���ت���ى ع���ن���ان ال���س���م���اء ال���ح���م���راء

نقوش على جدران الكرنك

عبدالوهاب مؤدب يكتب عن "ربيع تونس"

المنظمة العربية تترجم 
»الفلسفة السياسية«

دراسة حول »بورقيبة والمسألة الدينية« ثقافة الشارقة تصدر 
مسرحية »آنا كارنينا«

"الوجه االخر للقمر" كتاب الثقافة اليابانية

»ل����������م����������س أك��������������ت��������������اف« ج����������دي����������د أس������������ام������������ة غ������ري������ب

قاموس للغة األكدية يستغرق 90 عامًا م���ش���روع ك��ل��م��ة ي��ص��در "م��ي��رن��ام��ه" ل��ج��ان دوس���ت

�شدر موؤخرً� عن �ملنظمة �لعربية للرتجمة 
كتاب جديد بعنو�ن »�لفل�شفة �ل�شيا�شية يف 
�لقرنني �لتا�شع ع�شر و�لع�شرين، من تاأليف 

غيوم �شيربتان ـ بالن �لباحث فرن�شي يف 
جمال �لفل�شفة �ل�شيا�شية، وع�شو يف �ملركز 

�لدويل لدر��شة �لفل�شفة �لفرن�شية �ملعا�شرة، 
و�لكتاب ترجمة �لدكتور عز �لدين �خلطابي.

ووفقًا ل�شحيفة »�لقد�ص �لعربي« يتناول 
�لكتاب �أهم �لنظريات �ملت�شلة بالدولة، 

بد�ية �لقرن �لتا�شع ع�شر �ىل يومنا هذ�، 

ويحاول �لإجابة على عدة �أ�شئلة مثل: كيف 
ت�شّكلت �أهم �لنظريات �ل�شيا�شية يف �لتاريخ 

�ملعا�شر؟ ما معنى �أن تكون �لدولة دولة 
حقوق �أو دولة وطنية �أو دولة �جتماعية؟ 

هل تنح�شر �ل�شيا�شة يف قر�ر�ت �لدولة 
و�أفعالها؟ يقع �لكتاب يف 352 �شفحة ويجد 

�لباحث و�لطالب، يف �لن�ص ويف �ملر�جع 
�مللحقة بف�شوله، ما ي�شاعد كثريً� على 

مقاربة �لظو�هر �ل�شيا�شية، بطريقة و��شحة 
ومي�ّشرة.

 �شدر حديثًا عن من�شور�ت "�شويل" 
بالعا�شمة �لفرن�شية باري�ص كتاب جديد 

بعنو�ن "�لوجه �لآخر للقمر" تاأليف كلود 
ليفي �شرتو�ص موؤ�ش�ص �لبنيوية �ل�شهري 

و�لذي تويف قبل حو�يل عام ون�شف، 
ويجمع هذ� �لكتاب عدد� من �ملحا�شر�ت 

�لتي �ألقاها �شرتو�ص يف �ليابان �أو�خر 
�لثمانينات.

ووفقًا ل�شحيفة "�لبيان" �لإمار�تية 
يقع �لكتاب يف 208 �شفحة من �لقطع 

�ملتو�شط، وفيه يت�شح حب �ملوؤلف �لكبري 
لليابان، وي�شرح ليفي �شرتو�ص �أن 

�لأ�شاطري "�مليتولوجيا- �ليابانية" ت�شّكل 
�أحد �أمناط فكر �أ�شطوري عرفته �آ�شيا 

�لو�شطى ثم �نتقل �أي�شا �إىل �أمريكا و�إىل 
�أوروبا.

ويويل �ملوؤلف �أهمية مركزية يف هذ� 

�لكتاب للحديث عن �لثقافة و�لفن 
�ليابانيني، من �لكتاب نقر�أ "�إذ� كانت 

فرن�شا يف �إطار �لنهج �لذي تبّناه مونتني 
وديكارت قد دفعت بعيد�، ورمبا �أكرث 

من �أي �شعب �آخر موهبة �لتحليل و�لنقد 
�ملنهجي يف جمال �لأفكار، فاإن �ليابان قد 

طّورت، رمبا �أكرث من �أي �شعب �آخر تذّوقا 
حتليليا وعقال نقديا يف جميع ميادين 

�لعاطفة و�حل�شا�شية".
قام بتقدمي �لكتاب جونزو كاو�ند� �لباحث 

يف تطور �ملجتمعات �لإن�شانية، و�لذي 
يختتمه بحو�ر كان قد �أجر�ه مع ليفي 
�شرتو�ص عام 1993 ويرى �أن �لكثري 

من �ل�شلوكيات �ليابانية "مثل �متطاء 
�حل�شان من جهة �ليمني" هي بالأحرى 
نتاج تاريخ ع�شكري ياباين قريب �لعهد 

ول تعك�ص ذهنية تقليدية قدمية.

�شدر حديثًا عن د�ئرة �لثقافة و�لإعالم بال�شارقة �شمن �ل�شل�شلة �مل�شرحية »�لن�شو�ص« 
م�شرحية »�آنا كارنينا« و�لتي �أعدتها �لكاتبة �مل�شرحية �لربيطانية هيلني �إيدموند�شن عن 

رو�ية �لكاتب �لرو�شي تول�شتوي، وترجمها للعربية علي كامل.
ووفقًا ل�شحيفة »�لقد�ص �لعربي« تقول هيلني �إيدموند�شن �أنها يف �شبيل �إعد�دها لهذه �لرو�ية 

بالروؤية �مل�شرحية �نغمرت يف قر�ءة �لرو�ية ذ�تها عدة مر�ت، وقامت بكتابة عدة مالحظات 
حولها، ثم قامت ببحث عن �لكاتب لكي تعرف ما �لذي كان ي�شغله وي�شتحوذ على �أفكاره، ثم 
قر�أت �لنقد �لذي كتب حني �شدور �لرو�ية لكي تعرف كيف مت ��شتقبالها حينذ�ك، كما قامت 

برحلة بحث عملية، حيث �شافرت �إىل رو�شيا و��شتقللت ذ�ت �لقطار �لذي �شافرت به »�آنا« من 
مو�شكو �إىل بطر�شبورغ. ويف كتابها �ختزلت �لكاتبة �مل�شرحية رو�ية �شهرية و�شخمة يف 

ن�ص م�شرحي كتب بلغة ب�شرية، مب�شاهد �شيدت يف �أ�شلوب توليفي �شينمائي ومبعاجلة هي 
مزيج بني �لغنائية و�ل�شيكولوجية. فقد �أق�شت كل ما ل ي�شهم يف بناء �لفكرة.

يف �إطار �إعد�دها �مل�شرحي لرو�ية »�آنا كارنينا« قررت هيلني �أن يكون ليفني و�آنا على خ�شبة 
�مل�شرح طو�ل �لعر�ص وهما يتحدثان �إىل بع�شهما �لبع�ص، على �لرغم من �أنهما يف »�لرو�ية« 

ل يلتقيان �شوى مرة و�حدة قرب �لنهاية.
وقد ��شتخدمت �إيدموند�شون تقنية ذكية ومبتكرة ل�شرد �لأحد�ث و�لنتقال ب�شال�شة من م�شهد 

�إىل �آخر، وذلك باأن جعلت من ليفني و�آنا، �ل�شخ�شيتني �لرئي�شيتني، مبثابة معلقني متناوبني 
على مالحقة �لأحد�ث ومتابعة م�شار�تها.

�شدر للكاتبة و�لإعالمية �لتون�شية �أمال 
مو�شى كتاب جديد بعنو�ن »بورقيبة 
و�مل�شاألة �لدينية« وذلك �شمن �شل�شلة 

مقاربات عن د�ر �شر��ص �لتون�شية للن�شر، 
ويقع �لكتاب يف 239 �شفحة من �حلجم 

�ملتو�شط.
ويف �لكتاب تتناول �ملوؤلفة �لعالقة بني 

�خلطاب �ل�شيا�شي و�ملمار�شة �لإجتماعية 
للدين يف فرتة �حلكم �لبورقيبي، وينق�شم 

�لكتاب �إىل بابني ي�شتمل �لأول على ف�شلني 
ويبحث يف مو�شوع »�ل�شخ�شية �لبورقيبية 

و�لإ�شالحات �لتحديثية«، وخ�ش�ص �لباب 
�لثاين �لذي ي�شم ثالثة ف�شول لـ »�مل�شاألة 

�لدينية من خالل حتليل م�شمون �خلطاب 
�ل�شيا�شي �لر�شمي يف تون�ص«.

ويغطي �لبحث �مل�شاحة �لزمنية من �شنة 
1956 �ىل �شنة 1987 وهي »�لفرتة �لتي 

�شهدت تعاطيا خا�شا مع �لدين يت�شم ��شا�شا 
بطابع ��شكايل وذلك لطبيعة عالقة خطاب 

بورقيبة �ل�شيا�شي مع �ملمار�شة �لجتماعية 
للدين«.

ويف خ�شو�ص �ملنت �ملنتقى و�ملت�شمن 
لـ23 خطابا مثلت �ملادة �لرئي�شية لتحليل 

�مل�شمون، فقد ��شتمل على ثالثة �نو�ع من 
�خلطب وهي خطب بورقيبة مبنا�شبة �ملولد 

�لنبوي �ل�شريف بجامع �لزيتونة وغريه 
من �مل�شاجد وخطب �ألقيت يف منا�شبات 

�شيا�شية و�أخرى �لقاها بورقيبة يف رحالته 
�إىل �ل�شعودية وتركيا وموريتانيا.

و�شعت �آمال مو�شى �إىل توظيف تقنية 
�حلو�ر�ت �ملعمقة لإثر�ء �لبحث وذلك من 

خالل �حلديث مع �شخ�شيات تتمتع ب�شفة 
�ل�شاهد �ملتميز و�لتي عاي�شت بورقيبة 

وو�كبت بحكم موقعها �أطو�ر بناء �لدولة 
�لوطنية �حلديثة وهم حممد مز�يل و�أحمد 

�مل�شتريي و�ل�شاذيل �لعياري و�ل�شيخ 
خمتار �ل�شالمي وحممد �ل�شياح وفتحية 

مز�يل.

�شدر حديثًا يف �لعا�شمة �لفرن�شية باري�ص عن "�لبان مي�شيل" كتاب 
جديد للباحث �لتون�شي عبد�لوهاب موؤدب بعنو�ن "ربيع تون�ص، �نبعاث 

�لتاريخ"، ويقع �لكتاب يف 100 �شفحة من �لقطع �ل�شغري.
ووفقًا ل�شحيفة "�لبيان" �لإمار�تية يطرح �ملوؤلف عرب �لكتاب عدة �أ�شئلة 

على �شاكلة "ملاذ� يقرر �شعب فجاأة �أن ينتهي من �ل�شطهاد؟ و�أن ينتهي 
من �خلوف؟، وملاذ� كانت نهاية �لنظام يف هذه �للحظة؟"، ويلفت �إىل �أن 

�لثورة �لتون�شية، ودون �أي �إنذ�ر م�شبق، جت�ّشدت يوم �جلمعة 14 يناير 
2011 �لذي ت�شارعت فيه �لأحد�ث كثريً�. وي�شرح �ملوؤلف �لأ�ش�ص �لتي 

كان يقوم عليها �لنظام �ل�شابق. مركزً� على ثالث نقاط �أ�شا�شية، �لأوىلهي 
�عتماد �لدولة �لتون�شية على د�شتور يجد جذوره يف �لثقافة �لوطنية كما 

��شتوعبها �أولئك �لذين نا�شلو� من �أجل �ل�شتقالل وكان �لق�شم �لكبري منهم 
قد تخّرجو� من �جلامعات �لفرن�شية. و�لثانية هي حكم �حلزب �لو�حد 

و�لذي تبّناه ُكرث يف �لعامل �لعربي خالل �شنو�ت �خلم�شينات �ملن�شرمة. 
و�لنقطة �لثالثة هي �شيادة �حلكم �لفردي ذي �لطابع �ل�شتبد�دي �مل�شتلهم 

من �لعاملني �لبيزنطي و�لفار�شي. كما يبدي �ملوؤلف �إعجابه �ل�شديد بال�شباب 
�لتون�شيني �خلاّلقني و�لن�شيطني و�مل�شممني، جيل �لثورة �لرقمية �لذي 

عرب عن نف�شه بج�شارة وبكل حرية، لفتًا �إىل �أن هوؤلء �ل�شباب قد جنحو� 
يف �خرت�ق جميع �أنو�ع �لرقابات و�نت�شرو� يف معركة �لإعالم و�ملعلومات 

م�شتخدمني �لتكنولوجيا �حلديثة كو�شيلة للتن�شيق و�لفعل، و�أطلق عليهم 
�ملوؤلف لقب "�لأبطال �لذين ي�شنعون �لأحد�ث".

�أعلن موؤخرً� عدد من �لأكادمييني �لأمريكيني عن �نتهاوؤهم من تاأليف قامو�ص للغة 
�لأكدية، وذلك بعد ت�شعني عامًا من �لعمل عليه، ويت�شمن �لقامو�ص 21 جملدً�، 
ويحتوي على �ملعاين �ملتعددة لكل كلمة و��شتعمالتها و�ل�شياق �لذي ت�شتخدم 

فيه.
ووفقًا ل�شحيفة »�لعرب« �للندنية ذكرت جامعة �شيكاغو يف بيان لها �أن هدف 

�مل�شروع هو حتديد و�شرح وتاأمني تعابري من �للغة �لتي كان يكتبها �لبابليون 
و�لآ�شوريون و�شعوب �أخرى يف �ملنطقة على �ألو�ح طينية ويحفرونها يف �ل�شخر 

يف تلك �لفرتة ما بني عامي 2500 قبل �مليالد و100 ميالدية.
وتعد �لأكدية بلهجتيها �لبابلية و�لآ�شورية هي �أقدم �للغات �ل�شامية وكانت لغة 

�شكان �آ�شور وبابل بني عام 2500 قبل �مليالد حتى �لقرن �لأول للميالد.
ومن جانبها �أعربت مارثا روث حمررة »قامو�ص �شيكاغو �لآ�شوري« عن �شعورها 

بالفخر بتحقيق هذ� �مل�شروع، م�شرية �إىل �أن جيم�ص هرني بري�شتد، موؤ�ش�ص 
�ملعهد �مل�شرقي يف �جلامعة، بد�أ �مل�شروع عام 1921.

و�أ�شار روبرت بيغز من �ملعهد �مل�شرقي و�أحد �مل�شاركني يف �إجناز �لقامو�ص �إىل 
�أنه جرت در��شة �ألو�ح طينية عرث عليها خالل عمليات تنقيب، لفتًا �إىل �أن �لنا�ص 
�لذين كتبو� بهذه �للغة كانت لديهم م�شادر �لقلق نف�شها �لتي لدينا وهي �ل�شالمة 

و�لطعام و�ل�شكن و�لأ�شرة، وفق �مل�شدر نف�شه.

�شدر حديثًا عن م�شروع "كلمة" 
للرتجمة �لتابع لهيئة �أبوظبي 

للثقافة و�لرت�ث �لرتجمة �لعربية 
لرو�ية "مرينامه - �ل�شاعر 

و�لأمري" للرو�ئي جان دو�شت، 
و�لذي نقلها �إىل �لعربية.

ووفقًا لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
تدور �أحد�ث �لرو�ية يف �أماكن 

متعددة من �لإمرب�طورية 
�لعثمانية يف �لقرن �ل�شابع ع�شر 

وخا�شة بلدة "بايزيد" على 
�حلدود بني �لإمرب�طوريتني 

�ل�شفوية و�لعثمانية، وي�شور 
�لكاتب فيها من خالل �أكرث 

من ع�شرين �شخ�شية متباينة 
�لروؤى وخمتلفة �لتوجهات 

و�مل�شتويات �لعلمية �شرية حياة 

�شاعر ومت�شوف كردي ناه�ص 
�لظلم بقلمه هو �ل�شاعر �أحمد 

خاين 1651-1709 �أحد �أكرب 
�ل�شخ�شيات �لأدبية تاأثريً� يف 

تاريخ �لكرد.
جدير بالذكر �أن �لكاتب جان 

دو�شت بد�أ ن�شاطه �لأدبي منذ 
�شبابه وكتب ملحمة �شعرية عام 

1984 ون�شرت عام 1991 يف 
�أملانيا ثم تو�لت كتبه ورو�ياته، 
وح�شل على �جلائزة �لأوىل يف 
�لق�شة �لق�شرية يف �شوريا عام 

1993 وجائزة �ل�شعر �لكردي 
لعام 2010 يف �شوريا، وحتولت 

�إحدى ق�ش�شه و�ملعنونة بـ 
�شينمائي  فيلم  تر�ب" �إىل  "حفنة 

ق�شري يف �أملانيا .

�شدر عن د�ر »�ل�شروق« كتاب جديد 
للكاتب �أ�شامة غريب بعنو�ن »مل�ص 

�أكتاف« نقر� على �لغالف �خللفي 
للكتاب:

�ُشئلت �ل�شوؤ�ل ذ�ته مئات �ملر�ت 
م�شحوًبا بالده�شة و�لتعجب. 

تلقيته وجًها لوجه من �لأ�شدقاء، 
و�أتاين يف �لندو�ت و�لفعاليات 

من �لقر�ء، وحمله يل بريدي 
�لإلكرتوين وما ز�ل ياأتيني بال 

�نقطاع.
�ل�شوؤ�ل هو: ملاذ� عدت من كند�؟ 

وكيف بالله يا رجل تق�شي 
بها خم�ص �شنو�ت يف حال من 

�ل�شتقر�ر و�حلياة �لهانئة �لرغدة 
ثم تقرر مبح�ص �إر�دتك �أن ترتك 

هذ� �لنعيم وتعود �إىل م�شر؟
من وقتها و�ل�شوؤ�ل يالحقني 

و�أ�شحابه يظنون بي »عبًطا« �أو 
�شذ�جة حتى �أترك وطًنا يحلم به 

�ملاليني من �أبناء بلدي �لذين مل 
يرتكو� باًبا للهجرة و�لفر�ر �إل 

طرقوه، كما �أن مالحقة �لأ�شدقاء 
و�لقر�ء يل بال�شوؤ�ل حملت �تهاًما 

و��شًحا باأنني رجل »فقري«، وحتًما 
�شاأندم على �لنعمة �لتي تبطرت 

عليها بعد �أن تركت مكاًنا يهاجر �إليه 
حتى �لأوروبيون من فرن�شا و�أملانيا 

و�إجنلرت�؛ لأنه �لأول على م�شتوى 
�لعامل يف توفري �للقمة و�لكر�مة، 

وعدت لوطن مت تثبيت �أكتافه 
و�أ�شبح �أ�شبه بو�شع م�شارع جاهد 

وحاول �ل�شمود حتى تغلب عليه 
�لوح�ص و«جابه« مل�ص �أكتاف!

ح�شًنا... �شاأخربكم باأ�شباب قيامي 
بالهجرة �لعك�شية من كند� �إىل 

م�شر«.
جدير بالذكر �أن �أ�شامة غريب هو 

كاتب �شحفي ورو�ئي، در�ص 
�لإعالم يف جامعة �لقاهرة. ��شتهر 

بالكتابة �ل�شاخرة و�أدب �لرحالت. 
لقي كتابه �لأول »م�شر لي�شت �أمي.. 

دي مر�ت �أبويا« حفاوة كبرية من 
�لقر�ء حتى �إنه ُطبع �شت ع�شرة 
مرة.. يكتب يف عدد من �جلر�ئد 
�مل�شرية و�لعربية. تقوم كتابته 

على �ملزج بني �لنقد �ل�شيا�شي و�أدب 
�لرحالت و�ل�شخرية.
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اإنتحار �سيا�سى
يعتمد �لكاتب على �لإ�شهاب يف ذكر بع�ص 
�لأحد�ث �لهامة ويتوقف عندها كمحطات 

مف�شلية وموؤثرة يف  �لو�قع �ل�شيا�شى  
ويخ�ص بالذكر توقيع �إتفاقية �ل�شالم  

عام 2005  �لتى ير�ها �شببا يف خ�شوع 
�ل�شود�ن  ملا ي�شمي ب�شرعية

نيفا�شا. وهي �شرعية دولية و�قليمية 
وخارجية؛ ولي�شت �شعبية د�شتورية د�خلية 

على حد قول �ملوؤلف  فرغم �أنها و�شعت 
د�شتور� �نتقاليا لكن يعيبه �أن �لتفاقية 

�أقوى �أو �أعلى من �لد�شتور مبعنى �أنه يف 
حالة تعار�ص ن�ص د�شتوري  مع بند  يف 

�لتفاقية، يوؤخذ بالتفاقية.لذلك،��شتمر 

�تهام �ملعار�شة �ل�شمالية بعدم �شرعية 
�لنظام �لقائم. بينما كان �ل�شامنون 

لالتفاقية يرون �حلل يف �نفاذ �لبنود 
�ملتعلقة بالتحول �لدميقر�طي. ويف نف�ص 

�لوقت كان �ملوؤمتر �لوطني �ل�شريك �لكرب 
يف �ل�شلطة  يعترب�لتحول �لدميقر�طي  

�نتحار� �شيا�شيا. 
وينتقل �ملوؤلف عرب �شطور �لكتاب �إىل 
حمطة �أخرى موؤثرة يف �لأحد�ث وها 

�نتخابات  �بريل2010  و�لتى قال عنها 
�ملوؤلف �أنها �شاهد على كيل �ملجتمع �لدويل 

مبكيالني وخا�شة �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية و�وربا �لغربية،   مربر� ذلك 

باأنه على �لرغم من  حتفظات كل �ملر�قبني 

و�لذين �شجلو� موقفهم ر�شميا باأن 
�لنتخابات مل ترق �ىل م�شتوى �ملعايري 
�لدولية لكنهم مع ذلك �عرتفو� بالنتائج! 
موؤكد� على �أن �مل�شلحة هي �لتي تتغلب 

على كل �شيء متهما �لغرب باأنه ل يهمه فقط 
�إل قيام �ل�شتفتاء يف �جلنوب، و�لذي كان 
لبد �أن يقوم يف ظل حكومة منتخبة بغ�ص 

�لنظر عن عيوب �لنتخاب!

احلزب املهيمن
ويف جزء �آخر من �لكتاب يحلل �ملوؤلف 

طبيعة �لقوى �ل�شيا�شية �ملهيمنة على 
�لأو�شاع يف �ل�شود�ن ومدى جماهرييتها 
ويقول �أن �ملوؤمتر �لوطني �أ�شبح �شاحب 

�أغلبية كا�شحة يف �لربملان �أكرث من 90% من 
مقاعد �ملناطق �ل�شمالية ومن ثم فهو، نظريا 

�حلزب �لأكرب يف �خلريطة �ل�شيا�شية 
لكنه يعود ويفرق بني    �لنفوذ و�ل�شعبية. 
م�شري� �إىل �أن �حلزب يهيمن على مفا�شل 

�لدولة ح�شريا لأن �لوظائف و�ملنا�شب 
مق�شورة على �لع�شاء و�ملتعاطفني حتى 
�أدناها. كما ��شتطاع �حلزب تكوين طبقة 

جديدة وجماعات من �ملنتفعني، ولكنها 
لي�شت قاعدة �شعبية بينما يحتل حزبا 

:�لأمة �لقومى)�لن�شار( و�لحتادي 
�لدميقر�طي)�خلتمية( موقع �ل�شد�رة يف 

�خلريطة �حلزبية �ل�شود�نية، ولكنهما 
يعانيان من علل �لحز�ب �لتقليدية 

�لتاريخية وعلى ر�أ�شها �جلمود وغياب 
�لدميقر�طية �لد�خلية. لينتهى �ملوؤلف يف 
حتليله �إىل �أن �حلزبني قد حتول �يل كتل 
�أوح�شود ب�شرية تلتف حول رمز ديني �أو 

�شخ�شية  كارزمية مع غياب �ملوؤ�ش�شية 
و�أنها ��شبحت منذ �ل�شتقالل  بدون 

�أيديولوجية �أو برنامج �شيا�شي مف�شل 
وقابل للتطبيق.

احلركة االإ�سالمية
 وبناء على هذه �ل�شورة للو�قع �ل�شيا�شي 

�ل�شود�ين يربر �ملوؤلف ن�شاط �حلركة 
�لإ�شالمية يف �ل�شود�ن  م�شري� �إىل �أنها 

�دركت  مبكر�  �شعف هذه �لحز�ب 

و�عتربت نف�شها �لوريث �ل�شرعي لها 
كاأحز�ب مرتكزة على �لفكر �لديني. وعملت  

بعد �لنقالب يف 1989 على �خرت�قها 
وجذب كو�درها خا�شة تلك �لتي كانت تعمل 

يف �ل�شوق و�لذي �حتكره نظام �لنقاذ. 
�لأمر �لذي ير�ه �لكاتب مربر� ملعاناة هذه 

�لحز�ب من �لن�شقاقات و�لنق�شامات 
�مل�شتمرة �لتي بلغت  عدة �أجنحة يف �حلزب 

بع�شها م�شارك يف �ل�شلطة. كما �إنتهى 
�ملوؤلف يف حتليله لهذ� �لوقع �أن نظام 

�لنقاذ ��شتخدم �شالحا قاتال وهو ت�شجيع 
�لقبلية بحيث يكون �لنتماء للقبيلة بديال 

عن ع�شوية �حلزب و�لذي حقق جناحا 
ظاهر� مع منع �لن�شاط �حلزبي يف فرت�ت 

و�لت�شييق يف مر�حل �خري . وقد كان 
�شالحا ذ� حدين،لأن بع�ص �لقبائل متردت 

ورفعت �ل�شالح ب�شبب مطالب �شيا�شية 
و�قت�شادية. و�شارت وكاأنها حزب �شيا�شي 

وهذ� هو دهاء �لتاريخ على حد و�شف 
�لكاتب . و�لذي يحذر يف هذ� �ل�شياق من 

�آثارتلك �ملعارك على �ل�شباب موؤكد� على �أن 
�ل�شباب �ل�شود�ين قد خ�شع  لعملية جتريف 

عقلي ووجد�ين خطرية مل يعرفها �شباب 
�لبلد�ن �لعربية �لخرى ،بعد �أن زّج به يف 

حمرقة �حلرب �لأهلية يف �جلنوب حتت 
�شعار "�جلهاد".  

�سيزوفرنيا النخبة
ويف جزء �آخر من �لكتاب يتطرق �ملوؤلف 

�إىل �حلديث عن �لنخبة �ل�شود�نية ودورها 
�ل�شلبى يف �لتاأثري على جمريات �لأمور 

يف ��شود�ن  فريى �أن من �أكرب نقائ�ص 
�لنخبة �ل�شود�نية �أنها كانت حمافظة جد� 

على م�شتوي �ملمار�شة و�أنها تتناق�ص 
د�ئما مع �أفكارها �ملتقدمة و�لثورية 

و�لد�عية للتغيريب�شكل ي�شل �إىل حد 
�نف�شام �ل�شخ�شية)�ل�شزوفرنيا(. ويقول 
�أن �ملثقف �ل�شود�ين مل ي�شتطع �لتخل�ص 
من قوة ثقافة �ملجتمع �لتقليدي �لذي ولد 

ون�شاأ فيه،فكانت �شطوة �لتقاليد ل تقهر 

فر�شي �ملثقف بهذه �لعالقة �ملتناق�شة 
خ�شية �ل�شد�م مع �ملجتمع،  بحجة �إحرت�م 

�لعاد�ت و�لتقاليد ، دون �جلر�أة على �ختبار 
�شالحيتها وفعاليتها ومن ثم كان هذ� 

�لو�شع من ��شباب �لزمة �ل�شود�نية بالذ�ت 

يف عالقة �ل�شمال و�جلنوب �أو �لعرب وغري 
�لعرب. ويو�شح �لدكتور حيدر�أن �ملثقف 

�ل�شيوعي �لتقدمي �ل�شمايل �أو �لأخ �مل�شلم 
�مللتزم" �لعربي"، كان يقف نف�ص موقف 

جدته �أو و�لدته لو تقدم �شاب جنوبي  �أو 

من قبائل زجنية، للزو�ج من �أخته ويوجه 
�ملوؤلف �تهاما للنخبة �ل�شود�نية مبختلف 

توجهاتها �لفكرية باأنها عمقت رو��شب 
�ل�شعور �لعن�شري ف�شاهمت يف تكري�ص 

عدم �لتمازج �لقومي  لينتهى �إىل �أن عجز 
�لنخبة �ل�شود�نية يف هذه �جلبهة �لثقافية 

و�لعرقية قد فاق �أزمة نهو�ص �لدولة 
�لوطنية �لقائمة على �ملو�طنة، و�لتي كان 
يجب �لعمل على تاأ�شي�شها منذ �ل�شتقالل. 

كما وجه �لكاتب �إتهاما �آخر للنخبة بالنانية 
و�لتخلي عن م�شوؤولية بناء وطنها م�شري� 

�إىل �أنه ومنذ منت�شف �شبعينيات �لقرن 
�ملا�شي �ندفعت �لنخبة �ل�شود�نية يف 

عملية "�غرت�ب" �شامل طال �لعقل و�ل�شلوك 
و�لذوق وحب �لوطن .

ت�سرذم واإنق�سام
ويف �شوء هذه �ملعطيات �ملوجودة على 

�ل�شاحة �ل�شيا�شية �ل�شود�نية يتطرق 
�ملوؤلف �إىل تو�شيف للو�قع �لذي �شار 

�لوطن م�شيعا يف ظله وفقا لر�أيه  م�شري� 
�إىل �أن �ل�شود�ن �ملتوحد �لذي كان يفرت�ص 

�أن ي�شبح �شلة غذ�ء �لعامل و�أن ينعم 
بالدميقر�طية �حلقيقية لوجود له يف 

�لو�قع ول وجود لدولة �شود�نية مركزية 
قوية قاب�شة على قلبه و�طر�فه و�أنه  �فتقد 

�لقومية �ملهيمنة، عد� مرت�كمات قبلية 
يطلق علىها خ�شومهم �ل�شيا�شيون بال دقة 

مفاهيمية �أو نظرية �شفة �ملركز �مل�شيطر 
�أو �ملهم�ص!  ويك�شف �لدكتور حيدر �أن 

�ل�شود�ن قد مربالتجارب �لتاريخية 
و�لجتماعية و�لقت�شادية �لتي كان من 

�ملفرو�ص �أن ت�شاعد  يف حتويل كثري من 
�لكيانات و�لتجمعات �لب�شرية �ىل تكوينات 

وتنظيمات �أرقى �شيا�شيا و�جتماعيا. 
ولكن �ل�شود�ن ظل ب�شبب عو�مل ذ�تية 

ومو�شوعية، ر�كد� �أو مقاوما للتغيري،�أو 
على �لقل بطيء �ل�شتجابة.  ويدق �لكاتب 

نو�قي�ص �خلطر من مغبة �لت�شرذم بعد 
�لإنق�شام موؤكد� على �إ�شتمر�ر �أزمة �حلكم 

يف �ل�شود�ن رغم �لتغيري�ت �لدر�ماتيكية 
�لخرية  �ملمثلة يف تغليب خيار�لنف�شال. 

ويرى �أن �لبالد دخلت جمدد� يف حالة 
��شتقطاب حادة ومناور�ت حزبية 

عقيمة،تك�شف عن عقل �شيا�شي  مل يتعلم 
كثري� حتي من تاريخه �لقريب. و �أن �حلياة 

�لعامة يف �ل�شود�ن و �لتي ن�شفها د�ئما  
بالتعدد و�لتنوع هي يف حقيقتها تتجه نحو 

�لت�شرذم و�لنق�شامية ب�شورة غري �شحية.
�ذ يغيب �لتفاق حول �هد�ف قومية جتمع 
�لنا�ص ويرتفعون عن خالفات ثانوية دوما 

بالإ�شافة �إىل �أمر خطريهوغياب �لروؤى 
�ل�شرت�تيجية بعيدة �ملدى يف تناول ق�شايا 
�لوطن حيث ي�شف �ملوؤلف �جلميع–حكومة 

ومعار�شة- باأنهم يتعاملون بطريقة ردود 
�لفعل �أو جتزئة �لق�شايا وهو مايعد يف 

ر�أى �لكاتب �شببا لتغيري �ملو�قف �ل�شريع 
و�ملتو�تر.

ثورة متوقعة
وبناء على كل ما�شبق من حتليالت للو�قع 

�ل�شود�نى فاإن �ملوؤلف لي�شتبعد حدوث 
ثورة يف �ل�شود�ن كما حدث يف بع�ص 

�لبلد�ن �لعربية  مو�شحا �أن �لقاعدة هي 
ت�شابه �لنظم �لعربية �ل�شتبد�دية يف 

خ�شائ�ص م�شرتكة وهي �لقمع وغياب دولة 
�لقانون، �لف�شاد، �لفقر، �لعطالة، �لتخلف، 

و�لتبعية للخارج. وهذه �أو�شاع متثل 
�لأزمة �لثورية باإمتياز، وتقود للمعار�شة 

و�لحتجاج حتي ت�شل �إىل درجة �لنتفا�شة 
و�لثورة �ل�شعبية. لذ� فالثورة غري 

م�شتبعدة يف �ل�شود�ن ولكن تاأخرها بع�ص 
�لوقت ليعنى �أف�شلية �لنظام �ل�شود�نى 

على غريه من �لنظمة �لعربية، بل لنجاحه 
يف �إ�شعاف و�إنهاك �ملعار�شة مما جعلها 

�أبطاأ يف ح�شد �لنا�ص ورفع �لوعي، ثم نزول 
�جلماهري �يل �ل�شارع. موؤكد� �أن نظام 

�لب�شريم�شتمر لي�ص ب�شبب قو�ه �لذ�تية، 
ولكن ب�شبب �شعف �ملعار�شة �لر�هن �أو 

�لبحث عن �لبديل.

"السودان الوطن المضيع " كتاب جديد 
يكشف أسرار انفصال شمال السودان عن 
جنوبه ويحذر من ثورة  السودانيين 

عر�س: حم�سن ح�سن

عبارة  للن�سروهو  مرييت  دار  وال�سادرعن  اإبراهيم  حيدر  الدكتور  العربى  ال�سيا�سى  الباحث  كتب  اأحدث  امل�سيع" هو  الوطن  "ال�سودان 
عن جمموعة من املقاالت التى كان قد كتبها املوؤلف خالل الفرتات املعا�سرة لالأحداث االأخرية بال�سودان ثم �سمنها بني دفتى الكتاب 
وفيه يك�سف العديد من املاآ�سى ال�سيا�سية التى ع�سفت بال�سودان وت�سببت فى حدوث االإنق�سام بني �سماله وجنوبه من خالل حتليل عميق 
ملجريات االحداث  فى ال�سنوات االأخرية فى حماولة الإلقاء ال�سوء على االأيادى اخلفية  وراء ماحدث ويحدث فى ال�سودان باالإ�سافة 
لتقدمي خريطة تف�سيلية ملنظومة القوى ال�سيا�سية هناك مبا فيها القوى الفاعلة والكامنة وفى �سوء هذا الواقع  ير�سم املوؤلف �سورة 
للم�ستقبل املحتمل . 

علي االأحمد
�شدر موؤخرً� عن د�ر رند �ل�شورية �لرو�ية �لأوىل 

للقا�ص و�مل�شرحي �لعر�قي عبد �حلليم مهودر بعنو�ن 
)�لذلول( وبو�قع 151 �شفحة من �لقطع �ملتو�شط 

وكانت لوحة �لغالف من ت�شميم �لفنانة �أمينة �شالح 
�لدين. يقول �لكاتب مهودر عن رو�يته لـ)ملدى(: »�ن 
�لرو�ية �لتي �حتوت على 44 ن�شًا �شرديًا تباين يف 

حجمه حتاول و�شف �حلياة �ملفقودة يف �لب�شرة عرب 
تناول �شخ�شية ماأزومة قامت بقتل �بنها وب�شبب ذلك 

دخلت �ل�شجن ملدة خم�شة وع�شرين عاما لتخرج من 
�ل�شجن وتتعامل مع �خلر�ب �لذي لف مدينة �لب�شرة 

طيلة �لربع قرن �ملا�شي م�شتعيدً� عو�مل �حلياة �ملا�شية 
�ملفقودة وم�شلطًا �ل�شوء على من�شياته �ل�شخ�شية منذ 

�شبيعنات �لقرن �ملا�شي«.
وعبد �حلليم مهودر من مو�ليد �لب�شرة 1951، 

بكالوريو�ص يف �للغة �لعربية، عمل يف �شحف حملية، 
وع�شو يف �حتاد �لدباء �لعر�قيني يف �لب�شرة، من 

موؤ�ش�شي م�شغل �لب�شرة �ل�شردي، وجماعة �شمت 
لل�شينما. من �أعماله �لأدبية:  جمموعة ق�ش�شية 

بعنو�ن )ظل ��شتثنائي(، جمموعة م�شرحيات )�ل�شمت 
�نه �ل�شمت/ م�شرحيات مامي وبونتومامي(، جمموعة 

حكايات )حكايات مهودر �ل�شاخرة( ذ�كرة �حلكاية، 
وله �عمال �شينمائية كالفلم �لوثائقي �لذي بعنو�ن 

)جمزرة �لنخيل(، )�شط �لعرب(، )جمانة �لبحر(.

�شدر عن د�ر �لكتب �لوطنية يف هيئة �أبوظبي للثقافة و�لرت�ث كتاب »قو�عد 
�ملعاهد�ت �لدولية يف �لقانون �لدويل �لعام« للدكتور مطر حامد �لنيادي.

وميثل �لكتاب دليال للعاملني باملعاهد�ت �لدولية، حيث يت�شمن �شرحا مف�شال ملختلف 
جو�نب �ملعاهد�ت بني �لدول باأ�شلوب علمي وب�شيط. وي�شتمل على ت�شعة ف�شول 

تتناول �لتعريف باملعاهد�ت ومر�حل عقدها، وعقد �ملعاهد�ت يف �لدول �لحتادية، 
و�لتحفظ على �ملعاهد�ت و�إجر�ء�ت نفاذها، كما يتحدث �لكتاب عن تف�شري �ملعاهد�ت 

وتعديلها، و�شبل �إنهائها و�لأحو�ل �ملتعلقة ببطالنها.
وتعد �ملعاهد�ت �أحد �أهم و�شائل �لتعامل بني �لدول �أو بني �ملنظمات �لدولية �أو 

بني �لدول و�ملنظمات �لدولية، �إذ يتم باملعاهد�ت توثيق وتنظيم خمتلف �لعالقات 
�ل�شيا�شية و�لقانونية و�لع�شكرية و�لتجارية و�لق�شائية وغري ذلك من �لعالقات 

�لدولية.
وعلى �لرغم من �أن معظم �أحكام �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت ل�شنة 1969 تعك�ص 

ما ��شتقر عليه �لعرف �لدويل يف هذ� �ل�شياق، �إل �أن ممار�شات �لدول و�أحكام �لق�شاء 
�لدويل وعمل جلنة �لقانون �لدويل و�شروحات فقهاء �لقانون �لدويل �شاعدت كثريً� 

على تو�شيح كثري من �مل�شائل �لعامة يف �تفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت ل�شنة 1969.
وميثل �لكتاب نتائج خربة علمية وعملية تو�فرت للموؤلف خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية، 

و�شعى من خالله لتو�شيح بع�ص �لقو�عد �لقانونية و�ملمار�شات �ملعمول بها يف 
�لتفاقية �لدولية، موؤكد� �أن �لكتاب يعرب عن وجهة نظر �ملوؤلف �ل�شخ�شية فقط، ول 

يعك�ص بال�شرورة وجهة نظر �أي جهة ر�شمية.

مطر حامد النيادي 
يشرح »قواعد 

المعاهدات الدولية في 
القانون الدولي العام«

عبد الحليم 
م�ه�ودر ي�ص�در 

روايته األولى 
)الذلول(
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هاروكي  �لياباين  للكاتب  "رو�ية  �لرنويجية  "�لغابة 
مور�كامي وهي من ��شهر ماكتب هذ� �لرو�ئي �لعظيم 

�لذي يعترب من �برز رو�ئيي �ليابان و�لعامل،ت�شدر 
رو�ياته بعدة لغات، وحت�شد �جلمهور و�جلو�ئز 

و�ل�شفحات �لثقافية. كل رو�ية ملور�كامي هي حدث.
رو�ية �لغابة �لرنوجية �ل�شادرة عن �ملركز �لقايف 

�لعربي يف �لد�ر �لبي�شاء _�ملغرب،و�لتي قام برتجمتها 
�ىل �لعربية �شعيد غامني،تروي ق�شة �شاب جامعي 

ميوت �شديقه فيعي�ص �ملوت كمف�شل من مفا�شل �حلياة، 
وتتحول حياته �ىل �أخيلة جن�شية. ويكت�شف �ن �حلدود 

بني �ل�شياء تتد�عى ويختلط فيها �لو�قع باخليال، 
و�ملوت باحلياة و�لعقل باجلنون.

حني يكتب و�تانابي_بطل �لرو�ية_غابة �خيلته،بعد 
ع�شرين �شنة من حدوثها يجد �ن مايكتبه هو مايتذكره 
و�ن مايتذكره هو مايتمناه. هكذ� يعي�ص جتربة �مل�شح 

�لعقلي كاأنه تر�ث �شردي ميتد من �شهرز�د حتى "�جليل 
�ل�شحري" لتوما�ص مان ،تلك �لرو�ية �لتي تروي ق�شة 
م�شح عقلي �خر، �لرد هو �حلياة و�حلياة هي �ل�شرد. 

لكن �لنتيجة �لتي تع�شف بوجوده فعال،يف هذ� �لتد�خل 
�نه يف �نكفائه يف هذه �ل�شدفة �لذ�تية، ��شاع "�حلدود" 

بني �لعو�مل. مل يعد يدري �ين يوجد ي�شطدم به�شا�شة 
�لو�قع �لفعلي، وي�شدمنا نحن �لقر�ء معه ، بتد�خل 

�حلدود بني �ل�شرد و�لو�قع و�لوعي و�لالوعي.

ولد هاروكي مور�كامي يف 12 كانون �لثاين/
ينايرعام1949يف كيوتو ، �لعا�شمة �لقدمية لليابان 

، وهو �بن ملعلم فقه �للغة �لكال�شيكية ،جد هاروكي 
مور�كامي ،كاهن بوذي يف معبد �شغري. و�لده كان 

مدر�ص �للغة �ليابانية و�آد�بها ، ويف وقت فر�غه �شارك 
يف �لتنوير �لبوذي. در�ص �لدر�ما �لكال�شيكية يف ق�شم 

�لفنون �مل�شرحية من جامعة و��شيد�
يف عام1950�نتقلت عائلة �لكاتب �إىل مدينة )�آ�شيا( وهي 

�شاحية من �شو�حي ميناء كوبي )ولية هيوغو(. (.
يف عام1971تزوج من زميلته يوكو ول يز�ل يعي�ص 

معها، لي�ص لديهم �أطفال.
يف عام1974)فتح مقهى ملو�شيقى �جلاز يف 

كوكوبوجني)طوكيو(.
يف عام1977نقل �ملقهى و�نتقل �ىل منطقة هادئة من 

�ملدينة ، 
و�لكاتب هاروكي مور�كامي �لذي كان يعي�ص يف �أمريكا 

عاد �إىل �ىل بلده بعد حدثني بارزين �لأول يف كانون 
�لثاين 1995 حني �شرب زلز�ل مدّمر مدينة كوبة 

�ليابانية، و�لثاين �لهجوم بغاز �لأع�شاب على حمطات 
�مليرتو يف طوكيو و�لذي حدث يف �شهر �ذ�ر من �لعام 

95 �أي�شًا.
بعد عودته كتب مور�كامي جمموعة من �ملقالت وكتابه 

�شتني  من  لأكرث  �شهاد�ت  فيه  �لأر�ص" ��شتعر�ص  " حتت 
م�شابًا من �شحايا �ملرتو. وكذلك بع�ص �أفر�د �جلماعة 

�لتي قامت بالهجوم.

موؤخر� �شدر للموؤلف جمموعة من �لكتب �لرو�ئية عن 
�ملركز �لثقايف �لعربي �أبرزها: "�شبوتنيك �حلبيبة" و " 
جنوب �حلدود غرب �ل�شم�ص" و " كافكا على �ل�شاطىء" 

و "�لغابة �لرنوجية".
بر�عة مور�كامي يف ي ��شتدعاء �لقارئ، كما لو �ىل 

�شالة م�شرح، لي�شاهد عن قرب، �حلياة �ل�شغرية �لتي 
�شنعها �لكاتب، ولكن كل �شيء فيها معقد، و�شائق من 

تعقيده، كما لو حيال م�شرحية عبثية. �حلبكة باملفهوم 
�لرو�ئي، عند �لرو�ئيني �و �غلبهم، هي حلظة ذروة 
و�حدة، لتعود �ل�شياء �ىل م�شارها �لطبيعي. م�شار 

�شلبي �و م�شار �يجابي بالن�شبة مل�شائر �ل�شخ�شيات. 
�حلبكة عند ماروكامي،وخا�شة يف �لغابة �لرنوجية 

حتديدً�، مو�شوع مقاربتنا، هي مئات حلظات �لذروة، 
تتوزع يف �ل�شرد، حيث �لحد�ث ت�شل �و تهدد بالو�شول 

يف كل حلظة، �ىل طريق م�شدود، دون �ن يرتك لها 
�لكاتب �ي خيار مفتوح. هذه �للحظات هي �لتي ت�شتدعي 
�لقارئ ب�شدة، كما لو كان �شريكًا فعليًا يف كتابة �لرو�ية، 

ويف �مل�شوؤولية ـ �ذ� �شح �لتعبري ـ عن م�شري �أبطالها 
و�يجاد �حللول لزماتهم �ملعقدة. �ي�شا بر�عة مور�كامي 
جتلت يف جتميع رو�يته قطعة قطعة، و�لم�شاك مبهارة 
يف ف�شولها، �لتي حتلى كل فيها بحياة خا�شة به، بينما 

ف�شول �خرى ظلت غري مت�شكلة بالكامل. كانت هناك 
ثغر�ت وخمت�شر�ت وجد مور�كامي وملزيد من ت�شويق 

�لقارئ، �ن ل منا�ص منها، م�شفيا على بع�شها �همية 
خا�شة. بر�عته، بل مهمته ككاتب على متا�ص مع ع�شره، 

�جلمع بحذر وعناية كل هذه �لعنا�شر يف رو�ية و�حدة. 
وقد فعل ذلك بكل �جلد�رة و�جلاذبية �لالزمة لرو�ية 

ناجحة وم�شوقة، و�أي�شا يف رهان �لكاتب �خلفي، قابلة 
للرتجمة �ىل لغات عديدة، على غر�ر معظم رو�يات 

مور�كامي.
لي�ص �ن �لر�وي ل ين�شى تف�شياًل، بل طريقته �لر�شيقة 

يف �شرد هذه �لتفا�شيل، ويف جعلها ذ�ت �همية بالغة 
للم�شهد، مهما بدت هام�شية �و غري ذ�ت قيمة. للمو�شيقى 
ح�شور د�ئم، وم�شاند للم�شاهد كافة، كذلك �لحالم �لتي 
هي جزء ل يتجز�أ من و�قع �ل�شخ�شيات، وتختلط هذه 
فال ينجو من �رباك �ختالطها، حتى �لقارئ �لذكي. كل 

بر�عة مور�كامي �لتي ذكرنا، ل متنع من �لقول باأن 
�لرو�ية لم�شت يف مو��شع قليلة، �شذ�جة من نوع ما 

�لتي ي�شدف �ن نقر�أها هنا وهناك. �شذ�جة هي غري 
�لب�شاطة، كما لو �أن �لرو�ئي يريد لرو�يته �كرث من قارئ، 

�عني لي�ص حتديدً� �لقارئ �ملتطلب �ملثقف، بل �شريحة 
و��شعة من �لقر�ء، ل يطرحون ��شئلة كثرية على �لر�وي، 
جل �هتمامهم هو »�ملتعة« و�لت�شويق. كون �لكاتب يتعمد 
�متاع قارئه، لي�ص �شيئا �شيئا يف حد ذ�ته، �ل �ذ� جاء هذ� 

على ح�شاب فنيات �لرو�ي.
  �ن �لمتاع هنا، هو جزء من كتابة �لرو�ية �لع�شرية، 

وهو �شر قوة ماروكامي �ي�شا، �لذي تنوعت كتابته 
يف رو�ياته كافة، ما بني �لفكري و�لفل�شفي و�ل�شعري 

و�لبولي�شي حتى، وكلها على خلفية �لمتاع نف�شه، �لذي 
يجعل من �عماله، خبزً� جلمهوره �لكبري يف �لعامل �جمع.

ال������غ������اب������ة ال����ن����روج����ي����ة سعيد بوكرامي يترجم تاريخ الهايكو الياباني

حممد �لقي�شي �شاعر فل�شطيني غادر قريته )كفر 
مانة( يف فل�شطني عام 1948،وعا�ص متنقال يف 

�ملنفي بني عمان وبريوت وليبيا و�لريا�ص و�قت�شر 
جل �شعره على �لق�شية �لفل�شطينية، وكتب عن 

هموم �لإن�شان �لفل�شطيني وحلم �لعودة �أكرث من 
جمموعة �شعرية، وكان نتاجه يو�زي �لعديد من 

�شعر�ء �لأر�ص �ملحتلة، كمحمود دروي�ص، و�شميح 
�لقا�شم، ور��شد ح�شني، وكمال نا�شر، �إل �نه مل 

ينل من �ل�شهرة ما ناله هوؤلء �ل�شعر�ء، وبقي 
عطاوؤه بعيد� عن �لدر�ص �لنقدي لعدم �هتمامه 

بالدعاية وت�شويق �إبد�عه يف دو�ليب �لإعالم ب�شيغ 
�فتعالية.

ويف كتابه )حممد �لقي�شي – �ل�شاعر و�لن�ص( 
ملوؤلفه د0 �إبر�هيم خليل، ي�شري يف مقدمته �إىل 

جتارب �لقي�شي �ملبكرة يف كتابة �ل�شعر، ون�شره 
لق�شائده يف �أهم �لدوريات �لعربية �ل�شادرة منذ 

�ل�شتينيات  )كالآد�ب( �لبريوتية و )�لأفق �جلديد( 
�ملقد�شية، حيث لفت يف تلك �حلقبة �نتباه �لعديد 
من �لأ�شماء �إىل ق�شائده �لأوىل، ك�شربي حافظ 

ورجاء �لنقا�ص وغايل �شكري و�حمد دحبور 
و�شوقي بغد�دي وغريهم.

ففي �لق�شم �لأول – �ملحور �لأول - �ملعنون ب 
)�ل�شاعر بقلمه( يكتب حممد �لقي�شي بقلمه بع�شا 

من حمطات حياته، بدء� من ولدته ون�شاأته وتلقي 
تعليمه وكتابته لل�شعر، حيث �أ�شار �لقي�شي يف هذه 

�ملحطات �إىل ترحاله بني فل�شطني و�ملدن �لعربية 
�لأخرى، وم�شاركاته �لو��شعة يف �ملهرجانات 
و�مللتقيات �لأدبية، و�جلو�ئز �لتي منحتها له 

�ملوؤ�ش�شات �لثقافية، ومنها جائزة عر�ر �ل�شعرية، 
وجائزة �بن خفاجة �لأندل�شي.

ويف �ملحور �لثاين �ملعنون )من ن�شيد �لفقد�ن 
�إىل ف�شاء �لتجريب( وهي در��شة تناول فيها 

�لناقد �أعمال حممد �لقي�شي �لكاملة،و�ل�شادرة 
عام 1978 عن �ملوؤ�ش�شة �لعربية للدر��شات 
و�لن�شر،مبينا �رتباط �شعر �لقي�شي بتطور 

حياته �ل�شخ�شية،وتطور روؤيته �ملتجددة 
للعامل،و�أو�شح �لباحث �ل�شور �لتي تتكرر يف 

�شعر �لقي�شي،وخ�شو�شا �ملخيم و�لأب �لذي �غتيل 
و�لطفل �مل�شرد،و�أ�شار �إىل م�شادر ثقافته وتعلقه 

بالفلكلور �لفل�شطيني،حيث برز يف �شعره ب�شورة 
فنية منذ �لبد�يات. وجتلى ذلك يف �ملقاطع �لتي 

�قتب�شها من �أغاين �أمه )حمدة( يف بد�يات مغادرته 
�لوطن.

ويف �ملحور �لثالث �ملعنون )�نتفا�شة �لن�ص( 
يقف د. �إبر�هيم خليل على ق�شائد خمطوطته 

)�إيقونات �حلجارة( �لتي تناثرت ق�شائدها بني 
جماميعه �ل�شعرية �لأخرى،حيث يرى �إن هذه 

�لق�شائد تخت�شر �لطريق على �لقارئ لأنها متثل 
فاحتة لنتفا�شة �حلجارة،�إذ ميكن بهذه �لفاحتة 

�أن يتعرف �إىل منوذج )�لنتفا�شة( �لذي هو 
�شفاف بطبيعته كال�شومر، وحارق كالنعناع، ولذع 

كالزعرت.
كما ي�شري �لباحث �إىل هاج�ص �لقي�شي يف �لإحلاح 

على �لنموذج �لفل�شطيني �إحلاحا �شديد�،فهو 
تارة )�شليم �ل�شجري(،وطور� طفل من �أطفال 
�ملنظمة،ويف طور �آخر هو �لطفل �لأمري،لكنه 

�أمري على �ملقالع،وقد غلب على ق�شيدته )�أمري 
�ملقالع( �لطابع �لرمزي وجتاوز �لنموذج 

�ملحدود �إىل منوذج مطلق يخت�شر �لكرثة يف 
�لو�حد،و�ملو�شوعي يف �لذ�تي 

ويف �لق�شم �لثاين �ملعنون )�شرية يف دو�وين 
وكتب( توقف �لباحث عند دو�وين �لقي�شي )جمنون 

عب�ص( و)عائلة �مل�شاة(و)�شتات �لو�حد(من خالل 
�ملقالت �لتي ن�شرها كمقدمات لدو�وينه، �أو �لتي 

تناولت منجزه �لإبد�عي يف �لعديد من �ملهرجانات 
و�ملنا�شبات �لثقافية، كما در�ص ديو�نه )ر�ية يف 

�لريح(�ل�شادر عام 1968،و�أ�شار د0 �إبر�هيم خليل 
�إىل ��شتيعاب �ل�شاعر لألم و�أحا�شي�ص �ل�شعب 
�لفل�شطيني يف �ملنفى، و�ن �حلزن هو حمور 

�هتمام �ل�شاعر و�لقطب �لذي تدور عليه �إ�شعاره 

�ملوؤثرة.
كما ��شتعر�ص غربة �ل�شاعر ومتثلها من خالل هذه 
�ملجموعة،كما بني تطور �لقي�شي �ل�شعري، بعد �أن 

وعى دور �لكلمة يف �لن�شال �لفل�شطيني، و�أ�شار 
�إىل حالة �لت�شاوؤم و�حلزن �لتي ��شتغرقت معظم 

ق�شائد هذ� �لديو�ن.
  ويف ديو�نه )رياح عز �لدين �لق�شام( يو�شح �لناقد 

جتاوز �ل�شاعر لتجربته �لتي �بتد�أها يف دو�وينه 
�ل�شابقة،حيث �أ�شار �إىل ��شت�شر�ف 

�لقي�شي يف هذ� �لديو�ن لبعاد �لق�شيدة 
�لدر�مية �لتي تتعدد فيها �لأ�شو�ت 

وتت�شابك �ملو�قف وتت�شع �لروؤية �إىل �أن 
تطبق باإطر�فها لأعلى حو�ف �لعامل،كما 

بني تغلغل �لغنائية يف كتابة �لقي�شي 
للم�شرحية �لتي لتنبع من ظهور �شوت 

�ل�شاعر فقط، و�إمنا من خالل �ل�شور 
�ل�شعرية �ملتميزة �لتي ترتفع بال�شعر عن 

م�شتوى �للغة �لنرثية �ملنا�شبة للكتابة.
ويف ديو�نه )ناي على �أيامنا( توقف 
د. �إبر�هيم خليل عند جتربة �لقي�شي 

�جلديدة، و�ن�شحابه من �خلارج نحو 
�لوطن،وتعبريه عن حالة �لتفجع 

�لتي فر�شتها �لظروف �لر�هنة لق�شية 
فل�شطني،حيث جلا �ل�شاعر لن يرتد 
�إىل ذ�ته،ووجد يف �لرت�ث �ل�شويف 

و�ملفردة �ل�شوفية �شالته �ملن�شودة،�إذ 
يجد �لقارئ يف هذ� �لديو�ن تلك 

�ل�شفافية �لوجد�نية،وتلك �ملر�رة �لتي 
يتميز بها �شعر �لع�شق �لروحي منوها 
بتكر�ره ملفردة �لناي يف �أكرث من ن�ص 

�شعري،و��شتعماله لكلمات �ل�شفيف 
و�ل�شفيع و�لن�شيج و�ل�شتفادة من 

جر�ص �حلروف و�لأ�شو�ت يف �إيقاعاتها 
�ملو�شيقية �ملتناغمة.

كما در�ص �لباحث ب�شورة خمت�شرة 

دو�وينه �لأخرى )جمنون عب�ص( و )عائلة �مل�شاة( 
و)�شتات �لو�حد(،وقدم يف خامتة �لكتاب ك�شافا 
توثيقا مهما ي�شم �لآر�ء و�لدر��شات �لتي ن�شرت 

حول جتربة �لقي�شي و�شريته �لذ�تية يف �ل�شحف 
و�لدوريات �لعربية.

يذكر �أن �لكتاب قد �شدر عن �ملوؤ�ش�شة �لعربية 
للدر��شات و�لن�شر يف بريوت ويقع يف )158(

�شفحة من �لقطع �ملتو�شط.

ال�ساعر والن�س للدكتور اإبراهيم خليل

كتاب يوثق تجربة شاعر الناي محمد القيسي
عر�س: عبد االأمري خليل مراد

�شدر موؤخر� كتاب �ملجلة �لعربية 
»تاريخ �لهايكو �لياباين« لل�شاعر 

�لياباين ريو يوت�شويا، وهي ترجمة 
جديدة للكاتب و�ملرتجم �ملغربي �شعيد 

بوكر�مي. يتكون �لكتاب من مقدمة 
و�حد ع�شر ف�شال.

ت�شمن �لكتاب بحثا يف �أ�شل م�شطلح 
�لهايكو بدء� بر�ئده با�شو وبو�شون 

يو�شا و�شيكي ما�شاوكا وكيو�شي 
تكاهاما و�يبريو نكت�شوكا و�شيكيتي 

هار� وهي�شاجو �شوجيتا و�شوجو 
تاكانو وكياكيو توميز� و�شول �ىل 

كو�نغانا. �أي منذ 1644 �ىل �شنة 
.1997

جاء يف مقدمته: يف �شنتي �جلامعية 
�لأوىل تعرفت على مناذج من �شعر 

�لهايكو �شمن ملف ن�شرته جملة �لأدب 
�ل�شيني �لتي كانت ت�شدر باللغة 

�لفرن�شية. ومنذ ذلك �لوقت ر�فقتني 
رغبة ملحة يف ترجمة منتخبات منه 
لكن �شاءت �ل�شدف �أن �أن�شرف �ىل 

ترجمة �أ�شياء �أخرى. �ىل �أن وقع بني 
يدي كتاب ريو يوت�شويا، فعادت �لرغبة 

من جديد ومل �أتعجل يف ترجمته بل 
�شاحبته �شنة كاملة بالقر�ءة و�لبحث 
فوجدت �أن ما كنت �أعتقده يف �لبد�ية 

�شهل �ملنال يف �لهايكو ما هو �إل 
�ملرئي من جبل �جلليد �لعائم. تت�شرت 

فل�شفة �لهايكو بني �لطبيعة و�لدقة 
�للغوية فبب�شع كلمات يختزل �لوجود. 
مقاطع �لهايكو �ل�شذرية تتق�شى �ملكان 
و�لزمان دفعة و�حدة تارة بهزل وتارة 

�أخرى بحكمة.
عندما بحثت عن �أ�شل كلمة هايكو 
�لتي تعني باليابانية طفل �لرماد. 

�زد�د عندي �لفتتان ووجدتني �أقر 
�أن يف �ل�شياء �ل�شغرية و�لب�شيطة 

توجد عظمة �لوجود. ول ميكن 
�لقول �أبد� �أن هوؤلء �ل�شعر�ء �لذين 

تعاقبو� على ريادته كانو� يلعبون �و 
يتالعبون باللفاظ لت�شلية �نف�شهم �و 
ت�شلية غريهم �ن �شعر �لهايكو فر�شه 

ت�شوري فل�شفي وجمايل �نطلق مع 
ر�ئد �لهايكو با�شو و��شتمر مع �آخرين 

كدميومة �لزمان متنقال بني �ل�شعر�ء 
�لقد�مى و�ملحدثني م�شتجيبا للظروف 
�ل�شو�شيوثقافية لكل �شاعر هايكو على 

حدة.
�لهايكو �شكل �شعري قدمي ظهر 

يف �ليابان منذ قرون، وهذ� 
�ل�شكل �لتقليدي له تاريخ طويل 

ون�شطت كتابته مع �ل�شاعر �ملرموق 
با�شو«1644-1694« و بو�شون 
»1716-1783«. » وهو »و�شف 

للطبيعة« �أو »ر�شم للحياة« ، ونحن 
مدينون له با�شم »�لهايكو« .

�لهايكو ق�شيدة �نبثقت من تقليد 
�شعري �آخر كان �شائد� وهو �لرينغا 
�لذي وظف �ملثال و�حلكمة و�لقول 

�ملاأثور،��شتغل �لهيكو على �حلو��ص 
�لو�قعية �لتي ت�شود �حلياة �ليومية، 

�أما �لتجريد و�لتعميم فهو مطلق 
�لغياب. تتمثل ميزته �لأ�شا�شية �أنه 

قول حلظة بلحظة يف زمان ومكان 
حمددين. كما �أنه �أي�شا تعبري عن 
�حلياة �ل�شريعة �لزو�ل. قد تبدو 

ق�شيدة �لهايكو �شهلة ومن �ل�شهل 
�لو�شول �إىل دللتها ولعل مرد ذلك 

يعود �إىل ب�شاطته �لظاهرة ، لكن عمقه 
�لفل�شفي و�جلمايل، يدل على عك�ص 

ذلك.
�مليزة �لثانية هي �لإيجاز يف �للغة. 

ينجز �لهايكو عادة ب 17 مقاطعا تكتب 
على ثالثة خطوط »5/7/5 مقطعا.«.

�مليزة �لثالثة �أنه يعتمد �جلملة �لناق�شة 
كما �حلياة فهي ل تظهر �أ�شر�رها 

�خلفية. جمل �إ�شمية يف �لغالب معززة 
مب�شدر وقليال ما جند جمال فعلية. 

�مليزة �لر�بعة توظيفه للحو��ص: 
�للم�ص و�لذوق و�ل�شمع و�ل�شم 
و�لب�شر. ت�شتخدم يف �لهايكو 

كادر�كات مادية من �لو�قع �مللمو�ص 
ولي�ص كا�شتدعاء�ت عقلية.

يوظف �لهايكو �ثنني �أو ثالثة، يف 
بع�ص �لأحيان، من هذه �حلو��ص 

يف ن�ص و�حد. يف بع�ص �حلالت 
يولد �لهايكو من ر�ئحة وينتقل �ىل 
مل�ص م�شدرها. و�أحيانا يجميع بني 

�حلو��ص كلها يف هايكو و�حد.

�مليزة �خلام�شة. يوظف �لهايكو �أي�شا 
حالت هزلية �لق�شد منها �ل�شخرية و 

بعث �لبت�شامة، ففي كثري من �لأحيان 
تتحول �ل�شر�مة يف �حلياة و�لدقة يف 

�لتفكري �ىل مو�قف م�شحكة.
ي�شتح�شر �لهايكو �لقدمي على �لعموم 

�لف�شول �لأربعة. يف بع�ص �لأحيان 
ب�شكل غام�ص ويف بع�ص �لحيان 

ب�شكل حمدد جد� لكنه مع ذلك لي�ص 
�شور� جمردة. �لهدف منه �أن يحيل 
على كثافة حلظة من �حلياة بكلمات 

قليلة جد�. مثل �لتقاط �شورة من 
�ملعي�ص �ليومي. �إح�شا�ص ب�شعادة 

ق�شرية. مظهر طبيعي مفاجئ، وم�شة 
من �لذ�كرة �للقريبة جد�. �أو �لقليل 
�لقليل من �أي �شيء يظهر يف مرمى 

�لب�شر. 
يف �لع�شر �حلديث �أ�شبح �لهايكو �أكرث 

حترر� من �لقيود و�أقرب �ىل �ل�شعر 
�لربي يف بعده �جلغر�يف و�لثقايف، 

حاول �شعر�وؤه �لهروب �ىل �حلل، 
من و�قع �غرت�بي زخم بالتناق�شات 

و�ل�شر�ع بني �لتقاليد و�حلد�ثة. غدت 
ق�شائد �لهايكو جت�شد �حلقيقة: لي�شت 
د�ئما جميلة. فوجدنا توظيفهم بكرثة 
لال�شتعارة و�لتج�شيد. �نها حماولت 

لإز�لة �ل�شور �لنمطية �لتي كان مطلق 
م�شدرها من �لطبيعة ول غري �لطبيعة ، 

ق�شائد �لهايكو �ملعا�شر �أحدثت قطيعة 
مع �لروح �لرومان�شية، م�شتندة بقوة 

�ىل �لأبعاد �لرمزية �أو �ل�شريالية �أو 
�لتجريدية. 

�أمتنى للقارئ �لعربي نزهة معرفية 
و�شعرية ثرية �شيكت�شف من خاللها 
روح وفل�شفة �ل�شعر �لياباين �ملرتع 

بالبحث عن �جلوهر يف �لطبيعة 
و�لن�شان.

عر�س: زينة الربيعي
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كتاب"كيف تفكر 
�إفريقيا؟"ملوؤلفه"و.�.�إبر�هام"، �شادر 

عن �لد�ر �لقومية للطباعة و�لن�شر 
بالقاهرة يف مئتني وع�شرين �شفحة من 
�لقطع �ملتو�شط، �شمن �شل�شلة مرتجمة 

حتمل عنو�ن"�خرتنا لك"، وهو من 
ترجمة وتعريب خريي حماد، وفيه 

يطرح �ملوؤلف ق�شايا �لد�خل �لإفريقي 
�لجتماعية و�لثقافية و�لفكرية، 

ب�شكل يعيد �كت�شاف �لقارة بعيون 
و��شعة مفتوحة، وعقل �أكرث �نفتاحًا، 
بعيدً� عن �أطماع �لدول �ل�شتعمارية 
ونظرتها �ملجملة لتلك �لقارة، جدير 

بالذكر �أن موؤلف �لكتاب �إفريقي 
�لأ�شل و�ملولد، فهو غاين �جلن�شية 

مولود يف عام 1934، تخرج يف ق�شم 
�لفل�شفة يف جامعة غانا عام 1957 
ثم �لتحق بجامعة"�أك�شفورد"حيث 

كان �أول �إفريقي يح�شل فيها على 
درجة"�لأ�شتاذية"يف �لفل�شفة، وقد 

عمل معيدً� باإحدى كلياتها، �إىل �أن عمل 
حمافظًا ملدر�شة �لدر��شات �ل�شرقية 

و�لإفريقية بجامعة لندن، و�أخريً� 
�أ�شتاذ� م�شاعدً� للفل�شفة يف جامعة غانا. 

اأهمية خا�سة 
يحتل هذ� �لكتاب يف مو�شوعه"كيف 

تفكر �إفريقيا؟"�أهمية خا�شة على 
�عتبار �أنه ميثل در��شة رفيعة 

للنو�حي �لعقلية و�لثقافية و�لفكرية 

يف �حل�شارة �لإفريقية �لقدمية، مع 
��شت�شفاف لتطلعات �إفريقيا يف هذه 
�ملجالت، و��شتجالء ملا يقوم به من 

�رتباطات بينها وبني �لنو�حي �ملماثلة 
لها يف ح�شار�ت �أوروبا من غربية 

ر�أ�شمالية �أو �شرقية ��شرت�كية، كما �أن 
�لكتاب يف �لوقت نف�شه ميثل در��شة 

مو�شوعية لبع�ص �مل�شائل �لتي ت�شغل 
�أذهان �لقادة �لإفريقيني ؛ كاجلامعة 
�لإفريقية، وعالقة �إفريقيا بال�شوق 

�لأوربية �مل�شرتكة، و�ل�شتقالل 
�لقت�شادي و��شتغالل �ملو�رد �لطبيعية 

و�ملعدنية، و�شيا�شة �حلياد �لإيجابي 
وعدم �لنحياز، و�لتكتالت �لإفريقية 

�لإقليمية، و�ل�شطهاد �لعن�شري، 

و�لتطلعات �لإيجابية �إىل غد م�شرق 
ز�هر، ولهذ� �لكتاب �أهمية مزدوجة 

ب ـ ؛ �لأوىل �أنه  ـ بح�شب ذكر �ملعرِّ
�شورة ذ�تية فكرية للجيل �لر�هن من 

�لإفريقيني �ملثقفني، و�لثانية �أنه �إ�شهام 
مهم للغاية يف حق هذ� �جليل يف 

م�شكالت �لثقافة و�لقومية و�ل�شيا�شات 
و�لأخالق، و�ل�شري مع �لتقدم 

�لجتماعي يف ع�شر ي�شوده �لتبدل 
�ل�شريع و�خلطري. 

جمتمع �لآكان 
ي�شتهل �ملوؤلف كتابه مبناق�شة ملفاهيم 

�لثقافة �لدقيقة، ويدعمها بال�شروح 
و�لأ�شانيد �مل�شهبة و�ملف�شلة عن جمتمع 

ي�شم �أكرب �جلماعات �للغوية و�أهمها 

يف غانا، وهو جمتمع"�لآكان"، �شارحًا 
نظر�ت هذ� �ملجتمع �إىل �حلياة، ويف 

هذ� �ل�شياق يرف�ص �ملوؤلف �أغلب ما 
تو�شلت �إليه �ل�شيدة"مايريوفيت�ص"يف 

كتاب لها عن قبائل �لآكان �لغانية، من 
نتائج ترتكز فيها على مقارنة مرفو�شة 

من وجهة نظره ؛ وهي مقارنة ربطت 
فيها تلك �ل�شيدة بني �أفكار �لآكان 
عن حق �مللوك �لإلهي و�أنظمتهم 

�لدينية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية 
�لتي يربطونها بتلك �لأفكار، وبني 

�لنو�حي �ملماثلة لها يف عهود م�شر 
�لقدمية �ملختلفة، حيث تو�شلت �إىل 

نتيجة ـ رف�شها �ملوؤلف �أي�شًا ـ تقول باأن 
�لآكانيني يرجعون باأفكارهم و�أنظمتهم 

وحتى تنظيماتهم �ل�شيا�شية و�لكثري 
من ثقافتهم �ملادية �إىل �مل�شريني 

�لقدماء، وهنا يوؤكد �ملوؤلف �أن هذ� 
�لدعاء يفتقر �إىل �لرب�هني �لتاريخية 

�ل�شحيحة، و�أن جمتمع �لآكان له 
جذوره �خلا�شة بعيدً� عن جمتمع 

�مل�شريني �لقدماء. 

منوذج املجتمع االإفريقي 
وحتت هذ� �لعنو�ن، تناول �ملوؤلف 

يف كتابه �أوجه �ل�شبه بني �لثقافات، 
مميزً� طر�ز �لثقافة �لإفريقية، وناحيتها 

�لفل�شفية و�لغيبية، وكذلك نظرتها 
�إىل �لإن�شان و�ملجتمع، ونظريتها 

يف �حلكم، �شو�ء بالن�شبة جلهازها 
�لق�شائي وتنظيمها �لع�شكري و�أدبها 

و�شننها �لأخالقية وحتى خو�رقها 
ونظرياتها، وباجلملة يعتقد"�أبر�هام 
�لإفريقي"�أن هناك طر�زً� من �لثقافة 

�لإفريقية و�أن هذ� �لطر�ز"جوهري"يف 
�إيحائه و�إلهامه، و�أن �لنظرة �جلوهرية 

لالإن�شان �لإفريقي، تكمن ور�ء هذ� 
�لطر�ز وتعرب عن نف�شها يف �لفن ويف 

قو�عد �ل�شلوك و�لأخالق و�لتقاليد 
�لدينية و�لأدبية، فلي�ص �هتمام 

�لإفريقي بثقافته منح�شرً� يف �لنو�حي 
�لتاريخية و�لأثرية كما يظن �لبع�ص، 
و�إمنا هو متجه نحو �لغد و�مل�شتقبل 

ب�شكل عقالين منظم، ويعرتف �لكاتب 
�أن �لأ�شاطري �ل�شعبية �لتي كانت 

تتلى على م�شامع �لأطفال يف �إفريقيا، 
ماأخوذة من �أ�شاطري �ل�شعوب �لأخرى، 

بحيث ل ميكن �لدعاء باأن م�شتويات 
�ل�شلوك �ملقبول و�ملثل �ملمكنة و�ملطامع 

�لتي تعر�شها تلك �لأ�شاطري هو مما 
يخ�ص �لأفارقة وحدهم دون غريهم، 

فثمة �رتباط جوهري ـ بح�شب ما يوؤكد 
�لكاتب ـ بني �لثقافات، حتكمه نظرة 

علمية للطبيعة �لإن�شانية. 

خرة  الذهب وال�سُ
ويف معر�ص ر�شده ملعاناة �لأفارقة 

يف تطوير �لغرب �ملتقدم، �أكد �ملوؤلف 
�أن �أوروبا ح�شلت من �لقارة �لإفريقية 

على مو�رد كثرية بينها �ملطاط 
و�لألياف و�لقهوة و�ل�شكر و�لزيوت 

و�لفو�كه و�لقطن، و�أن مناجم �لنحا�ص 
يف"كاتاجنا"بالكوجنو كان لها �لقول 

�لف�شل يف �حلرب �لكونية �لأوىل ـ 
�حلرب �لعاملية ـ حينما �شحنت مئات 
�لأطنان من هذ� �ملعدن �إىل بريطانيا 

وغريها من �لبالد لت�شتخدم يف 
�شناعة �لعتاد ويف �إنتاج خمتلف 

�أنو�ع �لأ�شلحة، و�أنه باعرت�ف �للورد 
�لأوروبي"برينهام"فاإن �ل�شناعات 
�لأوروبية ما كان لها �أن ت�شري قدمًا 

دون �لذهب �لناجت يف جنوب �إفريقيا، 
ويذكر �لكاتب �أن �لأوروبيني كانو� 

يح�شلون على �لذهب �إما من �ملناجم 
�أو من �لتجارة �ل�شاذة غري �ملتكافئة يف 
�إفريقيا، بحيث �شمنت �لقارة �لإفريقية 

لأوروبا �لر�شاميل �ل�شخمة �لتي 
مكنت �لثورة �ل�شناعية من �لظهور، 

ويلفت �لكاتب �لنظر �إىل جتارة �لرقيق 

نت �أرخ�ص يد عاملة  موؤكدً� �أنها �أمَّ
يف �لوجود لأوروبا، بينما فر�شت 

جميع �لدول �لتي ��شتعمرت مناطق 
يف �لقارة �لإفريقية على هذه �لقارة 

�أعمال �ل�شخرة ؛ فقد �أجرب �لرجال يف 
�لكمرون �لفرن�شي على �شق �شكك حديد 

ميدلند و�لعمل �شبعة �أ�شهر يف �ل�شنة 
بال مقابل، حتى �عرتفت �ل�شلطات 

باأن ن�شبة �لوفيات بني �لعمال ب�شبب 
هذ� �لعمل بلغت ثمانني يف �لألف، 

كما �عرتفت �أي�شًا باأنه مل يكن هناك 
�أكرث من طبيب و�حد لنحو �شتة �آلف 

�شخ�ص.

االأدب االإفريقي 
ويف حتليل م�شتفي�ص جلو�نب �لأدب 

�لإفريقي ومالحمه، تطرق �لكاتب 
�إىل �لق�شة و�لأ�شطورة و�ل�شعر 

و�لأمثال �ل�شعبية لدى �لأفارقة، وكيف 
�أن كل هذه �لآثار �ملكتوبة و�ملنقولة 

�شفاهة تنووقلت خارج �لقارة يف 
�أوروبا وغريها ؛ فذكر مثاًل �نت�شار 

ق�شة عن �لأرنب يف �إفريقيا �ل�شرقية 
ونيجرييا، و�أخرى عن �ل�شلحفاة 

يف نيجرييا ما لبثت �أن �نتقلت �إىل 
كوبا، وق�شة �أنان�شي �لعنكبوت 

يف غانا وليبرييا و�شري�ليون وقد 
�نتقلت �إىل جمايكا وغيانا �لهولندية، 

ومن ق�ش�ص �ملكر �لإن�شاين ذكر 
�ملوؤلف ق�شة"هانكا نيانا"عند قبائل 

�لزولو، وق�شة"بو"عند �لد�هوميني 
و"�ي�شو"و"�روميال"عند �ليوروبا، 

و"�لأمامفي"عند �لآكان، و�أو�شح 
�ملوؤلف �أن �لأمثال �ل�شعبية لدى 

�لأفارقة ت�شكل جزءً� كبريً� من ثقافتهم 
عن �لكون و�لنا�ص و�حلياة ؛ فعندما 

يطلقون تلك �لأمثال على �لأحمق مثاًل، 
يعك�شون مفاهيم بعينها ؛ فالآكانيون  
يقولون"عندما تتلو مثاًل على م�شامع 

�لأحمق، فعليك �أن ت�شرح له ما يعنيه"، 
و يقولون"�لأحمق فقط هو �لذي 

يحتاج �إىل من يف�شر له �ملثل"، وهو 
ما يعنيه �ملثل �لالتيني"�حلكيم تكفيه 

�لإ�شارة"، وملا كان �لأحمق ل يقوم 
باأعماله مفتوح �لأعني وعن ب�شرية، 

فقد عربو� عن ذلك قائلني"�لأحمق 
هو من يبيع له �لنا�ص"�لطماطم"�لتي 

ميلكها"، وينتهي �ملوؤلف �إىل �أن مالمح 
�لأدب �لإفريقي تعك�ص �حلكمة �لعملية 

و�خليالية لالأفارقة. 

بعث اإفريقيا 
ويف �لف�شل �لأخري من كتابه، و�لذي 

يحمل هذ� �لعنو�ن، �أثنى �لكاتب على ما 
و�شلت �إليه �إفريقيا من مالمح ل باأ�ص 
بها للتقدم �لعلمي و�حل�شاري بف�شل 

�لبعثات �لتب�شريية �مل�شيحية ـ على حد 
قوله ـ موؤكدً� �شرورة �أن يعلم �لأفارقة 

�أن �لوجود �لأوروبي يف �إفريقيا مل 
يكن فقط خلدمة �إفريقيا نف�شها، �إمنا 

خلدمة �أغر��شه �خلا�شة، ومن ثم وجب 
�لعرت�ف مبا �أ�شماه"�حلقيقة �لو�قعة"، 

وهي �أن بع�ص �مل�شكالت �لتي تو�جهها 
�إفريقيا �ليوم لي�شت �إل ثمر�ت لت�شالها 

باأوروبا، ذلك �لت�شال �لذي �فتقر ـ من 
وجهة �لنظر �لإفريقية ـ �إىل �لتخطيط 
و�لدر��شة، بل �إىل �لقو�عد و�ملباديء 

�لتي بدونها �ندفعت �أوروبا جللب 
�لآر�ء �لعن�شرية للقارة �لإفريقية، ثم 

ي�شع �لكاتب مالمح در��شته �لإفريقية 
لبعث �إفريقي جديد ؛ فيقرر �شرورة 

�لتوزيع �لعادل لالأر��شي �ململوكة 
و�ملزروعة، و�أهمية �لنهو�ص بثورة 

زر�عية و�شناعية �أكرب، مع �لحتفاظ 
بالر�شاميل �لإفريقية بعيدً� عن �أيدي 

�لدخالء من غري �لأفارقة، موؤكدً� �أن دور 
�ملثقفني يف مثل هذه �لتطلعات دقيق 

كل �لدقة، خا�شة يف ظل �لتطلع �لد�ئم 
لتحقيق وحدة �إفريقية من�شودة. 

كتاب "كيف تفكر إفريقيا؟" .. يستكشف 
أيديولوجيا القارة السوداء بعيون مفتوحة

عر�س : اوراق

قدم درا�سة رفيعة للنواحي العقلية والثقافية والفكرية يف احل�سارة 
االإفريقية القدمية: 

عن د�ر �لرو�د يف بغد�د �شدر كتاب 
عنو�نه )�لعالقات �لدولية( در��شة 

حتليلية يف �ل�شول و�لن�شاأة و 
�لتاريخ و�لنظريات( للباحث �ل�شتاذ 

�مل�شاعد �لدكتور علي عودة �لعقابي 
�ملتخ�ش�ص يف �لعالقات �لدولية 

و�ل�شيا�شية �خلارجية، يتاألف �لكتاب 
من بابني در�ص يف �لباب �لول 

ثمانية ف�شول ويف �لثاين �شبعة 
ف�شول، كتب �لدكتور �لعقابي يف 

مقدمة �لكتاب:
�ن در��شتنا للعالقات �لدولية 

ت�شتهدف �لتو�شل �ىل حتليل دقيق 
حلقائق �لو�شع �لدويل �لذي ميتاز 
عادًةًًً بالديناميكية �ل�شريعة، وذلك 

من خالل معرفة طبيعة �لقوى  
�لتي تتحكم يف ت�شكيل �لجتاهات 

�ل�شيا�شية للدول �ز�ء بع�شها وحتديد 
�لكيفية �لتي تتفاعل بها �لقوى 

و�لإملام مبختلف �لتاأثري�ت وردود 
�لفعل �لتي ترتكها على �و�شاع 

�ملجتمع �لدويل �ص7، ففي �لف�شل 
�لول �لذي �عطاه عنو�ن  �ملناهج 

�لنظرية يف �لعالقات �لدولية 
وق�شمه على مبحثني: �لول در�ص 
�لباحث فيه )�ملناهج �لتقليدية يف 

�لعالقات �لدولية( ويف �لثاين در�ص 
)�ملناهج �ملعا�شرة يف �لعالقات 

�لدولية(، فيقول يف �لول: )وتندرج 
حتت جمموعة �ملناهج �لآتية: 

�ملنهج �لتاريخي و�ملنهج �لقانوين 
و�ملنهج �لو�قعي و�ملنهج �لذي 

يركز على فكرة �مل�شالح �لقومية 
و�ملنهج �ملثايل( �ص13، ويبد�أ 

�لباحث �لدكتور �لعقابي ب�شرح كل 

منهج مو�شحًا تاأثريه يف �لعالقات 
�لدولية، �ما �لبحث �لثاين فيدر�ص 

فيه �ملوؤلف �ملناهج �ملعا�شرة يف 
در��شة �لعالقات �لدولية �ذ حتتوي 

على: )�ملنهج �لقائم على حتليل 
�لنظام �ل�شيا�شي �لدويل مكوناته 

�لفرعية و�ملنهج �لقائم على ��شا�ص 
�لتو�زن ومن ثم �ملنهج �لقائم على 
��شا�ص نظرية �تخاذ �لقر�ر�ت يف 

�ل�شيا�شة �خلارجية، و�ملنهج �لقائم 
على ��شا�ص نظرية �ملباريات، ويبد�أ 

�أي�شا ب�شرح كل منهج، �أما �لف�شل 
�لثاين فكان �لتعريف مباهية 

�لعالقات �لدولية ومد�ر�شها، فيقول 
يف �ص29 وهو ي�شرح مد�ر�ص 

�لعالقات �ل�شيا�شية �لدولية: �إن 
�ملذهب �ملارك�شي وبال�شتناد �إىل 

�لأفكار �لتي طرحها كارل مارك�ص، 
فريدريك �جنلز وفالدميري �يليج 

لينني، تتلخ�ص يف كون: )�إن �لتاأريخ 
�لب�شري منذ �لبدء �إىل �ألآن هو تاريخ 

�شر�ع �لطبقات وباأن �لعامل �ملادي 
�ملحدد لذلك هو ��شلوب �لنتاج(، 

وي�شيف: )و�نطالقا من هذ� �لفهم 
�ملارك�شي ميكننا �لقول بان �لعالقات 

�لدولية هي عالقات ت�شتند �ىل 
�ل�شر�ع �لطبقي �ملحرك للتاريخ( 

�ص29، �أما �لف�شل �لثالث فخ�ش�شه 
�لباحث �إىل ن�شاأة �لعالقات �ل�شيا�شية 

�لدولية وتطورها-�لع�شور �لقدمية 
و�لو�شطى ومن ثم يدر�ص يف �لف�شل 

�لر�بع �لعالقات �ل�شيا�شية �لدولية 
يف ظل �حلرب �لباردة، بعدها در�ص 
�لعالقات �ل�شيا�شية �لدولية يف ظل 

�لوفاق �لدويل يف �لف�شل �ل�شاد�ص، 

وجاء دور )�لربي�شرتويكا( كي 
يدر�شها يف �لف�شل �ل�شابع وتاأثريها 

يف �لعالقات �ل�شيا�شية �لدولية، 
وحتدث �لباحث يف �لف�شل �لثامن 

عن �نهيار �ملنظومة �ل�شرت�كية 
و�نهيار �لحتاد �ل�شوفيتي و�ختالل 

�لتو�زن وهيمنة �لقطب �لأمريكي 
يف �لعالقات �ل�شيا�شية �لدولية، �أما 
�لباب �لثاين فقد در�ص فيه �لدكتور 

�لعقابي �لنظريات �ل�شيا�شية 
�لدولية �ذ ق�شم هذه �لنظريات �إىل 

نظرية �لقوة ونظرية تو�زن �لقوى 
ونظرية �لأمن �جلماعي يف �لعالقات 

�لدولية و�لنظريات �لإ�شرت�تيجية 
�ملعا�شرة يف �لعالقات �لدولية 

وظاهرة �ل�شر�ع �لدويل ونظريات 
�إد�رة �ل�شر�ع �لدويل ونظريات 
حل �ل�شر�ع �لدويل و�لنظريات 

�ل�شيا�شية يف �لظاهرة �ل�شتعمارية، 
در�ص �ملوؤلف هذه �لنظريات يف �لباب 

�لثاين من �لكتاب �لهام ويف ف�شوله 
�ملتبقية، و�لالفت للنظر للذي يقر�أ 

�لكتاب غز�رة �ملعلومات �ل�شيا�شية 
�حلديثة مع �شرح ر�ئع للمناهج 

و�لنظريات يف �لعالقات �لدولية، 
وكان بودي �أن �قر�أ يف نهاية �لكتاب 

منهجية مر�جع �لكتاب، �إذ �أن 
�لوثائق �أوًل ومن ثم �ملر�جع ولي�ص 

)�مل�شادر( بعدها �ملجالت و�لدوريات 
و�ملر�جع �لأجنبية... �أرى �أن كتاب 

�لدكتور علي عودة �لعقابي �شدر يف 
وقت مهم جدً� وعلى وز�رة �لتعليم 

�لعايل و�شع �لكتاب يف مناهج 
كليات �لعلوم �ل�شيا�شية و�لقانون يف 

جامعات �لقطر كافة.

العالقات الدولية - دراسة تحليلية 
في النشأة والتاريخ والنظريات

عر�س: اأوراق 
لقد كن�شت ريح نف�شي �لعاتية كل ما كان 
قائما �أمامي، ومل يعد يل من �نتماء ،�ل 
لهذه �لعربة �لبائ�شة �لتي �أم�شت رزقي 

وم�شكني و�شلو�ي، �أحيانًا �أهيم بها 
وحدي �و مع �مر�أة تخ�شع ملز�جي نحو 
مدينة مل �زرها من قبل، �و نحو �شحر�ء 

قريبة، هناك �قيم �أجمل طقو�شي، 
و�نقطع، مبا بني يدي، عما حويل،�نا 

�لن رجل حر، لدكان، ل زوج، ل�ولد، 
لم�شوؤوليات عائلة ولرو�بط باأحد 

،يل �خت يف �لبياع مل �زرها منذ ع�شر 
�شنني، و�خ يف �شارع فل�شطني، تركت 

�لتفكري فيه، ل�م ول�ب، عرفت �لزو�ج 
وحتررت منه مثلما حتررت من قوقعة 

�لفكار ،كنت �ريد �ن �خلق لنف�شي 
مبادئي �خلا�شة بي فاهتدي بها و�م�شي 

وفق هديها، لقد ��شتنزلت مبادئي 
وحددت خيار�تي، ومنذ وقت ل�دري �إن 
كان مع �لن�شاأة �لوىل �و بعدها بقليل �و 
بكثري، عرفت �ن لنف�شي بعدها �خلا�ص، 
بعد� غريبا م�شو�شا خمتلطا ،متاما كتلك 

موجة �لبحر �لتي �ر�دت �ن تهلكني ثم 

عطفت علي وكالريح كذلك .
 �لرو�ئي حنون جميد له �لعديد من 

�لرو�يات و�لق�ش�ص كان �خرها قبل هذه 
�لرو�ية  – �ملنعطف -  وميثل حنون 
جميد ، �حد �لوجوه �لدبية �ملعروفة 

يف �لثقافة �لعر�قية عرب �كرث من  �ربعة 

عقود، وي�شغل من�شب مدير »�ملو�شوعة 
�ل�شغرية » يف د�ر �ل�شوؤون �لثقافية 
وع�شو �ملكتب �لتنفيذي يف �لحتاد 

�لعام لالدباء و�لكتاب �لعر�قيني.
عن د�ر ف�شاء�ت للن�شر و�لتوزيع يف 
عمان �لردن  �شدرت رو�ية  » مملكة 

�لبيت �ل�شعيد » وهي من �حلجم 
�ملتو�شط ب242�شفحة.

�شمن �لف�شل �حلادي و�لع�شرين وهو 
بعنو�ن – يوم من دم – على �شرير 

نومها، وقبل �ن يدخل يف �شميم متعته، 
�عر�ص �شالح عن �ل�شورة �ل�شاحرة 

�لتي نفذت �ليه، �غم�ص عينيه عن بهائها 
�ملتجلي و�إ�شعاعها �ملرت�دف �لخاذ،�شعر 

بان من �خليانة �ن يتوقف عندها 
و�مللكة بني يديه، م�شى يتوغل يف 

مده�شات ملكته �ملائجة حتته، حتى �ذ� 
��شتحوذت عليه و�ن�شاب فيها و�ن�شابت 

فيه، وغمرته ر�حة من ي�شبح على 
نهار جميل، قبلها على غرة جبينها قبلة 

�شكر،ومدح مرونتها �لهائلة وقدرتها 
على ��شتدعاء �أق�شى طاقته ودخل يف 

�خليال.

حنون مجيد في مملكة البيت السعيد
ي��وم من  دم
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�نطالقًا من �أن عملة �لدولة ونقودها هي مر�آة 
تعك�ص �لكثري من �حلقائق و�ملعلومات ذ�ت 

�ل�شلة بالنظام و�لفرتة �لتاريخية �ملعا�شرة 
لها ، ولأن �لنقود تعترب وثائق مهمة يف 

�لع�شور �لإ�شالمية ، كانت �لفكرة يف �شدور 
كتاب " �لنقود �لإ�شالمية منذ بد�ية  �لقرن 

�ل�شاد�ص وحتى نهاية �لقرن �لتا�شع �لهجري 
عميد  ـ  �لنربو�ي  حممد  ر�أفت  " للدكتور 

كلية �لآثار بجامعة �لقاهرة �شابقًا و�أ�شتاذ 
�مل�شكوكات و�لآثار �لإ�شالمية ـ وهو كتاب 

جتاوزت �شفحاته �ملئتي �شفحة من �لقطع 
�ملتو�شط ، ويت�شمن ر�شومًا تو�شيحية 

للعبار�ت �ملكتوبة على �لنقود يف خمتلف 
�لع�شور �لإ�شالمية..  وتاأتي �أهمية هذ� 

�لكتاب لكونه من �لكتب غري �مل�شبوقة يف هذ� 
�ملجال ، خا�شة و�أنه لأول مرة يلقي �ل�شوء 

على نقود دول �شرق وغرب �لعامل �لإ�شالمي 
يف �لفرتة حمل �لدر��شة ، كما يو�شح باإيجاز 

�أنو�ع �لنقود يف كل دولة على حدة ، و�أهم 
�لتطور�ت �لتي طر�أت عليها ، وطرز هذه 

�لنقود مع كتاباتها وتف�شري�تها ، كا�شفًا عن 
�خللفيات �ل�شيا�شية و�لدينية و�لقت�شادية 

�ملو�كبة لتلك �لفرتة �لتي �شكت فيها ، وينق�شم 
�لكتاب �إىل مقدمة وبابني ، يخت�ص �أولهما 
بتناول نقود دول �شرق �لعامل �لإ�شالمي ، 

وي�شتمل على خم�شة ف�شول ، بينما يتناول 
ثانيهما نقود دول غرب �لعامل �لإ�شالمي ، 

ويتكون من �شتة ف�شول وفهر�ص يت�شمن �شتًا 
وثالثني لوحة متعلقة باأ�شكال �لنقود . 

اأهمية النقود 
ي�شتهل �ملوؤلف كتابه بتناول �أهمية �لنقود ، 

لي�ص فقط كو�شيلة لتد�ول �ل�شلع و�خلدمات 
، �إمنا كوثيقة �شاهدة على �أحد�ث تاريخية 
و�شيا�شية ؛ فلقد عربت �لنقود على �شبيل 

�ملثال ، عن مر�حل �ل�شر�ع بني " �لأمني " و " 
�ملاأمون " حول ولية �لعهد بعد وفاة و�لدهما 

نق�ص  ما  " ، وذلك من خالل  �لر�شيد  " هارون 
عليها من �ألقاب ؛ فعندما توىل �لأمني جاء 
��شم �ملاأمون على �لنقود م�شحوبًا بلقب " 

ويل عهد �مل�شلمني " بو�شفه وليًا للعهد بعد 
�أخيه ، ولكن عندما عزم �لأمني على �إق�شاء 

�ملاأمون من ولية �لعهد ، وجعلها لبنه " 
مو�شى " �لذي لقبه بـ " �لناطق باحلق " ، 

�شجل على �لنقود عبارة " مما �أمر به �لأمري 
�لناطق باحلق مو�شى �بن �أمري �ملوؤمنني " 

كاإعالن عن مبايعة �بنه بولية �لعهد بدًل من 
�شقيقه �ملاأمون ، ويف موقف تاريخي �آخر ، 

�أدرك " كافور �لإخ�شيدي " �لأهمية �ل�شيا�شية 
للنقود و�تخذ منها �شتارً� لإ�شفاء �ل�شرعية 
على حكمه �لذي مل يكن �شاحب �حلق فيه ، 

لعدم كونه من �أ�شرة �لإخ�شيد، ف�شرب دنانري 
با�شمه ليعلم �أنه حاكم �لبالد �لذي من حقه 
�أن ت�شدر �لنقود با�شمه . كما �أدرك �لثو�ر 

�أهمية �لنقود كاإحدى �شار�ت �مللك و�ل�شلطان 
، ومظهر من مظاهر �ل�شيادة ، فقامو� ب�شك 
�لنقود باأ�شمائهم و�شجلو� عليها �شعار�تهم 

ومبادئ ثور�تهم كدعاية لهم بني �لنا�ص ، 
مثل �لدر�هم �ل�شا�شانية �لتي �شكها زعيم 

�خلو�رج " قطري بن �لفجاءة " و " عبد�لله 
بن حممد �لأ�شعث " و �لدر�هم �لعربية 

�ل�شا�شانية �لتي �شكها " عبد�لله بن �لزبري " 
خالل ثورته على �خلالفة �لأموية ، وكذلك 
نقود �لثورة �لعبا�شية �لتي حمل لو�ئها " 

�أبو م�شلم �خلر��شاين " ، وقد حملت �لنقود 
�لعربية مالمح �لعقيدة �لإ�شالمية و�ملذ�هب 

�لتي �عتنقها �أ�شحابها ، مثل نقود دولة " 
بني ر�شول " يف �ليمن ، ونقود �ل�شلطان 

�ملغويل " �أوجلاتيو " �أثناء �عتناقه �ملذهب 
�ل�شني قبل حتوله للمذهب �ل�شيعي ، ونقود 
�بنه �ل�شلطان " �أبو �شعيد بهادرخان " �لذي 

�شكلها مبجرد توليه �حلكم ليعلن عودة �ملغول 
للمذهب �ل�شني مرة �أخرى . 

وزن النقود 
كما ك�شف �ملوؤلف يف كتابه ، عن �ملالمح 
�لقت�شادية �لتي عك�شتها عمالت �لدولة 
�لإ�شالمية ؛ حيث كان وزن �لعملة يعرب 

عن طبيعة �حلالة �لقت�شادية وقتها ، فكان 
�رتفاع �لوزن ونقاء �لعيار دلياًل على �لزدهار 
�لقت�شادي ، كما كان يف �لع�شرين �لطولوين 

و�لفاطمي ، بينما �نخفا�ص �لوزن عك�ص 
�لتدهور �لقت�شادي ، كما يف �لع�شرين 

�ململوكي و�جلرك�شي ، ومن �لطر�ئف �أن 
بع�ص �حلكام ��شطرو� ل�شتحد�ث نقود 

ورقية بدًل من �لعمالت �لف�شية و�لذهبية 
ب�شبب �شعوبة �لظروف �لقت�شادية يف 

بع�ص �لفرت�ت ، مثل فرتة حكم �حلاكم 
�ملغويل " �إريجن تورجي " �لذي �أطلق على 
�لعملة �لورقية ��شم " �إجلاو " وكانت عملة 
مربعة �ل�شكل كتب عليها باللغتني �ل�شينية 

و�لعربية ، كما عربت �لنقود عن كثري من 
مظاهر �حلياة �لجتماعية �لتي ت�شهدها 

�لدول ، مثل �لزو�ج و�مل�شاهرة بحيث كانت 
ت�شرب تخليدً� لتلك �ملنا�شبات ، وكانت 

تختلف عن �لنقود �لعادية �ملخ�ش�شة للتد�ول 
من حيث �لوزن و�لكتابات �مل�شجلة عليها 

، مثال �لدينار �ملوؤرخ بعام 455 هـ ويحمل 
�شورة �خلليفة �لعبا�شي " �لقائم باأمر �لله " 
و�ل�شلطان �ل�شلجوقي " طغرل بك " مبنا�شة 

زو�ج �لأخري من �بنة �لأول ، بل �إن هناك 
دنانري �أرَّخت حلالت مر�شية ، مثل دينار 

حمل ��شم �خلليفة �لعبا�شي " �مل�شت�شئ باأمر 
�لله " وكان عليه �أدعية مبنا�شبة مر�شه ، كما 
وجدت نقود توؤرخ لعقود �شلح ، مثل �لنقود 
�مل�شروبة با�شم كل من " �ل�شالح جنم �لدين 
�أيوب " حاكم م�شر و " �ل�شالح عماد �لدين 

�إ�شماعيل " حاكم دم�شق مبنا�شبة �ل�شلح 
بينهما . 

�سرق العامل االإ�سالمي 
وتطرق �ملوؤلف للحديث عن نقود دول �شرق 

�لعامل �لإ�شالمي ، بد�ية من نقود دولة " 
�ل�شالجقة " و�لتي �أرخت للدولة و�أحد�ثها 

�ل�شيا�شية ، ومتيزت نقودها �لذهبية بتنوع 
�لطرز �لزخرفية ، ووجود �إ�شد�ر�ت تذكارية 

من �شور وتو�ريخ ، كما كان لبع�ص نقود 
�ل�شالجقة خ�شو�شية مميزة ، مثل نقود 

دولة �شالجقة �لروم �لتي كتب عليها باخلط 
�لديو�ين ، ولوحظ فيها ندرة ت�شجيل حرف 

�لو�و وذلك لقلة خربة �لفنان �ل�شلجوقي 
بقو�عد �للغة �لعربية ، وينتقل �ملوؤلف للنقود 

�لأيوبية ، و�لتي تنوعت ما بني ذهبية 
وف�شية ونحا�شية وبرونزية بعد حدوث 

�أزمة �لذهب ، ب�شبب كرثة �لأحد�ث يف ختام 
�لع�شر �لفاطمي ، وتعد نقود �ملماليك �لبحرية 
من �أهم نقود دول �شرق �لعامل �لإ�شالمي �لتي 

عك�شت �أحد�ث هذ� �لع�شر ، وكان �أ�شهرها 
نقود " �شجرة �لدر " وكان �لدينار فيها يتميز 

بوجود د�ئرتني متو�زيتني حول كتابات 
مركز �لوجه و�لظهر ، ويالحظ �أن �شجرة �لدر 

مل تنق�ص ��شمها �شر�حة على �لنقود ، لكنها 
�شجلت �ألقابها �ملتعددة مثل " �مل�شتع�شمة 

 " و   ، �مل�شتع�شم  �لعبا�شي  للخليفة  " ن�شبة 
�ل�شاحلية " ن�شبة لزوجها �مللك �ل�شالح �أيوب 

، ثم " و�لدة �ملن�شور خليل " . 

نقود هوالكو
وتك�شف �شطور �لكتاب ، كيف �أن �لنقود 

�لإ�شالمية �أرخت لأحد�ث �شيا�شية مهمة ، 
منها �شقوط بغد�د على �أيدي �ملغول ؛ فعندما 

تويف �خلان �لأعظم " منكوقان " �أ�شبح 
هولكو �شاحب �ل�شيادة يف �إير�ن و�لعر�ق 

، بعد �أن جنح يف تاأ�شي�ص ملك م�شتقل له 
بهذه �لبالد ، وعرفت �أ�شرته با�شم �لأ�شرة " 
�لإيلخاتية " ، وقد عك�شت نقود هذه �لدولة 

�لت�شامح �لديني �أمام خمتلف �لأديان ـ بح�شب 
ما يذكر �ملوؤلف ـ فقد كان هولكو بوذيًا ، 

ورغم ذلك كان يحرتم �مل�شيحيني لأن زوجته 
كانت منهم ، وقد �شربت ثالثة �أنو�ع من 

�لنقود �لذهبية منها نوع باملو�شل يحمل �أحد 
وجهيها عبارة " ل �إله �إل �لله وحده ل �شريك 
له حممد �شلى �لله عليه و�شلم " ويف �لظهر 
كتب " قان �لأعظم خ د �أ و ن د عامل باد�شاه 
روي زمني من برت عظمته " ويف �لهام�ص 

كتب " حممد ر�شول �لله �أر�شله بالهدى ودين 
�حلق " ، وهناك طر�ز �آخر يحمل ��شم " 

�خلاقان �لأعظم و�بنه هولكو " ويف �لهام�ص 
�قتبا�ص قر�آين من �لآية رقم 26 من �شورة �آل 

عمر�ن و�لتي تتحدث عن نزع �مللك ، ويرى 

�ملوؤلف �أنه �ختيار مق�شود من هولكو لإذلل 
�مل�شلمني وتذكريهم بخ�شوعهم ل�شلطانه ، 
ويف �لنوع �لثاين من �لنقود وجدت عملة 

حتمل ��شم " هولكو " فقط دون ��شم �خلاقان 
�لأعظم ، كما ك�شف �ملوؤلف عن �لعديد من 

�لطرز �لأخرى للنقود يف تلك �لفرتة ، و�لتي 
تعك�ص �لو�شع �ملزري للدولة �لإ�شالمية 

�آنذ�ك . 

غرب العامل االإ�سالمي 
ويف ق�شم �آخر من �لكتاب ، يتناول �ملوؤلف 
�أنو�ع وطرز �لنقود �ملختلفة يف دول غرب 

�لعامل �لإ�شالمي ، بد�ية من نقود �ملر�بطني 
�لتي عك�شت بدورها �حلالة �ل�شيا�شية 

يف ع�شرهم ؛ حيث ظهرت �ألقاب �خلليفة 
�لعبا�شي على هذه �لنقود تعبريً� عن خ�شوع 

�ملر�بطني للخالفة �لعبا�شية ، وولئهم 
�ل�شيا�شي و�لروحي لها ، ثم ينتقل بنا �ملوؤلف 

�إىل نقود دولة �ملوحدين يف بالد �ملغرب ، وقد 
�شهدت طرزها تطورً� جديدً� من حيث �ل�شكل 
�لعام و�لكتابات ، وظهرت �لآية �لقر�آنية رقم 
163 من �شورة �لبقرة " و�إلهكم �إله و�حد " 
لأول مرة على �لنقود لت�شبح �شعارً� لدولة 

�ملوحدين ، وتعك�ص �أفكار ومبادئ " �ملهدي 

بن تومرت " ودعوته للتوحيد ، وتاأكيدً� على 
عالقة �لعملة بالنظام �ل�شيا�شي تطرق �ملوؤلف 

�إىل نقود دولة " بني حف�ص " �لتي عك�شت 
خ�شوعهم �ل�شيا�شي للدولة �ملوحدية يف فرتة 

من �لفرت�ت ؛ فنق�ص عليها ن�شو�ص تو�شح 
�عتناق حكام �حلف�شيني ملبادئ �بن تومرت 

و�لتز�مًا بتعاليمه ومذهبه يف �لتوحيد .

بني زيان
ويختتم �لكاتب بالنتقال �إىل نقود " بني 

زيان " يف جبل " زناتة " و�لتي �شربت 
على طر�ز �لنقود �حلف�شية من حيث 

�ل�شكل و�لكتابات ، مع حذف عبارة " 
�ملهدي �إمام �لأمة " ليو�شع حملها عبارة 

��شتقالل  على  " تاأكيدً�  �لله  كالم  " �لقر�آن 
دولة بني زيان عن عقيدة �بن تومرت ، 
وعندما �شعفت هذه �لدولة وز�د �لنفوذ 

�لعثماين يف �شمال �إفريقيا ، �شرب حكام 
بني زيان عمالت با�شم �ل�شلطان �لعثماين 

ذلك  جانب  " و�إىل  �لقانوين  " �شليمان 
��شتملت نقودهم على بع�ص �لعبار�ت 

�لدعائية للحكام و�ل�شالطني بالن�شر على 
�لأعد�ء ب�شبب كرثة �حلروب �لتي خا�شها 

حكام هذه �لدولة ، ويف �ملقابل عك�شت 

نقود �لدولة " �ملرينية " حالة �ل�شر�ع �لتي 
كانت �آنذ�ك ، فحذفت �لعبار�ت �لدينية 
�ملنقو�شة ، و�شجل بدًل منها �لقتبا�ص 

�لقر�آين " قل لن ي�شيبنا �إل ما كتب �لله لنا 
هو مولنا وعلى �لله فليتوكل �ملوؤمنون قل 

هل ترب�شون " .  وبعد ، يعد هذ� �لكتاب 
وثيقة مهمة ملن يهتم بدر��شة تاريخ �لدول 

�لإ�شالمية �ملتعاقبة و�لوقوف على �أحو�لها 
�لقت�شادية و�ل�شيا�شية و�لجتماعية ، على 
�عتبار �أن �لعمالت هي �أحدى �لقر�ئن �لتي 

توؤرخ لتلك �لفرت�ت عرب �لتاريخ �لعربي 
و�لإ�شالمي.

"النقود اإلسالمية" وثيقة ألحداث 
وشخصيات تاريخية عبر العصور

كتاب يوؤرخ للدولة االإ�سالمية من خالل عمالتها:

عر�س: �سفاء عزب

تاأتي اأهمية هذا الكتاب لكونه   عر�س : اوراق
من الكتب غري امل�سبوقة يف 

هذا املجال ، خا�سة واأنه الأول 
مرة يلقي ال�سوء على نقود دول 

�سرق وغرب العامل االإ�سالمي 
يف الفرتة حمل الدرا�سة ، كما 

يو�سح باإيجاز اأنواع النقود يف كل 
دولة على حدة ، واأهم التطورات 

التي طراأت عليها ، وطرز هذه 
النقود مع كتاباتها وتف�سرياتها 
، كا�سفًا عن اخللفيات ال�سيا�سية 

والدينية واالقت�سادية املواكبة 
لتلك الفرتة التي �سكت فيها 

، وينق�سم الكتاب اإىل مقدمة 
وبابني ، يخت�س اأولهما بتناول 

نقود دول �سرق العامل االإ�سالمي 
، وي�ستمل على خم�سة ف�سول ، 
بينما يتناول ثانيهما نقود دول 
غرب العامل االإ�سالمي ، ويتكون 
من �ستة ف�سول وفهر�س يت�سمن 

�ستًا وثالثني لوحة متعلقة 
باأ�سكال النقود . 

يف كتاب �شادر عن �لد�ر �لعربية للعلوم 
» نا�شرون » بالتعاون مع مركز �لتعريب 

و�لربجمة بلبنان ، مت تقدمي �لن�شخة �لعربية 
 Michell a Biography « من كتاب

للكاتبة �لأمريكية » ليز� ماندي » ، من ترجمة 
ح�ّشان �لب�شتاين ، وهو كتاب تفت�ص فيه 

موؤلفته يف �ل�شرية �لذ�تية لزوجة �لرئي�ص 
�لأمريكي بار�ك �أوباما من خالل حماور�ت 

خا�شة جدً� مع » مي�شال » نف�شها ، بالإ�شافة �إىل 
حماور�ت �أخرى مع ما يقرب من مئة �شخ�شية 

حميطة بالأ�شرة �حلاكمة يف �أمريكا ..

 ا�سرة باراك اأوباما
 جدير بالذكر �أن �لكتاب �شدر يف �ثناع�شر 

ف�شاًل ، وموؤلفته ليز� ماندي تعمل كاتبة 
منت�شبة لفريق عمل و��شنطن بو�شت حيث 

قامت لأكرث من ع�شر �شنو�ت بتغطية ق�شايا 
�شيا�شية وثقافية ، كما �نها م�شاهمة منتظمة يف 

جملة �شاليت �ل�شادرة على �لإنرتنت وت�شارك 
يف برناجمها �لن�شائي » �أك�ص �أك�ص فاكرت » . 

ال�سيدة �سكوى
تر�شم كاتبة �ملقالت يف �لو��شنطن بو�شت ليز� 

ماندي لوحة موحية ومف�شلة ، ت�شعنا و�شط 
�حلياة �لزوجية للزوجني �لأكرث ديناميكية يف 

عامل �ل�شيا�شة �ليوم ، مربزة كيف يتمم �أحدهما 
�لآخر : مي�شال �ملنظمة �إىل حد كبري ، �ملهّولة 
�أحيانًا ، و�لإن�شانة �لعملية �لتي ت�شع قو�ئم 

؛ بار�ك �ل�شيا�شي �لفاتن و�ملتاأمل يف ذ�ته 
�لذي ل يلتقط جو�ربه بل ينا�شل يف �شبيل 
�لعال ، وعلى غر�ر �لعديد من �لأزو�ج �لذين 

لديهم مهنتان وطفالن ، �شهدت عالقتهما بع�ص 
�لتوتر�ت �أحيانًا ، وكان عليه �إقناعها بدعم 

�رتقائه �شّلم �ل�شيا�شة . ول ميكنك لومها على 
�ل�شعور بالندم من حني لآخر ب�شبب هذ� �لأمر : 

ففي حملته �لنتخابية ، كانت مي�شال هي �لتي 
عاجلت ق�شمًا كبريً� من �شكوك �لناخبني باأوباما 
، و�أبرزتها �إحدى �ملجالت �ملحافظة على �لغالف 

حتت عنو�ن رئي�شي يقول » �ل�شيدة �شكوى » . 

ق�سة حياة 
وتقرر موؤلفة �لكتاب �أن ق�شة مي�شال �أوباما ، 

حتمل يف طياتها كل �لإجناز�ت غري �لعادية 
و�أمل �أمريكا �مل�شتمر يف مرحلة ما بعد �حلقوق 

�ملدنية ؛ فقد ن�شاأت يف �جلزء �جلنوبي من 
�شيكاغو ، وهي �بنة عامل يف �ملدينة و�أم 

مالزمة للمنزل يف حّي هّزه �نتقال �لبي�ص 
منه .. قبل طلبها لالنت�شاب �إىل برين�شتون 
و�شط جدل غا�شب حول �لتد�بري �ملو�فقة 
، و�رتادت كلية �حلقوق يف هارفارد حيث 

�شعرت بارتياح �أكرب لقيامها باأعمال خريية 
ل�شالح �لفقر�ء ، ولي�ص �ل�شعي ور�ء �جلو�ئز 
كاأقر�نها ، �أ�شبحت حمامية �شركات ، وتخلت 

من ثم عن هذه �ملهنة لتتوىل مهمة تدريب قادة 
�ملجتمع .. لكل هذ� تعد مي�شال �أوباما منوذجًا 
لمر�أة مكافحة على �مل�شتوى �ل�شخ�شي وعلى 

�مل�شتوى �لأ�شري و�لزوجي ، بحيث متكنت من 
مو��شلة م�شو�ر �لكفاح �لعائلي مع زوجها حتى 

�رتقى ل�شلم �ل�شيا�شة �ل�شعب ، و�رتقت هي 
�إىل �شلم �ملجد �ل�شخ�شي ك�شيدة �أوىل للمجتمع 

�لأمريكي . 

ظروف امليالد 
وتذكر �ملوؤلفة يف كتابها �لكثري عن ظروف 

ولدة » مي�شال » ون�شاأتها ، وكان مما ذكرته 
�أن ولدة مي�شال جاءت بعد ثالثة �أيام فقط من 
ح�شول » فر�يزر روبين�شون » و�لدها �ل�شاب 

ذي �لثمانية وع�شرين عامًا ، على عمل حكومي 
يف م�شلحة �ملياه مبدينة �شيكاغو ، كعامل يف 

حمطة �ملياه هناك ، حيث كان عليه �لقيام بكن�ص 
�لأر�ص و�ملمر�ت وم�شحها وفركها ، وتلميع 

�ل�شنابري ، وتنظيف �ملر�حي�ص ، و�إفر�غ 
�شالت �ملهمالت ، و�لتقاط �لقمامة ، وحتميل 

�لب�شائع ، و�إفر�غ �ل�شاحنات ، وتنظيف �ملو�د 
�لكيميائية �ملن�شكبة على �لأر�ص ، وتذكر �ملوؤلفة 

�أن �لتمييز �لعن�شري �لوظيفي يف ذلك �لوقت 
) يناير 1964 ( كان �إجر�ء متبعًا ب�شكل غري 

ملحوظ ، بحيث كان ميكن ل�شاب �أمريكي من 
�أ�شول �أفريقية متخرج من �ملدر�شة �لثانوية 

�أن يت�شلم وظيفة �أ�شو�أ من تنظيف �ملر�حي�ص 
وقيادة عربة ذ�ت ر�فعتني �شوكيتني . يف 

ظل هذه �لظروف و�شعت » ماريان » زوجة 
روبي�شنون مولودتها » مي�شال لفون » بعد عام 

ون�شف من مولودها �لأول » كريغ » ، ولفون 
هو �ل�شم �لأول لو�لدة فر�يزر حيث كانت 

�أ�شرة روبين�شون حتب �إطالق �أ�شماء �لأ�شالف 
على �لأطفال ، وهو تقليد يوؤكد �أهمية �لعالقة 

و�ل�شلة �لعائلية . 

حملة اأوباما 
و�ألقت �ملوؤلفة �ل�شوء على �لدور �لكبري �لذي 

لعبته » مي�شال » يف حملة زوجها بار�ك �أوباما 

نحو كر�شي �لرئا�شة يف �أمريكا ؛ فاأو�شحت 
كيف �أن مهمتها يف تلك �حلملة متثلت يف 

�إ�شفاء �لطابع �لإن�شاين على زوجها ، وحمل 
�لنا�ص على فهمه » من هو بار�ك �أوباما �لرجل ، 
و�لو�لد ؟ » ، وكيف �أنها عندما تتكلم عنه ت�شفه 
بانه �شخ�ص عادي يحب �خلروج لتناول طعام 

�لع�شاء وم�شاهدة فيلم �شينمائي ، و�لعودة بعد 
ذلك لبنتيه �إىل �ملنزل . وكيف �أنها قالت عنه 

مثاًل يف » بوتي ـ مونتانا » حل�شد من �لنا�ص » 
لو �هتم ببلده مبقد�ر ن�شف �هتمامه بابنتيه 

، �شنكون باأف�شل حال » وقالت �أي�شًا ل�شحيفة 
�شيكاغو �شن تاميز« لقد ُربي يف منزل جدته 

، وجدته من كن�شا�ص ، وكان يتناول حلم 
�لطون مع �ملخلل ... �لحاديث نف�شها �لتي كنا 

نتناولها حول طاولة مطبخي ، كنا نتبادلها يف 
منزلها يف �مليالد .. ل�شنا منعزلني » ... وت�شري 

�ملوؤلفة �إىل بعد �آخر يف دور مي�شال بالن�شبة 
حلملة �أوباما ؛ فتذكر �أنه عندما كان �لبع�ص 

يهاجمون �أوباما كونه منتميًا �إىل �لنخبة 
�ملثقفة ، كانت هي ترد باحلديث عن جذورها 

�لتي تعود للطبقة �لعاملة ، بل �إنها رددت مر�رً� 
وبوجه خال من �أي تعبري ل�شتيفن كولربت 

�أثناء ظهور لها يف برناجمه �لتليفزيوين 
متحدثة عن �أوباما » كان لديه �أربع مالعق » . 
على �أن �ملوؤلفة �أي�شًا تلقي �ل�شوء على بع�ص 
�لزّلت �لتي وقعت فيها مي�شال خالل �حلملة 

�لنتخابية لأوباما ، فاأ�شارت �إىل �أن مي�شال يف 
�إحدى �ملقابالت �شرحت باأن �بنتيها ل ترغبان 

بالبقاء معها يف �ل�شرير �شباحًا �إذ� كان بار�ك 
موجودً� ، لأنه » ي�شخر كثريً� وتكون ر�ئحته 

نتنة » !! . 

الفقر والفقراء 
وت�شري �ملوؤلفة يف م�شتهل �لف�شل �خلام�ص من 

كتابها �إىل طبيعة �لق�شايا �لعامة و�خلا�شة 
�لتي �شغلت وت�شغل مي�شال با�شتمر�ر ، خا�شة 

ق�شية �لفقر و�لفقر�ء ، وكيف �أنها كانت تهتم 
كثريً� بق�شايا �لعد�لة �لجتماعية ، و�كت�شاف 
�لأ�شخا�ص �لذين يهتمون مبثل تلك �لق�شايا ، 
كما تذكر �ملوؤلفة �أن مي�شال كانت تق�شي وقتها 

خالل �لفرتة �جلامعية مثاًل بالعمل مل�شلحة 
�لفقر�ء �لذين يو�جهون م�شكالت قانونية ـ 
باعتبارها قانونية تدر�ص يف كلية �حلقوق 

بجامعة هارفارد ـ وذلك بعد ح�شور مقرر�ت 
در��شية حول �ل�شر�ر و�لعقود ، وت�شري �ملوؤلفة 

�إىل �أن ذلك يتو�فق ون�شاأة مي�شال يف عائلة 
عانت �لكثري من �ل�شعاب على مد�ر مر�حل 

حياتها �لعامة و�خلا�شة ؛ فعلى حد قول �ملوؤلفة 
» لقد عا�ص �أ�شالفها على مدى �أجيال متعاقبة 

ق�شة عنو�نها �إ�شاءة �ملعاملة . لقد قامو� برحلة 
�شاقة عرب جماهيل �لعبودية قبل �لتحرر » . 

كره وافتتان 
ويجد �لقاريء يف �لف�شل �ل�شاد�ص من �لكتاب ، 

�لكثري من �لتفا�شيل �ملثرية حول جذور عالقة 
�لكره ثم �ل�شد�قة فاحلب و�لزو�ج بني مي�شال 

و�أوباما ؛ تذكر �ملوؤلفة مثاًل كيف �أنهما �لتقيا 
معًا للعمل يف موؤ�ش�شة » �شيديل �أو�شنت » حيث 

عملت مي�شال م�شت�شارة ومر�شدة لأوباما، 
فكانت جتمعهما �م�شيات يتناولن فيها �لطعام 

و�حلديث ، وتنقل �ملوؤلفة عن مي�شال ما يفيد 
باأنها قاومت لفرتة من �لزمن عرو�ص �أوباما 

لإقامة عالقة �شد�قة بينهما ، وذلك قبل �خلروج 
معه ... �إىل �أن تغريت �حلال وربطت بينهما 

عالقة حب ، بل �فتتان د�خل تلك �ملوؤ�ش�شة 
�لتي يعمالن بها ، حتى �شرحت » كار�غر » ـ 

�إحدى زميالتها يف �ملوؤ�ش�شة ـ باأنها عندما كانت 
تتوجه ملكتب مي�شال حو�يل �ل�شاعة �خلام�شة 
و�لن�شف م�شاًء ، كانت ترى بار�ك يف �ملكتب 

جال�شًا عند �إحدى �لزو�يا ، ومي�شال جال�شة 
�أي�شًا ، و�لثنان مفتونان ببع�شهما �لبع�ص ، 
غافالن عما يدور حولهما ، ويتحدثان ؛ تقول 

كار�غر » با�شتطاعتي �لقول �إنه كان يتودد �إليها 
من خالل لغة �جل�شد » . 

بحث يف ال�سرية الذاتية ل�سيدة اأوباما االأوىل:

كتاب ميشال أوباما لألمريكية ليزا ماندي.. 
ي�ستطلع اأ�سرارا منزلية على اأعتاب البيت احلاكم يف اأمريكا
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كنوز المدى

يعد هذ� �لكتاب �أهم كتب   �لتوحيدي 
يف �لأدب و�للغة و�شوؤون 

�لفكر،و�لكتاب عبارة عن م�شامر�ت 
حدثت نتيجة لقاء�ت مت�شلة جرت يف 

منزل �لوزير �بو عبد �لله �لعار�ص 
كان جنمها �لتوحيدي و�شديقه �لذي 

قدمه للوزير �أبو �لوفاء �ملهند�ص وهو 
�أحد �ئمة �لفكر �لهند�شي يف ع�شره  

و�شديق �لوزير �حل�شني بن �أجمد بن 
�شعد�ن وزير �شم�شام �لدولة �لبويهي 

�شنة 373 للهجرة.
�حاديث �لمتاع و�ملوؤ�ن�شة  �متدت 

لثمان وثالثني ليلة ويف كل ليلة ينطلق 
�شوؤ�ل من �لوزير �بن �شعد�ن وتت�شعب 
�لجوبة وتت�شابك ويجمعها �بو حيان 
برو�ئعه �لبيانية وتختم �لليلة مبلحة 

ود�ع 
 يف �لليلة �لوىل جرى �حلديث حول 
متعة �حلديث �جليد ويف �ن �لإن�شان 

يحفل باحلديث   �ملمتع ويقول 
باحلو�ر  �لذي ينقح �لروح وميتع 

�ل�شمع �أما �ملو�شوعات �لعار�شة 
فتعريفات لغوية تفرق بني م�شطلحي  

)قدمي( و)عتيق( ثم تناول �أبو حّيان 
معاين كلمات : حادث – حديث – 

حمدث ثم ختمت �لليلة مبلحة �لود�ع 
هكذ� ت�شتمر �لليايل و�أ�شئلتها 

وحو�ر�تها ففي �لثانية يجري �حلو�ر 
عن �شخ�شيات مهمة يف �لفكر و�لأدب 
منهم �بن زرعة و�بن �ل�شمح  ويحيى 
بن عدي و�شو�هم ، وملخ�ص ما قاله 

بعد نقدهم   �نهم متفقون على �أن 
�لنف�ص  جوهر خالد وقال يف علم 

�لطب �نه و�شط بني �ل�شو�ب و�خلطاأ 
ويف �حلياة �أنها و�شط بني �ل�شالمة 

و�لعطب . 
ويف �لليلة �لثالثة كان �حلديث عن 
بع�ص رجال �ل�شوء، ويف �لر�بعة 
كان �حلديث عن �لوزير �بن عباد 

فقال عنه �نه حمب للثناء �ىل درجة 
�لإ�شر�ف وهو مزيج من عقل وحمق 
كما ذكر عدد من �ملتقدمني يف �أبو�ب 

علمهم  مثل �خلليل يف �لعرو�ص و�بو 
عمرو بن �لعالء يف �للغة و�ل�شكايف 
يف �ملو�زنة و�بن جرير يف �لتف�شري 

،و�شرى �حلديث يف �شائر �لليايل 
على هذ� �لنحو �لظريف من �حلو�ر 

و�نطالق �ملعرفة وفروعها ومنها 
خ�شائ�ص �لأمم و�ملقارنة بني نفع 

علم �حل�شاب و�للغة �لبالغية و�ملنطق 
�لأر�شطي وخ�شائ�ص �حليو�ن 

وحديث  عن �لروح و�لنف�ص و�لعقل 
و�جلنون و�جلرب و�لختيار و�ل�شفات 

�خللقية وبحوث يف �للغة وجمموعة 
نو�در وطر�ئف، ثم يختتم �لكتاب 

بر�شالتني وجههما �بو حيان للوزير 
و�ىل �بي �لوفاء �ملهند�ص م�شتغيثا 

�لفقره و�دقاعه. �أّلف �بو حّيان حو�يل 
�لع�شرين كتابا �شاع معظمها لدى 

�لور�قني �أو ب�شبب �لهمال �أو �لن�شبة 
�ىل غريه لكن �لكتب �لتي تو�تر 

�لرجوع �ليها وعرفت له لو�شوح 
��شلوبه وعدم جر�أة �أي كان على 

�شرقتها لذيوعها با�شم �لتوحيدي 
�ملغبون �أبد�، هي كتاب )�لهو�مل 

و�ل�شو�مل(  �لذي حققه  �أحمد �أمني 
و�ل�شيد �حمد �شقر �للذ�ن ن�شر� 

)�ل�شد�قة و�ل�شديق( و)�لب�شائر 
و�لذخائر( فيما ن�شر عبد �لرحمن 

بدوي كتابي )�ملقاب�شات( و)�لإ�شار�ت 
�لإلهية( فيما ن�شر �أحمد �أمني و�أحمد 

�لزين هذ� �لكتاب �لذي خل�شنا بع�ص 
معامله للقارئ �لكرمي.

اإلمتاع 
والمؤانسة
تأليف : أبو حيان التوحيدي

 مراجعة: باسم عبد الحميد حمودي

عن " د�ر �لفاروق " لال�شتثمار�ت �لثقافية 
بالقاهرة ، �شدرت �لطبعة �لعربية لكتاب " 
حلف �لناتو " ملوؤلفته جينيفر ميدكالف يف 

مئتني و�شبعني �شفحة من �لقطع �ملتو�شط ، 
وجاءت مادة �لكتاب يف �شتة ف�شول بخالف 

�ملقدمة و�خلامتة ، و�لكتاب ي�شتعر�ص 
�لأ�شباب ور�ء تاأ�شي�ص حلف �لناتو و�لدول 

�لتي يخدم �حللف م�شاحلها ، و�لأن�شطة 
�لتي قام بها هذ� �حللف فيما بعد �حلرب 
�لباردة ، �أي�شًا يلقي �لكتاب �ل�شوء على 

�لعديد من �لت�شاوؤلت �ملثارة حول �حللف ؛ 
خا�شة فيما يتعلق بتاأثري�ت �أحد�ث �حلادي 

ع�شر من �شبتمرب و�حلرب على �لإرهاب على 
�شيا�شة �لناتو ، وكذلك �لأ�شر�ر �خلا�شة 

ور�ء تكوين قوة �لردع �لتابعة للحلف ، وما 
�أثري ب�شاأن �لإجر�ء�ت �لوقائية وم�شتقبل 

�حللف ، وبالإ�شافة �إىل هذ� يت�شمن �لكتاب 
�لعديد من �ملعلومات و�مل�شادر  �لإ�شافية 

�ملهمة مثل م�شرد �مل�شطلحات و�شجل 
�لأحد�ث �لتاريخية و�خلر�ئط . جدير بالذكر 

�أن جينيفر ميدكالف م�شت�شارة �إعالمية 
يف �ل�شئون �خلا�شة بحلف �لناتو وجميع 

�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة . 

عالقات جامعة 
يف مقدمة �لكتاب ، �أ�شارت �ملوؤلفة �إىل �أن 

�لعالقة �حلالية �لتي جتمع بني �لدول �ملطلة 
على �ملحيط �لأطلنطي تتمثل يف هدفني 

��شرت�تيجيني هما : �شرورة حدوث تكامل 
�شيا�شي و�قت�شادي بني دول غرب �أوروبا 

بعد �حلرب �لعاملية �لثانية لتجنب �ملزيد من 
�ل�شر�ع ، ومن ثم تطبيق م�شروع " مار�شال 

" . و�أي�شًا �شرورة �لدفاع �مل�شرتك �شد خطر 
�لتهديد �لذي ميثله �لحتاد �ل�شوفيتي يف 

�أثناء فرتة �حلرب �لباردة �لتي ��شتمرت 
40 عامًا ، ومن ثم �إن�شاء منظمة حلف �شمال 
�لأطلنطي ) حلف �لناتو ( عام 1949 ؛ حيث 

تقرر �ملوؤلفة �أن هذين �لهدفني �ملهمني هما 
�لعن�شر�ن �للذ�ن قامت على �أ�شا�شهما �لعالقة 
بني دول �أوروبا �ملطلة على �ملحيط �لأطلنطي 

، و�أمريكا �ل�شمالية طبقًا لإدر�ك �أهمية 
�أوروبا بالن�شبة للوليات �ملتحدة �لأمريكية 

، و�قتناع �لأوروبيني ب�شرورة �ن�شمام 
�لوليات �ملتحدة لهذ� �حللف لرت�شيخ �لأمن 

و�ل�شتقر�ر يف �لقارة �لأوروبية . 

اأ�سل الناتو 
وحول �أ�شول حلف �لناتو ، ذكرت جينيفر 
، �أن هذ� �حللف ترجع �أ�شوله �إىل دي�شمرب 

من �لعام 1947 ، عندما علق وزير �خلارجية 
�لربيطاين " �إرن�شت فني " ب�شكل خا�ص يف 

حديثه مع وزير �خلارجية �لأمريكي " جورج 
مار�شال " ، قائاًل " �إن �لحتاد �ل�شوفيتي لن 

يتعاون مع �لغرب يف �مل�شتقبل ... �إن خال�ص 
�لغرب يعتمد على ت�شكيل �حتاد �شو�ء 

ب�شكل ر�شمي �أو غري ر�شمي بني دول �أوروبا 
�لغربية بالإ�شافة �إىل �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية ودول �لكومونولث �لربيطاين 
.. �إن مثل هذ� �حل�شد �ملعنوي و�ملادي 

�شيجعل هناك ثقة بني دول �لحتاد و�شيزيد 
من �حرت�مها لدى �لدول �لأخرى " ، وت�شري 

�ملوؤلفة �إىل �أنه مت تاأجيل �ملفاو�شات ب�شاأن 
تاأ�شي�ص هذ� �حللف رغم ��شت�شعار �لغربيني 

خطورة �ل�شرق عليهم ، وذلك خلوف 
�لوليات �ملتحدة من �لتورط يف �أي نوع 

من �أنو�ع �ل�شر�عات �لأوروبية م�شتقباًل ، 
لكنها تعود فتوؤكد �ن �ل�شغوط �لربيطانية 

و�لكندية على �أمريكا �نتهت بتوقيع معاهدة 

�حللف يف 4 �أبريل عام 1949 و�لتي �أ�شفرت 
عن ظهور حلف �لناتو كحلف ع�شكري ر�شمي 

ي�شري يف حالة �ل�شلم . 

اأدوار القوة الع�سكرية 
وكان من �لإ�شار�ت �ملهمة �لتي ذكرتها موؤلفة 

�لكتاب ، �أن تلك �مليزة �لن�شبية �لتي يتمتع 
بها �لناتو كتحالف ع�شكري ، مكنته من 

�ل�شتمر�ر حتى بعد �نتهاء �حلرب �لباردة 
، و�أن �أع�شاء �حللف ميكنهم �ل�شتعانة 

بخرب�ته �لع�شكرية حتى يف �ل�شر�عات �لتي 
ل يكون �حللف طرفًا فيها ، كما حدث على 
�شبيل �ملثال يف عملية " عا�شفة �ل�شحر�ء 

عندما  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  " بقيادة 
��شتفادت قو�ت �لتحالف �آنذ�ك من �لإمكانات 

و�لتنظيمات �لتي يتمتع بها �لناتو بطريقة 
دعمت من قدرة قو�ت �لتحالف على �إنهاء 

�ل�شر�ع ب�شكل حا�شم ؛ ومن ثم توؤكد �ملوؤلفة 
�أن حلف �لناتو يقوم بنوعني من �لأدو�ر 

؛ �لأول �لدور �لر�شمي �لذي يتم من خالله 
تنظيم �لعالقات �لأمنية بني �لدول �ملطلة 

على �حليط �لأطلنطي ، و�لثاين �لدور غري 
�لر�شمي �لذي يتم من خالله ت�شهيل عمليات 

�لتحالف �شو�ء �لتي تت�شمن �ع�شاء من 

�لناتو �أم ل . وهنا تقرر �ملوؤلفة �أن �خلوف 
من فقد�ن مز�يا �لقيام بهذين �لدورين ، يعد 

�أهم عامل من عو�مل بقاء هذ� �حللف . 

حرب العراق 
وحتت عنو�ن " معلومات مهمة عن حلف 

�لناتو " ذكرت �ملوؤلفة �أن حرب �لعر�ق عام 
2003 كانت مبثابة �لعا�شفة �لقوية �لتي 

هددت �لعالقات بني �لدول �ملطلة على �ملحيط 
�لأطلنطي ؛ حيث �أثارت هذه �حلرب �ملزيد 
من �لت�شاوؤلت حول جدوى ��شتمر�ر حلف 
�لناتو يف �مل�شتقبل ، بل �إنها �ثارت �لعديد 

من �لق�شايا �لتي �ختلف حولها �أع�شاء 
�حللف وت�شمل ��شتخد�م �لقوة �لع�شكرية يف 
مقابل ��شتخد�م �لطرق �لدبلوما�شية ، وت�شري 

�ملوؤلفة �إىل �أن �خلطابات �لتي متت كتابتها 
ب�شاأن �حلرب على �لعر�ق تثبت �أن �خلالف 
مل يكن بني �أمريكا و�أع�شاء �حللف كما كان 

يرتدد ، ولكنه خالف بني �أع�شاء �حللف ككل 
من �لدول �ملطلة على �ملحيط �لأطلنطي ؛ فقد 

قام قادة كل من جمهورية �لت�شيك و�لد�منارك 
و�ملجر و�إيطاليا وبولند� و�لربتغال 

و�أ�شبانيا وبريطانيا باإر�شال خطاب �إىل 
جريدة " وول �شرتيت " يو�شحون فيه 

دعمهم للوليات �ملتحدة دون �لت�شاور مع 
باقي �لدول �لأوروبية �لأخرى مثل فرن�شا 

و�أملانيا ، وبعد �أ�شبوع و�حد قامت جمموعة 
�أخرى من �لدول بنف�ص �لإجر�ء ، وهو يف 
ر�أي �ملوؤلفة ما يثبت �نق�شامات معقدة بني 

�أع�شاء �حللف فيما يخ�ص �حلرب على 
�لعر�ق . 

الناتو خارج االأطلنطي 
وتقرر موؤلفة �لكتاب ، �أن �أحد�ث �حلادي 

ع�شر من �شبتمر دفعت �إىل تغيري 
��شرت�تيجية حلف �لناتو جتاه �ل�شر�ع 

�لعاملي ؛ حيث مت �لتاأكيد على �حتمال 
وجود تهديد �أمني على حلف �لناتو من 

خارج �ملنطقة �لأورو�أطلنطية ، ومن ثم علت 
�لأ�شو�ت ب�شرورة �إ�شالح حلف �لناتو 

ليكون قادرً� على مو�جهة حتديات خارج 
نطاق �لأطلنطي ؛ فقد علق " كالو�ص نومان 
" يجب  قائاًل  �لناتو  حلف  م�شوؤويل  " �أحد 

�ن تبحث �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها عن 
و�شائل لإحياء حللف �لناتو جمددً� .... يجب 

�أن ي�شبح هذ� �حللف حلفًا عامليًا م�شتعدً� 
للدفاع عن م�شالح �لدول �لأع�شاء �أينما كانت 

�ملخاطر �لتي يتعر�شون لها و�أن يكون قادرً� 

على �لت�شرف باعتباره مركز �لئتالفات 
للدول �لر�غبة يف �لتعاون مع �حللف يف 

�مل�شتقبل " وبناء على ذلك قام �حللف باوىل 
عملياته خارج نطاقه �ل�شابق؛ عندما توىل 

يف �أغ�شط�ص عام 2003 م�شوؤولية قيادة 
وتن�شيق قو�ت حفظ �لأمن �لدويل . 

م�ستقبل الناتو 
ويف ختام كتابها تنتهي �ملوؤلفة �إىل �أن 

م�شتقبل عمليات �لإ�شالح �لتي يقوم بها 
�لناتو ، و��شتمر�ر وجوده على �ملدى 

�لطويل ، يتوقفان على عاملني مهمني �أل 
وهما �لتحديات �لتي �شتفر�شها �لأحد�ث 
�لدولية �مل�شتقبلية بالن�شبة لهيكل �حللف 

�لتنظيمي �حلايل و�إمكاناته �لع�شكرية 
وجودة �لعالقات بني �لدول �لأع�شاء . 
وبعد يعد هذ� �لكتاب " حلف �لناتو " 

مرجعًا ل غنى عنه لكل �ملهتمني بحلف �لناتو 
و�لتحديات �ملتوقع �أن يو�جهها خالل �لعقود 

�ملقبلة ، كذلك فهو م�شدر غاية يف �لأهمية 
لأي �شخ�ص يعكف على در��شة �لعالقات 
بني �لدول �ملطلة على �ملحيط �لأطلنطي 

و�لتحديات �لتي يو�جهها �لعامل يف �لوقت 
�حلايل.

عر�س : اوراق 

"حلف الناتو" ل� جينيفر ميدكالف
يك�سف اأ�سرار احللف االأكث�ر مدعاة للحرية واجلدل على 

امل�ستويني ال�سيا�سي والع�سكري عامليًا

اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب اأعطت حلف الناتو 
مربرات خروجه الع�سكري بعيداً عن نطاق االأطلنطي

الكاتبة تقرر دورين حللف الناتو اأحدهما ر�سمي 
واالآخر غري ر�سمي يتيح نقل امليزات واخلربات 

التنظيمية والع�سكرية
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�لتحق جوزيف كونر�د ) 1857 ـ 1924 ( �لبولندي/ �لأوكر�ين 
�لأ�شل بالأ�شطول �لربيطاين وهو يف �حلادية و�لع�شرين من 

عمره، ومل يكن يتقن، يومها، �شيئًا من �لإجنليزية، غري �أنه 
�أ�شبح يف ما بعد و�حدً� من �أ�شهر كّتاب �لرو�ية �لإجنليز بعد 

�أن �شخ دمًا جديدً� يف �أوردة �للغة �لإجنليزية.. لقد جاء من 
بيئة �أخرى وكانت له روؤيته وتاريخه وخميلته �ملختلفة، وهذه 

كلها، ناهيك عن جتربته �جلديدة مع �لأ�شطول �لربيطاين 
�ملتنقل يف �لبحار �لبعيدة بني م�شتعمر�ت �لإمرب�طورية 

�لتي ل تغيب عنها �ل�شم�ص، �شتفعم �أ�شلوبه يف �ل�شرد ب�شمات 
خا�شة، وتك�شبه قدرة مميزة على �لتوغل يف �أعماق �شخ�شياته، 
وت�شوير �جلانب �ملرعب من �ل�شيا�شة �ل�شتعمارية �لربيطانية، 

يف �أفريقيا، ويف غريها. مل يكن كونر�د �بن م�شتعمرة 
بريطانية، لكن بعد هذ� �لتاريخ �شت�شتقبل بريطانيا كرثً� من 

�لكّتاب �لأ�شالنيني/ �ملتحدرين من �مل�شتعمر�ت �لذين �شيكون 
لهم تاأثريهم �لو��شح يف قامو�ص �للغة �لإجنليزية و�آد�بها. 

وميكن �أن ن�شتذكر �أ�شماء نايبول و�أوند�ت�شي و�شلمان ر�شدي 
و�أنيتا دي�شاي وع�شر�ت غريهم. وهوؤلء جميعًا �شيمهدون 
لنحت ��شطالح/ مفهوم ) ما بعد �لكولونيالية ( كما حتدث 

عنه مفكرون قادمون، هم �أي�شًا، من �مل�شتعمر�ت �ل�شابقة، مثل 
هومي بابا و�إدو�رد �شعيد، �لذين وجدو� لهم مو�شعًا يف مد�ر 

�لثقافة �لأجنلوفونية. ويناظر مفهوم ما بعد �لكولونيالية 
مفهوم �لفر�نكفونية �لذي هو تخريج �شادر من �ملوؤ�ش�شة 

�لثقافية �لفرن�شية، وهي �لتي �ر�دت تو�شيف �أولئك �لذين 
قدمو� من �مل�شتعمر�ت و�أخذو� يكتبون �أدبًا بالفرن�شية بعد �أن 

حرمو� من �إتقان لغاتهم �لأم وتعلمو� يف �ملد�ر�ص �ل�شتعمارية، 
ومنهم �ألبري ق�شريي و�لطاهر بن جلون وعبد �لكبري �خلطيبي 

و�أمني معلوف و�شالح �شتيتيه وع�شر�ت غريهم. وهذ� �لتخريج 
�أو �لتو�شيف ل ينطبق على �لأوربيني �لذين جاوؤو� �إىل فرن�شا 

ور�حو� يكتبون بالفرن�شية مثل نابوكوف و�شيور�ن ويون�شكو 
وبيكيت وكوندير�.

   �إذن ثمة حممول �شيا�شي ثقيل يف مفهوم �لفر�نكفونية. ورمبا 
كان ذلك �ملحمول م�شربًا ب�شيء، ولو �شئيل، من �لعن�شرية. 

لكن �ختالقه يعد موقفًا ��شرت�تيجيًا و�عيًا من �لدولة �لفرن�شية 
نف�شها، مبوؤ�ش�شاتها �لثقافية �لعريقة و�لتي دعت �إىل موؤمتر 

و��شع للفر�نكفونية لتعزيز فاعلية �لثقافة �لفرن�شية، يف 
مو�جهة غرميتها ) �لأمريكية/ �لأجنلو �شك�شونية ( و�حليلولة 

دون تعّر�ص �للغة �لفرن�شية لالنح�شار و�جلفاف. فالكّتاب 
�لفر�نكفونيني �لعرب، كما يقول �شاكر نوري يف مقدمة كتابه 

) منفى �للغة (؛ "يتمثلون ـ وهم يكتبون بالفرن�شية ـ �لفكر 
�لفرن�شي و�ملجتمع �لفرن�شي �أكرث مما يتمثلون جمتمعهم 

�لعربي، لأن �للغة لها �أثر يف �لفن، كما �أن لها �أثرً� يف �لفكر".
   جرى �لنظر، ملدة طويلة �إىل مفهوم �لفر�نكفونية، عندنا، 

بارتياب، ل�شيما من قبل من وّظفو� �أنف�شهم حّر��شًا للهويات 
�لفرعية �ل�شيقة و�ملنعزلة، وجعلو� من نظرية �ملوؤ�مرة منطلقهم 

يف �لنظر �إىل �لآخر. وهذ�، ل �شك، من تد�عيات �ملرحلة 
�ل�شتعمارية مب�شاوئها و�أهو�لها، وبوجهها �لثقايف �لعن�شري. 

وفرن�شا مثلما نعلم كان لها مثل هذه �لوجهة. وهي ما تز�ل متنح 
�ل�شاأن �لثقايف �أهمية كبرية. وقد �شعت موؤ�ش�شاتها �لثقافية، من 
�أجل �حلفاظ على حيوية �للغة �لفرن�شية عرب حقنها ل مبفرد�ت 

جديدة و�شياغات جديدة ) م�شتعارة من لغة وثقافة �مل�شتعمر�ت 
و�ل�شعوب �لأخرى ( فح�شب، و�إمنا بنكهة جديدة وروح جديدة 

و�أفق �أكرث �نفتاحًا.
   وجد �لكّتاب �لفر�كفونيون حّيزً� خ�شبًا، ومالئمًا لالنت�شار 
ولإي�شال �أ�شو�تهم �إىل �لنخب �لثقافية �لغربية، و�لتعريف 

باأدبهم هناك. حيث م�شاحة �ملتعلمني و�لقر�ء و�ملهتمني �أو�شع 
بكثري من م�شاحتها يف بلد�نهم. تقول �أندريه �شديد وهي 

كاتبة من �أ�شول م�شرية؛ "�إن �للغة �لفرن�شية لغة منفتحة، 
وهي �للغة �لتي ن�شتطيع �ن ن�شب فيها هويتنا �خلا�شة. 

على �شبيل �ملثال ل ي�شريين �أن �حتدث عن م�شر باللغة 
�لفرن�شية، هي نوع من �مل�شفاة..". من جهة ثانية 

كان لكتابات بع�ص �أولئك �لفر�نكفونيني 
دور ل ي�شتهان به يف تنبيه �لر�أي �لعام 

�لفرن�شي �إىل و�قع �ل�شتعمار �ملوؤمل. 
ونتيجة ذلك �نربى كّتاب ومثقفون 

و�شيا�شيون فرن�شيون باملناد�ة لإنهاء 
�ل�شيطرة �ل�شتعمارية و�إعطاء �لبلد�ن 

�مل�شتعمرة ��شتقاللها، كما حدث مع �لق�شية 
�جلز�ئرية و�لتي ��شتقطبت ل�شاحلها �أقالم 

كّتاب عظام، لعل من �أبرزهم جان بول 
�شارتر و�شيمون دي بوفو�ر.

الفرانكفونية وصراع الثقافات
سعد محمد رحيم

عن �لد�ر �مل�شرية �للبنانية بالقاهرة ، 
�شدر كتاب " عوملة �لإ�شالح �لرتبوي 

بني �لوعود و�لإجناز و�مل�شتقبل " ل�شيخ 
�لرتبويني �مل�شريني �لأ�شتاذ �لدكتور حامد 

عمار ، وذلك يف ثالثمائة و�شبعني �شفحة 
من �لقطع �ملتو�شط ، و�لكتاب يتناول 

يف دقة وحتليل تلك �لعالقة بني �لعوملة 
و�لإ�شالح �لرتبوي ، يف �شماتها ومر�حلها 
�ملختلفة ، بدءً� من تلك �لوعود �لرب�قة �لتي 
حملتها �لعوملة لهذ� �لإ�شالح ، و�نتهاًء مبا 

ميكن �أن تر�شم �لعوملة من مالمح موؤثرة 
يف م�شتقبل م�شرية هذ� �لإ�شالح . و�لكتاب 

يف �أق�شامه �لت�شع ي�شتعر�ص �لإطار 
�ملرجعي لالإ�شالح �لرتبوي ويعر�ص 

لبع�ص �إ�شكاليات �لبحث �لرتبوي وكيفية 
معاجلتها ، و�لكتاب يف جممله حماولة 
جادة لر�شم مالمح و�قع تربوي مكتمل 
يتما�شى ومعطيات �لعوملة و�آلياتها يف 

منطقتنا �لعربية على وجه �خل�شو�ص. 

العوملة والدولة 
يف م�شتهل كتابه ، يرى �لدكتور حامد 

عمار �أن عقيدة �لعوملة �لتي ��شتقرت 
بتطبيقاتها و�جتاهاتها يف عاملنا �لعربي 
على �أنها �ملنقذة من �شاللت دور �لدولة 

يف �لتعليم ويف غريه من مقومات �لعمل 
�لوطني ، قد �أ�شبحت عر�شة لكثري من 
�ل�شكوك و�ملخاطر على م�شرية �لتنمية 

و�لعدل �لجتماعي وحقوق �لإن�شان 
وكر�مته ، وهو ما جعل �لكثريين من دعاة 
�لعوملة يرتدون عنها ، ويرف�ص �لكاتب يف 

هذ� �لإطار ��شت�شالم بع�ص �ملتعوملني من 
�لقياد�ت �لعربية حتى �ليوم يف بذل �جلهد 

خل�شخ�شة خمتلف �أن�شطة �ملجتمع مبا 
يف ذلك قطاع �لتعليم وت�شليعه و�نفتاح 

�ل�شتثمار فيه للقطاع �خلا�ص و�لأجنبي 
، و�إىل �إ�شهامه يف متزيق ن�شيج �لثقافة 

�لوطنية ومقومات �لوطن و�ملو�طنة ، 
كما يقرر عمار �أن تقل�ص دور �لدولة يف 
كثري من م�شئولياتها ـ �لتز�مًا ب�شيا�شات 

�لعوملة ـ قد �أدى �إىل كثري من مو�طن �لف�شل 
و�لحتقان ومظاهر �لف�شاد و�لإف�شاد . 

الدر�س العاملي 
ويتاأ�شف موؤلف �لكتاب على �أن �لعامل 

�لعربي ل يز�ل غارقًا يف وهم �لعوملة ووهم 

معطياتها ، ؛ حيث ل تز�ل هناك روؤية 
عربية مهتزة يف �لغايات �لرتبوية ، ويف 
�شيا�شات �لنقل و�لقتد�ء بالنظم �لغربية 
، ومبفهوم �ل�شوق يف توظيف �جتاهات 
�ل�شياق �لتعليمي من ت�شليع �خلدمات ، 

وتعدد �أمناطه وزبائنه ح�شب قدر�تهم 
�ملالية ، و�إىل �لت�شكيك يف قيمة �ملجانية ... 

لي �لكثري من �ل�شو�هد و�لأدلة  كل هذ� يجِّ
على �أننا مازلنا مل نتعلم �لدر�ص �لعاملي من 
ف�شل �لعوملة �لتي �أدت يف نهاية �ملطاف يف 

�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية �إىل ما يتعر�ص 
له عامل �ليوم من �أزمات �قت�شادية ومالية 

و�جتماعية حتتم تدخل �لدولة وت�شحياتها 
يف �شبيل جمرد �حلياة وجتنب �لغرق يف 

بحور �لك�شاد �لقت�شادي و�حلرية يف 
بلوغ قارب �لنجاة �شط �لأمان . 

ناقو�س اخلطر 
و�نطالقًا من تلك �لروؤية �خلا�شة للموؤلف 
، يقرر �أنه قد �آن �لأو�ن لدق ناقو�ص خطر 

�حلاجة �إىل قبلة جديدة ت�شتهدف �أوًل 
و�أخريً� بناء نظام تربوي وتعليمي ي�شعى 

�إىل تكوين مو�طنة �إن�شانية دميقر�طية 
ت�شتند كما قال رفاعة �لطهطاوي يف �أو�ئل 

�لقرن �لتا�شع ع�شر �إىل " �إقامة جمتمع 
عربي نبنيه نحن باحلرية و�مل�شنع و�لعلم 

مقالت  عدة  �لكاتب  ي�شع  ثم  ومن   ، "
تو�شح مدى ��شتمر�ر تلوث �لإ�شالح 

رغم تهافت معطيات �لعوملة وتوجهاتها 
منذ �أو�خر �لت�شعينيات من �لقرن �ملا�شي 

، و�نهيارها �لتام مع بد�يات هذ� �لقرن 
خا�شة فيما يتعلق باأوهام �لدعايات 

�لكاذبة �لتي تروج د�ئمًا �إىل �أن �إنتاج كل 
ما هو خا�ص ، �أعلى عائدً� و�أكرث كفاءة 

من �حلكومي و�لعام مبا يف ذلك منظومة 
�لتعليم وخريجيها ، ويلفت �لكاتب �لنظر 
�إىل خطورة ما متثله �ملوؤ�ش�شات �خلدمية 

�خلا�شة ب�شبب ما تدعمه من زيادة �لفجوة 
�لطبقية بني �لأغنياء و�لفقر�ء ، وتفاقم 

عو�مل �لإحباط و�لف�شل يف مقومات 
�لتنمية �لذ�تية . 

حركة الفنون 
وينتقد عمار يف كتابه ب�شدة تلك �لنظرة 

�ملتزمتة حلركة �لفنون يف �ملجتمع ، و�لتي 
بد�أت بو�درها منذ منت�شف �ل�شبعينيات يف 

�لقرن �ملا�شي عندما ظهرت تيار�ت تنكر �أو 
تقيد تلك �حلركة يف �شنع �حلياة ، مت�شحة 
بغطاء من �لدين و�أحكام تنتمي �إىل ع�شور 

�لتخلف و�ملجتمع �ملغلق ، يف حني �أنها ل 
متت ل�شحيح �لدين وجوهر قيمه يف �إعمار 

�لكون �لذي ��شتخلف �لله �لإن�شان يف 
حتمل م�شئولياته ، باإعمال عقله وحو��شه 

وقلبه .. ويحذر عمار ب�شدة من �نت�شار 
تلك �لنظرة �ملتزمتة يف قطاعات �لتعليم 

مبختلف مر�حله ، موؤكدً� خطورة ذلك 
�لنت�شار على �لذوق �لعربي �لعام و�لذوق 

�ل�شخ�شي لالأفر�د ، ومقررً� �أن حركة 
�لفنون يف �أي جمتمع مبختلف جتلياتها 
، تعد من مقومات �ملعرفة �لإن�شانية ، كما 

�أنها متثل �أد�ة بالغة �لأهمية يف �لتعبري عن 
�مل�شاعر وذ�ت ر�شالة يف توجيه قيم �حلياة 

للفرد ويف �لتعبري �حلر �جلريء �لطليق 
عن �لأوجاع و�أزمات �لإحباط ، ويف �ت�شاع 

ف�شاء �لروؤى و�لآمال و�لأحالم ، وهي 

قبل هذ� وبعده نوع من �لتفكري و�لتدبر 
�لعقالين �جلمايل ، ثم �إنها تت�شابك مع 

غريها من �ملعارف �لإن�شانية حني نتحدث 
عن �لفنون �لهند�شية و�ل�شناعية ، وفنون 

�لأدب �شعره نرثه ورو�يته ، وهي كذلك 
عمليات عقلية و�شعورية وجد�نية تخالف 

روؤية �لبعد �لو�حد ، و�لتع�شب يف �ملو�قف 
، و�لت�شلب يف �لر�أي . 

حقوق و�سعوب 
ويربط �لكاتب بني �شورة �أي جمتمع من 
�لناحية �لرتبوية و�ملعرفية ، وبني حقوق 

�ل�شعوب ودميقر�طيتها ؛ حيث يقرر �أن 
�لوفاء مبتطلبات �مل�شروع �لرتبوي يف 

عاملنا �لعربي ، لن يوؤتي ثماره �شوى 
باإقر�رحقوق �لإن�شان �لتي بدورها لن 

ت�شتقيم ـ حتقيقًا و�إجنازً� ـ �إل من خالل 
�للتز�م مبر�عاة ميز�ن �لعد�لة بني 

مو�طني �ل�شعوب من حيث حرية �ل�شعوب 

يف تقرير م�شريها وحريتها و��شتقالل 
كيانها �ل�شيادي ، دون تدخل قوى �ل�شمال 

يف قوى �جلنوب يف �شئونها �لد�خلية 
، �أو حتى يف تدخل قوى �جلنوب يف 

�ل�شمال ، حيث من �ملفرت�ص ت كما يقرر 
�لكاتب ـ �أن تكون عالقة �لطرفني قائمة على 
�لتعاون وم�شلحة كل منهما ، بحيث تكتمل 

مقومات �ملنظومة �لدميقر�طية د�خل �لدول 
و�ملجتمعات ، وهو ما يتطلب تاأ�شي�ص 

�لدميقر�طية على ركائز �حلرية مبختلف 
جتلياتها ؛ ر�أيًا وتعبريً� وتنظيمًا ، وعلى 
ركائز �لعدل �لجتماعي مبختلف �شروطه 
، وعلى �مل�شاو�ة دون متييز باأي �شفة �أو 
�شكل من �لأ�شكال ، هذ� �إىل جانب توفري 

�خلبز ولقمة �لعي�ص مبا يحقق كر�مة 
�ملو�طن يف �لوطن ، ول يتحرج �لكاتب 
�أن يقرر قائاًل " �إنه بدون هذه �ل�شروط 

لن يتاح لأي من مكونات حقوق �لإن�شان 
وحرياته �أية فر�شة للتحقق و�ل�شتمتاع" . 

املليارية واملليونية 
ومل يغفل �لدكتور حامد عمار ، �لإ�شارة �إىل 

�لتاأثري �ل�شلبي على مقدر�ت �أي جمتمع 
من �لناحية �لرتبوية و�لتعليمية و�لثقافية 

، ذلك �لذي ت�شببه ثرو�ت �خلا�شة من 
�أ�شحاب �ملليار�ت و�ملاليني ؛ حيث �أكد 

�أن تلك �لرثو�ت توؤدي �إىل زيادة �لطلب 
على �ل�شلع �لكمالية �لباذخة ، و�ملطاعم 

و�ملتاجر �لفاخرة ، وعلى �ل�شيار�ت 
�لفاخرة و�لق�شور �ملتعدة يف �أكرث من 

دولة ، و�شر�ء �أو ��شتئجار جزر باأكملها من 
�أجل �ل�شرتخاء بعيدً� عن �شخب �مل�شاتي 

و�مل�شايف �ملعروفة ، وي�شري عمار �إىل 
�أنه �إذ� كانت ثرو�ت �ملليارية و�ملليونية 

قد و�شلت يف �أحد �لأعو�م مثاًل �إىل 5.3 
تريليون دولر ، فاإن جمموع �لدخل 

�لقومي جلميع دول �لعامل ، با�شتثناء 
�لوليات �ملتحدة و�ل�شني و�ليابان و�لهند 

، ي�شل �إىل �أقل من ثروة �أولئك �لأثرياء 
بح�شب �أحد �لتقارير �لقت�شادية �لدقيقة ، 

ويتابع �لدكتور عمار فيذكر �أن ذ�ت �لتقرير 
لحظ �أن هناك بليونًا من �لب�شر ينامون 
كل ليلة وبطونهم خاوية ، و�أن جمموعة 

�لأثرياء تلك تدل ثرو�تها على �شورة 
ب�شعة من م�شتويات عدم �مل�شاو�ة يف هذ� 

�لكوكب.

اأمري تاج ال�سر 

يف جمموعتها �لق�ش�شية �ل�شادرة حديثا 
عن 'د�ر ف�شاء�ت للن�شر'، يف عمان، تكتب 
�لقا�شة �لأردنية حما�شن �حلم�شي بعدة 

م�شتويات كتابية خمتلفة، جتعل من حرفة 
�لق�ص، فنا مده�شا، ميكن �أن ي�شد �لقارئ 

�إليه، ويعيده �إىل ع�شر �لجنذ�ب نحو 
�لق�شة �لق�شرية �لتي هجرها منذ زمن 

طويل، �شعيا لقر�ءة �لرو�ية �لتي باتت 
ت�شتحوذ على �لهتمام، وغالبا مايحدث ذلك 

بعد �أن �أ�شبحت �لق�شة �لق�شرية، جمرد 
خاطرة بال حكاية ول طعم.

لكن يف هذه �ملجموعة �لتي حملت عنو�ن 
'مل يعد يل �إل �أنا'، تفاجاأ بق�ص �أنيق 

ومتو�زن، حت�شه ينبع من �لقلب، لي�ص 
�لقلب �شاحب �خلو�طر، و�لدم �ملنبثق، 

و�لذي يدق بعنف يف �شاعات �لنفعالت، 
ولكن قلبا �شلد�، يبكي بلغة فيا�شة، 

ويفرح بلغة فيا�شة �أي�شا. جتد �ل�شخو�ص 
موجودين ومكتملني بحيو�تهم، ي�شعون 

�أمامك، وتبدو عو�طفهم هي عو�طفك 
�خلا�شة �لتي وددت دوما �أن تكون هكذ�، 

عو�طف غري ز�ئفة ول مبهرجة �أكرث من 
�لالزم، ولأن �لكاتبة �مر�أة، وحتمل خرب�ت 

�ملر�أة يف �أ�شياء حياتية �أخرى، ومتلك 
خا�شية �أن تبكي �شاعة �لبكاء، وتفرح 

�شاعة �لفرح بال معوقات، فاإنك جتد كل هذ� 
موجود�، ولكن �أي�شا بح�شاب �شديد وبلغة 

بال �إ�شافات �أخرى غري �شرورية.
ما �أعجبني يف �ملجموعة هو لغتها �ل�شل�شة 

�مل�شتقاة يف غالبها من لغة �ل�شعر، لغة تبدو 
�أحيانا جارحة ولكن جرحها ل ينزف كثري�، 

وتبدو �أحيانا يف منتهى �لرقة حتى لتح�شها 
تتك�شر حتت قر�ءة �لذهن. �أي�شا يبدو �أن 
�لق�ش�ص م�شتوحاة من بيئة معينة، بيئة 

�أر�شتقر�طية ناعمة، حيث توجد �أماكن 
مريحة، وطاولت طعام مرتبة، و�شيار�ت، 

و�شالونات جتميل، وهكذ� مما ي�شفي مل�شة 
من خربة حقيقية، نقلتها لنا �لكاتبة يف هذه 

�ملجموعة �لر�ئعة.
معظم �لق�ش�ص، حتدثت بل�شان ر�وية 

م�شع�شعة، ر�وية عا�شت يف زمن حمب، 
و�شاع ذلك �لزمن، فهي �إما حتاول ن�شيانه 

متاما، وحذفه من �لذ�كرة، و�إما تبحث 
عن زمن �آخر بال جروح، لتعي�ص د�خله، 
ولحظت �إن �شخ�شية �لرجل حني تاأتي، 

وهي د�ئما تاأتي، تكون �شخ�شية �إما قا�شية 
جد�، و�إما حمبة جد�، ل يوجد يف ق�ش�ص 

�ملجموعة رجل مي�شك �لع�شا من �ملنت�شف، 
كما يحدث غالبا يف �حلياة �لو�قعية.

يف �لق�شم �لأخري من �ملجموعة �لذي حمل 
عنو�ن 'ق�ش�ص يف حجم �لكف'، تتجلى 

بر�عة �لكاتبة يف حتويل زحام �حلياة كله، 
خريه و�شره، �إىل لقطات �شينمائية لمعة، 

و�شديدة �لإيحاء، حو�ريات بني �ل�شخو�ص 
ل حتدث �إل �إذ� تخيلناها، ولقطات نقر�أ ما 

ور�ءها من دون �أن نح�ص باأننا نلوي �أعناق 
�أذهاننا، لنعرف.

'مل يعد يل �إل �أنا'، جمموعة جميلة، �شل�شة، 
فيها من �لو�قع �ل�شيء �لكثري، ومن �خليال 

�أ�شياء �أخرى، ور�أيي �أنها من �ملجموعات 
�لتي تعيد �حلياة لفن �لق�شة �لق�شرية، يف 

زمن �لرو�ية.

كاتب من ال�سودان

عر�س : اوراق

محاوالت جادة لرسم مالمح الواقع 
التربوي العربي بعد انهيار العولمة

الرتبوي" االإ�سالح  "عوملة 

الكتاب يقرر انهيار عقيدة العوملة ، بعد اأن اأدت اإىل متزيق 
ن�سيج الثقافة الوطنية ومقومات الوطن واملواطنة

الكاتب يرفع �سعار رفاعة الطهطاوي " جمتمع عربي نبنيه 
نحن باحلرية وامل�سنع والعلم "

'لم يعد لي إال .. أنا'

كتاب عن رسوم الغرافيتي العربية
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�شدر حديثًا بالإجنليزية عن د�ر »فروم هري تو فامي« بالعا�شمة 
�للبنانية بريوت كتاب »غر�فيتي عربية« من �إعد�د با�شكال زغبي 

ودون كارل �شتون، و�لذي ي�شتعر�ص فن �لغر�فيتي يف �لدول 
�لعربية وكيف ي�شتخدم للتعبري عن �حلالة �لإجتماعية و�ل�شيا�شية.

ووفقًا لر�شا �لأطر�ص ب�شحيفة »�حلياة« ي�شعى كل من زغبي 
و�شتون �شمن م�شروع تفكيكي لنماذج من �لغر�فيتي يف عدد من 
�ملدن �لعربية، �إىل �لإحاطة باملو�شوع من جو�نب متباينة، تبد�أ 

من �حلرف �لعربي كفنٍّ ذي تاريخ طويل، ول تنتهي عند �لدللت 
�ل�شيا�شية و�لجتماعية، بل و�جلندرية، للغر�فيتي �لعربية.

يورد زغبي يف �أحد ف�شول �لكتاب �إنه يف حني تكاد تختفي �لكتابة 
بخط �ليد لالفتات �ملحال �لتجارية و�لدكاكني، فاإن تخطيط �لأدعية، 

و�لأقو�ل �ملاأثورة و�لر�شوم �لطاردة لل�شّر، على �ل�شاحنات يف 

�شوريا و�لأردن ولبنان، مل يندثر منذ �أكرث من خم�شة عقود، وفق 
ف�شل لهدى ق�شاطلي. و�لتي لحظت �أن »�لثيمة« �لأقوى و�لأكرث 

ح�شورً� على �ل�شاحنات هي »�حلماية« �لتي تتعّدد �أدو�تها ورموزها، 
من »يد فاطمة« �إىل �لعني �لزرقاء وحدوة ح�شان، و�شوًل �إىل 

�لعبار�ت �ل�شعبية/�لدينية و�لتي ياأمل �شاحبها �أن حتمي �ل�شاحنة 
و�شائقها من »عني« �لغرية و�حل�شد �أوًل، ومن �أخطار �لطريق 

و�شربات �لقدر ثانيًا. ويربز �ل�شر�ع كاأحد �ملقومات �لأ�شا�شية 
�ملوؤثرة، يف �لغر�فيتي �لفل�شطيني حتديدً�، فمع �ندلع �لنتفا�شة، 

�شعد فن �لغر�فيتي يف �شكل لفت، لي�ص كم�شرب للتنفي�ص �أو �لتعبري 
عن �لوجد�ن �لفل�شطيني �لعام فح�شب، بل لأن �جلدر�ن �شّكلت 

�أي�شًا و�شيلة عملية و�شريعة لتبادل �لر�شائل و�لأخبار بني �لنا�ص، 
��شتخدمتها �لف�شائل �لفل�شطينية كافة بال ��شتثناء.
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني   مصطفى جعفرتحرير  نزار عبد الستار

اصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة المدى  
لالعالم والثقافة والفنون

ما عاد يشم أي شيء بعد، فقد 
خدرته المواد األثرية التي 

استنشقها، ولم يعد قادرًا على 
تمييز ما ظن في بداية تجربته 

انه قد توصل إلى تحليله بمنتهى 
الدقة والثقة. إنه لن يتوصل إلى 

معرفة صيغة هذا العطر المركب 
حسب الموضة الجديدة، اليوم 

على األقل لن يتوصل إلى أي شيء، 
وال غدًا عندما يرتاح انفه إن شاء 

الله. لم يسبق له أبدًا إن تعلم 
طريقة الشم التحليلي التفكيكي. 

وكان يجد في عملية تجزئ العطر 
شغاًل كريهًا مشؤومًا. كيف يجرؤ 
المرء على تفكيك الكل المتكامل. 
أو حتى األقل تكاماًل إلى مركباته 

البسيطة! لم يهمه هذا العمل في 
شيء، ولم يرده لنفسه.


