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املحتوى
يجعله  مما  معلومة،  تنقل  الكتاب  �صفحات  من  جملة  كل 
براأينا مرجعا رئي�صيا لي�س فقط للنظر بنقدية اإىل �صيا�صات 
ا دلياًل للحا�صر وكيفية ر�صم  �صلطة رام الله، بل يجعله اأي�صً

�صيا�صات وطنية للم�صتقبل.
ي�صم الكتاب اأربعة اأق�صام تت�صدرها مقدمة يف نقد التنمية 
موؤ�صرات  على  اع��ت��م��ادا  فيها  وق��ال��ت  كتاب  اآي��ل��ن  كتبتها 
التنمية ال�صادرة عن اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني، 
 1967 عام  املحتلة  الأرا�صي  يف  الفل�صطيني  املجتمع  اإن 
ا�صتحال جمتمعا فقريا، لي�س فقط ب�صبب �صيا�صات الحتالل 
واإمنا اأي�صا ب�صبب �صيا�صات التنمية الوطنية “التي ركزت 
اقت�صاديا على قطاعات خدماتية وغري اإنتاجية مل ت�صتطع 
تغيري بنية �صوق العمل وتو�صيعه اأو تغيري البنية القائمة 

على اأ�صا�س النوع الجتماعي”.

املال وال�سيا�سة
التنمية”  خطاب  وت�صكيل  وال�صيا�صة  “املال  الأول  الق�صم 
مقدمة  تت�صدرها  ف�صول  ثالثة  يف  ال��ري��اح��ي  اإي���اد  كتبه 
وتنتهي بخامتة، وهو يقول فيه اإن اأخطر ما يواجه م�صروع 
الفل�صطينية معه  التنمية الوطني ا�صتمرار تعامل ال�صلطة 
وتعامل  غ��ري،  ل  اخل��ارج��ي  التمويل  ل�صتجالب  عنوانا 

املانحن مع التنمية مدخاًل لتحقيق “ال�صالم” ل العك�س.
هذا قاد اإىل اإخفاق امل�صتوى الر�صمي الفل�صطيني يف بناء 
�صيادية  ب�صالحية  �صلطة  اإىل  النتقال  يف  واأخفق  تنمية، 

وا�صتقالل حقيقي.
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ب���ن  ال��ت��ح��ال��ف الق��ت�����ص��ادي  ان��ف��ت��اح 
الفل�صطيني ونظريه الإ�صرائيلي عزز نفوذ الطرف الأخري 
التناف�س حتى الطبيعي  الفل�صطيني، مما حيد  ال�صوق  يف 
بن الراأ�صمالن للفوز بن�صيب اأكرب من ال�صوق ومنع تطور 

بنية اإنتاجية فل�صطينية مناف�صة.
الباحث يلقي باللوم هنا على �صيا�صات ال�صلطة الفل�صطينية 

و”ارتباطات امل�صتوى الر�صمي الفل�صطيني”.

 التنمية واخل�سخ�سة
كتب فرا�س جابر الق�صم الثاين “خ�صخ�صة فل�صطن” يف 
ال�صهيوين  امل�صروع  اإن  فيه  يقول  ومدخل  ف�صول  ثالثة 
م�صروع �صيا�صي اقت�صادي عمل على تثبيت وجوده املادي 

يف فل�صطن عرب الحتالل وال�صتيطان والقتالع..
لذا فاإن الق�صية الفل�صطينية لي�صت �صيا�صية فقط، بل اأي�صا 

اإن�صانية واجتماعية وفنية وثقافية وتراثية.
القطاع  م��ن  كبري  ج��زء  ممار�صات  ب�صدة  الكاتب  وانتقد 
الذي  الوطني  العمل  �صعيد  على  الفل�صطيني  اخل��ا���س 
ارتبط مع الحتالل بعالقات وم�صالح بنيوية، مما ي�صرح 

تبعية قطاعات برجوازية لالحتالل ومتاهيها معه.
جتليات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال��ك��ات��ب  اأ���ص��ه��ب  وق���د 
ترجماته  م��ع  نقديا  التعامل  خ��الل  م��ن  البحث  مو�صوع 
باري�س”  و”اتفاقية  التعاون”  “موؤ�ص�صة  مثل  امل��ادي��ة 
و”�صوق  “املزعوم”  الفل�صطيني  والقت�صاد  القت�صادية 
الأوراق املالية” وموؤمترات ال�صتثمار يف بيت حلم التي 
راأى فيها تطويقا لالقت�صاد الفل�صطيني ولي�س ا�صتثماره، 

وغري ذلك.
الفل�صطينية  الراأ�صمالية  النخب  م�صاركة  اأن  اإىل  وخل�س 
والدور  توجهها  على  تدل  باري�س”  “اتفاقية  يف  املعوملة 
الأرباح  جلني  ال�صعي  من  واملنطِلق  توؤديه،  الذي  ال�صلبي 

واتباع ال�صيا�صات التي تخدمها فقط.

منظمات “املجتمع املدين”
غري  “املنظمات  ال��ث��ال��ث  ال��ق�����ص��م  ���ص��ل��م��ى  اأم�����رية  ك��ت��ب��ت 
احلكومية.. اأداة للتنمية؟ مراجعة مفاهيمية” تتناول فيه 
املو�صوع �صمن �صياق “دور املجتمع املدين يف التنمية”، 
حيث راأت يف تطور هذه النزعة تراجعا للن�صال من اأجل 
اأن  اإمكانات  حتمل  التي  القوى  واحتواء  الوطني  التحرر 

تكون تقدمية قادرة على مقاومة الحتالل.
اأدبيات  درا���ص��ة  خ��الل  م��ن  قراءتها  الكاتبة  مار�صت  وق��د 
قطاعات  يف  تعمل  فل�صطينية  حكومية  غ��ري  موؤ�ص�صات 
والدمقرطة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات  واحل��ق��وق  وال���دف���اع  ال�صحة 
نفي  دون  من  لكن  امل��راأة،  وحقوق  والتنموية  واخلدمات 
القطاعات  تلك  على  ت�صري  هنا  املاأخوذة  ال�صتنتاجات  اأن 

فقط.
احلكومية  املنظمات  دور  اإىل  تنظر  اإنها  الكاتبة  وتقول 
من منظور من يعمل على تغطية وجه الإمربيالية القبيح، 
تعار�س  ك��ان��ت  ال��ت��ي  نف�صها  ال��ي�����ص��اري��ة  ال��ق��وى  م��وظ��ف��ة 
ترى  اأن��ه��ا  م��ع  ال�صمال  دول  يف  ال�صتعمارية  التوجهات 

نف�صها بدياًل لها.
حركات  -لكونها  احلكومية  غري  املنظمات  هذه  اأن  وترى 
هي  بل  العاملي،  النظام  خ��ارج  تعمل  ل  عاملية-  اجتماعية 
اأ�ص�س  على  تقوم  اإ�صالحية  حركات  الأح���وال  اأح�صن  يف 
اأ�صا�ًصا خلدمة النظام الراأ�صمايل  ومبادئ ليربالية وجدت 

العاملي والإبقاء عليه.
اأداة  احلكومية  غ��ري  املنظمات  ه��ذه  ف��اإن  اأخ���رى  بكلمات 

لرتويج ال�صتعمار اجلديد حتت لفتات خمتلفة.
ومن خالل درا�صة وثائق املوؤمترات الدولية واأدبيات تلك 
املنظمات، ت�صل الباحثة اإىل نتيجة ملخ�صها اأن املنظمات 
بالدرجة  وتنمية  مقاومة  م�صروع  تكون  احلكومية  غري 
التي تكون بها هاتان �صلعة مطلوبًا الرتويج لها يف ال�صوق 

الذي تعمل فيه.
فاإن  اجلديدة”  “الليربالية  ه��ي  ال�صوق  تلك  دام��ت  وم��ا 
املوزع  الوكيل  هي  احلكومية  غري  الفل�صطينية  املنظمات 
يف فل�صطن ووكيل ملموليها من الحتكارات العاملية. وهذا 
يقودها اإىل احل�صم باأن تلك املنظمات ل ميكن اأن تكون اأداة 

تنمية.

املانحني” “جمتمع 
املانحن واإعادة  “جمتمع  الرابع  الق�صم  النملة  كتب حازم 
)التنمية(  زم���ن  يف  ن��ق��دي��ة  م��راج��ع��ة  امل��ح��ل��ي..  ���ص��ي��اغ��ة 
“املهمة  ف��وك��و  ملي�صيل  ق���ول  م��ن  منطلًقا  الفل�صطيني” 
ال�صيا�صية احلقيقية هي نقد عمل املوؤ�ص�صات التي تبدو يف 
عن  النقاب  تزيل  بطريقة  وم�صتقلة،  حمايدة  نف�صه  الوقت 

العنف ال�صيا�صي الذي مور�س دوما عربها”.
املانحن” وتقدمي  “جمتمع  ممار�صات  درا�صة  خالل  ومن 
فعل  كما  ونتائجها،  درا�صته  منظور  تدعم  عديدة  اأمثلة 
زمالوؤه يف الكتاب، و�صل الباحث اإىل ا�صتنتاجات منها اأن 
تعامله مع الأنا اجلمعية الفل�صطينية اأعاد ت�صكيل الواقع، 
الفل�صطيني  ال��ف��رد  عة  َمو�صَ واإع���ادة  وال��زم��ان  امل��ك��ان  اأي 
مرحلة  اإىل  التحرري  ال�صراع  حالة  من  واإخراجه  �صمنه، 

ما بعد ال�صراع وبناء الدولة.
الواقع  �صمن  الفل�صطيني  الفرد  مو�صعة  اإع��ادة  يعني  هذا 
اجلديد لي�صبح يف حاجة اإىل تغيري مفاهيمه حول نف�صه، 
النخب  اإىل  لذع��ا  نقدا  املوؤلف  ويوجه  وجماعات.  اأف��رادا 
من  �صبقه  من  ا�صتنتاجات  يقبل  حيث  الفل�صطينية  املثقفة 
البحاثة فيقول على ل�صان اأحدهم “املثقفون الفل�صطينيون 
ال�صترياد  جم��ال  يف  تعمل  ثقافية  ك���م���ربادورات  اجل���دد 
ال����راأي  ا���ص��ت��ط��الع��ات  ن��ت��ائ��ج  ي�����ص��درون  والت�صدير”. 
واملعلومات الجتماعية والعتذارات الر�صمية والذكريات 
�صفحات  يف  واأ�صواتهم  �صورهم  اإىل  اإ�صافة  ال�صخ�صية، 

اجلرائد واملحطات التلفزيونية الغربية.
ويف الوقت نف�صه ي�صتوردون اأفكار �صندوق النقد الدويل 

وم�صاريع البنك الدويل واملبادرات الدولية والدعم املادي 
حم���اولت  اأي  وج���ه  يف  وي��ق��ف��ون  ملوؤ�ص�صاتهم،  ال��غ��رب��ي 
وهم  ال�صتات،  اأو  الوطن  من  تخرج  نقدية  ممار�صات  اأو 

مرتبطون طبقيا بامل�صالح وال�صيا�صات الإمربيالية.

النتيجة: اأخبار �سيئة من فل�سطني
مبعزل  الر�صيد  واحلكم  الإ�صالح  خطاب  و�صع  جرى  لقد 
اخلا�صعن  للفل�صطينين  حقيقي  تنموي  �صياق  اأي  عن 
القوة  وبفعل  عاما،  �صتن  من  اأكرث  منذ  ع�صكري  لحتالل 
واملال ا�صتطاع املانحون اأن يجعلوا منه اخلطاب الر�صمي 
تنفيذ  اإن  القول  الأخرية  ارتاأت  الفل�صطينية، واإن  لل�صلطة 
برنامج الإ�صالح واحلكم الر�صيد ي�صع الفل�صطينين على 

الطريق الذي يقود اإىل الدولة امل�صتقلة.
اأمثلة حية توؤكد وتدعم  البحاثة قدموا  اأن  تاأكيد  املهم هنا 
مناطق  يف  الفل�صطيني  للواقع  وقراءاتهم  ا�صتنتاجاتهم 
“ال�صلطة الوطنية” ومل يق�صروا اأعمالهم على تقدمي اآراء 

نظرية، وهو ما يزيد من اأهمية البحث.
العربي” احلقيقية  “الربيع  لطليعة  اأي�صا  مهم  العمل  هذا 
الربودة  قار�س  �صتاء  بن  املحا�صر  ال�صفة،  املنتحلة  اأو 
و�صيف جاف �صديد احلرارة، لأنه يقدم نظرة ثاقبة لدور 
“موؤ�ص�صات املجتمع املدين” التي تتلقى الدعم من الغرب 
عن  ه��ذا  اجلماعي  البحث  يك�صف  وبينما  ال�صتعماري. 
يف  ميثل  الفل�صطينية،  ال�صلطة  مناطق  يف  التنمية  اأوه��ام 
الوقت ذاته درا�صة ملا �صيتطور الأمر اإليه يف عاملنا العربي 
الذي يخو�س الآن اأ�صر�س املعارك من اأجل ا�صتقالل وطني 
املانحة  للدول  الأ�صا�صي  ال��دور  جتاهل  مت  ما  اإذا  حقيقي، 
مهم  الكتاب  هذا  ذل��ك.  اإىل  وما  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
ويحوي معلومات تخ�س كل من يعمل يف ال�صاأن الوطني 
اأي�صا، وقراءته بتاأن  لي�س فقط الفل�صطيني واإمنا العربي 
ووعي ت�صاعد يف ك�صف مدى الكارثة التي اأحلقتها �صلطة 
اأو�صلو باملجتمع الفل�صطيني يف مناطق الحتالل، وكيفية 

جتنب الوقوع يف هذه الهاوية م�صتقباًل.
امل�سدر: اجلزيرة

ال����ت����ح����ول ال���ك���ب���ي���روه��������م ال���ت���ن���م���ي���ة
عر�س: زياد منى

قليلة هي الكتب اأو الدرا�سات النقدية التي تتعامل مع الو�سع االقت�سادي وجتلياته االجتماعية يف مناطق �سلطة احلكم 
الذاتي، فمعظم ما ين�سر ي�سدر عن ال�سلطة نف�سها مما ي�سمح لها بو�سع ما تريده من اأرقام واإح�ساءات، ومنع ما ال تريد 

ن�سره. وهذا الكتاب يقول ما ال تقوله املوؤ�س�سات الر�سمية، وينقل �سورة مفجعة حًقا عن االأو�ساع العامة هناك، م�ستخدما 
مفردات وا�سحة تتكلم بال�سراحة املطلوبة عند الت�سدي للق�سايا الوطنية. ويف الوقت نف�سه فاإن البحاثة امل�ساركني فيه 

اعتمدوا على االأبحاث االأكادميية املن�سورة حمليا واإقليميا ودوليا، لكن عرب نظرة نقدية. يحمل البحث الذي �سارك يف 
كتابته خم�سة متخ�س�سني، عنوانا دااًل حيث يقود القارئ اإىل توقع ما �سيعثـر عليه يف �سفحاته.

يحلل املوؤلف يف هذا الكتاب 
التغريات االقت�سادية 

واالجتماعية التي جلبها التحول 
الكبري بعد الثورة ال�سناعية.

ويرى اأن القرن التا�سع ع�سر اأنتج 
ظاهرة مل ي�سمع بها يف تاريخ 

احل�سارة الغربية، وهي �سلم املئة 
�سنة )1815-1914(، وهذا ال�سلم مل 

يكن ناجتا النعدام اأ�سباب النزاع، 
بل يعود اإىل ما ي�سميه املوؤلف اإىل 

التمويل العايل امل�ستوى.
ويق�سد املوؤلف بالتمويل العايل 

امل�ستوى املوؤ�س�سات املالية الكبرية 
التي تقوم باإقرا�س املوؤ�س�سات 

االأخرى والدول، ومتار�س نوعا 
من ال�سيطرة عليها، بعبارة اأخرى 

اإن ربط التمويل العايل امل�ستوى 
بني النظام ال�سيا�سي والنظام 

االقت�سادي يف العامل هياأ الو�سائل 
الإقامة نظام �سلم عاملي.

���ص��در ل��ل��دك��ت��ور خ��ال��د ع���زب م��دي��ر اإدارة 
والباحثة  الإ�صكندرية،  مبكتبة  الإع���الم 
بقلم  ع��ن��وان  حت��ت  ك��ت��اب  خليفة،  �صفاء 
اأطل�س،  دار  ع���ن  ال��ن��ا���ص��ر،  ع��ب��د  ج��م��ال 
رئي�صين،  ق�صمن  اإىل  الإ�صدار  وينق�صم 
و�صخ�صية  فكر  يف  ت��اأم��ل  الأول  الق�صم 
الثانى عبارة  النا�صر، والق�صم  جمال عبد 
عن موؤلفات جمال عبد النا�صر كاملة وهي 
احلرية،  �صبيل  يف  رواي���ة  ال��ت��وايل  على 
فل�صطن  ح��رب  يوميات  ال��ث��ورة،  فل�صفة 

.1948
الزعيم  وفاة  على  عاًما  اأربعن  مرور  بعد 
اأنه من  النا�صر وجدنا  الراحل جمال عبد 
واأهم  اأح��د  على  ال�صوء  اإلقاء  ال�صروري 
جلمال  الكاريزمية  ال�صخ�صية  ج��وان��ب 
الثقايف  اجل��ان��ب  وه��و  األ  النا�صر،  عبد 

وال��ف��ك��ري، وق���د جت��ل��ى ه���ذا اجل��ان��ب من 
النا�صر  عبد  جمال  �صلوك  يف  ال�صخ�صية 

الإن�صان والزعيم ورجل الدولة. 
عرف جمال عبد النا�صر دائًما باأنه اأف�صل 
ودار�ًصا  باملطالعة،  �صغوًفا  فكان  ق��اريء، 
القراءة،  على  خ��ارق��ة  ق��درة  لديه  متميًزا 
والتذكر  ال�صتيعاب  على  ال��ق��درة  وكذلك 
ب��ن��ف�����س امل�����ص��ت��وي، وذل�����ك يف امل���راح���ل 
ومروًرا  طفولته،  منذ  حياته  من  املختلفة 
والدرا�صة  ال��ث��ان��وي��ة،  ال��درا���ص��ة  مبرحلة 
احلرب  اأرك��ان  وكلية  احلربية،  الكلية  يف 
وان��ت��ه��اء مب��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ث���ورة يوليو، 
بداية  يف  النا�صر  عبد  ق���راءات  و�صكلت 
حياته النواة التي متحورت حولها اأفكاره 
النا�صر  عبد  جمال  رغبة  فكانت  وروؤاه. 
�صيء.  ك��ل  بنف�صه  يعرف  اأن  يف  �صديدة 

وميكننا تتبع ذلك يف قراءاته واهتماماته 
وكذلك  حياته،  ف��رتات  اأه��م  خالل  الفكرية 
يف ال�صخ�صيات التي اأعجب بها وكان لها 
الظروف  ظ��ل  يف  تفكريه  يف  الأث���ر  كبري 
والتيارات  حوله،  من  والعربية  الدولية 
عاي�صها  التي  والإيديولوجية  ال�صيا�صية 
الثالثينات وطوال فرتة  اأواخر  بداية من 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  وك��ذل��ك  الأربعينيات، 
عبد  جمال  يكتف  ومل  يوليو.  ث��ورة  قيام 
كان  ول��ك��ن  والط����الع  ب��ال��ق��راءة  النا�صر 
اأهمها  ك��ان  اأخ���رى  اأب��ع��اد  وثقافته  لفكره 

الكتابة.
حت��دث��ن��ا ���ص��ط��ور ه���ذا ال��ك��ت��اب ع��ن اأوىل 
فقد  النا�صر،  عبد  جمال  الطالب  كتابات 
الثانوية  النه�صة  مدر�صة  جملة  له  ن�صرت 
اأول كتاباته - مقالة بعنوان فولتري، رجل 

احلرية، وهو يف �صن ال�صاد�صة ع�صرة من 
عمره. ويف عام 1934 بداأ الطالب جمال 
ال�صاد�صة  يف  وه��و  ح�صن  النا�صر  عبد 
ع�����ص��رة م��ن ع��م��ره يف ت��األ��ي��ف رواي����ة يف 
�صفحتها  تت�صدر  ال��ت��ي  احل��ري��ة،  �صبيل 
يف  وتتناول  النا�صر،  عبد  �صورة  الأوىل 
خا�صها  التي  اخلالدة  املعركة  م�صمونها 
عندما   ،1807 ع���ام  مب�صر  ر���ص��ي��د  اأه���ل 
وا للحملة الإجنليزية بقيادة فريزر،  ت�صدُّ
مقدمات  ث��م  منكرة  هزمية  بها  واأحل��ق��وا 
احل��م��ل��ة ال��ف��رن�����ص��ي��ة وب��ع��ده��ا الح��ت��الل 
كتب  بل  منها،  ينته  مل  لكنه  الربيطاين. 
قا�س  الثورة  بعد  ا�صتكملها  ف�صول  �صتة 
بن�صرها  وق��ام  عجاج،  الرحيم  عبد  يدعى 

يف اخلم�صينيات. 
عندما  التمثيلية  ج��م��ال  موهبة  جن��د  ث��م 

م�صرحية  يف  قي�صر  يوليو�س  ب��دور  ق��ام 
التمثيلية  احلفلة  برنامج  �صمن  �صك�صبري 
بعد   1935 النه�صة  مل��در���ص��ة  ال�����ص��ن��وي��ة 
ال�صديد  واإعجابه  ال�صخ�صية  عن  قراءته 
بها. ثم تتطرق الدرا�صة اإىل اأي مدي تاأثر 
م�صر  يف  ب��الأح��داث  النا�صر  عبد  جمال 
دفعته  والتي  العربي  العامل  �صعيد  وعلى 
نحو كتابة بع�س اخلطابات اإىل اأ�صدقائه 
كان  وال��ت��ي  الأح����داث  تلك  فيها  ي�صتنكر 
وا�صت�صدار   1923 د�صتور  اإل��غ��اء  اأهمها 
 ،1930 لد�صتور  با�صا  �صدقي  اإ�صماعيل 
فنجد ا�صم جمال من �صمن اأ�صماء اجلرحي 
كان  كما   .1935 نوفمرب  م��ظ��اه��رات  يف 
املطالبة  على  يحثهم  اأ���ص��دق��اءه  ي��را���ص��ل 
بعودة د�صتور 1923، واإلغاء د�صتور عام 
)خطاب  يف  وا�صًحا  ذل��ك  وجن��د   ،1930

احلركة  عن  الن�صار  حل�صن  النا�صر  عبد 
الوطنية بن الطلبة لعودة الد�صتور(. 

اأح���داث 4 ف��رباي��ر 1942 ويعد  ت��اأت��ي  ث��م 
هذا احلدث نقطة حتول يف تاريخ حركة 
بالًغا  ا�صتياء  اأول��د  كما  امل�صرية،  الثورة 
م��ًع��ا. وغ�صب  ال�����ص��ع��ب واجل��ي�����س  ل���دي 
و�صعروا  الأح����داث  م��ن  اجلي�س  �صباط 
امل��ل��ك واعتربوه  ال���ذي واج��ه��ه  ب����الإذلل 
امل�صرية  وال�صيادة  ال�صرعية  علي  اعتداء 
�صلم  التي  الطريقة  واأن  للكرامة  وانتهاًكا 
البالد  ل�صتقالل  اغت�صاًبا  الإن����ذار  بها 
ك��ت��ائ��ب اجلي�س  و���ص��ي��ادت��ه��ا. واع���ت���ربت 
بالذات اأن ما حدث هو اأ�صواأ اإهانة وجهت 
اإيل بلدها وجند مثاًل )خطاب عبد النا�صر 
حل�صن الن�صار يربز فيه موقفه من اأحداث 

4 فرباير 1942(.

ع��ق��ب ث���ورة ي��ول��ي��و ���ص��در ك��ت��اب فل�صفة 
وثيقة  اأول  يعد  ال��ذي   1953 عام  الثورة 
عام  ومفاهيمها  يوليو  ث��ورة  عن  ت�صدر 
الثورة  ق��ي��ام  م��ن  �صنة  نحو  بعد   1953
كتاب  وه���و   ،1952 مت��وز/ي��ول��ي��و  يف 
النا�صر،  عبد  جمال  الرئي�س  اأفكار  يحمل 
حممد  الأ�صتاذ  و�صياغتها  بتحريرها  قام 

ح�صنن هيكل.
الأث��ر علي  فل�صطن كبري  ك��ان حل��رب  كما 
ا،  اأي�صً وقلمه  النا�صر  عبد  ج��م��ال  فكر 
بالإ�صافة اإيل �صل�صلة من املقالت ن�صرتها 
جملة اآخر �صاعة، عام 1955، حتت عنوان 
يوميات الرئي�س جمال عبد النا�صر وحرب 
فل�صطن. فقد كانت لدى جمال عبد النا�صر 
نزعة قوية للتدوين، وقد �صجل بخط يده، 
حيث كتب جمال عبد النا�صر يومياته عن 

حرب فل�صطن حتت ق�صف املدافع مرتن 
على  بالكتابة  ي��ب��داأ  ال��واح��د،  ال��ي��وم  يف 
يف  عليها  يعتمد  التي  الر�صمية  الأوراق 
ذاكرة  هي  فهذه  لقياداته،  تقاريره  كتابة 
الكتيبة ال�صاد�صة، قبل اأن ي�صجل يومياته 
م�صاعره  تت�صمن  وال��ت��ي  ال�صخ�صية، 
الأح����داث،  ذات  ع��ل��ى  نف�صه  وم��ك��ن��ون��ات 
ومتثل اليوميات - ال�صخ�صية والر�صمية 
يف   - وكتب  ومت�صاًل،  طوياًل  ا  ن�صً مًعا- 
واليوم  املكان  الطريقة،  بذات  احلالتن- 
ما  تلخ�س  موجزة  وع��ب��ارات  وال�صاعة، 
حدث، م�صجاًل م�صاعره يف بع�س احلالت 

على الوقائع والأحداث.
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يت�صدى  اأن  العاملي  التمويل  على  وك��ان 
القوى  ولد�صائ�س  املتنازعة  للطموحات 
امل�صرفية  املوؤ�ص�صات  وت�صرفت  العظمى، 
التمويل  ي�صبح  دونها  من  التي  الوطنية 
ال��ع��امل��ي ع���اج���زا ك�����ص��رك��اء ل���ه ك���ل لدى 

حكوماتها.
امل�صتوى  العايل  التمويل  تاأثري  كان  لقد 
على القوى العظمى يف �صالح ال�صالم يف 
اأوروبا على الدوام، حيث كانت القرو�س 
وجت���دي���ده���ا م��ت��وق��ف��ن ع��ل��ى الئ��ت��م��ان، 
ال�صرية  ح�صن  على  متوقف  والئ��ت��م��ان 
اإىل  فعال  التاأثري  ه��ذا  وك��ان  وال�صلوك، 
على  تعتمد  احل��ك��وم��ات  اأ�صبحت  درج��ة 
تعاونه باأكرث من اجتاه، ونتيجة لذلك مل 
ي�صادف اأي وقت مل تتمثل فيه الرغبة يف 
ال�صالم يف جمال�س املجموعة الأوروبية.

للموؤلف-  -وال��ك��الم  ل��ذل��ك  اأ�صفنا  واإذا 
الرغبة املتنامية يف ال�صالم داخل البلدان 
حيث �صربت عادة توظيف املال بجذورها، 
فاإننا �صوف نعرف �صبب هذا ال�صلم امل�صلح 
بع�صرات من الدول امل�صتنفرة عمليا والتي 
حتوم فوق اأوروبا من 1871 اإىل 1914 

من دون اأن تنفجر يف نزاع هدام.
اأن القب�صة احلديدية  اإىل  ويذهب املوؤلف 
املغلوبة  احل���ك���وم���ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��م��وي��ل 
وي�صت�صهد  الكارثة،  تتجنب  اأن  ت�صتطيع 
تخلفت  حن  الأخ��رية  فهذه  تركيا،  بحالة 
ع��ن دف���ع ال��ت��زام��ات��ه��ا امل��ال��ي��ة ع���ام 1875 
ان��دل��ع��ت احل���رب ف����ورا، وع��ن��دم��ا وقعت 
معاهدة برلن ا�صتمر احلفاظ على ال�صلم 

ل�صت وثالثن �صنة.
وهكذا فاإن تنظيم احلياة القت�صادية هياأ 
الأر�صية ل�صلم املئة عام )1914-1815(، 
ففي الفرتة الأوىل كانت الطبقات الو�صطى 
قوى ثورية ب�صكل خا�س تهدد ال�صلم كما 
�صهدت بذلك النتفا�صة النابليونية، فكان 
اأن نظم احللف املقد�س �صلمه الرجعي �صد 
العن�صر اجلديد الذي بعث الفو�صى، ويف 
اجلديد  القت�صاد  انت�صر  الثانية  الفرتة 
نف�صها  ال��و���ص��ط��ى  ال��ط��ب��ق��ات  ف��اأ���ص��ب��ح��ت 
مدافعة عن م�صالح ال�صلم يف ظل الطابع 

الوطني العاملي لالقت�صاد اجلديد.

�سعود وانهيار اقت�ساد ال�سوق
اأن  ه��ي  امل��وؤل��ف  عند  الن��ط��الق  نقطة  اإن 
اإىل  ي�صتند  احل��دي��ث  الق��ت�����ص��ادي  الفكر 
مفهوم القت�صاد كنظام متداخل لالأ�صواق 
من  والطلب  العر�س  بن  اآليا  تالئم  التي 

خالل اآلية ال�صعر.
يعتمدون  ظلوا  القت�صادين  اأن  وي��رى 
يحقق  كنظام  لالقت�صاد  املفهوم  هذا  على 
يوؤكد  اأن���ه  اإل  الأ����ص���واق،  ب��ن  ال���ت���وازن 
هي  عما  مت��ام��ا  خمتلف  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  اأن 
تاريخ  ع��رب  الإن�صانية  املجتمعات  عليه 

الب�صرية.
تنظيم  ذي  �صوق  اإي��ج��اد  اأن  كذلك  وي��رى 
الب�صر وبيئتهم  ذاتي كامل يتطلب حتول 
اإىل  اإىل جمرد �صلع، مما يوؤدي  الطبيعية 
الطبيعية.  والبيئة  للمجتمع  كامل  تهدمي 
وي�صتند املوؤلف يف هذا الراأي اإىل متييزه 

بن ال�صلع احلقيقية وال�صلع الزائفة.
باأنها  ال�صلعة  ت��ع��رف  امل��وؤل��ف  وبح�صب 
ال�صوق،  يف  يباع  لكي  اأنتج  الذي  ال�صيء 
ووف���ق���ا ل��ه��ذا ال��ت��ع��ري��ف ت��ع��ت��رب الأر�����س 
والعمل واملال �صلعا زائفة لأنها يف الأ�صل 
مل تنتج لبيعها يف ال�صوق، ذلك اأن العمل 
هو ن�صاط يقوم به الإن�صان، والأر�س هي 
الطبيعة مق�صمة، وعر�س املال والإقرا�س 
يف املجتمعات احلديثة هو بال�صرورة ما 
وانطالق  احلكومات،  �صيا�صات  تر�صمه 
ال�صلع  اعتبار هذه  من  القت�صاد احلديث 
على  ك��ب��رية  خم��اط��ر  ل���ه  حقيقية  ���ص��ل��ع��ا 

املجتمع بح�صب املوؤلف.
يرف�س املوؤلف اعتبار هذه ال�صلع الزائفة 
�صلعا حقيقية وذلك ل�صببن، الأول اأخالقي 
يعترب معاملة الطبيعة والب�صر على اأنهما 
اأ�صياء يتقرر �صعرهما من قبل ال�صوق هو 
انتهاك للمبادئ التي �صادت يف املجتمعات 

ملدة قرون طويلة.
ال���ث���اين ه���و دور ال���دول���ة يف  وال�����ص��ب��ب 
الق��ت�����ص��اد، ت��ل��ك ال��دول��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
عر�س  ���ص��ب��ط  يف  م�صتمر  ب����دور  ت��ق��وم 
الت�صخم  خماطر  لتجنب  والقرو�س  املال 
بتقدمي  اأي�����ص��ا  ت��ق��وم  واأن  والن��ك��م��ا���س، 

العون يف فرتات البطالة.
وت��ب��ن ال�����ص��ل��ع ال���زائ���ف���ة ت��ع��ذر اإخ����راج 
القت�صاد من طوق املجتمع، ذلك اأن دوائر 
اأن  ال��دول��ة  من  تتطلب  احلقيقية  ال�صوق 
توؤدي دورا فعال يف اإدارة الأ�صواق، وهذا 
�صيا�صية،  ق���رارات  ات��خ��اذ  يتطلب  ال���دور 
اإىل  احلكومات  �صيا�صات  تتجه  وحينما 
رفع طوق املجتمع بالعتماد على ال�صوق 
ذات التنظيم الذاتي، فاإن النا�س العادين 

ي�صطرون اإىل حتمل تكاليف اأعلى.
اأن جمتمعات ال�صوق  اإىل  ويذهب املوؤلف 
حركة  متعار�صتن،  حركتن  م��ن  تن�صاأ 

وهي  لها  النقي�صة  واحلركة  يعمل،  دع��ه 
امل��ح��اف��ظ��ة، وال���ت���ي حت����اول رف����ع طوق 
ال�������ص���وق، وه����ي حماولة  ع���ن  امل��ج��ت��م��ع 
ق��ام��ت ب��ه��ا ك��ل ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع، ذل���ك اأن 
بن  يح�صل  ال��ذي  القت�صادي  النكما�س 
النظام  اإىل تعطيل  ي��وؤدي  احلن والآخ��ر 
والأعمال  التجارة  اأرب��اب  فاإن  امل�صريف، 
امل�صرف  ن��ظ��ام  ت��ق��وي��ة  ع��ل��ى  ي�����ص��رون 
الوطني  الإقرا�س  نظام  ليحمي  املركزي 

من �صغوط ال�صوق العاملية.
اقت�صاد  اإن�صاء  ال�صوق  ليرباليو  اأراد  لقد 
الفر�س  م��ن  ميكن  م��ا  اأق�����ص��ى  فيه  ع��امل��ي 
وكان  ع��امل��ي��ا،  الأ����ص���واق  جم��ال  لتو�صيع 
عليه اإيجاد طريقة ي�صتطيع بها النا�س من 
عمالت  ي�صتعملون  وهم  البلدان،  خمتلف 

خمتلفة، اأن يعقدوا �صفقات فيما بينهم.
التنظيم  العاملي  القت�صاد  يحقق  ولكي 
الذاتي كان ل بد لكل من بلد من اللتزام 

بثالث قواعد:
كمية  اإىل  بالن�صبة  عملته  قيمة  يحدد  اأن   �
ثابتة من الذهب، واأن يلتزم ببيع و�صراء 

الذهب بذلك ال�صعر املحدد.
امل���ايل  ب��ل��د خم���زون���ه  ك���ل  ي��وؤ���ص�����س  اأن   �
يحتفظ  التي  الذهب  كمية  على  الداخلي 
التداول  عملية  فتكون  احتياطه،  يف  بها 

مدعومة بالذهب.
حرية  ف��ي��ه  املقيمن  ب��ل��د  ك��ل  يعطي  اأن   �
اقت�صادية  �صفقات  يف  للدخول  ق�صوى 

عاملية.
و�صع  ال��ذه��ب  معيار  اأن  امل��وؤل��ف  وي���رى 
اآلية مده�صة للتنظيم الذاتي، فاإذا ما وقع 
مواطنيه  لأن  مايل  عجز  يف  البلدان  اأحد 
فاإن  اأك��رث مما جنوه،  اأنفقوا يف اخل��ارج 
الذهب يخرج من احتياطه لي�صدد الدفعات 
ب�صورة  فينخف�س  لالأجانب،  امل�صتحقة 
اآلية عر�س املال والقرو�س داخليا وترتفع 
الأ�صعار  وتنخف�س  ال��ف��ائ��دة،  م��ع��دلت 
والأجور، ويقل الطلب على امل�صتوردات، 
ذاتيا من  البلد القت�صادي  وي�صوى عجز 

غري تدخل من احلكومة.
لكن املوؤلف يذهب اأي�صا اإىل القول اإن ثمة 
مبعيار  العمل  عن  ناجمة  كبرية  خماطر 
الذهب  معيار  تبني  مت  فعندما  ال��ذه��ب، 
كان  ع�صر  التا�صع  القرن  �صبعينيات  يف 
الأمة  اأهمية  تقوية  يف  الكبري  التاأثري  له 

لكيان متحد.
ويرى اأن القواعد الب�صيطة ملعيار الذهب 
فر�صت على النا�س اأكالفا اقت�صادية كانت 
ل حتتمل، فعندما تنحرف هيكلية الأ�صعار 
لبلد ما عن م�صتويات الأ�صعار عامليا، فاإن 
البلد  لذلك  امل�صروعة  الوحيدة  الو�صيلة 
هي  الذهب  من  احتياطه  بنزيف  ليتحكم 
النكما�س، وهذا يعني ال�صماح لقت�صاده 
الأجور  انخفا�س  يقلل  حتى  يتقل�س  باأن 
من ال�صتهالك مبا يكفي ل�صتعادة التوازن 

يف اخلارج.
الذهب  معيار  اأن  الكتاب  م��وؤل��ف  وي��وؤك��د 
الذي حلم به ليرباليو ال�صوق كاآلية تفتح 
عك�س  على  انتهى  لالزدهار،  العامل  جمال 
الذهب  معيار  �صدمات  اأرغمت  حيث  ذلك 
حدود  �صمن  نف�صها  حتقيق  على  الأمم 

منيعة.
املتناق�س  النظام  انهار هذا  وحتى عندما 
ظل  الأوىل،  العاملية  احل��رب  وق��وع  عند 
مفروغ  ك��اأم��ر  ال��ذه��ب  م��ع��ي��ار  اإىل  ينظر 
الدول  خمتلف  يف  امل�صوؤول  و�صعى  منه 
امل�صرحية  متثيل  واأع��ي��د  ل���ص��رتج��اع��ه، 
اأخرى يف  ماأ�صاوية مرة  باأكملها ب�صورة 
الع�صرين  القرن  وثالثينيات  ع�صرينيات 
ع��ل��ى اخل��ي��ار بن  اأرغ���م���ت الأمم  ع��ن��دم��ا 

حماية  وب����ن  ال���ت���ب���ادل  م���ع���دل  ح��م��اي��ة 
اأن  املاأزق  مواطنيها، وكان من خالل هذا 
حتمي  لكي  ج��اءت  التي  الفا�صية،  ظهرت 
املجتمع من اأخطار ال�صوق عرب الت�صحية 

بحرية الإن�صان.
التحول يف التقدم

يذهب املوؤلف اإىل اأن النظام املايل العاملي 
الذهب،  معيار  عن  كثريا  يختلف  احل��ايل 
مل  الوطنية  والعمالت  التبادل  فمعدلت 
فمعظم  بالذهب،  عالقاتها  يف  ثابتة  تعد 
يف  قيمها  بتقليب  ل��ه��ا  ي�صمح  ال��ع��م��الت 
كما توجد  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال�����ص��رف  اأ���ص��واق 
ك�صندوق  قوية  عاملية  مالية  موؤ�ص�صات 
توؤدي  التي  الدويل  والبنك  الدويل  النقد 

دورا رئي�صيا يف اإدارة النظام العاملي.
عليها  يركز  التي  الأ�صا�صية  النقطة  لكن 
املوؤلف هنا هي اأن ليربالية ال�صوق جتعل 
ي�صتمر،  ل  العادين  النا�س  على  الطلب 
الك�صبة  و���ص��غ��ار  وامل���زارع���ون  فالعمال 
تنظيم  م��ن  من��ط  حت��م��ل  ي�صتطيعوا  ل��ن 
لتقلبات  عر�صة  فيه  يكونون  القت�صاد 

دراماتيكية بن فرتة واأخرى.
م��ن �صعود  الأخ���رية  ال��ف��رتة  وق��د �صهدت 
كل  يف  احتجاجات  اجل��دي��دة  الليربالية 
مقاومة  النا�س  فيها  يحاول  العامل  اأنحاء 

اختاللت القت�صاد نتيجة العوملة.
حالت  ا���ص��ت��داد  اأن  اإىل  امل��وؤل��ف  وذه���ب 
اإىل  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  ت��دف��ع  ال�صخط 
منحدرات خطرية، يلجاأ على اأثرها القادة 
ال�صيا�صيون اإىل حتويل النقمة للت�صحية 
بن اأمرين اإما الداخل اأو اخلارج، وهكذا 
يوؤدي  لن  اجل��دد  الليربالين  ت�صور  ف��اإن 
اإىل نزاعات  اعتقدوا، بل  ال�صالم كما  اإىل 

مريرة.
ويوؤكد املوؤلف هنا اأن دورة ال�صراع ميكن 
باإ�صالحات  ذلك  على  وي�صت�صهد  اإيقافها، 
روزفلت يف الوليات املتحدة حيث و�صع 
بوا�صطتها  ميكن  الآل��ي��ات  م��ن  جمموعة 
�صغط  م��ن  والطبيعة  الإن�����ص��ان  ح��م��اي��ة 
�صيا�صات  وع���رب  ع��ل��ي��ه��ا،  ال�����ص��وق  ق���وى 
امل�صنن  ح��م��اي��ة  ت���ق���رر  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الجتماعي،  ال�����ص��م��ان  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
لت�صكيل  العاملة  الطبقة  حقوق  وو�صعت 

احتادات فعالة.
ت��ق��وم ح��ج��ة امل���وؤل���ف ع��ل��ى اأه��م��ي��ة دور 
وينتقد  وخ���ارج���ي���ا،  داخ��ل��ي��ا  احل��ك��وم��ة 
اإن تدخل  ي��ق��ول  ال���ذي  ال��ل��ي��ربايل  ال���راأي 
احلكومة يف القت�صاد �صيوؤدي اإىل نتائج 
اإن تو�صيع  له  فبالن�صبة  �صيئة،  اقت�صادية 
بداية  ي��ك��ون  اأن  ميكن  احل��ك��وم��ات  دور 
للحرية  مفهومه  لكن  احلرية،  من  حلقبة 
القت�صادية  امل��ظ��امل  م��ن  احل���د  ي��ت��ج��اوز 
يف  للتو�صع  ي��دع��و  ف��ه��و  والج��ت��م��اع��ي��ة، 
يتمتع  جمتمعا  اأن  ذلك  املدنية،  احلريات 
فيه  الن�صقاق  حق  ف��اإن  املدنية  بال�صلطة 

يكون حمميا من قبل املوؤ�ص�صات.
على  املحافظة  ميكن  اأن��ه  امل��وؤل��ف  وي��وؤك��د 
اإىل  ت��وؤدي  اأن  دون  من  ال�صوق  ليربالية 
اق��ت�����ص��ادي��ة، وذل���ك ع��رب ت�صافر  اأزم����ات 
حول  الأمم  خمتلف  م��ن  ال��ن��ا���س  ج��ه��ود 
ل�صيا�صات  الق��ت�����ص��اد  لإخ�����ص��اع  ال��ع��امل 
القت�صاد  ب��ن��اء  ولإع����ادة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 

العاملي على اأ�صا�س التعاون الدويل.
هذا  على  وا�صحة  اإ���ص��ارات  ظهرت  وق��د 
البلدان  يف  النا�صطون  نظم  فقد  الجتاه، 
امل��ت��ط��ورة وال��ن��ام��ي��ة اح��ت��ج��اج��ات �صد 
قواعد  تفر�س  التي  العاملية  املوؤ�ص�صات 
من  ف��ئ��ات  وب����داأت  اجل��دي��دة،  الليربالية 
لإعادة  عامليا  ح��وارا  العامل  اأنحاء  جميع 

بنيان النظام املايل العاملي.

عر�س: ح�سني عبد العزيز
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اإ�صرائيل  يف  م��وؤخ��را  ال�����ص��ادر  الكتاب  ه��ذا 
امل��خ��اب��رات  ع��ل��ى  ع���ام���ا  "�صتون  ب��ع��ن��وان 
يعطي  الداخل"،  م��ن  نظرة  الإ�صرائيلية.. 
للقارئ  املرئية  غري  ال�صورة  من  اآخ��ر  جانبا 
يقدم  اأن��ه  ل�صيما  ال��ع��رب��ي،  ال��ق��رار  و�صانع 
داخل  الأجهزة، من  لدور هذه  قراءة مغايرة 
قام  م��ن  اإىل  بالنظر  ال���ص��ت��خ��ب��اري،  البيت 

بتاأليفه واإعداده.
فقد اأ�صرف على الكتاب الأول من نوعه باللغة 
غلبواع،  عامو�س  املتقاعد  العربية، اجلرنال 
و���ص��دي��ق��ه اجل����رنال اإف��راي��ي��م لب��ي��د، وق��ام 
ال�صتخبارات  تراث  مركز  من  كل  باإ�صداره 

الإ�صرائيلي، و�صحيفة يديعوت اأحرونوت.

�سجل االإخفاقات
الإعجاب  لهالة  مغايرة  �صورة  الكتاب  يقدم 
"القدا�صة" للدور  اإىل حد  اأحيانا  التي ت�صل 
من  ال�صتخبارية،  الأج��ه��زة  ب��ه  تقوم  ال��ذي 
الف�صل  ح���الت  م��ن  ل��ع��دد  ا�صتعرا�صه  خ��الل 
ا�صم  اأن  ل�صيما  ال�صتخباري،  التقدير  يف 
من  ط��وي��ل��ة  ب�صل�صلة  ارت��ب��ط  "املو�صاد" 
هّزت  التي  الفا�صلة  والعمليات  الإخ��ف��اق��ات 
من  ط��وي��ل��ة  �صل�صلة  ج��ان��ب  -اإىل  ���ص��ورت��ه 
بالغ  ح��رج  يف  م���راًرا  ت�صببت  ال��ن��ج��اح��ات- 
بعالقاتها  �صرًرا  اأحلقت  واأحياًنا  لإ�صرائيل، 

على امل�صتوى الدويل.
وم��ن اأب���رز واأه���م ه��ذه الإخ��ف��اق��ات م��ا حدث 
ال�صتخبارات  �صعبة  قدرت  حن   2003 عام 

الرئي�س  اأن  اخل��ط��اأ  ط��ري��ق  ع��ن  الع�صكرية 
ميتلك  ك��ان  ح�صن،  �صدام  الراحل  العراقي 

اأ�صلحة غري تقليدية.
ويبدي املوؤلفان "ندما" ي�صود بع�س الأو�صاط 
الت�صجيع  ب�صبب  الإ�صرائيلية،  ال�صتخبارية 
الذي مار�صته تل اأبيب على وا�صنطن لحتالل 
العراق، لأنه لو بقي العراق قويا من الناحية 
كما  اإي��ران  وبقيت  والع�صكرية،  القت�صادية 
كانت ب�صبب خ�صيتها منه، كما قال، ملا كانت 

طهران جتروؤ على بناء برناجمها النووي.
حمادثات  عن  الأوىل  للمرة  الكتاب  ويك�صف 
م��ن خالل  ���ص��دام ح�صن  م��ع  اأج��ري��ت  �صرية 
مبعوثها مو�صيه �صاحال بدءا من عام 1994، 
الرئي�س  م��ن  طلب  على  ب��ن��اء  اأوق��ف��ت  لكنها 

انطالقا من  كلينتون،  بيل  ال�صابق  الأمريكي 
فتح  كانت  حينها  يف  اأب��ي��ب  ت��ل  م�صلحة  اأن 
تهديدا  ت�صكل  تكن  مل  لأنها  بغداد،  مع  حوار 

اإ�صرتاتيجيا عليها.
باإعالن  ال�صنة فوجئت املخابرات  ويف نف�س 
التابع  ال��ن��ووي  الربنامج  عن  تنازلها  ليبيا 
التي كانت  التقليدية  لها، وعن الأ�صلحة غري 
الر�صمية  العالقات  لإع��ادة  مهد  مما  متتلكها، 

بينها وبن الوليات املتحدة.
�صعبة  ق���دم���ت  ف���ق���د   2005 ع�����ام  يف  اأم������ا 
تقريرا  واملو�صاد  الع�صكرية  ال�صتخبارات 
اأن  منه  وي�صت�صف  ال��ل��ه،  ح��زب  ق���درات  ع��ن 
تقدير  يف  اأخ��ط��اأت  الإ�صرائيلية  املخابرات 

قوته الع�صكرية.

 2006 عام  الثانية  لبنان  حرب  اندلع  وعند 
م�صداقية  بعدم  الإ�صرائيلي  اجلي�س  فوجئ 
يف  عليها  اعتمد  التي  ال�صتخبارية  التقارير 
الله،  حزب  ملقاتلة  العملياتية  خططه  و�صع 
مع  اأدمغة"  "�صراع  خو�س  ا�صتطاع  ال��ذي 
اجلي�س، مما دفع للقول اإن الف�صل الإ�صرائيلي 
ا�صتخباريا  اإخفاقا  كان  لبنان  يف  الأ�صا�صي 

بالدرجة الأوىل.
ورغم اأن �صاحات العمل الإقليمية للمخابرات 
فاإن  ال�صت،  العامل  قارات  ت�صمل  الإ�صرائيلية 
من  هاما  حيزا  احتلت  الفل�صطينية  ال�صاحة 
عمل هذه الأجهزة، ومع ذلك، فقد وقعت يف 
الأخطاء  يف  متثلت  كبرية  اأمنية  اإخفاقات 

التقديرية التي وقعت فيها.

فوجئت   2006 ال��ث��اين  يناير/كانون  ويف 
ال�صاباك  ل�صيما  الإ�صرائيلية،  الأم��ن  اأجهزة 
حركة  حققته  ال��ذي  الكا�صح  بالفوز  واأم���ان، 
التي  الت�صريعية  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ح��م��ا���س 
ج���رت يف الأرا�����ص����ي ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ويف 
املخابرات  اأخفقت   2007 يونيو/حزيران 
حركة  ب�صيطرة  ال��ت��ن��ب��وؤ  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
الأمر  قطاع غزة، وهو  على  حما�س ع�صكريا 
الذي مل تتوقعه، ومل ُتبلغ امل�صتوى ال�صيا�صي 

بذلك.
ارتكبتها  خاطئة  تقديرات  �صل�صلة  وه��ن��اك 
املخابرات الإ�صرائيلية، كلفت اإ�صرائيل كثريا 
اأهمها احليلولة  القريب والبعيد،  املدى  على 
ب��اروخ غولد�صتاين يف  وق��وع جم��زرة  دون 
احلرم الإبراهيمي مبدينة اخلليل عام 1994 
ال�صت�صهادية  العمليات  وقوع  اإىل  اأدت  التي 
اإ�صرائيل،  يف  حما�س  ح��رك��ة  نفذتها  ال��ت��ي 
الإ�صرائيلي  ال�صاباك  ق��درة  عدم  اإىل  اإ�صافة 
اغتيال  اليمن  ب��ن��واي��ا  امل�صبق  العلم  على 
اإ�صحاق رابن رئي�س الوزراء الأ�صبق اأواخر 

عام 1995.
ورغم اأن الك�صف عن هذه الإخفاقات قد مي�س 
الإ�صرائيلية،  للمخابرات  التقليدية  ال�صورة 
فاإن الكتاب يرى مربرا لذلك يتمثل يف التقدم 
مرة  ال��وق��وع  وع���دم  الأداء،  حت�صن  ن��ح��و 
القبيل،  هذا  من  م�صريية  اأخطاء  يف  اأخ��رى 
على حد تعبريه، رغم اأن من يعرتف باأخطائه 
اأقلية، ومن  املخابرات  عامل  العاملن يف  من 

يتعظ باأخطائه اأقل من هذه الأقلية.
وي����ح����اول ال���ك���ت���اب ب���ن���وع م���ن احل�����ذر اأن 
الأمنية  الأج��ه��زة  اأن  م��ف��اده��ا  حقيقة  ي��وؤك��د 
اأ�صابها  قد  التباين،  بع�س  مع  الإ�صرائيلية، 
ال��وق��ت -ب�����ص��ب��ب ك��ون��ه��ا اأجهزة  م��ع م����رور 
بعيًدا  "الظلمة"  يف  تعمل  �صرية  جت�ص�صية 
القانونية  الرقابة  اأطر  وخارج  الأ�صواء  عن 
الف�صاد  م��ظ��اه��ر  م��ن  ال��ك��ث��ري  وال��ق�����ص��ائ��ي��ة- 

والرتهل والت�صخم.
وق���د ول���د ذل���ك دع�����وات م��ت��ك��ررة ب���ن فرتة 
اأو  واأخ��رى، ل�صيما بعد كل ف�صيحة كربى، 
اإجراء  �صرورة  اإىل  له،  تعر�صت  ذريع  ف�صل 
جذرية  تنظيم  واإع���ادة  داخلية،  اإ���ص��الح��ات 
لأق�صامها وهياكلها، وحتى مهامها ووظائفها، 
باأنه ل يتم الإعالن عن حجم ميزانيات  علما 
خزينة  عليها  تنفقها  ال��ت��ي  الأج���ه���زة  ه���ذه 

الدولة.

الرقابة الع�سكرية
الكتاب يقدم عر�صا تف�صيليا لأبرز الإجنازات 
املخابرات  ع��اي�����ص��ت��ه��ا  ال��ت��ي  والإخ���ف���اق���ات 
الإ�صرائيلية، واأهم العمليات التاريخية التي 
قامت بها، واأثرت على م�صتقبل دولة اإ�صرائيل 
"تقديرية"  روؤية  يقدم  كما  اإيجابا،  اأو  �صلبا 
اإ�صرائيل،  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  الأخ���ط���ار  لأه���م 
التي  التهديدات  ب��اأه��م  "التنبوؤ"  خ��الل  م��ن 
الفرتة  خالل  معها  للتعامل  الدولة  �صت�صطر 

احلالية وال�صنوات القادمة.
واجها  باأنهما  الكاتبان  ي�صتدرك  ذل��ك،  ومع 
"الرقابة  على  التحايل  يف  ج��ادة  �صعوبات 
يف  جديد  اأي  ن�صر  منعت  التي  الع�صكرية" 
ي�صر  اأن  ميكن  الإ�صرائيلية  املخابرات  عامل 
باأمن الدولة، وبالتايل فالكتاب ل يقدم اأمورا 
تتخذها  قد  التي  ال��ق��رارات  يف  توؤثر  �صرية 

احلكومات الإ�صرائيلية يف امل�صتقبل.

الكتاب يدخل اإىل تفا�صيل ح�صول الأجهزة 
املعلومات  ع��ل��ى  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الأم���ن���ي���ة 
من  ت�صنع  ال��ت��ي  والآل��ي��ات  ال�صتخبارية، 
املعلومات املتناثرة هنا وهناك، ومن خمتلف 
املادة  من  متكامال  بناء  اجلغرافية،  البقاع 
كاملة  �صورة  ر�صم  خ��الل  من  ال�صتخبارية 
للو�صع املطلوب ا�صتهدافه، وكيفية توظيفها 

�صيا�صيا وع�صكريا.
التي  العالقات  على  ال�صوء  الكتاب  وي�صلط 
ال�صتخبارية،  الأم��ن��ي��ة  امل�صتويات  ت��رب��ط 
ال�صيا�صي  امل�����ص��ت��وي��ن  يف  ب��ن��ظ��رائ��ه��ا 
تتعلق  هامة  نقطة  اإىل  م�صريا  والع�صكري، 
روؤ�صاء  فيه  وقع  الذي  الأ�صا�صي  اخلطاأ  باأن 
املخابرات الإ�صرائيلية يتعلق باأنهم حر�صوا 
على  ال�صتثناءات،  بع�س  مع  الوقت،  طيلة 
و�صناع  ال�صا�صة  تر�صي  اأمنية  �صورة  ر�صم 
القرار يف احلكومة، ولي�س على ما هو جيد 

مل�صتقبل الدولة يف املدى البعيد.
على  الدلئل  بع�س  الكتاب  يعطي  وبالتايل 
تقع  -ال��ت��ي  ال�صتخبارية  امل�صاكل  بع�س 
التي  املو�صاد-  الأمنية ل�صيما  الأجهزة  فيها 
توؤدي يف النهاية اإىل ف�صل ا�صتخباري يتمثل 
يف تدفق املادة اخلام غري الدقيقة اإىل القادة، 
حمافل  على  ال�صتخبارية  امل���ادة  وت��وزي��ع 
اخلروج  وعدم  معلوماتها،  وبعرثة  البحث، 
الإداري  ال��رته��ل  ع��ن  ف�صال  ج��ي��د،  بتقدير 
هذه  يف  الت�صبب  يف  مهما  دورا  يلعب  الذي 

الإخفاقات.
�صلًبا  الإخفاقات  �صل�صلة  انعك�صت  وبالتايل، 
"اإ�صرائيل"، وعلى عالقاتها  على واقع دولة 
العامل،  دول  م��ع  و���ص��ي��ا���ص��ات��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة 

ولهذا فاإن امل�صوؤولية الكربى تقع على عاتق 
يف  النظر  اإع��ادة  عليها  ينبغي  التي  الدولة 
والع�صكرية  الأمنية  �صيا�صاتها  من  العديد 

وال�صيا�صية اأي�صا.
نقطة  اإىل  ي�صري  الكتاب  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  اأك��رث 
لي�صت ظاهرة مبا فيه الكفاية، وهي الرغبات 
الإ�صرائيلية،  املخابرات  لقادة  ال�صخ�صية 
ال�صخ�صية"  ب�"الأجندة  املوؤلفان  اأ�صماه  وما 
التقييمات  على  اآث����اره  ي��رتك  ق��د  مم��ا  ل��ه��م، 

الإ�صرتاتيجية لأجهزة الأمن.
الأجهزة  روؤ���ص��اء  بع�س  اأن  ال��ك��ت��اب  ي��وؤك��د 
الرفيعي  وامل�صوؤولن  الإ�صرائيلية  الأمنية 
امل�����ص��ت��وى ي��ف��ت��ق��رون ل��ب��ع�����س امل��م��ي��زات 
عدم  ل�صيما  ب��ه��ا،  يتحلوا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
يلقي  ال��ذي  الأم��ر  الإجنليزية،  اللغة  اإت��ق��ان 
�صركائهم  م��ع  التن�صيق  حجم  على  بظالله 
ل�صيما  ال��ع��امل��ي��ة،  الأم���ن���ي���ة  الأج����ه����زة  يف 
طواقم  وجود  رغم  والأمريكية،  الربيطانية 
املحادثات  ن�صو�س  ت��رتج��م  كاملة  مهنية 
والت�صريبات  املن�صورة،  والبيانات  ال�صرية، 

ال�صحفية.
فقط  يتطلب  ل  ال���ص��ت��خ��ب��اري  ال��ع��م��ل  ل��ك��ن 
مرتجمن عادين، لأن هناك حاجة ملن يفهم 

دللت كل تعبري وم�صطلح وكلمة.

قامو�س اال�ستخبارات
املفاهيم  من  عينة  م��رة  لأول  الكتاب  ين�صر 
واخت�صارات  الأمنية  وامل�صطلحات  العملية 
اأجنبية،  لغة  كاأنها  تبدو  قد  التي  الكلمات 
اأ�صماه  م���ا  ذل���ك ���ص��م��ن  ن�����ص��ر  م���ربر  وج����اء 
امللتحقن  مهام  لت�صهيل  املفاهيم"،  "قامو�س 

اجلدد باملوؤ�ص�صة الأمنية، ولكي يفهموا اللغة 
املخت�صرة اخلا�صة بهم، حيث ت�صمن مفاهيم 
ا�صتخبارية كاملة و�صاملة تتيح لأي �صخ�س 
التج�ص�س،  ع��امل  م��ن  مفاهيم  على  الط���الع 

وحتليل الر�صالة ال�صرية لرجل املو�صاد.
وف��ي��م��ا ي��اأت��ي بع�س امل��ف��اه��ي��م ال�����واردة يف 
موقع،  �صخ�س،  غر�س:  املذكور،  القامو�س 
�صركة. ت�صويب: ك�صف والعثور على املوقع 
الدقيق ل�صيء اأو اإن�صان بو�صائل تكنولوجية. 
ملم: جمع معلومات ا�صتخبارية لتنفيذ عملية 

والتخطيط ملهمة حمدودة.
ا�صتخبارية  معلومات  �صوتية:  ا�صتخبارات 
اأ�صوات  ت�صجيل  م��ن  عليها  احل�صول  يتم 
عثور:  اإل��ك��رتون��ي��ة.  م�����ص��ادر  م��ن  تت�صرب 
جتنيدها،  بالإمكان  اأه��داف  عن  �صامل  بحث 

واختيار هدف معن لتوجيه القوات اإليه.
الواردة  لالنتباه  املثرية  امل�صطلحات  ومن 
خاللها  يتم  اإج����راءات  جتنيد:  الكتاب،  يف 
ا�صتعداد  ح���ول  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
وتنفيذ  ت��ق��اري��ر  ل��ت��ق��دمي  ل��ل��ت��ع��اون  �صخ�س 
خداع:  عميل.  اإىل  حتويله  بهدف  عمليات، 
انطباعات  اأو  م��ع��ل��وم��ات  ب��ن��ق��ل  امل���ب���ادرة 
مفاهيمه  على  التاأثري  بهدف  ملناف�س  مبيتة 

وتوجهاته.
ح�صا�صية  م����دى  ال��ت�����ص��ن��ي��ف:  ت��خ��ف��ي�����س 
ا�صتخدامها  من  التمكن  بهدف  املعلومات، 
وت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق ت��وزي��ع��ه��ا. ف��ر���س: جلنة 
جمل�س  وهي  ال�صتخبارات،  اأجهزة  روؤ�صاء 
يف  ال��رئ��ي�����ص��ة  الأج���ه���زة  روؤ����ص���اء  يت�صمن 
ال�صتخبارات. بحث يف الظالم: البحث عن 
دون  قائمة  معلومات  خم��ازن  يف  معلومات 

التوجه مل�صادر ب�صرية.
املطلوب  ال�صتخبارية  املعلومات  ت�صيح: 
اأف�صليات حددها  بناء على  احل�صول عليها، 
اأ�صحاب �صنع القرار. حتقيق بريء: عر�س 
اأ�صئلة على امل�صدر للح�صول على معلومات، 
دون الك�صف عن الأ�صئلة املبا�صرة التي تثري 

اهتمام اجلهاز.

�سناع االأمن االإ�سرائيلي
يت�صمن الكتاب ملحقن مهمن، الأول ي�صمل 
امل�صطلحات امل�صتخدمة يف الأجهزة الأمنية 
ال��ت��ي ���ص��ب��ق احل��دي��ث عنها،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 
والثاين ملحق خا�س باأبرز الأحداث املهمة 
يف تاريخ املخابرات الإ�صرائيلية، ف�صال عن 
على  الأمنية  الأجهزة  روؤ�صاء  اإىل  الإ���ص��ارة 
�صتن  قبل  ن�صاأتها  منذ  م�صمياتها  اختالف 

عاما وحتى كتابة هذه ال�صطور.
ول��ع��ل م��ن امل��ن��ا���ص��ب ل��ل��ق��ارئ ورج���ل الأم���ن 
هذه  اأب��رز  عن  �صريعة  ملحات  اإعطاء  العربي 
اإىل وقت  تكن معروفة  التي مل  ال�صخ�صيات 
قريب، وهي التي �صاركت يف "تاأمن" حدود 
اأخرى  جهة  وم��ن  جهة،  من  العربية  الدولة 
العمل على اخرتاق ال�صاحات العربية، وزرع 

اجلوا�صي�س فيها.
ج��ه��از  روؤ������ص�����اء  اإىل  ال���ك���ت���اب  وي�������ص���ري 
وهم،  )امل��و���ص��اد(  اخل��ارج��ي  ال�صتخبارات 
ومائري  ه��ارئ��ي��ل  واإي�����ص��ار  �صيلوح  روب���ن 
ع��م��ي��ت وت�����ص��ف��ي زام����ري واإ����ص���ح���اق حويف 
وداين  �صبيط  و�صبتاي  اأدم���وين  ون��اح��وم 

ياتوم ومائري دغان.
الع�صكرية  ال�صتخبارات  �صعبة  روؤ�صاء  اأما 
اإي�صار بئريي وحاييم هرت�صوغ  )اأمان( فهم 

هركابي  وي��ه��و���ص��اف��اط  جيبلي  وب��ن��ي��ام��ن 
واإلياهو  ي��اري��ف  واأه����ارون  عميت  وم��ائ��ري 
�صاغي  ويهو�صواع  غازيت  و�صلومو  زعريا 
�صاحاك  ليبكن  واأم���ن���ون  ب����اراك  واإي���ه���ود 
وعامو�س  يعلون  ومو�صي  �صاغي  واأوري 
وعامو�س  فرك�س  زئ��ي��ف  واأه�����ارون  مالكا 

يادلن.
واأما روؤ�صاء جهاز الأمن الداخلي )ال�صاباك( 
امل���ك���ل���ف���ون اأ����ص���ا����ص���ا مب���ح���ارب���ة امل���ق���اوم���ة 
واإي���زي  هرئيل  اإي�����ص��ار  فهم  الفل�صطينية، 
هرملن  ويو�صف  منور  وعامو�س  دوروت 
�صالوم  واأب����راه����ام  اأخ��ي��ت��وف  واأب����راه����ام 
وكرمي  ب��ريي  ويعقوب  هرملن  ويو�صف 
اأيالون واآيف ديخرت ويوفال  غيلون وعامي 

دي�صكن.
املكتبة  يف  خ���ا����ص���ة  اأه���م���ي���ة  ول���ل���ك���ت���اب 
من  ي�صم جم��م��وع��ة  ل��ك��ون��ه  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، 
رفيعو  م�����ص��وؤول��ون  كتبها  ال��ت��ي  امل���ق���الت 
الإ�صرائيلية  الأمنية  الأجهزة  يف  امل�صتوى 
الداخلي،  ال��ع��ام  الأم����ن  ك��ج��ه��از  احل��ال��ي��ة، 
و�صعبة  اخل��ارج��ي��ة،  ال�صتخبارات  وج��ه��از 

ال�صتخبارات الع�صكرية.
امل�صاركن يف  الكتاب  ذلك حجم  اإىل  ي�صاف 
لأب��رز  حتليال   37 يت�صمن  حيث  اإع�����داده، 
رج����ال ال���ص��ت��خ��ب��ارات الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن من 
اأبرزهم رئي�س جهاز  خمتلف الأجهزة، ومن 
املو�صاد مائري داغان، ورئي�س جهاز ال�صاباك 
ي��وف��ال دي�����ص��ك��ن، و���ص��ع��ب��ة اأم����ان اجل���رنال 

عامو�س يادلن.
ما تقدم من حمتويات خمت�صرة عن تفا�صيل 
وامللحة   املهمة  ال�صرورة  من  يجعل  الكتاب، 
برتجمته  القيام  العربية  الأب��ح��اث  مل��راك��ز 
باأق�صى �صرعة ممكنة، على الأقل يف حماولة 
كما  ه��ي،  حقيقتها  على  اإ�صرائيل  لت�صوير 
فيها، بعيدا  القرار  األ�صنة �صناع  وردت على 
�صيا�صية  لأغ���را����س  املفتعل  ال��ت��ه��وي��ل  ع��ن 
هذه  بحقيقة  امل��خ��ل  وال��ت��ه��وي��ن  م��ف��ه��وم��ة، 

الدولة.
اأهميته من كون امل�صاركن يف  ياأخذ  الكتاب 
اإ�صرائيل،  يف  متقدمة  مواقع  يحتالن  تاأليفه 
عاما(،   66( لبيد  اأف��رامي  املتقاعد  فاجلرنال 
العلوم  يف  املاج�صتري  �صهادة  على  حا�صل 
حاليا  ويعمل  حيفا،  جامعة  من  ال�صيا�صية 
وعمل  اليهودية،  الوكالة  يف  بارزا  م�صوؤول 
ناطقا با�صمها، ومتحدثا �صابقا با�صم اجلي�س 
ال�صابق  الأول  امل�صوؤول  وهو  الإ�صرائيلي، 
عن الإذاعة الع�صكرية، وتراأ�س املركز العلمي 
لبحوث الت�صالت، وهو حما�صر يف الكلية 

الإ�صرائيلية لالأمن القومي.
غلبواع،  ع��ام��و���س  امل��ت��ق��اع��د  اجل����رنال  اأم���ا 
املخابرات  لأجهزة  ب��ارزا  م�صت�صارا  فيعمل 
م��رم��وق��ا يف مركز  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، وب��اح��ث��ا 
�صاحب  وه��و  امل��ج��الت،  املتعدد  هرت�صيليا 

مقال دوري يف �صحيفة معاريف.
وقد �صبق اأن تقلد مواقع بارزة يف املوؤ�ص�صة 
الأم���ن���ي���ة، اأه��م��ه��ا رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأب���ح���اث 
وال��ت��خ��ط��ي��ط يف ���ص��ع��ب��ة ال���ص��ت��خ��ب��ارات 
الإ�صرائيلي،  للجي�س  التابعة  الع�صكرية 
وعمل يف ال�صابق م�صاعدا لرئي�س احلكومة 
الدفاع  لوزير  وم�صت�صارا  العربية،  لل�صوؤون 
الأ�صبق، ويعمل حاليا متخ�ص�صا يف �صوؤون 

ال�صرق الأو�صط باجلامعة العربية.
امل�سدر:اجلزيرة

حتيط بعامل املخابرات االإ�سرائيلية هالة من ال�سرية والتكتم ب�سبب املهام احل�سا�سة التي تقوم بها من جهة، ومن جهة اأخرى يعكف املتحدثون االإ�سرائيليون على 
دون  امتداح الدور الكبري واحلا�سم، الذي تقوم به االأجهزة اال�ستخبارية االإ�سرائيلية يف خدمة الدولة العربية للق�ساء على "اأعدائها" يف الداخل واخلارج، وي�سدِّ

رها هذه االأجهزة، ملا ا�ستطاع اجلي�س االإ�سرائيلي القيام بحروبه. وبالتايل فقد حظيت هذه االأجهزة بـ"�سمعة  على اأنه لوال املعلومات اال�ستخبارية التي توفِّ
عاملية"، فما هي هذه االأجهزة، وما هي اجلبهات التي تعمل فيها، وكيف اأقيمت مع قيام الدولة، وما هي اأبرز االأحداث التي قامت بها و�ساركت يف �سناعتها، وما اأبرز 

و�سائلها واأ�ساليبها، ومن هم روؤ�ساوؤها، وغري ذلك من االأ�سئلة التي تثري القارئ، يجيب عليها هذا الكتاب.

عر�س : عدنان اأبو عامر

60ع��ام��ا عل�ى ال�م��خ��اب��رات اإلس�رائ�يلي�ة

العامة  للهيئة  التابعة  م�صريات  �صل�صلة  عن  حديثا  �صدر 
للكاتب  النور«  وديانة  »اأخناتون  بعنوان  كتاب  للكتاب، 
ماهر  حممود  دكتور  وتقدمي  وترجمة  هورنوجن  اإري��ك 

طه.
امللك  حياة  يتناول  �صفحة   158 فى  يقع  ال��ذى  والكتاب 
اأخناتون وديانته، اإذا يقول املرتجم فى مقدمة الكتاب، اإن 
اخناتون هو كوكب �صاطع فى �صماء احل�صارة امل�صرية، 
اعتاد  فلقد  الإن�صانية،  تاريخ  فى  املفكرين  اأعظم  من  فهو 
فراعنة م�صر اأن يكت�صبوا املجد وال�صهرة من اأعمال حربية 
اإدارية  اإ�صالحات  اأو  وخارجها  البالد  داخ��ل  وع�صكرية 

واأعماله ميزته عن  اخناتون  اأفكار  واأعمال مدنية، ولكن 
باقى امللوك الفراعنة، فهو امللك الوحيد الذى قام بر�صالة 
دينية متميزة دون الهتمام بالأجماد احلربية، اإن ر�صالة 
اأخناتون التى تدعو اإىل عبادة اإله واحد، اإمنا هى عقيدة 
تختلف عن كل العقائد ال�صابقة بل والعقائد الالحقة اأي�صا 
فى م�صر الفرعونية، فهى اأقرب كثريا اإىل فكرة التوحيد 
املوجودة فى الأديان ال�صماوية، موؤكدة اأن كلمة اإله يجب 
اأن ل تو�صع فى �صيغة جمع اآلهة، مما دعا بع�س املفكرين 

اإىل العتقاد باأن هذه الديانة رمبا كانت ديانة �صماوية.
الأخرى  الديانات  مع  اأخناتون  ديانة  ت�صابه  اأوجه  وعن 

قال املرتجم، اإن هناك عدة مالمح م�صرتكة بن اجلانبن 
م��ن اأه��م��ه��ا: حت��رمي جت�صيد الإل���ه اخل��ال��ق ف��ى ر���ص��م اأو 
النور،  اخلالق هو  الإله  اأن  فكرة  ن�صر  اأو متثال،  �صورة 
تاأكيد اأنا�صيد اأخناتون اأن الإله قوة عاملية، قيام اأخناتون 
تطابق  طيبة،  من  بالهجرة  حكمه  من  ال�صاد�س  العام  فى 
مما  وت�صابيحه،  اأخناتون  اأنا�صيد  فى  املوجودة  الأفكار 
اعتماده  هو  كبرية  معنوية  قيمة  اأخناتون  عقيدة  اأعطى 

كلية على ال�صدق واحلقيقة فى كل مظاهر احلياة.
والكتاب يحوى 10 ف�صول هي اكت�صاف موؤ�ص�س الديانة، 
خلفية الديانة وجذورها، اخلطوات الأوىل، ديانة جديدة، 

التعاليم املح�صة، م�صاألة الوحدانية،  اإله،  اأجل  مدينة من 
العتقاد فى حياة بعد املوت دون الآخرة، �صنوات مظلمة 

واخللفاء.
ي��ذك��ر اأن اإري���ك ه��ورن��وجن ه��و واح���د م��ن اأ���ص��ه��ر علماء 
الديانة  خا�صة  امل�صريات،  علم  فى  واأعظمهم  امل�صريات 
امل�صرية القدمية، ويعمل اأ�صتاذا فخريا لعلم امل�صريات فى 
جامعة بازل ب�صوي�صرا ومن اأكرب املتخ�ص�صن فى درا�صة 
الن�صو�س واملناظر امللكية اجلنازية مبقابر وادى امللوك 
بغرب طيبة، وقد قام بن�صر عدد كبري منها مثل رم�صي�س 

الرابع ورم�صي�س ال�صابع و�صيتى الأول.

»أخ������������ن������������ات������������ون ودي��������������ان��������������ة ال����������ن����������ور«
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ال��ث��ورة يف م�صر  اأن  ذل��ك  ب��راأي��ه ل يعني  لكن 
تكتمل  التي مل  العربية  الدول  وتون�س وبقية 
ال�صماء،  الآلت  ثمرة  ه��ي  بعد  ال��ث��ورة  فيها 
فالتقنيات ثمرة للعقول والأفكار، ولكنها تفتح 

بدورها اإمكانات للتفكري والتدبري.
ب�صورة  ت�صتثمر  لكي  الآلت  حتتاج  هنا  من 
قراءة  فعالة حت�صن  اإىل عقول  نافعة ومالئمة 
اإىل  حتتاج  كما  التحولت،  ور�صد  املجريات 
ترجمة  على  اأ�صحابه  يقدر  وخ�صب  حي  فكر 
مبادرات  يف  تتج�صد  اإجن��ازات  اإىل  املعطيات 
يف  مبتكرة،  اأعمال  اأو  خارقة  اأح��داث  اأو  فذة 

غري جمال �صيا�صي اأو اقت�صادي اأو ثقايف.
وعليه فاإن الثورات اجلارية متعددة الأبعاد، اإذ 
هي �صيا�صية بقدر ما هي فكرية، وتقنية بقدر 
ما هي ثقافية، وخلقية بقدر ما هي اقت�صادية، 
جديد  فاعل  ولدة  جت�صد  جوهرها  يف  فهي 
على امل�صرح، هو الإن�صان الرقمي ذو الخرتاع 

والبتكار والتحويل والبناء والتجاوز.

ع�سر الليكز�س واقتالع 
�سجر الزيتون

جناح  ب���اأن  الف�صل  ه��ذا  يف  ح��رب  علي  ج��زم 
الثورات يف العامل العربي �صوف يطوي حقبة 
ويجري  �صيطوى  وما  اأخ��رى،  ويفتتح  فكرية 
ال�صمولية  الأيديولوجيات  ع�صر  هو  جتاوزه 
والأ���ص��ول��ي��ة ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ع��ق��ودا والتي 

جت�صدت يف عدة مناذج اأهمها:
التحرر  حلركات  الآف��ل  الن�صايل  النموذج   -
�صواء  �صعاراتها  يف  اأخ��ف��ق��ت  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي 
تعلق الأمر بالوحدة وال�صرتاكية والتقدم اأو 

بالتحرير واملمانعة واملقاومة.
ا�صتغل  ال��ذي  الفا�صل  النخبوي  ال��ن��م��وذج   -
الأوهام،  وفربكة  النظريات  بتلفيق  اأ�صحابه 
وهام�صيتهم  وه�صا�صتهم  عزلتهم  ينتجوا  لكي 

على م�صرح الأحداث.
- النموذج البريوقراطي العاجز الذي ي�صتخدم 
اأ�صحابه يف الإدارة اأ�صاليب م�صتهلكة اأو بائدة 

تولد هدر اجلهد والوقت والرثوات.
واإذا كان العامل العربي قد تاأخر عن النخراط 
يف ال����ع����امل اجل����دي����د ب����رثوات����ه وحت���ولت���ه 
كما  واملعرفية  والعلمية  التقنية  وانعطافاته 
الآن  ي�صتدرك  ف��اإن��ه  املجتمعات،  اأك��رث  فعلت 
ما ف��ات عرب الأج��ي��ال وال��ق��وى اجل��دي��دة التي 

انخرطت يف �صباق العقول بعدة م�صتويات.
املقد�صة  الأيديولوجيات  عباءة  خلع  الأول: 

بثوراتها ومقاومتها وانقالباتها واأحزابها.
اإىل  والن��ت��ق��ال  النخبة  عقلية  ك�صر  ال��ث��اين: 
فاعلون  النا�س  ك��ل  حيث  ال��ت��داويل  املجتمع 
وم�صاركون يف اأعمال البناء والإمناء، كل من 
يف  واإب��داع��ات��ه  اخت�صا�صه  وب���اأدوات  موقعه 

جمال عمله.
على  للعمل  العنف  منطق  عن  التخلي  الثالث: 
باأ�صاليب  الأح��وال  وحت�صن  الأو�صاع  تغيري 
خا�صة  وتوا�صلية،  مدنية  �صلمية  وو�صائل 
على  يوم  بعد  يوما  يقوى  ال�صلم  اإىل  امليل  اأن 
القناعة  معه  ت��زداد  الأزم���ات وعلى نحو  وق��ع 
�صقف  حتت  الن�صواء  اإىل  الب�صرية  بحاجة 
التقى  اأو ي�صتنجد بقيم  رمزي خلقي ي�صتبقي 

والتوا�صع والعرتاف والزهد.
وهذا  وق��واه،  ثوراته  ع�صر  لكل  ف��اإن  وبراأيه 

املهيمنة  القوى  ح�صبان  يف  واردا  يكن  مل  ما 
والرتاثية،  احل��داث��ي��ة  والي�صارية،  القومية 
تزال  ول  كانت  لأنها  الدينية،  وغ��ري  الدينية 
ت��ق��راأ امل��ج��ري��ات اأو ت��دي��ر ال�����ص��وؤون ب���اأدوات 
ب�صعاراتها  الفا�صلة  وثوراتها  الآفلة  الع�صور 

ومناذجها وجلانها وملي�صياتها.
واملثقف  والداعية  احلاكم  كان  فبينما  وهكذا 
�صلطته  يف  ي��رتب��ع  وامل�����ص��ارب  امل��ت��الع��ب  اأو 
املغت�صبة، اأو يتنعم يف ثروته غري امل�صروعة، 
اأو يت�صبث بعقائده البائدة واأفكاره امل�صتهلكة 
اأو يدافع عن هويته العاجزة وثوابته العميقة، 
املجتمعات  رح��م  يف  وتت�صكل  تعتمل  ك��ان��ت 
ب�صورة �صامتة  العربية قوى �صاعدة جديدة 
اأ�صحابها  ا�صتفاد  ادعاء،  وغري مرئية من غري 
من التحولت التي �صاحبت املوجة احلداثية 
اجلديدة، باأدواتها الفائقة ومعطياتها ال�صيالة 

ووقائعها الفرتا�صية.
وثرواتها  بتقنياتها  ال��ع��ومل��ة  ف����اإن  وه���ك���ذا 
على  جديد  فاعل  ت�صكل  اإىل  اأدت  وحتولتها 
الذي  الرقمي،  الإن�صان  منوذج  ميثله  امل�صرح 
ي�صهم  لكي  عقدين  منذ  الواجهة  يت�صدر  ب��داأ 
حال  هي  كما  ال��واق��ع  وتغري  العامل  �صنع  يف 

العاملن على ال�صبكات مبختلف منوعاتها.
بطابعها  اجلديدة  للثورات  كان  اإذا  وبالتايل 
ال�صلمي واملدين اأن تفيد من اإخفاق ما �صبقها، 
ذات  ال�صعارات  من  بالتحرر  تعمل  اأن  فعليها 

الطابع الطوباوي، بحيث يجري الرتكيز على 
والآين  املعي�س  اليومي  بالوجود  يتعلق  ما 

مب�صاغله وهواج�صه.
ولعل املفارقة العجيبة براأي حرب تربز اأي�صا 
انتفا�صة  بن  املتبادلة  التاأثريات  ناحية  من 
من  العربية  ال�صعوب  تثبت  ب��ذل��ك  واأخ����رى. 
اأو  ادع��اء  اأنها متار�س وحدتها من غري  جديد 

تنظري.
اإذ بينما كان دعاة الوحدة  وتلك هي املفارقة، 
فكرة  يدمرون  ومثقفن  حكام  من  ومنظروها 
الفئوي  الأح����ادي  بفكرهم  ف��وق  م��ن  ال��وح��دة 
يف  ح��ي  لتوحيد  يت�صع  ل  ال���ذي  وال��ط��ائ��ف��ي، 
يف  تنخرط  العربية  املجتمعات  كانت  مدينة 
�صنع عامل عربي م�صرتك بت�صكيل بناه التحتية 
وفتح ما يحتاج اإليه من الأ�صواق وامل�صاحات 
اللغات  م���ن  ع��ل��ي��ه  ي��ت��اأ���ص�����س  م���ا  ت�صكيل  اأو 
ت�صهد  كما  وامل�����ص��رتك��ة،  اجل��ام��ع��ة  وال��ق��واع��د 
واملعار�س  وامل��وؤمت��رات  وال��ن��دوات  اللقاءات 

يف كل املجالت وامليادين.
ع��اب��رة يحطم  ث���ورات  م��ن  فما يجري  وه��ك��ذا 
املجال  يف�صح  لكي  والرمزية  املادية  احل��دود 

وا�صعا للتبادل بن بلد عربي واآخر.

�سقوط اأوهام املثقف
بالطبع املثقفون هم اأول من تفاعل مع الأحداث 
على هذا الوجه اأو ذاك، لي�س فقط لأن الأحداث 

�صكلت مادة د�صمة للكتابة والتعليق والتحليل، 
الأو�صياء  دوما بو�صفهم  يت�صرفون  لأنهم  بل 
والوكالء احل�صرين على القيم العامة املتعلقة 

باحلقيقة والعدالة والثورة والهوية والأمة.
وهم اإىل ذلك قد فقدوا امل�صداقية وامل�صروعية 
حيث  م��ن  ���ص��واء  ط��وي��ل،  زم��ن  منذ  والفاعلية 
مناذجهم يف فهم العامل اأو من حيث براجمهم 

يف تغيري الواقع.
ت�صوراتهم  بعك�س  وي��ت��غ��ري  ت��غ��ري  ف��ال��ع��امل 
قوى  ي��د  على  يتغري  اأن���ه  والأه���م  وخططهم، 
ورمبا  مهم�صة  اأو  م�صتبعدة  ك��ان��ت  ج��دي��دة 
يدعون  ال��ذي��ن  املثقفن  ج��ان��ب  م��ن  حم��ت��ق��رة 
احتكار الوعي والعلم واملعرفة باأحوال العامل، 
فاإذا بهذه القوى تبدو حية نا�صطة فعالة اأكرث 

مما يح�صب دعاة التقدم والتغيري.
ومفكريهم  العرب  فال�صفة  اأن  املفارقات  ومن 
وم�صكالت  النه�صة  اأ�صئلة  يثريون  زال��وا  ما 
اجلدد  العرب  الفاعلن  اأن  حن  يف  احل��داث��ة، 
قد جتاوزوا احلداثة اإىل ما بعدها بانخراطهم 
الرقمي  للع�صر  وال�صيالة  الفائقة  احلداثة  يف 

والواقع الفرتا�صي.
اأن���ه ل ب��د م��ن اأن نعرتف  ول��ذل��ك ي��رى ح��رب 
اأورث  ق��د  جيلنا  وب����اأن  واإف��ال���ص��ن��ا،  بف�صلنا 
والرتاجع.  ال��رتدي  هذا  كل  اجلديدة  الأجيال 
وموؤدى هذا العرتاف اأن املثقف العربي ما هو 
اإل الوجه الآخر لالأنظمة التي يدينها وينت�صي 

لنهيارها.
لذاته  وعا�صق  متاأله  كالهما  واملثقف  فاحلاكم 
والثاين  بال�صلطة  ينفرد  الأول  لغريه،  نابذ 
يف  ج��رى  م��ا  ف��اإن  وبالتايل  احلقيقة،  يحتكر 
العربية،  البلدان  من  وغريها  وم�صر  تون�س 
ما  بقدر  واجلماهري  النخبة  ثنائية  يفكك  اإمنا 
القيم واملجتمعات  الو�صاية على  يك�صر عقلية 

بعقل نرج�صي وفكر اأحادي.
ليفاجئنا  املثقف  لأوه��ام  نقده  الكاتب  ويتابع 
بالقول باأن من املفارقات الفا�صحة اأن يتوج�س 
الي�صارين  الكتاب  من  غ��ريه  اأو  ت�صوم�صكي 
والليربالية  ال��ع��ومل��ة  م��ن  ال��ع��رب  ون��ظ��رائ��ه��م 
الوا�صع  الإم��ك��ان  فتحت  ه��ي  فيما  اجل��دي��دة، 
بك�صرها  دميقراطي  جديد  عربي  نظام  لولدة 
للحواجز واحلدود على النحو الذي يتيح بث 
ب�صرعة  املعلومات  على  واحل�صول  ال�صور 

الربق والفكر.
تعطي  اجل��اري��ة  النتفا�صات  ف���اإن  هنا  وم��ن 
لأن  لهنتنغتون،  ولي�س  لفوكوياما  م�صداقية 
امل�صدودة  املوتورة  الذاكرة  بعن  نظر  الأول 
"�صدام  م��ق��ول��ت��ه  ت�����ص��ه��د  ك��م��ا  امل��ا���ص��ي،  اإىل 
بعن  ن��ظ��ر  ف��ق��د  ال���ث���اين  اأم����ا  احل�صارات"، 
الدميقراطية  انت�صار  فتوقع  العاقلة  الب�صرية 

يف ظل حتولت العوملة الليربالية.

من االأمني اإىل املدين
القوة  اإذ  التغري،  يف  اأخ���ذ  ال��ق��وة  مفهوم  اإن 
وكوارثها  واأبطالها  وحروبها  بعنفها  العارية 
بالطبع، مل تعد تغري العقالء الذين ا�صتفادوا 
ع�صر  يف  تنتج  ل  التي  احل��روب  درو���س  من 
الدمار  �صوى  والتواطوؤ"  "الت�صابك  �صمته 

املتبادل.
"القوة  مفهوم  ولدة  عنه  تعرب  التغري  ه��ذا 
الإب�����داع�����ات  يف  ت��ت��ج�����ص��د  ك���م���ا  الناعمة" 

وماآثر  اإجن��ازات  تتج�صد  التي  والخ��رتاع��ات 
�صواء يف جمالت العلم والأدب والفن والثقافة 
والتجهيزات  الأدوات  ع��امل  يف  اأو  ع��م��وم��ا، 
النافعة اأو يف مناذج التنمية واأ�صاليب العي�س 

واأمناط احلكم الر�صيد.
التي  والف�صاد  ال�صتبداد  اأنظمة  ف��اإن  هنا  من 
وانتهاك  احل��ري��ات  بقمع  اأ�صحابها  ي�صتغل 
القت�صاد  حت��دي��ث  يف  يخفقون  اأو  احل��ق��وق 
دول  ت�صكل  ل  املعي�صة  م�صتوى  وحت�����ص��ن 
قومية اأو مقاومة بل هي "تدمر م�صادر القوة 
واملنعة" لدى �صعوبها بقدر ما ت�صوه �صمعتها 

يف اخلارج.
اإدارة  حت�صن  ال��ت��ي  ال����دول  ف���اإن  وب��ال��ع��ك�����س 
املوارد  وا�صتثمار  امل�صالح  ورعاية  ال�صوؤون 
مناذج  ببناء  اق��ت�����ص��ادي  �صعيد  على  ���ص��واء 
تنموية ناجحة اأو على �صعيد �صيا�صي بالتحول 
من كونها اأنظمة اأمنية بولي�صية اإىل جمتمعات 
والتقدير يف  النظر  ت�صبح حمط  دميقراطية، 
العامل بقدر ما ت�صبح اأقوى واأكرث فاعلية يف 
والعوا�صف  وال�صغوط  التحديات  مواجهة 

التي تهب من اخلارج.

من البطوالت اإىل الثورات
يعرف  البطل  اأن  الدرا�صات  من  العديد  ت��رى 
اأجل  م��ن  بنف�صه  ي�صحي  م��ن  بو�صفه  دوم���ا 
مرتبة  اإىل  يرفعها  ق�صية  اأج��ل  من  اأو  �صواه 
القدا�صة، ولكن هذا التعريف براأي حرب يغفل 
"البطل ميلك  كون  للعملة، وهو  الآخر  الوجه 
القدرة  ميلك  ما  بقدر  مي��وت،  اأن  على  القدرة 

على اأن يقتل غريه".
وبهذا القول ل بد من اأن يتم اإنزال البطل عن 
وجهه  ي��ربز  لكي  طهره  من  وجت��ري��ده  عر�صه 
لي�س  البطل  اأن  يتم طم�صه، وهو  الذي  الآخ��ر 
اإل "قاتال" يف النهاية، وذلك لأنه ل يقتل دوما 
يف حالة الدفاع امل�صروع عن النف�س، واإمنا قد 
�صحيحة  يعدها  عقيدة  لن�صر  العقيدة  ميار�س 
اأو لتطبيق نظرية يعدها عادلة وقد تكون غري 

ذلك يف نظر �صواه.
بهذا املعنى فاإن متجيد البطولت مديح للعنف 
وح�س على ممار�صته، رغم اأن العنف �صرورة 
اإليها الواحد يف احلالت  ل مهرب منها، يلجاأ 
الق�صوى، التي هي الدفاع امل�صروع عن النف�س 
اأو الوطن، ولكن ذلك ل يعد بطولة،  اأو الأهل 

واإمنا �صرورة من اأ�صنع ال�صرورات.
نعرتف  اأن  من  بد  ل  اأن��ه  الكاتب  ي��رى  ولذلك 
بذلك اإن �صئنا التخفيف من منازع العنف، فال 

منتدح القتل اأيا كانت م�صروعيته ومربراته.
ومن هذه الروؤية اجلديدة للعنف تكمن اأهمية 
الثورات العربية من ناحية تاأكيد مطلقيها على 
�صلمية  انتفا�صات  فهي  العنف،  ا�صتخدام  عدم 
التاريخية  وال��ب��ط��ولت  ك��ال��ث��ورات  ولي�صت 
وجوهها  من  وجه  يف  جت�صد  التي  والدموية 

الوجه الرببري للب�صرية.
افتتاح  هو  اجل��دي��دة  ال��ث��ورات  حتاوله  ما  بل 
والنماء  احل��ي��اة  ع��ن��اوي��ن��ه  م��ن  ج��دي��د  ع�صر 
والفرح واجلمال وامل�صتقبل، ولذلك ا�صتحقت 
كما  النيل"،  ب�"ثورة  تدعى  اأن  م�صر  ث��ورة 

ا�صتحقت تون�س اأن تكون "ثورة اليا�صمن".

امل�سدر: اجلزيرة

الرتتيب:  ع��ل��ى  ه��ي  ال��ف�����ص��ول  ع��ن��اوي��ن 
اأ�صرار  يف  امل�����ص��ادة  وال��ذاك��رة  ال��ذاك��رة 
ت�صكن  نف�صك  اإىل  الآن  ال�صرت،  �صاحب 
ق������راءة يف ����ص���اه���دة ق����رب، ال���ت���ح���ّولت 
الق�ص�صّية،  الأ�صكال  وتطّور  الجتماعية 
ال�صعر يف الرواية التون�صّية من العتبات 
العربي بعيون  الأدب  املتون، ق�صايا  اإىل 
من  الت�صعينات  �صعراء  جتربة  تون�صّية، 
يف  ال��وا���ص��ف  اخل��ط��اب  بياناتهم،  خ��الل 
املرجع  التون�صّية،  ال��رواي��ة  م��ن  من���اذج 
العّياري،  حمجوب  ق�صائد  يف  ال�صويف 
منت�صف  �صبابيك  يف  املتناظرة  امل��راي��ا 
الليل للدرغوثي، جتلّيات املعنى يف مناذج 
الت�صعينات،  يف  التون�صي  ال�صعر  م��ن 

التجريب يف ال�صرد التون�صي.
من  كبري  لعدد  تعّر�صت  العناوين  ه��ذه 

حداثتنا،  يف  ت�صرتك  ال��ت��ي  الن�صو�س 
اأكرث  للكتاب  اخللفّي  ال��غ��الف  ع��ّد  حيث 
اأعمالها  الناقد  تناول  اأ�صما  ع�صرين  من 
اأ�صماء  بالدرا�صة والنقد والتعليق، وهي 
الت�صعينات،  مرحلة  اإىل  اأغلبها  ينتمي 
يعنت  مل  عي�صى  ب��ن  اأّن  يعني  م��ا  وه���و 
التون�صي  الأدب  يف  الرا�صخة  بالأ�صماء 
احلراك  ع��ن  �صهادة  بتقدمي  عنايته  ق��در 
الأدبي يف بالده خالل املرحلة التي تعترب 
وتنّوعا  غنى  الأك���رث  الكثريين  ب�صهادة 

وغزارة اإنتاج يف تاريخه الطويل. 
هذا املعنى هو الذي اأ�صار اإليه بن عي�صى 
يف املقّدمة قائال: " يجد القارئ يف مقالت 
تون�صّية  ملتون  متنّوعة  ق��راءات  الكتاب 
عليها  اختيارنا  وق��ع  خمتلفة،  فنون  يف 
قدر  اأ�صحابها  ب�صهرة  تتعّلق  ل  لأ�صباب 
تعّلقها بالق�صايا التي اأثارتها فينا ونحن 
عام  ثقايّف  �صياق  �صمن  قراءتها،  ب�صدد 
اخرتناه منذ دخلنا غمار الكتابة الأدبّية، 
يقوم على اأ�صبقّية الن�ّس الأدبي التون�صي 

يف الهتمام النقدّي من اأجل اإحالله املحّل 
الذي هو جدير به بن اآداب العربية". كما 
ي�صري املوؤلف يف مو�صع اآخر من املقّدمة 
طوال  ظللنا   " قائال  التاأليف  غايات  اإىل 
يف  لرغبتنا  خمل�صن  ال��ك��ت��اب  ف�����ص��ول 
عليه  �صار  ال��ذي  والغنى  التنّوع  تاأكيد 
خالل  مل�صناها  حقيقة  التون�صي،  الأدب 
�صعرا  ن�����ص��و���ص��ه  م��ع��ا���ص��رت��ن��ا  ���ص��ن��وات 
و�صردا، وعملنا على متحي�صها من خالل 

هذا الكتاب".
كتابه  م��ق��الت  يف  عي�صى  ب��ن  ي��ل��ت��زم  مل 
اعتنى بجانب واحد،  منهجا واحدا، ول 
�صواء  املدرو�صة  الن�صو�س  جوانب  من 
اأو امل�صمون، فقد تناول  يف مظاهر الفّن 
بع�س  تثريها  التي  امل�صمونية  الق�صايا 
يف  والهوّية  التعّدد  كق�صّية  الن�صو�س 
ال�صرت،  �صاحب  اأ���ص��رار  لرواية  درا�صته 
بالتنا�س  ت��ت��ع��ّل��ق  م��وا���ص��ي��ع  اأث����ار  ك��م��ا 
درا�صتن،  يف  الن�صو�س  بن  والتداخل 
عالقتها  يف  ب���ال���رواي���ة  الأوىل  ت��ت��ع��ل��ق 

الثانية  وتتعّلق  ال�صعرّية،  بالن�صو�س 
للن�ّس  ا�صتدعائه  يف  احل��دي��ث  بال�صعر 
ال�صاعر  م���دّون���ة  خ����الل  م���ن  ال�����ص��ويف 
من  ف�صلن  اإّن  ب��ل  ال��ع��ّي��اري،  حم��ج��وب 
الكتاب، وهما الف�صالن الأخريان منه، ل 
يبدو اأّن الكاتب قد التزم فيهما باأّي منهج، 
ال�صريعة  التعاليق  من  جمموعة  كانا  فقد 
الن�صو�س  م��ن  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ح���ول 
�صمن  انتظمت  وال�����ص��ردّي��ة،  ال�����ص��ع��رّي��ة 
مو�صوعن هما، ق�صية املعنى يف ال�صعر 
الأ�صكال  يف  التجريب  وق�صّية  احلديث، 

الق�ص�صّية.
يرق  واإن مل  املطاف  نهاية  الكتاب يف  اإّن 
اإىل الكتابة النقدّية الأكادميّية "ول نعتقد 
اأّن ذلك كان غاية لدى كاتبه" فقد ا�صتطاع 
يف  وطريقتها  مناهجها  من  ي�صتفيد  اأن 
بن  حافظ  وبذلك  وال�صتق�صاء،  البحث 
بق�صط  و�صاهم  النقد  حيوّية  على  عي�صى 
بالده  يف  الأدب  بواقع  التعريف  يف  مهّم 

وغزارة اإنتاجه وتنّوع م�صاربه.

"العالم من ثقب اإلبرة".. في حيوية األدب
 التونسي وتنوعه وغناه

على مدى اأكثـر من مئتني وخم�سني �سفحة، يقّدم الناقد وال�ساعر التون�سي يف كتابه اجلديد "العامل من ثقب االإبرة" �سورة �ساملة عن االإبداع 
ة ونقد. يف هذا الكتاب ال�سادر بتاريخ 2011 عن دار اإنانا للن�سر والتوزيع بتون�س، يجمع الكاتب اأحد ع�سر  االأدبي يف بالده من �سعر ورواية وق�سّ
ف�سال من القراءات النقدّية اما يف اأعمال فردّية، كما يف قراءته لرواية اأ�سرار �ساحب ال�سرت للروائي اإبراهيم الدرغوث، والتي حملت عنوان " 

الذاكرة والذاكرة امل�سادة"، وكما يف قراءته لديوان اآراين خويز اأو رجل املعراج للراحل حممد فوزي الغّزي اما يف ظواهر فنية مرتّددة يف عدد من 
االأعمال االأدبية، كما يف درا�سته تطور االأ�سكال الق�س�سية يف الق�سة الق�سرية التون�سّية وكما يف درا�سته ظاهرة اخلطاب الوا�سف يف اأربع روايات، اأو 

مالحظاته حول ظاهرة التجريب يف �سرد الت�سعينات.

عر�س: اأمني العربي

عر�س : حممد تركي 

ثورات القوة الناعمة في العالم العربي
يرى الفيل�سوف واملفكر اللبناين علي حرب يف كتابه ال�سادر حديثا وال�ساعي اإىل تقييم احلراك الثوري 
العربي اأن هذه االنتفا�سات الراهنة ما هي اإال ثمرة فتوحات العوملة التي كانت م�سدر فزع -وهنا تكمن 

املفارقة- لدى اخلائفني منها على هوياتهم الثقافية اأو املتم�سكني بعقائدهم القدمية واحلديثة. بالتايل 
فاإن ما قدمته العوملة من االإمكانات الهائلة باأدواتها الفائقة و�سبكاتها العنكبوتية ووقائعها االفرتا�سية، 

باتت معطيات ال غنى عنها يف فهم الواقع واإدارته وتغيريه الإعادة تركيبه وبنائه، اإذ هي غريت نظرة 
االإن�سان اإىل نف�سه وبدلت موقعه يف العامل بقدر ما غريت عالقته مبفردات وجوده �سواء تعلق االأمر 

بالهوية والثقافة واملعرفة اأو باحلرية وال�سلطة والقوة.

�صدر موؤخرًا كتاب »البنية اجلمالية 
يف الفكر العربي الإ�صالمي« للموؤلف 

الدكتور �صعد الدين ُكليب �صمن 
اإ�صدارات الهيئة العامة لق�صور الثقافة 

برئا�صة ال�صاعر �صعد عبد الرحمن.
يحتوى الكتاب على خم�صة ف�صول الأول 

بعنوان »نظرية الفي�س يف الفل�صفة 
والت�صوف«، الف�صل الثاين بعنوان 

»مفهوم الكمال جوهرًا يف الفكر العربي 
الإ�صالمي«، اأما الف�صل الثالث فيحمل 

عنوان »القيم اجلمالية«، الف�صل الرابع 
بعنوان »اللذة اجلمالية«، الف�صل الأخري 

بعنوان »اجلالل واجلمال يف الإن�صان 
الكامل«.

ويوؤكد املوؤلف يف كتابه على اأن الفكر 
اجلمايل العربي الإ�صالمي يت�صف بعمق 

يف طرح امل�صائل اجلمالية، فلم يكن 
املبحث اجلمايل فيه ثانويًا بل اإن له 

مكانة هامة ل ميكن اإغفالها اأو جتاهلها، 
كما يرتبط هذا املبحث بكل من مباحث 

الإلهيات واملحبة واللذة واحلوا�س 
والقوى الإن�صانية بحيث ي�صبح التوكيد 

اأن �صورة الفكر العربي الإ�صالمي ل 
تكتمل دون منظومته اجلمالية.

 وعلى الرغم من ذلك فقد بقى الهتمام 
احلديث واملعا�صر به قلياًل ونادرًا، 

وغالبًا ما يتم تنا�صيه، ولول قلة قليلة 
من الأبحاث العلمية اجلادة وهذا الكتاب 
من بينها ل اأمكن القول باأن هذا الفكر ما 

يزال يعاين الإهمال.

�صدر يف الرباط اأول كتاب يحاول الإجابة 
ال��ذي ظ��ل يطرح يف املغرب  ال�����ص��وؤال  ع��ن 
خ���الل ال�����ص��ن��وات الأخ�����رية: مل���اذا واظ��ب 
على  الزمن  من  عقدا  تناهز  مل��دة  املغاربة 
قراءة كتابات ال�صحايف والكاتب »املعتقل« 
ر�صيد نيني؟ فمعروف يف املغرب اأن مدير 
�صكل  املغرب  يف  انت�صارا  الأك��رث  اجلريدة 
ظاهرة فريدة من نوعها من حيث املقروئية 
التي يحظى بها خ�صو�صا لزاويته اليومية 

ال�صهرية »�صوف ت�صوف« »اأنظر جتد«. 
ال�صبكة  وعلى  �صحافية  م��ق��الت  ح��اول��ت 
ملقالت  نقدية  ق��راءات  تقدمي  العنكبوتية 
»القرطا�س  كتاب  لكن  نيني  ر�صيد  الكاتب 
ل�صاحبه  نيني«  ر�صيد  تكلم  هكذا  القلم، 
هو  الغرو�صي  امل��ب��ارك  والكاتب  امل��رتج��م 
الكتابة  ا�صتغال  اآليات  ير�صد  الذي  الأول 
اأ�صباب  لفهم  حماولة  يف  نيني  ر�صيد  عند 
اإذ  غريهم...  دون  املغاربة  بن  انت�صارها 
عمله  يف  اأ�صا�صي  مبداأ  من  املحلل  ينطلق 
دون  للمغاربة  يكتب  نيني  ر�صيد  اأن  يفيد 
غريهم من حيث اأنه يعزف على اأوتار لغتهم 
ولوعيهم  ووع��ي��ه��م  وج��دان��ه��م  وي��خ��اط��ب 

ليحقق »فتوحاته الكتابية املبهرة«.
يعر�س الكاتب املبارك الغرو�صي بالتحليل 
وكذا  ال�صهرية  نيني  ر�صيد  زاوي��ة  مقالت 
ال�صري«  مهاجر  »يوميات  الذاتية  �صريته 
اأوجه الت�صال وال�صتمرارية بن  لري�صد 
الكتابة الأدبية والإبداعية وكتابات الرجل 

ال�صحافية ...
بالغة  ر�صيد  م��ق��الت  يف  الباحث  ير�صد 
والأمثال  للعبارات  امل�صتلهمة  ال��ع��ن��وان 
ال�صعبية  احلكمة  يف  ال��غ��ارق��ة  ال�صعبية 
والوعي اجلمعي والغنية بال�صعرية.. كما 
انه  ويثبت  للعمود  اخلطابي  البناء  يحلل 

التي  الأر�صطية  اخلطابة  لقواعد  ين�صبط 
لفت  يبتغي  ر�صن  بناء  خالل  من  تتحقق 
النتباه والإم��ت��اع والإف���ادة والإق��ن��اع من 
خالل احلجة املنا�صبة للجمهور امل�صتهدف، 
اإذ يخل�س الكاتب اإىل اأن �صر جناح حجاج 
يعتمد  اأن��ه  يف  يكمن  جمهوره  ب��ن  نيني 
ي�صفها  التي  تلك  حد�صية  وجدانية  حجة 
اجلمهور  ملخاطبة  مالئما  منهجا  اأر�صطو 

العام ... 
وي�صتنتج الباحث اأن جناح كتابات ر�صيد 
التاأملية  الكتابة  يف  مدر�صة  جعلته  نيني 
له مقلدون وتالميذ  اإذ �صار  ال�صحافة  يف 
اأث���ر ك��ت��اب��ت��ه وي��ع��ت��م��دون لغتها  ي��ق��ت��ف��ون 

وب��ن��اءه��ا يف م��ق��الت��ه��م ف��ك��ان م��ن��ه��م من 
اأق��ل بهجة  اأك��رثه��م  جن��ح بينما ك��ان ح��ظ 
لأنهم �صقطوا يف التقليد امل�صطنع... ومل 
وتطورها  النينية  للظاهرة  الرا�صد  يفت 
النجاح  ات�����ص��اع  وم��ع  ال�صنن  م���رور  م��ع 
م�صوؤولية  يف  ال��رج��ل  ت���ورط  ي�صجل  اأن 
يتوقع  ك��ان  اأك��رب مم��ا  جمتمعية ورم��زي��ة 
اأثقلت كاهله وحولت كتابته نحو جد اأكرب 
اأن متيزت يف بداياتها ب�صغب الكلمة  بعد 

الهزلية وال�صاخرة..
تكلم  هكذا  القلم،  »القرطا�س  كتاب  يحلل 
موؤلف  ال��ث��اين  ف�صله  يف  ن��ي��ن��ي«  ر���ص��ي��د 
الذي  �صري«  »يوميات مهاجر  نيني  ر�صيد 

اأي�صا حيث  كبريا  اأي�صا جناحا  هو  عرف 
�صرية  لي�س  الكتاب  ه��ذا  اأن  الكاتب  ي��رى 
النقاد  ذل��ك  اإىل  ذه��ب  كما  لكاتبها  ذات��ي��ة 
�صرية  كونه  يف  يكمن  جناحه  �صر  اإن  بل 
اأجربتهم  امل��ت��ع��ل��م��ن  م���ن  جل��ي��ل  ج��م��ع��ي��ة 
التقومي  �صيا�صة  بعد  م��ا  م��غ��رب  ظ���روف 
الهيكلي اإىل الهجرة لتاأتي هذه اليوميات 
ناطقة با�صم عقل ونف�صية كل ذلك اجليل. 
ير�صد املبارك الغرو�صي يف تلك اليوميات 
���ص��وت »ال��ه��ج��رة وال��ت��ك��ف��ري« ال����ذي كان 
»الهجرة«  و�صع  حيث  اجليل  ه��ذا  �صعار 
لالأزمة  واأوح��د  وحيد  كحل  عينيه  �صوب 
الجتماعية والقت�صادية والنف�صية وذلك 
والقيم  املثل  وبكل  بالوطن  تكفر  بنف�صية 
التي تربى عليها.. يقف املحلل يف الكتاب 
الكتاب  يف  الأدب��ي��ة  اجل��وان��ب  على  كذلك 
ولغة  ع���وامل  مبمار�صة  ربطها  خ��الل  م��ن 
من  �صكري  حممد  الأ�صهر  املغربي  الكاتب 
الهجرة  ل��ع��وامل  نيني  ر�صيد  ر�صد  خ��الل 
والهام�س يف بالد الغرب، كما ي�صجل كتاب 
»القرطا�س والقلم« اأن اعرتافات الكاتب يف 
يوميات الهجرة بخطايا واإغراءات الذات 
م�صارا  ت�صكل  بال�صوء  الأم���ارة  والنف�س 
جن�س  نهج  على  مي�صي  واإب��داع��ي��ا  اأدب��ي��ا 
املوؤ�ص�صن:  عند  جندها  كما  »العرتافات« 

القدي�س اأوغ�صطن وجان جاك رو�صو... 
يخل�س الكتاب يف خامتته اإىل اأن ما مييز 
تبنى  اأنها  نيني  ر�صيد  عند  الكتابة  م�صار 
جتربة عنقائية اإذ تعيد خلق ذاتها من رماد 
حرائق الأزمات املتكررة التي جعلها ر�صيد 
وم�صاريعه...  لكتاباته  مو�صوعا  نيني 
هذه  يعي�صها  ال��ت��ي  ال�صجن  حمنة  ول��ع��ل 
الأيام فاحتة انبعاث اأدبي يوؤ�ص�س ملرحلة 

جناح اأخرى...

البنية الجمالية 
في الفكر العربي 

اإلسالمي

»القرطاس القلم«.. هكذا تكلم رشيد نيني المغاربة
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ماهية اجلرائم ال�سحفية
غري  عالقة  لل�صحافة  تكون  اأن  املنطقي  من 
مبا�صرة بالظاهرة الإجرامية �صواء بال�صلب 
يحول  مانعا  عامال  تكون  ب��اأن  الإيجاب،  اأو 
اأو دافعا يوؤدي ب�صكل  دون ارتكاب اجلرائم 

غري مبا�صر اإىل ارتكابها.
تيارين  قائمة بن  تزال  والعالقة اجلدلية ل 
بهدف  اأن�صئت  ال�صحافة  اأن  اأحدهما  ي��رى 
تدفع  اأنها  الآخ��ر  وي��رى  اجل��رمي��ة،  مكافحة 

لرتكابها، ولكل حججه.
تكون  ل  رمب��ا  ال�صحافة  اأن  امل��وؤل��ف  وي��رى 
ارتكاب  اإىل  تدفع  التي  الو�صائل  من  و�صيلة 
ارتكابها،  يف  ت�صاهم  قد  ولكنها  اجل��رمي��ة، 
التجاوز  يف  اجلرائم  هذه  تتمثل  ما  وغالبا 
املعروف  فمن  ال����راأي.  ح��ري��ة  مم��ار���ص��ة  يف 

على  ف��ق��ط  تقت�صر  ل  الإع�����الم  و���ص��ائ��ل  اأن 
ذلك  ت��ت��ج��اوز  ب��ل  ال��وق��ائ��ع والأخ���ب���ار  ن�صر 
الأفكار  تعر�س  اأنها  كما  عليها،  التعليق  اإىل 

والآراء اخلا�صة.
فيها  يتحقق  اأف��ع��ال  ترتكب  ق��د  فال�صحافة 
كالقذف  ال��راأي،  التجاوز يف ممار�صة حرية 
وجرائم  واجل��ن��ح  ب��اجل��ن��اي��ات  وال��ت��ن��وي��ه 
اإهانة روؤ�صاء الدول والبعثات الدبلوما�صية 
الأخرى  والديانات  الإ�صالمي  الدين  واإهانة 

وكذلك ن�صر مداولت اجلهات الق�صائية.
التي  اجلنايات  بع�س  ال�صحافة  ترتكب  كما 
والأمن  ال��ع��ام  بالنظام  امل�صا�س  �صاأنها  م��ن 
مغر�صة  خاطئة  اأخ��ب��ار  ن�صر  كجناية  العام 
اأو  الوطنية  وال��وح��دة  ال��دول��ة  اأم���ن  مت�س 

تت�صمن �صرا من الأ�صرار الع�صكرية.
مبا�صرة عن  ب�صفة  ترتكب  كل هذه اجلرائم 
طريق ال�صحافة اأو اإحدى الو�صائل املت�صلة 
بها، ومع ذلك فاإن اأغلب الت�صريعات وقوانن 
الإعالم مل تت�صمن تعريف اجلرمية ال�صحفية 

رغم الأهمية التي تكت�صيها والدقة والو�صوح 
اللذين يقت�صيهما القانون اجلزائي.

التعريفات  بع�س  بعر�س  امل��وؤل��ف  ق��ام  وق��د 
م��ن خ���الل ا���ص��ت��ق��راء ال��ت�����ص��ري��ع اجل��زائ��ري 
امل�����ص��اب��ه��ة، مركزا  امل��ق��ارن��ة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات 
حيث  وامل�صري،  الفرن�صي  الت�صريعن  على 
ال�صحفية  اجل��رمي��ة  اأن  على  كلها  اأجمعت 
هي ذلك العمل غري امل�صروع ال�صادر عن اأي 
الإعالمي  التنظيم  �صاأنه خمالفة  من  �صخ�س 
عامة  م�صلحة  على  الع��ت��داء  اأو  واأج��ه��زت��ه 
و�صائل  من  و�صيلة  اأي��ة  بوا�صطة  خا�صة  اأو 

الإعالم.
باقي  ع��ن  تتميز  اإذن  ال�����ص��ح��اف��ة  ف��ج��رائ��م 
اجلرائم مبجموعة من اخل�صو�صيات ل�صيما 
العالنية  ركن  اإذ مييزها  العامة،  اأركانها  يف 
اإىل  املرتكبة ت�صل  تلك اجلرائم  تكن  فاإذا مل 
اجلمهور عالنية ينتفي عنها تكييف اجلرائم 

ال�صحفية.
غري اأن املوؤلف يعيب على امل�صرع اجلزائري 

ق��ان��ون  اأو  الإع�������الم  ق���ان���ون  يف  -�����ص����واء 
ال��ع��ق��وب��ات- ع��دم حت��دي��ده ال��و���ص��ائ��ل التي 
امل�صرع  ف��ع��ل  مثلما  ال��ع��الن��ي��ة  ب��ه��ا  تتحقق 
ال��ف��رن�����ص��ي وامل�����ص��رع امل�����ص��ري، وه����ذا قد 
بحقوق  اإج��ح��اف  عنه  ينتج  اخ��ت��الف��ا  يثري 
و�صائل  حتديد  املوؤلف  ويقرتح  املتقا�صن، 

العالنية حتديدا دقيقا يف مادة م�صتقلة.
من امل�صوؤول جزائيا؟

ي�صري الأ�صتاذ طارق كور اإىل اأن ال�صحافة من 
اأهم الو�صائل التي تنقل الفكر اإىل اجلمهور، 
غري اأن الن�صريات ب�صفة خا�صة تتميز بن�صر 
الطباعة،  ط��ري��ق  ع��ن  والآراء  الأف��ك��ار  تلك 
وينتج عن ذلك تعدد املتدخلن يف ذلك الن�صر، 
الأ�صخا�س يف هذه  تدخل  نطاق  يت�صع  وقد 
والبائعن،  واملعلنن  املوزعن  اإىل  العملية 
من  ال�صحيفة  اأو  الن�صرية  كانت  اإذا  خا�صة 

ال�صحف الهامة.
ي�صكل  امل�صاركن  اختالف  يف  التعدد  وه��ذا 
كل  م�����ص��وؤول��ي��ة  حت��دي��د  يف  ك��ب��رية  �صعوبة 

من  الكثري  اعتماد  ذل��ك  من  واأك��رث  �صخ�س، 
الت�صمية  عدم  نظام  على  ال�صحف واملجالت 
ن�صر  يف  احل��ق  يعطيها  ال��ذي  التحرير  يف 
الكاتب،  ا���ص��م  ذك��ر  دون  اأخ��ب��ار  اأو  م��ق��الت 
يعطي  ال���ذي  التحرير  �صرية  ن��ظ��ام  وك��ذل��ك 
رئي�س التحرير اأو مدير الن�صرية كامل احلق 
منها  ا�صتقى  التي  بامل�صادر  الحتفاظ  يف 

ال�صحفي معلوماته اأو اإخفائها.
والأخذ بهذين النظامن ي�صكل -بح�صب راأي 
الناحية  من  �صواء  كبرية  �صعوبة  املوؤلف- 
املوؤلف  معرفة  يف  التطبيقية  اأو  النظرية 
فاإن  ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة  اخل��رب،  م�صدر  اأو 
الفاعل  التعدد يجعل من ال�صعب متييز  هذا 
اإفالت  معناه  وه��ذا  ال�صريك،  م��ن  الأ���ص��ل��ي 
اجلرمية  مرتكب  دام  ما  العقاب  من  البع�س 

ل ميكن حتديده.
ال��ب��اح��ث��ون يف جم���ال جرائم  اع��ت��رب  وق���د 
عوار�س  م��ن  الأن��ظ��م��ة  ه��ذه  اأن  ال�صحافة 
تطبيق الأحكام العامة للم�صوؤولية اجلزائية؛ 

اأن  احلديثة  الت�صريعات  على  لزاما  كان  لذا 
جتد حال لهذه الإ�صكالية حيث اأوجدت اأ�ص�صا 
دقيق و�صامل  نتائج مهمة يف حتديد  اأعطت 
لكافة امل�صاركن يف جرائم ال�صحافة، فاأغلب 
الت�صريعات احلديثة اأخذت بفكرة امل�صوؤولية 
الق�صاة  على  ت�صهل  باعتبارها  التدريجية 
الأ�صلي  ال��ف��اع��ل  م��ع��رف��ة  الأوىل  ب��ال��درج��ة 

جلرائم ال�صحافة.
وق���د اأخ���ذ امل�����ص��رع اجل���زائ���ري -ع��ل��ى غرار 
الفكرة،  بهذه  وامل�صري-  الفرن�صي  امل�صرع 
يف  ال���واردة  الن�صو�س  بع�س  يف  فاملتاأمل 
قانون الإعالم يكت�صف اأن امل�صرع اجلزائري 
يعترب املدير والكاتب فاعلن اأ�صلين بالن�صبة 
للن�صريات الدورية والإذاعة والتلفزة، ومن 
اأن  اإل  مفرت�صة،  م�صوؤولية  م�صوؤولن  ث��م 
مواد اأخرى ت�صري اإىل متابعة مدير الن�صرية 
هنا  وم��ن  متواطئن،  باعتبارهما  وكاتبها 

يالحظ املوؤلف �صوء �صياغة هذه املواد.
والإ���ص��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ث��ار ك��ذل��ك يف جمال 
اأن  هي  والكاتب  الن�صرية  مدير  م�صوؤولية 
ي�صاأل  ل  فاملدير  املهني،  بال�صر  ملزم  املدير 
ب�صفته  الكاتب  ا�صم  ك�صف  ح��ال  يف  اإطالقا 

فاعال وهذا غري مقبول.
والكتاب  ال�صحفين  ي��ل��زم  ال��ق��ان��ون  نف�س 
باأن  م�صتعارة  اأ���ص��م��اء  ي�صتعملون  ال��ذي��ن 
قبل  بهوياتهم  الن�صرية  مدير  كتابيا  يعلموا 

ن�صر مقالتهم.
بالت�صريح  ال�صحفين  اإل��زام  من  واحلكمة 
بهويتهم لدى مدير الن�صرية هي الك�صف عن 
واملدير  بذلك،  القانون  يلزم  عندما  هويتهم 
هو الفاعل الأ�صلي للجرمية ال�صحفية بحكم 
اأكد  وقد  ل،  اأم  الكاتب  عرف  �صواء  القانون 
ه��ذا الجت���اه امل�����ص��رع امل�����ص��ري، وم���رد ذلك 
وي�صرف  يراقب  جتعله  املدير  منزلة  اأن  اإىل 
على كل ما يكتب يف اجلريدة لأن له اإمكانية 
التي  الطالع على كل ما ين�صر يف اجلريدة 
امل�صرع  اأك��د  كما  اإدارت��ه��ا،  على  ال�صلطة  ل��ه 

الفرن�صي على ذلك اأي�صا.
يف  ال�صعوبة  ف��اإن  ذك��ر  ما  كل  من  وانطالقا 
اأ�صليان  فاعالن  واملدير  الكاتب  هل  حتديد 
�صوء  اإىل  ت��رج��ع  اجل���زائ���ري  ال��ق��ان��ون  يف 
ال��ن�����ص��و���س وع���دم ات��ب��اع املنطق  ���ص��ي��اغ��ة 
طرف  من  ال�صياغة  يف  ال�صحيح  القانوين 
نقلها،  يف  التدقيق  دون  اجلزائري  امل�صرع 
اإىل  الرجوع  الق�صاة  على  لزاما  كان  وعليه 
امل�صري  وامل�صرع  الفرن�صي  امل�صرع  من  كل 
ملعرفة املركز القانوين لكل من املدير والكاتب 

باعتبار اأن القانون الفرن�صي هو امل�صدر.

قانون االإعالم بني
 الرف�س والطلب

يرى املوؤلف اأن خ�صو�صيات جرائم ال�صحافة 
اإذ  للمتابعة،  نظامها  يف  فاأكرث  اأك��رث  تظهر 
الناحية  من  �صواء  عديدة  اإ�صكاليات  يطرح 
النظرية اأو من الناحية التطبيقية، ذلك اأنها 
وبنظام  اخلا�صة  الإج��راءات  ببع�س  تنفرد 
كربى  اأهمية  الت�صريعات  اأعطته  للجزاء 
واأخرى  اأ�صلية  عقوبات  له  خ�ص�صت  حيث 
بها  تنفرد  ال�صحافة  جرائم  جعلت  تكميلية 

عن باقي اجلرائم الأخرى.
وامل�����الح�����ظ م����ن خ�����الل ق����ان����ون الإع������الم 

والعقوبات اأن امل�صرع اجلزائري قد اأقر لكل 
جرمية عقوبة خا�صة راعى فيها خ�صو�صية 

كل جرمية وطبيعتها وخطورتها.
التي  الأهمية  هو  اأي�صا  املالحظ  وال�صيء 
للعقوبات  اجل���زائ���ري  امل�����ص��رع  اأع��ط��اه��ا 
التكميلية ملا للو�صائل التي ترتكب بوا�صطة 
ال�صحافة من خطورة كبرية يف �صرعة ن�صر 
كامل�صادرة  اجلمهور،  اإىل  الأخبار  واإي�صال 
اأو توقيف ن�صر اجلريدة، وقد وفق يف ذلك 
اأنه  ذل��ك  بعيد،  حد  اإىل  املوؤلف  راأي  ح�صب 
وامل�صري،  الفرن�صي  الت�صريع  منهج  اتبع 
والأهم اأنه حدد مقدار العقوبات اآخذا بعن 
ذلك  يكون  التي  البيئية  الظروف  العتبار 

القانون �صاري املفعول فيها.
اأما يف ما يخ�س نظام املتابعة فخ�صو�صية 
ه����ذه اجل���رمي���ة ت��ت��م��ي��ز م���ن ح��ي��ث حتديد 
الخ��ت�����ص��ا���س امل��ح��ل��ي وم���واع���ي���د ت��ق��ادم 
وكذلك  عنها،  النا�صئة  العمومية  ال��دع��وى 
ال�صيء  وه��و  ال�����ص��ك��وى،  ا���ص��رتاط  م�صاألة 
الذي مل ياأخذ به امل�صرع اجلزائري، ويرجع 
زال  م��ا  ع��ام  اأن��ه بوجه  اإىل  ذل��ك  تف�صري  يف 
وهو  العام،  القانون  جرائم  �صمن  يعتربها 
اإجراءات  على  ين�س  ل  جعله  ال��ذي  ال�صبب 

خا�صة باملتابعة.
ما  ه��و  هنا  نف�صه  ي��ط��رح  ال���ذي  وال�����ص��وؤال 
ال��غ��ر���س م���ن وج����ود ق���ان���ون ل���الإع���الم يف 
اجلزائري  امل�صرع  اأن  علمنا  اإذا  اجل��زائ��ر 
القانون  جرائم  من  ال�صحافة  جرائم  يعترب 

العام؟
وهذا هو الإ�صكال الذي عمل بع�س املفكرين 
ورجال القانون يف م�صر على حله بالتفكري 
لل�صحافة،  جنائي  قانون  نحو  الجت��اه  يف 
وه����ذا الجت����اه ي��ج��د م��ع��ار���ص��ة م��ن طرف 
ال�صحافة وال�صحفين ب�صفة خا�صة، حيث 
اأ�صبح هوؤلء يف الآونة الأخرية يف اجلزائر 
يطالبون باإلغاء قانون الإعالم احلايل لأنهم 

يعتربونه قانون عقوبات بالن�صبة لهم.
ونادوا ب�صّن قانون جديد لتنظيم املهنة تدرج 
فيه عقوبات �صالبة للحرية على ال�صحفين، 
اإذ طالبوا بعدم  ذل��ك  م��ن  اأب��ع��د  ذه��ب��وا  وق��د 
مبداأ  م��ن  انطالقا  اأ���ص��ال  العقوبات  اإدراج 

الدميقراطية وحرية الراأي وال�صحافة.
يف  املطلقة  باحلرية  تنادي  اإذن  فال�صحافة 
التعبري، اإل اأن املوؤلف ي�صر على اأن احلرية 
ل  هدفها  ك��ان  ومهما  مو�صوعها  ك��ان  مهما 
على  العتداء  الأ�صكال  من  �صكل  باأي  تعني 
وب�صرفهم  ب��ه��م  الإ����ص���رار  اأو  الأ���ص��خ��ا���س 
وم�����ص��احل��ه��م، وت��ع��ري�����س اأم�����ن ال���دول���ة 
الإع��الم  فقانون  لهذا  للخطر،  وم�صاحلها 
يلعب  اأن  م��ن  ب��د  ل  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون  اأو 
اإطار  دورا ل للحد من احلرية ولكن لو�صع 
من  كل  معاقبة  ميكن  وعليه  �صمنه،  ت�صري 
الكتاب  هذا  اأن  القول  وخال�صة  يتجاوزها. 
-واإن كان ظاهره عقابيا ردعيا بدرا�صة فكرة 
قد ت�صمن يف حمتواه  اجلرمية واجل��زاء- 
جانبا وقائيا، فهو حماولة من املوؤلف لر�صم 
الطريق للمحرتفن يف جمال ال�صحافة وكل 
بتحديد  الو�صيلة  ه��ذه  ي�صتعمل  �صخ�س 
الإعالم  العام ملمار�صة حق  القانوين  الإطار 
هو  م��ا  ب��ن  التفرقة  فيه  ت�صعب  جم��ال  يف 

م�صموح به وما هو حمظور.

خمتلف  موقع  من  ال�صورية  املدينة  مع  رواي��ات��ه  تتعامل 
"�صياأتيك  اأن��ه يف رواي��ت��ه اجل��دي��دة  اإل  الخ��ت��الف  مت��ام 
يعود  بدم�صق  رف��وف  دار  عن  موؤخرًا  ال�صادرة  الغزال" 
خليل �صويلح ليتذكر فيلم حياته اليومية يف قرية �صوريا 
�صورية  �صرق  �صمال  احل�صكة  من  �صافرت  اأن  بعد  فيقول 
قبل اأكرث من ثالثن عامًا قاطعًا قرابة األف كيلومرت لأكتب 

ن�صي يف دم�صق عرفت اأنني قد تركت ن�صي ورائي. 
يف  امل��وؤج��ل  ن�صه  اأن  عاجل"  "بريد  �صاحب  اأدرك  هكذا 
قريته  ع��ن  غيابه  على  ع��ام��ًا  ثالثن  ق��راب��ة  بعد  انتظاره 

الواقعة جنوب اجلزيرة ال�صورية العليا. 
ويو�صح �صويلح يف حديث خا�س ل�صانا كان من ال�صعوبة 
مبكان اأن اقتحم عامل الرواية يف بداية الأمر فلقد عرفت 
وفنيًا  �صرديًا  مفارقًا  روائيًا  ن�صًا  اأقدم  اأن  علي  اأن  وقتها 
واإل ما الذي يدعوين لدخول عامل الكتابة الروائية وهذه 
رمبا كانت حلظة وعي فردي قدمت ولدة نا�صجة لروايتي 
الروائين  نظرة  ذل��ك  اإىل  اأ�صف  احلب"  "وراق  الأوىل 
ت�صاءلوا  الذين  ال�صورية  الثقافية  ال�صاحة  يف  املكر�صن 

عما يريده ذلك الفتى القادم من كتابة ال�صعر. 
وي��ب��ن الأدي����ب ال�����ص��وري ال���ذي ي��وق��ع رواي��ت��ه اجلديدة 
القادم  الثالثاء  م�صاء  ال�صاد�صة  الغزال" ال�صاعة  "�صياأتيك 
من  ج��دي��د  جيل  ب���زوغ  اأن  بدم�صق  ال��ف��ردو���س  ف��ن��دق  يف 
للم�صهد  ق���راءة خمتلفة  اأم��اك��ن  م��ن  ال��ق��ادم��ن  ال��روائ��ي��ن 
اأدب  ق���راأ  فجيلي  امل��ع��ادل��ة  غ��ري  وال�صيا�صي  الجتماعي 
اإىل  ك��ون��دي��را وق���دم  م��ي��الن  الالتينية ورواي����ات  اأم��ري��ك��ا 
دم�صق من الريف البعيد ولهذا اأجزم اأن هذا اجليل يعرف 
عن  عاي�س  جيل  لأن��ه  الآخ����رون  يعرفه  ل  م��ا  دم�صق  ع��ن 
ردهات  اإىل  دالفًا  و�صكانها  اخللفية  العا�صمة  اأحياء  قرب 
ذلك  بعد  ليكون  حواريها  يف  مت�صكعًا  املدينة  يف  خمتلفة 
معرفته اخلا�صة بالعا�صمة كمدينة متعددة امل�صارب ثقافيًا 
ودميوغرافيًا فيما ظل اجليل ال�صابق م�صتلقًا على ما يظنه 
فيها  عا�س  التي  املدينة  عن  وبائتة  قدمية  اأفكار  من  كنز 

م�صتكينًا لأفكاره الرا�صخة عنها. 
وي�صيف �صويلح: احلياة اليومية كانت ومازالت �صغلي 
بكيفية  مهموما  كنت  ولذلك  الروائي  ن�صي  يف  ال�صاغل 
اجلديدة  ال��رواي��ة  على  النرث  ق�صيدة  جماليات  اإدخ���ال 
موزاييك  بناء  وكيفية  ال�صغرية  التفا�صيل  على  والعمل 
على  ت�صتمل  ل  ف��رواي��ات��ي  التفا�صيل  ه��ذه  م��ن  متكامل 
قارئي  خذلن  على  دائمًا  اأ�صر  اإنني  بل  م�صوقة  ق�ص�س 

اأين  اإىل  يعرف  ل  فهو  النهاية  حتى 
يلغي  لدي  وامل�صهد  الن�س  يتجه 

تلغي  وال�صورة  التايل  امل�صهد 
مل�صار  وج���ود  ل  اإذ  ال�����ص��ورة 
اأكتبه لكون  الذي  تقليدي يف 
لي�س  نعي�صها  ال��ت��ي  حياتنا 
التقليدي  امل�����ص��ار  ه��ذا  فيها 
ميكن  كالذي  اأ�صاًل  ال�صارم 
ال����رواي����ة  يف  جت�����ده  اأن 

التقليدية. 
عنك  "دع  ���ص��اح��ب  يعتقد 
الت�صكيالت  اأن  لومي" 

اجلديدة  للن�صو�س  الأوىل 
ال��ل��ح��ظ��ة التي  ن��ت��اج  ه��ي 

اأن  دون  ن��ع��ي�����ص��ه��ا 
توقع  ن�����ص��ت��ط��ي��ع 

وج�����ه�����ت�����ه�����ا 

وم�صاربها احلياتية اخلاطفة فقارئ اليوم يريد ما ي�صبهه 
التعايل عليه  القارئ ل من موقع  اأكتب من موقع  ولذلك 
التي  ال�صورة  وعلى  امل�صهدية  على  ا�صتغايل  كان  ولهذا 
ا�صتطالت  على  ل  ال��ن��رث  ق�صيدة  ع��امل  م��ن  ا�صتعرتها 
اإىل  اأ�صف  اأع�صابه  القارئ ويدمر  الذي ي�صني  الو�صف 
ا�صتفادتي من لغة ال�صحافة الثقافية وتكري�س الختزال 
ولذلك  مبا�صرًة  املو�صوع  اإىل  ذاهبًا  ال�صرد  يف  كمنطق 
فيما  وال�صوارع  لالأمكنة  احلقيقية  الأ�صماء  مع  تعاملت 
اأماكنها  ت�صمية  على  م�صرة  التقليدية  ال��رواي��ة  ظلت 
بت�صميات خيالية على عك�س روايات اجليل ال�صابق التي 
تزدحم غالبًا باأ�صماء اأماكن وهمية ول �صلة لها بالواقع. 

الغزال"  "�صياأتيك  روايته  يف  ال�صوري  الكاتب  ويقدم 
�صورة ا�صتعادية لبيئة تكاد جمهولة عند القارئ العربي 
ثروات  من  ال�صورية  اجلزيرة  بيئة  حتتويه  مبا  وذل��ك 
اجلزيرة  منطقة  اأن  ع��دا  متنوعة  زراع��ي��ة  وحما�صيل 
يقول  ول��ذل��ك  تاريخيًا  عريقة  منطقة  تعترب  ال�صورية 
التي  للبيئة  دي��ن  رد  مبثابة  انها  رواي��ت��ه  ع��ن  �صويلح 
ن�صاأت فيها فالكثريون من اأ�صدقائي كانوا يدينوين لعدم 
باأنه  دائمًا  اأرد  وكنت  خا�س  بدوي  مناخ  على  ا�صتغايل 
عندما تتوافر الرغبة احلقيقية لكتابة ن�س عن اجلزيرة 
ال�صورية �صاأقوم بكتابته اأما اأن يتم ذلك بقرار فهذا ما لن 

اأفعله. 
الغزال"  "�صياأتيك  كتابتي  اإن  ال�صوري  الروائي  ويتابع 
عنها  تتحدث  ال��ت��ي  البيئة  اأن  م��ن  �صعوري  م��ن  ج���اءت 
الرواية بيئة جمهولة رمبا تناول البع�س جزءًا منها اأما 
البدوية  العربي بجذوره  الريف  مقرتحي فجاء هنا عن 
اأن هذا اجلانب مت تناوله الآن  ن�صف احل�صرية واأعتقد 
يف الرواية ال�صورية لأول مرة لكن الهاج�س الذي دفعني 
الذي  التاريخي  العط�س  عن  �صوؤايل  كان  ذلك  كتابة  اإىل 
اأبناء تلك البيئة حيث فعلت ذلك وفق منحى  يعاين منه 
�صردي مت�صائاًل عرب حكاية جدتي التي روتها يل عندما 
كنت طفاًل عن الغزال الذي �صياأتيني يف املنام لي�صقيني 
ولذلك اأختم الرواية ب�صوؤال جدتي هل �صياأتي الغزال حقا 
وكاأنني ل اأملك يقينًا باأن هذه البيئة �صت�صرتد كيانها بعد 
كتبت  اأنني  حقًا  ي�صعرين  ما  وح�صاريًا  اآثاريًا  نقبت  اأن 

م�صابًا بحنن ملكاين الأول. 
وتعتمد رواية �صياأتيك الغزال يف �صردها العا�صف على 
�صخ�صيات بال مالمح وا�صحة لكونها �صخ�صيات قدرية ل 
تدور حول بطل مركزي بل تذهب وتعود لتظهر وتختفي 
وك��اأن��ه��ا اأ���ص��ب��اح اآخ����ذة م��ن ح�����ص��ارات اجلزيرة 
يحاول  اإذ  احل��ي��اة  دورة  ي�صبه  م��ا  ال�صورية 
لروؤية  الأح��دث  ن�صه  يف  يعر�س  اأن  الكاتب 
نابعة من البحث والتاأمل يف اأماكن واأ�صماء 
ع�صائر عربية �صكنت حمافظة احل�صكة كنوع 
م��ن رد اجل��م��ي��ل م��ع��ت��م��دًة ع��ل��ى وق��ائ��ع اأكرث 
النا�س  عالقة  عرب  التخيل  على  اعتمادها  من 
ك�صيغة  ال�صورية  اجل��زي��رة  يف  باحليوانات 

ح�صارية خا�صة جدًا. 
باأنها  الغزال"  "�صياأتيك  �صخ�صيات  وتت�صف 
قدرية تتبع للمثيولوجيا اأكرث من تبعيتها للواقع 
مل  مو�صوع  اإىل  تطرقت  الرواية  اأن  اإىل  اأ�صف 
يتطرق له اأحد حتى الآن هو اأن منطقة اجلزيرة 
حتى  مكت�صف  اأث��ري  تل  األ��ف  على  تقوم  ال�صورية 
يومنا هذا وهناك مواقع اأثرية كثرية جمهولة 
كما يركز الن�س على امتالك نظرة �صاملة 
ملكان ينبغي اأن تكون كل العنا�صر 
موجودة يف �صياقها احلكائي 
اجلزيرة  ل���رتاث  ال�صفوي 
ال�صورية الذي ينهل الكاتب 
�صرد  يف  الغني  معينه  من 
روايته عن مكان الطفولة 

الأوىل.

سيأتيك الغزال".. خليل صويلح 
مصاب بحنين لمكانه األول

عر�س: اوراق

ج����رائ����م ال��ص��ح��اف��ة

عر�س: �سكينة بو�سلوح

ال�سحافة من اأهم الو�سائل املتقدمة التي ت�سمن لالإن�سان احلرية، بحيث ميكن القول اإن حرية ال�سحافة تعد مقيا�سا حلرية ال�سعوب، فحرية الراأي والتعبري 
تكمن يف جريدة اأو كتاب اأو يف خطاب م�سور اأو مذاع. وقد ن�ست على هذه احلريات االإعالنات الوطنية واالإقليمية والدولية، وجميع ال�سرائع والد�ساتري العاملية 

انطالقا من ال�سريعة االإ�سالمية مرورا باالإعالنات العاملية و�سوال اإىل الد�ساتري الوطنية. فال�سحافة اإذن تلعب دورا هاما يف نقل خمتلف االأفكار ولها دور �سيا�سي 
واجتماعي هام يف تنوير العقول ورفع اللب�س ون�سر احلقائق للنا�س، لكن بالرغم من كل هذا، ال تعفى من امل�سوؤولية عندما يتجاوز ال�سحفيون احلدود باإحداثهم 

اأ�سرارا مت�س الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون حتت نظامها القانوين. وعليه ت�ساءل موؤلف هذا الكتاب عن وجود عالقة بني حرية الراأي التي جت�سدها 
ال�سحافة وبني الظاهرة االإجرامية، وهل ميكن اأن توؤدي ممار�سة حرية الراأي اإىل ارتكاب اجلرمية؟ فجاء الكتاب ليجيب عن هذه االإ�سكالية االأ�سا�سية.

احلكمة من اإلزام ال�سحفيني بالت�سريح بهويتهم لدى 
مدير الن�سرية هي الك�سف عن هويتهم عندما يلزم 
القانون بذلك، واملدير هو الفاعل االأ�سلي للجرمية 

ال�سحفية بحكم القانون �سواء عرف الكاتب اأم ال، 
وقد اأكد هذا االجتاه امل�سرع امل�سري، ومرد ذلك اإىل اأن 

منزلة املدير جتعله يراقب وي�سرف على كل ما يكتب 
يف اجلريدة الأن له اإمكانية االطالع على كل ما ين�سر 

يف اجلريدة التي له ال�سلطة على اإدارتها، كما اأكد 
امل�سرع الفرن�سي على ذلك اأي�سا.
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كتاب ألفريد وإميلي لدوريس لسنغ

النشوء والخلق في النصوص المندائية

كتاب يبحث في مشكلة المهاجرين بالدنمارك

كنوز املدى

تاأليف: كورت رودولف
ترجمة: د. �سبيح مدلول ال�سهريي 

 مراجعة: با�سم عبد احلميد حمودي

 (( الكتاب:  مقدمة هذا  ال�صهريي يف  .�صبيح  د  قال 
الدرا�صات  اأحدث  من  اأنه  رودول��ف  كتاب  اأهمية  اأن 
اخللق  عقيدة  فل�صفة  حقل  يف  الدرا�صات  حقل  يف 
اأذ اأ�صتطاع اأن ي�صتقرئ اراء معظم ما كتب يف هذا 
احلقل اأ�صافة اأىل اأنه قام بدرا�صة جميع الن�صو�س 
املندائية بلغتها ال�صلية (( ويتميز هذا الكتاب اأنه 

كان واحدامن الكتب املهمة يف بابه .
و  العمل الذي  اأجنزه د. ال�صهريي كان مهما اي�صا 
ية بل  قام ب�صرح  لنه مل يقت�صر على الرتجمة الن�صّ
وم�صطلحات  معلومات  من  الكتاب  يف  غم�س  ما 
املندائية  للعقيدة  ال�صا�صية  املفاهيم  اىل  وتعر�س 
عدد  بخربة  وا�صتعان  الهوام�س  يف  بتحليلها  فقام 
ال�صرح  على  �صاعدوه  املتخ�ص�صن  ال�صاتذة  من 
وهيثم  علي  ا�صماعيل  خالد  د.  ومنهم  والتحليل 
زهرون  اأني�س  ود.  قوزي  يو�صف  �صعيدود.  مهدي 

املخطوطة  بدوي  نعيم  املرحوم  برتاجم  وا�صتعان 
) كتاب يحيى( لي�صنع من كل هذا ذلك  ون�صو�س  
الكتاب الذي جاء حمققا لرغبات الكثري من املهتمن 

بالدرا�صات اللغوية والدينية وامليثولوجية .
وكان تعاون هذه املجموعة من العلماء مع ال�صهريي 
وفقهية  فكرية  ق�صية  لتحقيق  به   يقتدى  منوذجا 
طال اجلدل فيها  لتتوىل التاأكيد على عراقية الديانة 
ديانة موحدة  املندائية وعلى عراقتها وعلى كونها 
بقية  عن  – وتختلف  وجل  –عز  الله  بالوهية  تقر 
التجارب  على  تعتمد  باأعتبارها  ال�صماوية   الديان 
الدينية العراقية الوىل بداية ثم تطورت اىل ديانة 
موحدة م�صتقلة بعد ذلك . ول نريد هنا اخلو�س يف 
تفا�صيل الديانة املندائية وتطورها فذلك امر يتعلق 
بهذه  امل�صت�صرقن  اهتمام  جند  ولكننا  فيها  مبتفقه 
بيرتمان  امثال  قيها  ال�صا�صية  وبحوثهم  الديانة 
زبار�صكي  ول��ي��د  ودراور  وب��ي��در���ص��ون  ون��ول��دك��ه  
و�صواهم قبل بدء الدرا�صات التي قام بها املوؤلفون 
امل�صلمون مثل ر�صدي عليان وعبد الرزاق احل�صني 
وزهريكاظم عبود  و فاروق الدملوجي واملندائين 

امثال  نعيم بدوي وغ�صبان الرومي وناجية املراين  
يدوي  بدور  ال�صادة  من  ، ولبد  وعزيزو�صواهما  

والرومي يف ترجمة كتاب دراور اىل العربية
 اكت�صف ليف زبار�صكي يف هور اأم البقر) الذي يقع 
ويف   ) العمارة  حمافظة  يف  العكر  منطقة  جنوب 
اأي�صان ) اأبو �صذر ( الواح الر�صا�س املندائية وقام 
بحل رموزها وكان من ال�صروري على د. ال�صهريي 
بهذه  بالتعريف  يقوم  اأن  املعلومة  هذه  اورد  الذي 
اللواح واأهميتهارغم انه ي�صري اىل ان اي�صان ابو 
مملكة  اىل  تعود  قدمية  �صومرية  مدينة  �صذركان 
مملكة  م��ع  تاريخيا  متزامنة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  مي�صان 
�صومر وهذه اململكة ل متت ب�صلة اىل مملكة مي�صان 
فيما  ال�صامانية  الدولة  واىل  ال�صالمية  العهود  يف 

بعد
ال�����ص��ورةا لبالغية   ولب���د م��ن ال����ص���ارة ه��ن��ا اىل 
من  الكبري  واق��رتاب��ه  امل��ن��دائ��ي  للتعبري  اجلميلة 
يف  بالقول   ) ال��ع��زة  رب   ( ع��ن   ال�صالمي  التعبري 

الن�س الوارد�س14/13  :
العظيم  النور  ذو   – – م�صّبح ومبارك  لك   احلمد 

العارف  احلكيم  الغفور-  ال��روؤوف  ليخبو-   الذي 
وليحد-  يرى  ل  الذي  امل�صيطر-  اجلبار  الب�صري- 
ال�صامي-  العظيم  الله  يا   – تاجك  يف  لك  ل�صريك 

الرحمن – ل اب لك  ول مولود كائن قبلك 
الكلمات  من  مئات  بوجود  القول  من  اأي�صا  ولب��د   
املندائية التي تت�صابه مع الكلمات العربية موؤكدين  
على اأن املندائية هي لغة ال�صريان القدم ومن هذه 

الكلمات :
  روها =  الروح
�صوتا= ال�صوت 
بر ابي=خارجي

نبطة=نطفة
قدمايا = احلياة الوىل
تنيابا = احلياة الثانية
اريابا= احلياة الرابعة

املقد�صة  املندائية  الكتب  ترجمة  زمن  منذ  متت  لقد 
اىل العربية وذلك ي�صتدعي بذل جهد او�صع يف حقل 
جديدة  ك�صوف  على  والوقوف  املندائية  الدرا�صات 

فيها  لي�س كتاب رودولف  اآخرها

ا�صتطاع ال�صاعر والناقد كاظم جهاد اأن ي�صنع 
الرتجمة  جم���ال  يف  ع��دي��دة  م�����ّراٍت  احل����دث 
رامبو  اآث��ار  ترجمته  عند  اأقّلها  لي�س  اأي�صا، 
اأجاز  مّم��ا  م�صبوق،  غري  بعنفوان  ال�صعرّية 
للممار�صة. من  اإىل عمٍل نظرّي م�صاٍو  التطّلع 
ثّم كان من الطبيعّي اأن ينتظر القّراُء درا�صته 
�صنة  بالفرن�صّية  �صدورها  عند  الرتجمة  عن 
2007 عن »اآكت �صود«، واأن يحتفوا بن�صختها 
ة  »ح�صّ بعنوان  اأخرًيا  �صدورها  عند  العربّية 
الغريب، �صعرّية الرتجمة وترجمة ال�صعر عند 

العرب« )من�صورات اجلمل- 2011(. 
ا�صتلهم كاظم جهاد عنوان كتابه من م�صدرين: 
هولدرلن الذي زرع عبارة »امتحان الغريب« 
اأعاد  يف �صياق ال�صعر، واأنطوان برمان الذي 
تاأثيل هذه العبارة يف �صياق الرتجمة. ولعّل 
حم��ورّي��ة ال��ع��ن��وان ت��ب��دو وا���ص��ح��ة منذ قول 
ة الغريب،  الكاتب يف املقّدمة: »اإّن تعبري ح�صّ
ُمنقَلِب  اإىل  اإمّنا...ي�صري  كتابي،  عنوان  يف 
هو  ي�صدر  ال��ذي  اخلا�ّس  املحّل  )اأي  الآخ��ر، 
عنه(...وينبغي علّي اأن اأترجمه دون حتريف 

اأو تدجن اأو اإفقار«.)�س 16( 
اإىل  لغة  م��ن  ال��ق��ادم  وال��ن�����سُّ  حم��ن��ة.  الغربة 
تكون  ثّم  من  بال�صرورة.  غريٌب  ن�ّس  اأخ��رى 
ع��ن ح��ّق��ه. وم��ن حّقه  ك��ن��اي��ًة  ال��غ��ري��ب  ة  ح�صّ
مبا  نرتجمه  باأن  املحنة  عنه  نخّفف  اأن  علينا 
»الرتجمة  تعني  ل  التي  »احَلْرفّية«  من  يكفي 
الن�ّس  بنية  اح��رتام  تعني  بل  بكلمة«،  كلمة 
�صكله.  انتظامات  اإنتاج  اإع��ادة  اإىل  وال�صعي 
يقول الكاتب: »مع هذه احلرفّية ل تزداد اللغة 
انتعا�ًصا،  اإّل  القارئ  ح�صا�صّيُة  ومعها  الهدف 
كامنة  للقول  وُق��درات  مهارات  نحو  مدفوعًة 
اأو  يحّينها  لكي  الرتجمة  فْعُل  ويجيء  فيها 
اجلديدة«  »احَلْرفّيُة  هذه   .)23 )�س  يفّعلها« 
هي التي يدور عليها حجاُج الق�صم الأّول من 
�س لفل�صفة الرتجمة و�صعرّيتها  الكتاب، املُخ�صّ
تتّبع جهود  اأن  بعد  الباحث  ا�صتخل�صهما  كما 
ال��غ��رب��ّي��ن تنظرًيا  ال��ف��ك��ر وال��رتج��م��ة  اأع����الم 
ال�صعر،  ترجمة  جمال  يف  ة  خا�صّ وممار�صًة، 
ببع�س:  بع�صها  م��واج��ًه��ا  كتاباتهم  م�صائاًل 
بنيامن،  دريدا،  ريكور،  هولدرلن،  هايدغر، 
كازانوفا،  برمان،  مي�صونيك،  كلو�صوف�صكي، 

�صتيرن، ت�صوم�صكي، والقائمة اأطوُل بكثري. 
حتليلّيتها(  اأو  نظرّيتها  )اأو  الرتجمة  �صعرّيُة 
ل  للرتجمة  »روؤي�����ًة  ج��ه��اد  ك��اظ��م  ل���دى  تعني 
ترى فيها عملّية ممكنة دائًما، واإمّنا ا�صتحالًة 
مناق�صُته«.  ينبغي  وممنوًعا  للزحزحة،  قابلًة 
ما  وف��ق  ال�صعرّية،  ه��ذه  وتتاأ�ّص�س  )����س22( 
كتابه،  م��ن  الأّول  الق�صم  يف  الباحث  اأثبته 
على »التَطلُّب« وعلى مواجهة موانع الرتجمة 
بال  وم�صتحيالتها،  وح��دوده��ا  وم��ع��ّوق��ات��ه��ا 
هوادة، بداية من املعجم والأ�صلوب والإيقاع 
والنف�صّية  الأن���رثوب���ول���وج���ّي���ة  واحل������واّف 
والإي��دي��ول��وج��ّي��ة وال��ل�����ص��ان��ّي��ة، و���ص��وًل اإىل 
يتناغم  تطلٌُّب  الن�ّس وهوام�صه. وهو  عتبات 
ظهرت  للرتجمة«،  عاّمة  اأخالقّية  »نظرّية  مع 
ومن  الأمل����ان.  الرومنطيقّين  ل��دى  مالحمها 
على  »التنبيه  الأخالقّية  النظرّية  هذه  اأهداف 
اأن  ينبغي  التي  والتطبيع  التدجن  اأ�صكال 
بن  فا�صلة  ح��دود  ور�صم  الرتجمة،  تتجّنبها 

حرّية املرتجم و�صيادة الن�ّس« )�س143(.
الرتجمة  حركة  مراحل  يتابُع  الثاين  الق�صم 
اأ�صباب  حمّلاًل  العربّية،  الثقافة  عرفتها  التي 
الو�صيط  ال��ع�����ص��ر  يف  ال�����ص��ع��ر  ت��رج��م��ة  ق��ّل��ة 
ال�صعرّية  الآث���ار  ترجمة  تزايد  مع  باملقارنة 
مع  عميق  ح��وار  وفيه  احل��دي��ث.  الع�صر  يف 
اجل��اح��ظ وال��ت��وح��ي��دّي واجل���رج���ايّن وابن 
اإ�صحق وغريهم، ثّم مع رّواد النه�صة واأعالم 
والكرملّي  ال�����ص��دي��اق  مثل  احل��دي��ث  الع�صر 
اأن  دون  �صّروف،  ويعقوب  زيدان  وجورجي 
ح�صن،  وطه  واملنفلوطي  الطهطاوي  نن�صى 
جماعة  وجهود  الب�صتايّن  ودي��ع  اإىل  و�صوًل 
اأبولو وجمّلة �صعر وغريهم. وهي جهود »كان 
التطّور  على  العربّي  القارئ  اإطالع  ف�صُل  لها 
الذي �صهده ال�صعر يف الثقافات الأجنبّية، َبْيَد 
يظّل  بالروائع  منها  ف  ُيو�صَ اأن  ميكن  ما  اأّن 

مّت�صًما بالندرة« )�س218(.
عدد  لدرا�صة  �س  خُم�صّ فهو  الثالث  الق�صم  اأّما 
الأوروبّية  لالأ�صعار  العربّية  الرتجمات  من 
درا�صًة مقارنًة ونقدّية تفيد من اجلهاز النظرّي 
ال�صابق لت�صخي�س ماآزق الرتجمة وم�صايقها 
»اأن  �صاأنها  م��ن  ح��ل��ول  واق����رتاح  واأخ��ط��ائ��ه��ا 
الرتجمّي«  الفعل  اأم��ام  الإمكان  جمال  تو�ّصع 

التي  الرتجمة  الإف��ادة من جت��ارب  عن طريق 
عبد  بينهم  من  نذكر  وكّتاب  �صعراء  مار�صها 
ي��و���ص��ف وخليل  ب����دوي و���ص��ع��دي  ال��رح��م��ن 
اخلوري وحم�صن بن حميدة وجربا اإبراهيم 

جربا وفوؤاد رفقة واأدوني�س وغريهم.
هذه  يف  النقدّي  مب�صعه  الباحث  ُيعِمُل  واإذ 
التجارب ب�صرامة، فاإّنه ل يقوم بذلك هجوًما 
ة  »ح�صّ ع��ن  دف��اًع��ا  ب��ه  ي��ق��وم  م��ا  ب��ق��در  عليها 
برمان:  اأن��ط��وان  بقول  ا�صتئنا�ًصا  الغريب«، 
»اأ�صّمي ترجمًة �صّيئة كلَّ ترجمة تعمُل، بتعّلِة 
قابلّيِة العبارة اأو عدِم قابلّيتها للنقل، على نفي 

غرابة العمل الغريب نفًيا ُمطلًقا« )�س122(.
»ن�صيب  عبارة  اإىل  ال�صابقة  الفقرة  بي  تعود 
يف  الكتاب  عنوان  بها  ذّك��رين  التي  املالئكة« 
بداية هذه الورقة. ولعّل ال�صلة بن العبارتن 
قد اّت�صحت بع�س ال�صيء من خالل و�صع اليد 
الكاتب  اأط��روح��ة  تنتظم  حمورّية  فكرة  على 
الرئي�صّية، وتتمّثل يف كون الرتجمة زحزحًة 
لل�صيطرة  منها  منا�س  ل  للم�صتحيل، حماولًة 
ب��دون��ه��ا ت�صبح  ع��ل��ي��ه،  ���ص��ي��ط��رة  م��ا ل  ع��ل��ى 
الرتجمة خيانًة باملعنى املبتذل للكلمة، ل عالقة 
لها باخليانة باملعنى الإبداعّي. ولعّل ما يقوله 
الربط بن العبارتن يف �صياق هذه الأطروحة 
اخل�صبة مبا تطرحه من اأ�صئلة واملخ�صبة مبا 
واإّن  الأ�صل،  الغربة هي  اإّن  اآف��اق:  تفتحه من 
اجليم(،  )بفتح  وحده  املرُتَجم  لي�س  الغريب 

ا )بك�ْصِرها(. بل هو املرُتِجُم اأي�صً
ثّمة �صيء يتبّخر من الن�ّس املرُتَجم وثّمة �صيء 
يتبّخر  كما  مت��اًم��ا  الرتجمة،  لغة  م��ن  يتبّخر 
يحدث  اللقاء  نقطة  وعند  املالئكة«،  »ن�صيب 
و»َحْرِفّيُتها«  الرتجمة  وف��اُء  ف��اإذا  »ال�صحر«. 
يتبّقى  ما  بن  املنزلتن،  بن  املنزلة  تلك  يف 
اأو لأقل: بن ما يتبّقى بف�صل ما  وما يتبّخر. 

يتبّخر.
مرتبط  ال��رتج��م��ة  جن���اح  اأّن  ه��ن��ا  ال��ط��ري��ف 
غربته  م��ن  الغريب  الن�ّس  تخلي�س  مب��ق��دار 
دون جتريده منها متاًما، ومبقدار تناُزل لغة 
ال�صتقبال عن جزء من هوّيتها دون التفريط 
الغريب  الن�ّس  يت�صّرف  هكذا  مت��اًم��ا.  فيها 
املُِقيُم  الن�ّس  ويت�صّرف  فعاًل،  »ُمقيٌم«  ك��اأّن��ه 
اأيٌّ  يفقد  اأن  دون  ال�صيء،  بع�س  »واف��ٌد«  كاأّنه 

منهما غرابته وُغربته. وكم هي اأ�صا�صّيٌة اأداة 
من  »كاأّنه«  عبارة  تكت�صب  وكم  هنا.  الت�صبيه 

اأهمّيٍة يف هذا ال�صياق. 
بف�صله  يكت�صب  الذي  هو  املتبّخر  اجلزء  هذا 
��ا ك���ان اأم  »امل��ن��ت��ُج« ه��وّي��ت��ه احل��ق��ي��ق��ّي��ة، ن�����صًّ
ر  التبخُّ هذا  كان  واإذا  الكونياك.  من  خمزوًنا 
نوًعا  ال��روح��ّي��ة  امل�صروبات  جم��ال  يف  ُينِتج 
اجلدران  تغّطي  التي  املجهرّية  الفطرّيات  من 
كان  م��ا  )وه���و  ��واد  ب��ال�����صّ حجارتها  وت�صبغ 
ير�صد ال�صلطات يف القدمي اإىل حماّلت الرتقيد 
�صيًئا  ُينِتج يف جمال الرتجمة  فاإّنه  ال�صرّية(، 
تن�صاأُ  التي  الآثار  تلك  يتمّثل يف  بذلك،  �صبيها 
عن حوار الأنا مع الآخر الغريب. ذلك احلوار 
الذي يقول كاظم جهاد اإّنه »ُيْعِلُمني عن نف�صي 

مثلما ُيعِلُمني عنه« )�س16(.
الكتاب  عبور  �صاأن  يف  منها  لب��ّد  كلمٌة  بقيت 
العربّية  ن�صخته  �صدرت  فقد  ال�صاد.  لغة  اإىل 
املغربّي  والباحث  الفل�صفة  اأ�صتاذ  باإم�صاء 
املراجعة.  املوؤّلف  ت��ويّل  مع  حّنا،  اآي��ت  حممد 
ُمرَتَجم  كتاٍب  عر�س  اأّن  يف  �صّك  من  ولي�س 
انتباًها  بال�صرورة  يتطّلُب  بالرتجمة  ُيعَنى 
اأن  ب����اأيّن م��ا  اإىل ع��م��ل املُ���رتِج���م. واأع�����رتف 
طلبُتها  حتى  العربّية  الن�صخة  ب�صدور  علمُت 
الرهان.  نتيجة  م��ع��رف��ة  اإىل  ف�����ص��ول  وك��ّل��ي 
مبثل  عمٍل  ترجمة  من  اأك��رب  ره��ان  من  فلي�س 
ويحذق  الرتجمة  ميار�س  ملوؤّلف  الكثافة  هذه 
اللغتن. واأزعُم بعد قراءة الكتاب اأّن املرتجم 
ا واأح�صن �صيافة عمل كاظم  ك�صَب الرهان حقًّ
فيها  ع��داوة  ل  �صل�صة  دقيقة  عربّية  يف  جهاد 
ول  الفكرّية  وال�صحنة  التخييلّية  الطاقة  بن 
الإيحاء و�صرامة  خ�صومة فيها بن خ�صوبة 

الأداء.
ال�صريع  العر�س  ه��ذا  اأختم  اأن  اأري��د  ل  لذلك 
املوؤّلف  باأّن ح�صور  دون حتّية املرتجم. علًما 
وا�صتعداده للم�صاعدة اأو املراجعة لي�س نعمًة 
لكاتٍب  العمُل  ك��ان  اإذا  ��ًة  خ��ا���صّ ب��ال�����ص��رورة، 
ق�صوَتُه  الآخرين  على  الق�صوة  �صديد  ُمرتِجٍم 
م�صتوى  اإىل  لديه  الرتجمة  ترقى  نف�صه،  على 
فاإذا هو  الوقت نف�صه،  الإب��داع والتحقيق يف 
املعاِدلت  وُي��ط��ارد  وميّح�س  وي��وّق��ع  ينحت 
فيه  اأع��اد  اإّل  خياٍر  اإىل  يطمئّن  ول  والنظائر 
�صبيل  يف  نهاية،  ل  م��ا  اإىل  وامتحنه  النظر 
ذلك امل�صتحيل الذي ل منا�س من طلبه وكاأّنه 

املُمكن. وهل الرتجمة غري ذلك؟ 
يف  ��ُه  ح��قَّ العمل  اإي��ف��اء  اإىل  �صبيل  م��ن  لي�س 
ة  »ح�صّ اإّن  القول  وجُمَمُل  العجالة.  هذه  مثل 
ال��غ��ري��ب« م��وؤلَّ��ف م��و���ص��وع��ّي ب��ك��ّل م��ا تعنيه 
ما  وب��ك��ّل  وتخ�صي�س  �صمولّية  م��ن  العبارة 
تتطّلبه املوؤّلفات احلقيقّية من اقرتاحات فكرّية 
مبنّية  �صخ�صّية  وابتكارات  طريفة  وحدو�س 
كتاٌب  ذلك  اإىل  وهو  واحلجاج.  الربهنة  على 
»مرجٌع« �صبيٌه باأورك�صرتا تتناغم فيها العلوم 
والن�صو�س والأزمنة، مل يتح�ّصب موؤّلُفه من 
جهًدا  يّدخر  ومل  املبدع  املغامر  بروؤية  تاأليفه 
يف تدقيقه ب�صرامة الباحث العامل، فاإذا نحُن 
اأثٍر جتتمع فيه موهبُة ال�صاعر واأريحّية  اأمام 
�س  املتخ�صّ وث��ق��اف��ُة  املفّكر  وفطنُة  امل��رتج��م 
ما  كّل  �صوء  يف  الرتجمة  �صوؤال  يطرح  الذي 
تطرحه العلوم الإن�صانّية من اأ�صئلة، بدايًة من 
تاريخ  اإىل  و�صوًل  النف�س  وعلم  الإنا�صة  علم 

ال�صيا�صة والأدب.
عن كتاب العراق

حن كانت دوري�س ل�صنغ مراهقة نظرت 
يف  ال�صرفة  على  يجل�صان  وهما  لأبويها 
اجلندي   – ال��ق��ا���ص��ي  الأف��ري��ق��ي  حقلهم 
احلرب  يف  �صاقه  فقد  ال��ذي  الربيطاين 
اعتنت  التي  واملمر�صة  الأوىل  العاملية 
يرتبطان  ال��ل��ذان  لندن  م�صت�صفى  يف  به 
كبرية  اأم��ل  خيبة  ت�صاحبه  ب��زواج  الآن 
الأرواح  وراأت  رودي�صيا-  م�صتعمرة  يف 
نهاية  يعني  وك��ان  احل��رب  اأتلفتها  التي 
اأو  كتاب  يف  كتبت  وكما  نف�صها.  احلرب 
الأول  اجل��زء  وهو  جلدي   “حتت  مقالة 
الثاقب من �صريتها الذاتية :  ل�صنوات ظل 
يربق يف ذهني مثل م�صاهد من فيلم، ماذا 

�صيح�صل لهم لو مل تن�صب تلك احلرب .
م�صت�صفى  بكفاءة  تدير  اأمها    وت�صورت 
باأطفالها  امل��ر���ص��ي  الل��ت�����ص��اق  م��ن  ب���دًل 
واأبيها قويًا ن�صطًا بدًل من اأن يكون على 

و�صك العجر ب�صبب ال�صكري.
اأق�صمت  ال��ع��دي��د م��ن امل��راه��ق��ات    وم��ث��ل 
“ل�صنغ  األ تكون اأبدًا “ مثل اأولئك النا�س 
 . والديها  املجنونن،  ن�صف   ، املقززين 
لمعة  كاتبة  اأ�صبحت   ، لأكرثهم  وخالفًا 
وفازت بجائزة نوبل لالآداب. ويف كتاب 
“األفريد واإميلي  تقدمهما هدية اأعظم ما 

ت�صتطيع : احلياة التي رمبا كانت لهما.
   اجلزء الأول من الكتاب عبارة عن رواية 
واإميلي   “الفريد  ع��ن  )ن��وف��ال(  ق�صرية 
– لي�س  اأح��رزا الغنى والزده��ار  اللذين 
بريطانيا  يف   – ح��اًل  ذل��ك  نعلم  �صوية، 
الثاين  الن�صف  ويقدم  الآمنة.  املزدهرة 
ال���ذي ي�صتك�صف  ال��روائ��ي،  غ��ري  اجل���زء 
ابنتهما  وك��اأن  التع�صة  ال�صخ�صيات  تلك 
تعرفها بالفعل ولأن ابنتهما هي دوري�س 
ل�صنغ فهي تعيد �صنعهما بكل ذلك الغ�صب 
والو�صوح غري العاطفي لأف�صل اأعمالها، 
ومع ذلك فهي ت�صيف ميزات غري مرتبطة 

يف الغالب بها: الكرم والرحمة.
ف��اإن بع�س  اأم ل  اأح���رزت نوبل  ���ص��واء    
ل�صنغ  ب��اأن  يعتقدون  ي��زال��ون  ل  النا�س 
هي اإما معجزة  الكتاب الواحد ومعروفة 
تدافع  ال���ت���ي  ال��ك��ال���ص��ي��ك��ي��ة  ب��رواي��ت��ه��ا 
ع��ن ح��ق��وق امل�����راأة امل��وؤل��ف��ة ع���ام 1962 
اأدبية  ن�صخة  اأو  الذهبية   “املذكرات 
الكتب  تكتب  جمنونة  مت�صكعة  ل�صيدة 
جمرات  يف  تدور  ورواياتها  قططها  عن 
الذهبية   “املذكرات  كتاب  لكن  اأخ���رى. 
الجتماعية  م�صاهداته  يعر�س  اأي�����ص��ا 

ل�صنغ  ك��ان��ت  وق���د  ال���الذع���ة،  والنف�صية 
ولن  الأوىل،  ال��درج��ة  من  واقعية  دائ��م��ًا 
تتعدى الكثري من ذلك حن تر�صم حياتها 
الأوىل  اخلم�س  �صنواتها   ( اأفريقيا.  يف 
ق�صتها يف بالد فار�س، حن كان والدها 
يعمل يف م�صرف؛ وغادرت رودي�صيا اإىل 

اإنكلرتا حن كانت يف الثالثن(.
“الفريد واإميلي  جزئيًا    قد يروم كتاب 
ل�صنغ  ق���وى  ع��ل��ى  يعتمد  لكنه  الجن����از 

كواقعية لذعة.
ل�����ص��ن��غ ح���ول امل��و���ص��وع لعدة  ت����دور    
ظهرت  ال��ت��ي  “اأبي   مقالتها  يف  ع��ق��ود. 
 1994 عام  جلدي   “حتت  و   1963 عام 
من ه��ذه الأع��م��ال واأع��م��ال اأخ��رى نعرف 
باأنها على الرغم من ولدتها بعد احلرب 
اأن خربتها عن طريق  اإل  الأوىل  العاملية 
حتوم  ���ص��وداء  �صحابة  كونها  وال��دي��ه��ا 
باأن  العاطفية  وعقيدتها  الطفولة.  حول 
تلك احلرب حطمتهما قد تنا�صب مذهبها 
يف  الأج��ل  طويل  الجتماعي  الإيحائي 

الأقل �صبابها يف اأفريقيا النف�صالية.
األفريد  لكتاب   الكامل  امل�صروع  يظهر    
كل  يف  يظهر  مما  اأك��رث  باأكمله  واإميلي  
تكون  اأن  الكتاب وح��ده. ميكن  من  جزء 
اأما  الق�صرية حرة غري متحفظة  الرواية 
املادة البيوغرافية فهي اأكرث اإحكامًا فيمن 
العجيب  من  لكن   . جلدي  “حتت  مقالة 
وهي  �صنة   18 وع��م��ره��ا  ل�صنغ  م��راق��ب��ة 
معنى  �صارية  ب�صورة  تت�صبث  زال��ت  ما 
فاإنها  وبالطبع  امل�صتتة.  والديها  حياة 
ويف  نف�صها  ت�صف  فاإنها  ت�صفهما  حن 
باحلقائق  بهو�صها  ت�صتمر  الكتاب  ه��ذا 
البديلة. ) الأقرب اإىل وطنها جتد البطلة 
روايتها “مذكرات من جنا  – 1974 عاملًا 

موازيًا خلف جدران غرفة معي�صتها(.
  تبداأ الق�صة البديلة التي حتكيها ل�صنغ 
هنا ب� األفريد تيلر واإميلي مكفيغ يلتقيان 
الع�صرين  يبلغ  للكريكيت ومل  يف مباراة 
بعد. واللقاء جمرد خيال لكن من املمكن 

ت�صديقه.
الرواية  حتتوي  �صورها  اأف�صل  ويف    
ال��ق�����ص��رية ع��ل��ى ت��ذرب��ق غ��ن��ي وه���اردي���ًا 
للحياة  ه���اردي-م(  توما�س  اإىل  )ن�صبة 
ال��ف��رد متامًا  ت��ن��ا���ص��ب  ال��ري��ف��ي��ة وال��ت��ي 

ب�صورة مثالية.
تاريخها  بالتف�صيل  تن�صج  اأن  وب��ع��د    
يقاوم  ك��ي  لأبيها  ل�صنغ  ت�صمح  الفعلي 

���ص��غ��ط اأم���ه���ا ل��الل��ت��ح��اق ب��امل�����ص��رف؛ 
 “ ول�صنغ  فالحًا.  ي�صبح  ذل��ك  من  وب��دًل 
حت�صل  على ولها ب�صورة غريزية وهو 
حياة  متنحه  ال��ذي  الأب�صط  ال�صخ�صية 

طويلة �صعيدة.
دائمًا  امل�صتبدة  اأمها  مع  عالقتها  كانت    
اأمي  اأكره  م�صحونة وتتذكر قائلة:  كنت 
. وهو لي�س خطًا مفاجئًا يف قانون ل�صنغ 
، وحتى الآن مل تتخل�س متامًا من الغيظ 
منها. ن�صاأت وهي ت�صمع باأن اأمها انك�صر 
قلبها حن تعر�س طبيب كانت حتبه اإىل 
اخليالية  اإميلي  تدع  وهي  غ��رق.  حادثة 
وتبدو  ب��ارد.  زواج  لكنه  زوجته  ت�صبح 
وبالأخ�س  ال�صخ�صية  ب��اأن  قائلة  ل�صنغ 

�صخ�صية اأمها الرهيبة ل تتغري.
على  �صفقتها  من  تو�ّصع  فهي  ذل��ك  وم��ع    
�صدقًا  ثيماتها  اأ���ص��د  اأح���د  ب��رتدي��د  اأم��ه��ا 
ت�صعر  الكفوءة  املمر�صة  اإميلي  وثباتًا: 
ب��اأن��ه��ا ف��ق��دت ك��ل ح�����ّس ب��ذات��ه��ا يف هذا 
ت��ق��ت��ل ل�صنغ  ل��ه��ذا  ال��ت��ق��ل��ي��دي.  ال�����زواج 
تاأتي  وكاأرملة  رحيمة.  ب�صورة  ال��زوج 
اإميلي الأخرى حياتها اخلا�صة، وت�صاعد 
من  �صل�صلة  وتوؤ�ص�س  الفقراء  الأط��ف��ال 

مدار�س منو�صوي.
بال�صكت�صات  الق�صرية  ال��رواي��ة  متتلئ 
ل   . العظمى  احل��رب   “ دون  التاريخية 
هناك  ب��ل  فقط،  لطيفة  بريطانيا  تكون 
ن��زاع��ات ح��ول ال��ع��امل، ويف اإح���دى اأقل 
ت�صريحات  ت��ع��رّب  اإل��ه��ام��ًا  ل�صنغ  مل�صات 
املتناف�صة  لالأطراف  اأقل  دعم  عن  الن�صاء 
ال�صعر  عق�صة   ( تركية �صربية  يف حرب 
لل�صرب( لكن  لالأتراك والعق�صة املل�صقة 
هذا  يف  يبقى  ك��ي  اأح���دًا  تعني  ل  ل�صنغ 
اأح��ي��ان��ًا... حول  ط��وي��اًل.  البديل  ال��ع��امل 
احلياة  ويف    : التالية  الفعلية  الق�صية 
ان��ف��ج��رت ال���زائ���دة ال���دودي���ة لأب����ي قبل 
“معركة ال�صوم  واأنقذته من اأن يقتل مع 

بقية رفاقه .
الكتاب  من  البليغ  الثاين  الن�صف  يف    
ت�صتك�صف كيف اأن احلرب تدمر ب�صورة 
ل�صنغ  اأب  الناجن منها. كان  دائمة حتى 
يزوره يف احللم رفاقه امليتون ويخربونه 
حول  بالق�ص�س  لم��ت��ن��اه��ي��ة  ب�����ص��ورة 
امل�صيئة   “اخلنادق والدبابات والقذائف 
كطريقة ، كما تعتقد ابنته “ليحرر نف�صه 
جدًا  املتمكنة  اأمها  و�صلت   . الفظائع  من 
بالد  يف  الجتماعية  وفرا�صته  لندن  يف 

فرا�صها  اإىل  واأخذتها  اأفريقيا  اإىل  فار�س 
لبع�س الوقت، ودعت �صغارها اإىل جنبها 

وتن�صج قائلة:  ماما امل�صكينة .
  تكتب ل�صنغ باأن “ ل �صيء يتنا�صب  يف 
حتول اأمها احلزين، وقد جعلته متنا�صبًا 
عن طريق تاأنيب احلرب. لقد قامت اإميلي 
اجلرحى  اجل��ن��ود  م��ن  العديد  مبعاجلة 
ماتوا  قائلة:   ابنتها  تخرب  اأن  وحت��اول 
لهم  تفعل  اأن  ت�صتطع  مل  غالبًا  ترين  كما 

�صيئًا .
  ترف�س ابنتها اأن ت�صغي وبعد اأن تنظر 
للخلف ت�صرتجع تختم قائلة:  حمن اأمي 
ي احلرب كانت اأتلفتها من الداخل متامًا 

كما التهمت اخلنادق اأبي .
  قد يكون ذلك �صحيحًا جزئيًا لكن الكثري 
يقلل  فهو  واحد  ل�صيء  متقن.  اأي�صًا  منه 
ل�صنغ  و�صفتها  اأميلي  حياة  من  عنا�صر 
اإثارة  م�صاهدها  اأ�صد  من  بع�س  بنف�صها. 
هنا ويف مقالة “حتت جلدي  هي مالب�س 
ال��ع�����ص��اء اجل��م��ي��ل��ة ي���وم���ًا “ اجل����وارب 
التي  باحلرير  املطرزة  الأحذية  الف�صية، 
حلياتها  خاطئة..  ب�صورة  اإميلي  حزتها 
ل�صيء  اإنه  اأفريقيا.  يف  الرباقة  اجلديدة 
بكل  حت��اول  وه��ي  ل�صنغ  ن��رى  اأن  موؤثر 
واإنه  الكريهة.  اأمها  تعا�صة  تفهم  اأن  جهد 
جزء من ال�صراحة القا�صية التي تتوقعها 
منها من اأنها ل ت�صتطيع متامًا اأن تتخل�س 

من غ�صبها.
  قد يكون كتاب “األفريد واأميلي  رغم كل 

فنية  �صيغة  ملنح  لل�صنغ  طريقة  ���ص��يء، 
املتطاير  فعلها  رد  ع��ن  ت��ق��ول  لنقمتها. 
ب�صرعة لل�صفقة الذاتية لأمها:  اإىل حد هذا 
التي  بال�صاءة  اأ�صعر  اأن  ا�صتطيع  اليوم 
ق�ص�س  ع��ن  وت��ق��ول  حينئذ   بها  �صعرت 
ك��ن��ا م�صرتكن يف  اأب��ي��ه��ا ع��ن احل����رب:  
حما�صة للفهم  وتعتقد باأن هذا “الغ�صب 
يف  ومل  ع��ّي   ا�صتوىل  اخلنادق  على   “
 “ ل�صنغ  دعتها  ال��ت��ي  جن��ا  م��ن  م��ذك��رات 
حماولة يف كتابة ال�صرية الذاتية  البطلة 
طفولة  وانها  “اإميلي   ا�صمها  فتاة  هي 
�صبيه باحللم  التي تراها يف عامل  اإميلي 
اإىل  تلّمح  الطفولة  وهذه  جرارها.  وراء 
طفولة  اإىل  اأقرب  لكنها  مكويغ   “اإميلي 

دوري�س ل�صنغ.
واأب  حمبوبة  غري  �صارمة  اأم  �صخ�صية 
ال���روح  ك���رم  ال��ط��ال��ع. يف  �صيئ  ج��ن��دي 
وغ�����ص��ب��ه امل�����ص��اغ امل��ح��ت��وى ف���اإن كتاب 
اإ�صافة  اأي�����ص��ًا  ه��و  واإم��ي��ل��ي   “الفريد 
ال�صرية  اإىل  تقليدية  غ��ري  ا�صتثنائية 
كتابها  كتبت  اإنها  يقال  لل�صنغ.  الذاتية 
الأخ�����ري. ح�����ص��ن، ل��ق��د ق��ال��ت ال��ك��ث��ري من 
النغمة  ت��وج��د  ل  ول��ك��ن  الغبية  الأم����ور 
اأو اخلتام هنا. وهذا هو  للوداع  الأخف 
حتى  للغاية  ن�صطة  بقائها  يف  ال�صبب 
�صرواتها  يف  تبدو  فهي  �صيخوختها  يف 

وعاطفتها مثل فتاة. 

عن �سحيفة نيويورك تاميز

�صاحب  ال��دمن��ارك��ي  وال�صحفي  للكاتب  ���ص��در 
  “ بعنوان  كتاب  عمر  ط��ارق  العربية  الأ���ص��ول 
MUHAMEDANEREN” ي�صتعر�س 
ف��ي��ه م�����ص��اك��ل امل��ه��اج��ري��ن اجل����دد يف ال��دمن��ارك 
والذين يحملون خلفيات عرقية ودينية وثقافية 

متباينة.
ينتمي  ال�صعودية  “الوطن”  ل�صحيفة  ووف��ق��ًا 
وهو  فل�صطيني،  واأب  �صورية  لأم  الكتاب  موؤلف 
الذي  الثاين  اجليل  من  العرب  ال�صحفين  اأح��د 
اأ�صهر  ا�صتطاع يتبواأ مكانة مهمة يف واحدة من 
ال�صحف وهي �صحيفة “بوليتكن”، حيث اأ�صتهر 
الأئمة  وبع�س  للمهاجرين  ال�صاخرة  بانتقاداته 
امل�صلمن وجراأته والتي قال عنها “ ل اأخ�صى على 
نف�صي من اأحد فاأنا اأكتب ما اأرى واأ�صمع واأ�صور 

واقعا األيما للمهاجرين العرب وامل�صلمن”.
وي�صتمل كتاب طارق عمر على 19 ق�صة ق�صرية 
ب�صحيفة  عمله  م��ن  ك��ام��ل��ة  �صنة  خ���الل  جمعها 
لل�صخرية  يتعر�س  طفل  ق�صة  ومنها  بوليتكن، 
العربية،  اأ�صوله  ب�صبب  املدر�صة  يف  زمالئه  من 
مهاجر  عراقي  �صاب  عن  تتحدث  اأخ��رى  وق�صة 
الأرق���ام  غ��ري  ي��رى  ول  الريا�صيات  يف  عبقري 
اأمامه وعندما ُطلب منه يف اجلامعة اإعداد بحث 
البحث  �صعوري  ل  وب�صكل  كتب  املهاجرين  عن 
بلغة الأرق��ام ومل يعجب الأ�صاتذة واعترب بحثه 
دللة على اأنه غري مندمج يف املجتمع الدمناركي 

وف�صل من اجلامعة والعمل .
مكانا  يجد  اأن  “اأراد  اأن��ه  الكتاب  موؤلف  ويقول 
�صد  يقف  ال��ذي  املجتمع  يف  اجل��دد  للمهاجرين 

وجودهم واإدماجهم على خلفيات دينية وعرقية 
قدم  ولكنه  املهاجرين  من  ال�صخرية  يق�صد  ومل 
عن  خمتلفة  بطريقة  واق��ع  اأن��ه��ا  على  الق�ص�س 
للدمناركين  يثبت  اأن  واأراد  ال�صحفين  اأ�صالفه 
مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  مرتبط  الدين  اأن 
بهوؤلء املهاجرين ول ميكن نزعه منهم فهو ثقافة 

وتاريخ”
اأن  “اأردت  قائاًل  الأئ��م��ة  بكتابه  امل��وؤل��ف  وينتقد 
خدمات  م��ن  يفعلون  وم���ا  الأئ��م��ة  ق�صية  اأث���ري 
ي�صتغلون  قد  ولكن  للم�صلمن  ودينية  اجتماعية 
قوتهم و�صلطتهم يف اإف�صال م�صروع الندماج يف 
ب�صاحلن  لي�صوا  الأئمة  بع�س  وهناك  املجتمع 
من  ينبع  اإمي��اين  اأن  واأعترب  اإليهم  اأ�صتمع  حتى 

ذاتي ول ياأتي عن طريق الإمام”.

عن كتاب حصة الغريب لكاظم جهاد
الترجمة تواجه مستحيالتها

 عر�س: اآدم فتحي

بني ال�سرية الذاتية والرواية
ترجمة :جناح اجلبيلي
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ال�سيطرة على املوارد
الغرب والعرب من التاريخ اإىل اجلغرافيا

النقدي  الق��ت�����ص��اد  وال�������دولر:  ال���ب���رتول 
والقت�صاد العيني

واإ�صعال  اجل����دد  وامل��ح��اف��ظ��ون  اإ���ص��رائ��ي��ل 
احلرب

م�صتقبل البرتول: رهانات واإكراهات
ال�صيطرة على املوارد النفطية

من هنا نرى اأهمية كتاب »احلروب ال�صليبية 
زلوم،  يحيى  الله  عبد  ملوؤلفه  البرتول«  على 
الفل�صطيني الأ�صل الأمريكي اجلن�صية الذي 
ال�صهرية.  هارفارد  بجامعة  القت�صاد  تعلم 
�صفحات،   210 ن��ح��و  يف  ال��ك��ت��اب  وي��ق��ع 
جانب  اإىل  ف�صول.  ثمانية  على  وي�صتمل 

املقدمة والفهر�س والهوام�س.
وفى املقدمة يعر�س الكاتب خللفيات غاية يف 
الأهمية تكمن وراء تف�صري احلروب ال�صليبية 
على البرتول -ومن بينها تر�صيخ فكرة قيام 
على  الأمريكي  القومي  الأم��ن  اإ�صرتاتيجية 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  هيمنة  اأ�صا�س 
على العامل وجعله متقبال- اإن مل يكن مّتبعا 
لطريقة احلياة الأمريكية. كما اأيد املحافظون 
حاليا  احلكم  مقاليد  بيدهم  ال��ذي��ن  اجل���دد، 
املتحدة،  الوليات  الكتاب( يف  )عند �صدور 
�صرعية احلروب ال�صتباقية حلماية امل�صالح 

»التدخل  اأن كان هذا يعد من  الأمريكية بعد 
و�صيلة  واأنها  للدول،  الداخلية  ال�صوؤون  يف 
ال���دول«،  ب��ن  ال��ن��زاع��ات  لت�صوية  ع��دوان��ي��ة 
الأمريكي  العام  املدعي  ل�صان  على  ورد  كما 
احلرب  اأعقاب  يف  نورينربج  حماكمات  يف 

العاملية الثانية.
د.  فرانكلن  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ع��رّب  وق��د 
روزف��ل��ت ع��ن ه��ذا يف خ��ط��اب �صهري ل��ه يف 
اأكتوبر 1937 بقوله »اإن احلروب ال�صتباقية 
لأملانيا النازية تخلق تدخال غري م�صروع يف 
ولدة  عن  وتعلن  للدول،  الداخلية  ال�صوؤون 
ويف  ال�صرعية«.  وع��دم  الإره���اب  من  ع�صر 
بلغ  قد  ال��ب��رتول  اإن��ت��اج  ب��اأن  العتقاد  �صوء 
التناق�س، مع  اآخ��ذ يف  ال��ذروة، واأن��ه  نقطة 
�صريان  ي�صبح  ل��ه،  قريب  بديل  وج��ود  ع��دم 
عليه  ت�صيطر  مل  اإن  مهددا  الراأ�صمالية  حياة 
بداأت  ثم  ومن  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 
»املورد  هذا  على  ال�صيطرة  اأجل  من  احلرب 
مفاهيم  وراء  الت�صرت  بعد  وذل��ك  النا�صب« 
اأخ�����رى، وم��ن��ه��ا م��ا اأ���ص��م��وه »احل����رب �صد 
الإره��اب« الذي مل يثبت وج��وده يف حالت 
زاد  بعد... ومما  فيما  ذكره  كما �صريد  عدة، 
الطن بّله، املبداأ الذي نادي به جورج بو�س 

الذي يقول باأن »من لي�س معنا فهو �صدنا«.
يف  تكمن  النهاية  ب��داي��ة  اأن  امل��وؤل��ف  وي��رى 

كلمتن هما »ع�صر ازدهار« �صناعة البرتول 
منذ بدايته اإىل الوقت احلايل، وال�صبب يف 
ذلك هو اأن اإنتاج البرتول كان ي�صبق الطلب 
ولكن هذه  الأقل.  على  عليه بخطوة واحدة 
الفجوة  اأن  ذلك  الآن،  وتتغري  تتبدل  احل��ال 
اآخذة يف ال�صيق، فهي  بن الإنتاج والطلب 
اليوم اأ�صيق منها بالأم�س، وبعد غد اأ�صيق 
الفجوة  تردم  �صوف  جدا  وقريبا  بغد،  منها 
بدائل  ت�صتطيع  لن  نف�صه  الوقت  ويف  كلية، 
يتوقع  ولهذا  الطلب.  فائ�س  �صد  ال��ب��رتول 
الدولية  ال�صيا�صة  على  البرتول  ي�صيطر  اأن 

بطريقة مل حتدث من قبل.
كثري  من���و  اإىل  ذل����ك  يف  ال�����ص��ب��ب  وي���رج���ع 
كبرية  النامية  ال���دول  وخا�صة  ال���دول،  م��ن 
احلجم مبعياري امل�صاحة وال�صكان )ال�صن، 
طلبها  يتزايد  ثم  ومن  والهند(  وال��ربازي��ل، 
يتناق�س  ال����ذي  ال���وق���ت  يف  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 

املعرو�س منه.
الأو�صط  ال�صرق  ف��اإن  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
واأقلها  ال��ب��رتول  احتياطيات  اأك���رب  ميتلك 
اأن  ميكن  منطقة  وه��ي  ل�صتخراجه،  تكلفة 
ثم  وم��ن  اأمريكا  �صيا�صات  اجت��اه  يف  توؤثر 
يجب ال�صيطرة عليها. وكذلك فاإن اأهم واأكرب 
�صركات البرتول هي اأك�صون-موبيل، و�صل، 
تك�صا�س،  و�صتيفرون  برتوليم،  وبريت�س 

ال��دول التي بها  األ��ف- واأك��رب  وت��وت��ال فينا 
برتول هي دول اإ�صالمية : العراق، واإيران، 
ولذلك  والإم��ارات،  وال�صعودية،  والكويت، 
بو�س  الرئي�س  يختار  اأن  مب�صتغرب  لي�س 
الب���ن-ال���ذي ع��م��ل يف جم���ال ال��ب��رتول يف 
يف  عمل  الذي  ت�صيني  ديك  ونائبه  تك�صا�س 
�صركة انرون وتخ�ص�صها يف جمال اخلدمة 

البرتولية- غزو العراق )�س 17(.

الغرب والعرب من التاريخ
 اإىل اجلغرافيا

ملخت�صر  املوؤلف  يعر�س  الثاين  الف�صل  يف 
تاريخ البرتول حتت عناوين: اجليولوجيا، 
ويقرر  ال�صيا�صية.  واجلغرافيا  واجلغرافيا 
البداية  من  خ�ص�س  قد  العربي  البرتول  اأن 
امتيازات  منح  حلظة  منذ  الغربية  ل��ل��دول 
الغربية  لأورب������ا  ال���ب���رتول  ع���ن  ال��ت��ن��ق��ي��ب 
وبالرغم  الأم��ري��ك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
�صيوخ  اأنهم  على  للعرب  الغرب  ت�صوير  من 
اأثرياء، اإل اأن جمموع دخل دول الأوبك يف 
دولر  مليار   240 ح��وايل  ك��ان   2003 ع��ام 
اأمريكي، وهو ما يقل عن اإيراد �صركة وال-
مارت الأمريكية، يف نف�س العام وهي �صركة 
جمموع  واأن  ال��ت��ج��زئ��ة.  جت���ارة  يف  تعمل 
موؤ�ص�صة   480 امتلكتها  ال��ت��ي  الأ����ص���ول 

مت��وي��ل��ي��ة وب��ن��ك��ا ع��رب��ي��ا يف ج��م��ي��ع ال���دول 
العربية يف عام 2004 كان 780 مليار دولر 
اأمريكي، متثل نحو 62% من جمموع اأ�صول 

.Citigroup بنك جمموعة �صيتي
جتاه  الغرب  ميول  اأن  اأي�صا  املوؤلف  وي��رى 
هزم  الذي  الزمن  اإىل  جذورها  متتد  العرب 
فيه امل�صلمون الإمرباطورية الرومانية. فقد 
لوقوع  نظرا  ذل��ك  يف  دورا  اجلغرافيا  اأدت 
الإمرباطورية العثمانية يف طريق احلرير، 
الثامن  ال��ق��رن  يف  م�صر  نابليون  غ��زو  ث��م 
ع�����ص��ر، ال���ذي ح��ف��ز الجن��ل��ي��ز ع��ل��ى حماربة 
فرن�صا على اأر�س م�صر، واكت�صبت قوة اأكرب 
القول  الأ�صح  من  بل  الأو���ص��ط.  ال�صرق  يف 
بكثري،  ذلك  قبل  ب��داأت  قد  املواجهة  هذه  اإن 
وط��رد  ال�صليبية  احل����روب  زم���ن  م��ن��ذ  اأي 
امل�صلمن من ا�صبانيا. وا�صتمر تاأثري الغرب 
العرى  ف�صل  حتقيق  اأج��ل  من  املنطقة  على 
الإ�صالم  يف  وال��دول��ة  ال��دي��ن  ب��ن  الوثيقة 
خ��الف��ا مل��ا ي��ع��ت��ق��ده امل�����ص��ل��م��ون. وق���د جنح 
الغرب يف اأعقاب احلرب العاملية الأوىل يف 
تفتيت الدولة العثمانية والق�صاء على فكرة 
اخلالفة الإ�صالمية، وذلك ما ت�صمنته اتفاقية 
العربية  املنطقة  مت  وُق�َصّ وبيكو.  �صايك�س 

بن اجنلرتا وفرن�صا.
اإىل رواي����ة  ذل����ك  ب��ع��د  ال���ك���ات���ب  وي��ن��ت��ق��ل 

ال�صتعمار  وي�صّبه  ال��ع��راق،  ب���رتول  ق�صة 
الع�صرين  القرن  يف  �صاد  ال��ذي  الربيطاين 
ببناء الإمرباطورية الأمريكية الذي بداأ يف 
لقد  القرن.  هذا  يف  وي�صتمر  املا�صي  القرن 
الأب  بو�س  جورج  ال�صابق  الرئي�س  حّر�س 
�صد  الثورة  على  العراقين   1991 ع��ام  يف 
�صدام ح�صن، اإل اأن وا�صنطن كانت تخ�صى 
الثورة ال�صعبية لتاأييده. ومن ثم ذهب بع�س 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ال��ق��ول  اإىل  املحللن 
الأمريكية قد �صجعت �صدام ح�صن على غزو 
الكويت، واأن الدافع الرئي�صي وراء ذلك هو 

ال�صيطرة على البرتول.
ت�صبه  �صيا�صية  حت��رك��ات  ال��ك��ات��ب  وي��ع��دد 
اإىل  التو�صل  اأج���ل  م��ن  ال�صطرجن  ح��رك��ات 
ت�صجيع  ذلك  ومن  البرتول،  على  ال�صيطرة 
التي  اإي��ران  �صدام ح�صن على احل��رب �صد 
هذا  ويختتم  ���ص��ن��وات.  ث��م��اين  مل���دة  دام���ت 
الأمريكية؛  ال�صيا�صة  يف  باأمرين  الف�صل 
ل��الأمم  كلينتون  ال��رئ��ي�����س  اأخ���ب���ار  اأول��ه��م��ا 
»ال���ولي���ات  ب����اأن   1993 ع���ام  يف  امل��ت��ح��دة 
بطريقة  تعمل  ���ص��وف  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
ولكنها  ذل��ك،  اأم��ك��ن  كلما  الأط���راف  متعددة 
���ص��وف ت��ت�����ص��رف ب�����ص��ورة م��ن��ف��ردة عندما 
والأمر  اأي مل�صلحتكم.  يكون هذا �صروريا« 
الثاين ما ذكره وزير الدفاع الأمريكي وليام 
املتحدة  الوليات  اأن  من  عام 1999  كوهن 
الع�صكرية  القوة  ت�صتخدم  �صوف  الأمريكية 
باإرادتها املنفردة حلماية م�صاحلها احليوية 
الأ�صواق  اإىل  احل��ر  ال��ول��وج  تت�صمن  التي 
الرئي�صية، واإىل م�صادر الطاقة وغريها من 

املوارد الإ�صرتاتيجية.

البرتول والدوالر: االقت�ساد 
النقدي واالقت�ساد العيني

قيمة  بن  الرابع  الف�صل  يف  التحليل  يربط 

الدولر و�صعر البرتول. اأي الذهب الأ�صود. 
وذلك من خالل اأحداث قد تبدو للوهلة الأوىل 

غري مرتابطة.و اأهم هذه الأحداث هي:
اأم��ري��ك��ا من  اإن��ت��اج  ب���اأن كمية  ال��ت��ن��ب��وؤ   -  1
عام  يف  ال���ذروة  اإىل  ت�صل  �صوف  ال��ب��رتول 
1970، لتنخف�س تدريجيا بعد ذلك، وهذا ما 
حدث فعال. واأ�صبحت اأمريكا بلدا م�صتوردا 
�صافيا للبرتول يف عام 1970، وحدث اأول 
عجز يف ميزان التجارة الأمريكي يف العام 

التايل 1971.
الأمريكية  ال�������دولرات  ق��ي��م��ة  ب��ل��غ��ت   -  2
الأمريكية  املتحدة  الوليات  املتداولة خارج 
يف  دولر،  مليار   300 نحو   1971 عام  يف 
فورت  يف  الذهب  احتياطيات  قيمة  اأن  حن 
نوك�س ل تتعدى 14 مليار دولر، حيث كان 
�صعر اأوقية الذهب 35 دولرا اأمريكيا. وهذا 
الو�صع هو الذي دفع الرئي�س نيك�صون اإىل 
اخلروج عن قاعدة الذهب يف 15 اأغ�صط�س 
1971، وتخلت الوليات املتحدة الأمريكية 

على حتويل الدولر اإىل ذهب بهذا ال�صعر.
ه��ائ��ل��ة من  ك��م��ي��ات  اأم���ري���ك���ا  ط��ب��ع��ت   -  3
وغريها،  فيتنام  ح��رب  لتمويل  ال���دولرات 
�صارل  ال�صابق  الفرن�صي  الرئي�س  دف��ع  مما 
ديجول اإىل املطالبة بعودة القت�صاد العاملي 
م�صكلة  لتحجيم  ال��ذه��ب،  ق��اع��دة  نظام  اإىل 
الت�صخم  معدل  وارتفاع  ال��دولرات  ت�صخم 
اأ�صعار �صرف العمالت.  يف العامل، وتذبذب 

اإل اأن هذه الدعوة مل تلق قبول.
وه���ذه ال��ت��ط��ورات م��ن اأه���م الأ���ص��ب��اب التي 
الدولرات  اأي  النقود  كمية  زي��ادة  اإىل  اأدت 
اأكرب  النقدي  القت�صاد  واأ�صبح  العامل،  يف 
اأ�صبح  كما  العيني،  القت�صاد  م��ن  حجما 
فقط  ولي�صت  للم�صاربة  �صلعة  ال��ب��رتول 

م�صدرا للطاقة.
اقت�صادية  ا���ص��ط��راب��ات  ذل��ك  على  وت��رت��ب 

عقد  منت�صف  يف  املك�صيك  اأزم��ة  منها:  ع��دة 
الت�صعينيات من القرن الع�صرين. ومن ناحية 
على  الغرب  �صيطرة  خطة  ا�صتملت  اأخ��رى، 
البرتول على مراحل ثالث هي: تنمية البنية 
الع�صكرية يف الدول اخلليجية يف الفرتة من 
1974 اإىل 1990، وذلك لإمكان ا�صتخدامها 
املنطقة.  يف  الأمريكية  القوات  حتركات  يف 
عام  اإىل   1990 من  الثانية  املرحلة  وامتدت 
2003 التي �صهدت حرب اخلليج الأوىل عام 
 ،2001 عام  يف  اأفغان�صتان  غزو  ثم   1991
وذلك تر�صيخا مليالد نظام عاملي جديد يتميز 
باأحادية القوة املهيمنة على العامل. ويف عام 
وهى  للخطة  الثالثة  املرحلة  ب���داأت   2003
احلرب ال�صاملة على العراق وال�صيطرة على 
البرتول. ولكي تكتمل رواية الكاتب لق�صته، 
يعر�س يف الف�صل اخلام�س للتطورات التي 
البرتول  الأوبك، و�صركات  حدثت يف داخل 
يحدث.  م��ا  وراء  اخل��ف��ي��ة  وال��ي��د  ال��ك��ربى، 
�صيا�صات  اأن  يف  الف�صل  ه���ذا  ويتلخ�س 
البرتول  �صركات  اأ�صا�صا  حتددها  البرتول 
الكربى الغربية من اأجل م�صاحلها وم�صالح 
دائ��م��ا مب��ا يحقق  ه��ذا مل يكن  ال��غ��رب، واأن 
التي  الأوبك  دول  للجميع وخا�صة  املكا�صب 
ل ُترعى مكا�صبها اإل اإذا توافقت مع م�صالح 

الغرب.

اإ�سرائيل واملحافظون اجلدد 
واإ�سعال احلرب

يف�صل الكاتب رعاية الغرب مل�صالح اإ�صرائيل 
يف الف�صل ال�صاد�س، منذ وعد بلفور يف عام 
لإن�صاء  امل�����ص��رية  ب��داي��ة  ك��ان  ال���ذي   ،1917
اإ�صرائيل يف فل�صطن بدل من الأماكن  دولة 
الربازيل  مثل  كانت مطروحة  التي  الأخرى 
الدور  ويبن  اأفريقيا.  يف  اأخ���رى  واأم��اك��ن 
اإ�صرائيل  دولة  لإقامة  اأمريكا  به  قامت  الذي 

تاأثري  حتت  وذلك  النووي  م�صروعها  ودعم 
اللوبي ال�صهيوين القوى.

وقد جنح هذا ال�صغط يف م�صاندة اإ�صرائيل 
يف كثري من الأحداث منذ حرب الأيام ال�صتة 
البن  بو�س  الرئي�س  تخلى  اإىل   1967 عام 
الطريق«  »خارطة  �صمى  الذي  م�صروعه  عن 
م�صتقلة.  فل�صطينية  دول��ة  اإق��ام��ة  اأج��ل  م��ن 
الدامية  الأح���داث  من  كثريا  امل��وؤل��ف  ويذكر 
اأجل  من  املو�صاد  وراءه���ا  تقف  كانت  التي 
اجتاه  يف  لل�صري  الأمريكية  ال�صيا�صة  دف��ع 
اأدت  ذل���ك  ���ص��وء  وف���ى  اإ���ص��رائ��ي��ل.  م�صالح 
اإىل منو القوة الع�صكرية  املعونة الأمريكية 
الإ�صرائيلية منوا كبريا بعد اأن منيت بهزمية 

كبرية يف حرب اأكتوبر 1973.
ويطرح الكاتب يف نهاية هذا الف�صل الت�صاوؤل 
حول ما اإذا كان النا�س يف الوليات املتحدة 
الأمريكية يخ�صون قوة اللوبي ال�صهيوين، 
م�صالح  املتحدة  والوليات  لإ�صرائيل  اأن  اأم 
-يف  املوؤلف  وي��رى  م�صرتكة؟  اإ�صرتاتيجية 
�صياق براهينه- اأن ال�صيا�صة الأمريكية متيل 
حتى  اإ�صرائيل  م�صالح  على  احلفاظ  نحو 
الأمريكية.  امل�صالح  ح�صاب  على  كانت  لو 
من  كل  اأيدها  التي  هي  هذه  النظر  ووجهة 
جون  الأمريكيان  والكاتبان  توتو  ديزموند 
�صيكاغو(  جامعة  يف  )الأ���ص��ت��اذ  مري�صماير 
)الأ�صتاذ يف جامعة  �صتيفن والت  والأ�صتاذ 

هارفارد(.
ال�صابع  الف�صل  يف  الوقائع  بناء  ويكتمل 
احلرب  يف  اجل���دد  امل��ح��اف��ظ��ن  دور  ب��ب��ي��ان 
عنوان  حتت  وذل��ك  البرتول  على  ال�صليبية 
»الله والبرتول«. واأهداف املحافظن اجلدد 
والقرن  بو�س  مبداأ  هما  اأمرين  يف  اأوج��زت 
م��ب��داأ بو�س فيقرر  اأم��ا  الأم��ري��ك��ي.  اجل��دي��د 
ا�صتباقية،  ح��روب  �صن  يف  احل��ق  لأم��ري��ك��ا 
القرن  ب����اأن  الت�صليم  ه��و  ال��ث��اين  وامل���ب���داأ 
الإمرباطورية  قرن  هو  والع�صرين  احل��ادي 
اجلدد  امل��ح��اف��ظ��ون  يخفى  ول  الأم��ري��ك��ي��ة. 
ومن  م�صاحلها.  ورعاية  لإ�صرائيل  حتيزهم 

اأمثلة هوؤلء املحافظن اجلدد:
I. Kristol الذي ي�صار  اأارفنج كري�صتول 
وع�صو  اجل��دد،  املحافظن  ع��رّاب  باأنه  اإليه 

النخبة الفكرية بنيويورك.
 N. Podhoretz بنورمان بود هوريتز
الذي كتب عدة كتب يدافع فيها عن اأن �صون 
اإ�صرائيل حيوي لتنفيذ الإ�صرتاتيجية  حياة 
 P. الع�صكرية الأمريكية. جبول وولفوويتز
Wolfowitz والذي �صغل من�صب وكيل 
بف�صيحة  وخ��رج  الأمريكية،  الدفاع  وزارة 
جن�صية من رئا�صة البنك الدويل التي عن بها 

مكافاأة جلهوده يف خدمة م�صالح اإ�صرائيل.
مهند�س  وهو   R. Perle بريل  دريت�صارد 

جدول اأعمال »التدمري الأخالق«.
هدوجال�س فيث D. Feith وهو من كبار 

منا�صري اإ�صرائيل.
تنفيذ  يف  دورا  جميعا  ه����وؤلء  ل��ع��ب  وق���د 
ال�صابق  الرئي�س  اتبعها  التي  ال�صيا�صات 
بو�س البن، والتي عانى منها العامل وت�صرر 

�صررا كبريا وما زال.

م�ستقبل البرتول: رهانات 
واإكراهات

يختتم الكتاب بالف�صل الثامن مبحاولة ر�صم 
كمال  »ع��دم  ع��ن��وان  امل�صتقبل حت��ت  ���ص��ورة 
اأمريكا؟«.  تتغري  اأن  يجب  مل��اذا  امل�صتقبل: 
�صوف  التي  التوقعات  اأه��م  املوؤلف  وي�صع 
ت�صكل هذا امل�صتقبل ومنها: ن�صوب البرتول 
بنهاية القرن احلادي والع�صرين، واأن اإنتاج 
من  التكاليف  باهظة  عملية  للبرتول  بديل 
فاإن  نف�صه  الوقت  وامل��ال. ويف  الوقت  حيث 
الأمريكية  لالإمرباطورية  الأ�صا�صي  العمود 
ه���و ال���ب���رتول، ال����ذي ي��ق��ب��ع حت���ت اأرا������سٍ 
�صائد  هو  ما  مع  وثقافيا  ح�صاريا  تختلف 
ي�صهد  اأن  الكاتب  يتوقع  كما  اأم��ري��ك��ا.  يف 
القرن احلادي والع�صرين تعاظم قوة كل من 
املتحدة  الوليات  الهند وال�صن. ول متانع 
طاملا  القول-  �صبق  -كما  ذلك  يف  الأمريكية 
من  اأ�صا�صين  عن�صرين  يف  تتحكم  ك��ان��ت 
ال�صتثمار  وتدفقات  البرتول  وهما  منوهما 

الأجنبي املبا�صر.

ياأخذ  اآخ���ر  ع��ام��ا  اجت��اه��ا  الكاتب  وي�صيف 
جمراه يف العامل الغربي القدمي وهو نق�س 
معدلت املواليد، مع تزايد ن�صبة املتقاعدين 
العاملن  اأن كانت ن�صبة  العاملن. فبعد  اإىل 
اإىل املتقاعدين 1 على 5 اأ�صبحت 1 على 2. 
ا�صترياد  اإىل  ال��دول  هذه  �صيدفع  مما  وه��ذا 
الأيدي العاملة وتوليد موجات من احلركات 
اإىل  اأمريكا  وت�صعى  الأقاليم.  عرب  ال�صكانية 
�صد فجوة الأيدي العاملة هذه من غري الدول 
الإ���ص��الم��ي��ة. وه���ذا م��ا ي��زي��د م��ن احتمالت 
حدوث ت�صادم احل�صارات الذي اأكد عليه كل 
هنتنجتون.  و�صموئيل  لوي�س  برنارد  من 
ومن اأجل ذلك �صّوه كثري من الكتاب �صورة 
الإ����ص���الم وامل�����ص��ل��م��ن، واأك�����دوا ال��زع��م باأن 
وذلك  الرماح،  اأ�صّنة  على  انت�صر  قد  الإ�صالم 
خالفا لكتاب اآخرين، مثل كارين اآرم�صرتوجن 
التي اأكدت على اأن الإ�صالم ال�صحيح ل يدعو 

اإىل احلرب، بل ويت�صامح مع الآخر.
ويعقد الكاتب مقارنة مطولة لنقاط الختالف 
القت�صادي  والنظام  الراأ�صمايل  النظام  بن 
من منظور اإ�صالمي. واأن هذا الختالف هو 
الذي يوؤدى اإىل ا�صتمرار ال�صراع بينهما من 
ما  تخمن  حماولة  وفى  الغرب.  نظر  وجهة 
اأن  يذكر  امل�صتقبل  اجت��اه��ات  عليه  �صتكون 
الأمريكية  الإم��رباط��وري��ة  اإق��ام��ة  م�����ص��روع 

�صوف يتمخ�س عن اأربعة اأ�صياء هي:
اأول : ا�صتدامة حالة احلرب مما يوؤدى اإىل 

مزيد من الكراهية واحلرب �صد اأمريكا.
الدميقراطية  ف���ق���دان  م���ن  م���زي���د   : ث��ان��ي��ا 
واحلقوق الد�صتورية للمواطنن الأمريكين 
لقوة  باملقارنة  الرئا�صة  قوة  لتزايد  نتيجة 
اإليه املوؤلف هنا  الكوجنر�س. ولكن ما ذهب 
رمبا يكون غري �صحيح بعد انتخاب الرئي�س 

اأوباما.
والبيانات  ال��دع��اي��ة،  ن�صر  م��ن  مزيد  ثالثا: 
من  بدل  والقوة  احلروب  ومتجيد  امل�صللة، 

ن�صر احلقائق.
لتعاظم  نتيجة  اأمريكا  تفل�س  �صوف  رابعا: 
على  الإنفاق  من  بدل  احل��روب  على  الإنفاق 

التعليم وال�صحة واأمن املواطن واأمانه.
املغامرات  اأن  امل��ح��ل��ل��ن  م���ن  ك��ث��ري  وي����رى 
احلربية الأمريكية -يف العراق واأفغان�صتان 
بنف�صها  ن��ف�����ص��ه��ا  ت��ه��زم  ���ص��وف  وغ���ريه���ا- 
اإقامة  م�����ص��روع  اإل��ي��ه  ي��دع��و  م��ا  عك�س  على 
الإم����رباط����وري����ة ع���ن ط��ري��ق احل����رب على 
واأن  الدميقراطية،  لن�صر  وال�صعي  الإره��اب 
هذه الفرتة تفوق يف اأ�صرارها عما نتج من 
اخلنازير  خليج  حرب  اأو  املكارتية،  الفرتة 

على كوبا، اأو حرب فيتنام.

خامتة
اأ�صل  ال��ك��ت��اب م��ن  ك��ات��ب  اأن  ال��رغ��م م��ن  ع��ل��ى 
على حتيز  متحامل  باأنه  يوحى  مما  فل�صطيني 
اأنه  اإل  اإ�صرائيل،  ل�صالح  الأمريكية  ال�صيا�صات 
وجهات  ودع��م  بعيد،  حد  اإىل  مو�صوعيا  ك��ان 
عن  اأم��ا  الأمريكين.  اخل���رباء  باأبحاث  نظره 
التوقعات واجتاهات امل�صتقبل فهذه اجتهادات 
�صخ�صية قد ت�صيب وقد تخيب، واحلكم عليها 
الإح���داث  عنه  ت�صفر  م��ا  بانتظار  اإل  يكون  ل 
امل�صتقبلية، التي قد يطول زمن انتظارها لأكرث 
من جيل. ومما ل�صك فيه اأن حماولت الهيمنة 
يف ظل �صراع احل�صارات ل ينتج عنه اإل مزيد 
ما  يدفع  اأن  واملاأمول  البغ�صاء واحل��روب،  من 
عانى العامل منه من اأ�صرار خالل العقد املا�صي 
اإىل مزيد من التناف�س احلميد بدل من املواجهة 
امل��دم��رة. وك��ذل��ك ي��ب��دو اأن غ��ي��اب ب��و���س البن 
بع�س  اأب��رز  قد  حمله  اأوب��ام��ا  الرئي�س  وحلول 
التغريات يف ال�صيا�صة الأمريكية، التي ناأمل اأن 
تقلل من احلروب واملواجهات من اأجل حتقيق 
النظيفة  والبيئة  بال�صالم،  يتمتع  اأف�صل  عامل 

وي�صتفيد �صلميا بثمار العلم والتكنولوجيا.
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اإن اأحد املقومات االأ�سا�سية للثورة ال�سناعية احلديثة التي بداأت يف بريطانيا يف الربع االأخري من القرن الثامن ع�سر هي الطاقة. ومع تزايد ا�ستخدام االآلة يف 
جماالت االإنتاج املختلفة من زراعية و�سناعية وخدمية تزايد االعتماد على الطاقة يف حياة االإن�سان ب�سورة عامة. وبدخول الدول ال�سناعية املتقدمة يف 

املرحلة التي �سماها املوؤرخ االقت�سادي و. و. رو�ستو )Walt Whitman Rostow( مرحلة اال�ستهالك الكبري الوا�سع، ازدادت احلاجة اإىل الطاقة، وارتفع ا�ستهالكها 
ارتفاعا كبريا. وحيث اإن تواجد الطاقة الرخي�سة غري متوزع بالت�ساوي على خمتلف مناطق العامل -�ساأنها �ساأن معظم االأ�سياء والقدرات- ت�سعى الدول املتقدمة 

اإىل تاأمني م�سادر ح�سولها على الطاقة بجميع ال�سبل. وتزداد اأهمية ذلك يف �سوء الطبيعة النا�سبة الأحد اأهم م�سادر الطاقة النظيفة ن�سبيا البرتول والغاز.
ويت�سح ذلك جليا من النظر اإىل اإحدى الدول من كربيات م�ستهلكي الطاقة – وهي الواليات املتحدة االأمريكية– التي ت�ستورد كميات كبرية من البرتول، لي�س 

لعدم تواجد احتياطاته فيها، ولكن بغر�س اإطالة عمره من امل�سادر الداخلية بدال من اال�سترياد.

ح����������روب ال���ن���ف���ط
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ولغته  ال�صردية  الكتابة  يف  مقدرته  كرمياين  حت�صن  يطّوع 
املت�صمنة يف كتاب يعطيه  بتدبيج مقالته  الرثية مبفردادتها 
� دم�صق 2011 (.. فنجده  ام��راأة الكاتب/ دار متوز   ( عنوان 
يف تلكم املقالت، اإما يعالج ق�صايا وظاهرات تخ�س ف�صاءنا 
اأدباء  عن  ذكرياته  ي�صتعيد  اأو  والثقافين،  الأدبين  وزمننا 
ودومًا  انطباعية.  روؤى  عرب  كتبًا  ثم،  من  ليعر�س،  راحلن. 
ي�صتغرق يف بوح ذاتي عذب طارحًا اأفكارًا قد نتفق معه عليها 

اأو نختلف. 
التي  ال�صخ�صيات  من  ثالثة  كرمياين  يرثي  الرحيل  باب  يف 
الكبري  وامل�صرحي  الروائي  هو  الأول  موؤخرًا،  عاملنا  غ��ادرت 
عن  باحلديث  عنه  مقالته  ي��ب��داأ  حيث  زنكنة.  ال��دي��ن  حميي 
هذه  كاتب  )ب�صحبة  زنكنة  مع  ق�صاه  التي  القليلة  ال�صاعات 

ال�صطور( يف ال�صليمانية، قبل ثالثة اأ�صابيع من وفاته.
»رفع كتاب )هاملت(، قال: كل عام اأعيد قراءته.. ثم عر�صعلينا 
متاثيل برونزية ل� )مك�صيم غوركي وغوغول وبو�صكن( قال: 
منعني  الأرق،  من  بكثري  اأ�صعر  ق��ال:  رو�صيا..  من  اقتنيتها 

الطبيب من القراءة وحتى روؤية التلفاز، اأية حياة نعي�س؟«. 
مدينته  من  مغمور  ل�صاعر  الثانية  مرثيته  الكاتب  ويكّر�س 
رحمن  ا�صمه:  �صعرية،  بجلطة  ي�صفه،  كما  م��ات،  )ج��ل��ولء( 
يف  �صخ�صيته  ن��وري  �صاكر  الكاتب  ا�صتلهم  ال��ذي  هو  وردة، 
العليل  املنهك  كان رحمن بج�صده  العنكبوت(..  )نافذة  رواية 
مدينته،  مراآب  يف  ال�صكائر  يبيع  غريب،  ب�صكل  الأدب  يع�صق 
وعلى الورق املقوى لعلبها يكتب املقالت والق�صائد النرثية، 
وي�صدر جملة �صهرية، بن�صخة واحدة، يحررها وحده، بخط 
ي�صاأله  وحن  ليقراأوها.  ومعارفه  لأ�صدقائه  ميررها  ثم  يده، 
اأنا رئي�س حترير جملة  بثقة عالية:  اأحدهم عن مهنته يجيب 
الذي  علي،  عقيل  لل�صاعر  فكانت  الثالثة  املرثية  اأم��ا  ثقافية. 
اأث��رًا موؤ�صيًا يف  تاركًا  الفو�صى، ب�صمت،  ت��وارى، يف مو�صم 

ذاكرة الثقافة العراقية.
امراأة الكاتب هي واحدة من مقالت كرمياين يف ) باب الواقع( 
ا�صتهلها مبقولة لأراغون؛ »املراأة م�صتقبل العامل«. ليتحدث بدءًا 
عن دوافع الكتابة، ومنها حماولة الهرب من واقع موؤمل خانق، 
الذات  اأو نقل ما يوؤرق  لنزف روؤى واأفكار،  ها طريقة  اأو بعدِّ
املت�صلطة،  اخلوانق  بوجه  التحدي  قلم  اإ�صهار  اأو  لالآخرين، 
بن  الإبداعية  الفعالية  هذه  يف  مازجًا  ال�صخ�صية.  اإثبات  اأو 
للحياة  تر�صم  »من  باأنها  الكاتب  ام��راأة  فًا  معرِّ وامل��راأة!.  الأمل 
تالوين ثقافية ت�صب يف بحر اجلمال، هي من جتعل الكاتب 
يوؤ�ص�س مكانته على رف الزمن«.. لكن الكتابة يف وطننا حمنة 
فرياه  ذهنه  يف  الكاتب  ام��راأة  مثال  اأم��ا  يقول.  كما  مهنة،  ل 
غابريل  الأ�صهر  الكولومبي  الروائي  زوجة  )مري�صيد�س(  يف 
جمال  ملكة  يفاعتها،  زمن  يف  كانت،  والتي  ماركيز،  غار�صيا 
التي  »العا�صقة  بالدها، وفيما بعد، على حد تعبري كرمياين: 
الأر���ص��ف��ة، داخ��ل غرف  ال�����ص��وارع، وعلى  ج��اع��ت، نامت يف 
فنادق رطبة وخانقة، ت�صرتت باأوراق ال�صحف، حتت موجات 
طق�س متبدل يف كل حلظة، تو�صدت ذراع �صاب معدم مثقوب 
احلذاء، كان ميار�س مهنة الكتابة ال�صحفية«. وقبل اأن يغدو 
وحن  الآف���اق.  �صهرته  تطبق  روائ��ي��ًا  جنمًا  ال�صحايف  ذل��ك 
اأمثلة  يتطرق كرمياين اإىل امراأة الكاتب العراقي ي�صتعر�س 
�صتى عن زيجات انتهت مب�صائر �صيئة اأو حزينة يف الغالب، 

وبطبيعة احلال من غري ذكٍر لالأ�صماء.
واأ���ص��راره  الن�س  �صحر  لقتنا�س  ي�صعى  املكتبة  ب��اب  يف 
عن  ويتحرى  يكتبون؟.  كيف  الكتاب؛  كبار  طقو�س  فيرت�صد 
كتاب  ومثاله  ال�صرد،  اأ�صرار  النقد  يف�صح  بها  التي  الكيفية 
)اأحزان �صائغ احلكايات(. ثم يعر�س كتاب امل�صرحي والناقد 
الدين  حميي  م�صرح  يف  ال��درام��ي  )البناء  الأن��ب��اري  �صباح 
الدكتور  كتاب  ب��ق��راءة  ال��ك��ورد  اأ�صل  يف  ويبحث  زنكنة(. 

فوؤاد حمه خور�صيد الذي ت�صغله م�صاألة الهوية الكردية. 
)حّرا�س  الغيطاين  جمال  كتاب  ح  ي�صرِّ اأن  قبل 

حاد  �صوؤال  من  منطلقًا  ال�صرقية(  البوابة 
مفاده؛ )هل دّون ما راأى اأم �صرد ما اأملي 

عليه؟(.
اأعمال  يف  ق����راءات  ال��ك��ت��اب  واح��ت��وى 
احمد  ح�صن  لعدنان  عراقية  اإب��داع��ي��ة 

و�صعد حممد رحيم واأحمد خلف وحميي 
الدين زنكنة وجليل القي�صي.

»لغة  عن  �صائكة  مو�صوعة  يف  لينتهي   
الثقافة ولغة ال�صلطة«.

امرأة الكاتب
سعد محمد رحيم

)1(
�صكال  تعد  مل  اليوم  ال��رواي��ة  اأن  امل��وؤك��د  من 
متذوقو  بها  ُيعنى  ح�صب،  وجماليًا  اأدب��ي��ًا 
الإبداعي.  احلقل  بهذا  وامل�صتغلون  الأدب 
بعد  ال��رواي��ة،  تعي�صه  كبري  حت��ول  ثمة  ب��ل 
اإبداعية  اأ�صبحت ال�صكل اجلامع حلقول  اأن 
الأدب  فيها  نقراأ  متنوعة،  ومعرفية  وفكرية 
والفل�صفة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ج��ان��ب  اإىل  وال��ف��ن 
هائلة،  حقول  من  ذلك  و�صوى  والجتماع. 
م�صوق  ���ص��ردي  ب��ن��اء  يف  لت�صهم  ت��ت��داخ��ل 
وجذاب وترثي من ن�صيجه احلكائي. اإل اإن 
عليه  متفق  راأي  وهو  العراق-  يف  الرواية 
من  كثريا  تفد  مل  النقاد-  من  مهم  ع��دد  بن 
ثراء تلك احلقول، ومل ت�صتطع عبور الأدب، 
يف  مهمة  م�صاحة  اإف��راد  ل�صالح  وحم��ددات��ه 
ال��ن�����س ال���روائ���ي، حل��ق��ول ع��اب��رة ل���الأدب، 

والبالغة، و�صواهما.
)الفن( بكل تقنياته واألعيبه  بالرغم من ان 
الأمريكي  الروائي  – بتعبري  �صار �صيدلية 
بول اأو�صرت- تاأخذ منها ما يفيدك يف الكتابة 
)لقد انتهى تاريخ الرواية باعتباره �صعودًا 
الن�صغال  �صوى  اأمامها  يبق  ومل  عموديًا. 
باجتاه  حركتها  الأفقية.  بحركتها  والقلق 

الآخرين(.
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حمزة  "لوؤي  وال���روائ���ي  ال��ق��ا���س  ي��ح��اول 
"مدينة  اجل���دي���دة  رواي���ت���ه  يف  عبا�س"، 
الدار  عن  عام"2011"  ال�صادرة  ال�صور" 
اأزمنة.   دار  مع  بال�صرتاك  للعلوم  العربية 
ل�صالح  النمطية  "القاعدة"  ت��ل��ك  تك�ّصري 
ال���ق���ارئ ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م�����ص��ت��وي��ات وعيه 

واإدراكه.
املدينة.  رواية  ال�صور" اإىل  "مدينة  تنتمي 
واأزمنتها،  ووق��ائ��ع��ه��ا،  اأح��داث��ه��ا،  ب��ك��ام��ل 
واأمكنتها. فهي تدور داخل املدينة، وتتحدث 
عن حراكها القت�صادي والجتماعي املدين. 
اإىل  م�صرية  فيها.  احل��ي��اة  تفا�صيل  وع��ن 
الف�صيحة،  و�صوارعها  النظيفة،  اأحيائها 

والعناية باحلدائق العامة. 
وال�صينما،  امل�����ص��رح،  ح�����ص��ور  ج��ان��ب  اإىل 
النا�س  و�صط  العامة  الغنائية  واحل��ف��الت 
اإىل درجة �صريورة  اآنذاك. وتفاعلهم معها، 

ذلك تقليد �صائع بينهم.
تاأخذنا الرواية يف رحلة ميتزج فيها الفرح، 
ذلك  الأمل، والفجيعة. كل  اإىل جانب  واملرح 
وداخل  تقريبا،  ال��زم��ان  م��ن  عقد  ف��رتة  يف 
تكتفي  ل  ال��ب�����ص��رة. وه���ي  م��دي��ن��ة  ح����دود 
الب�صرة  عا�صتها  زمنية  مرحلة  با�صتدعاء 
امل�صرقة،  ب��ج��وان��ب��ه��ا  حت��ت��ف��ي  ب��ل  ح�����ص��ب، 

وتدين املراحل الالحقة املعتمة فيها.  
ن�س  اأم����ام  عبا�س"  ح��م��زة  "لوؤي  ي�صعنا 
والفنية  اجلمالية،  احلبكة  يتجاوز  روائي، 
تتناول  "�صردية"  باجتاه  ال�صردي،  للن�س 
ق�صايا م�صكوت عنها، وتتحر�س مبحرمات، 
لت�صمل  وت��ت�����ص��ع  ب��ه��ا.  ُم�����ص��ل��ٌم  وم���روي���ات 
ال�صيا�صة  يف  �صواء  اإ�صكالية.  مو�صوعات 
تعرفه  مل  ما  وه��ذا  الجتماع.  اأو  الدين  اأو 
مل  اأو  كفاية  العراقية  الروائية  ال�صرديات 

تتعامل معه بجدية م�صتحقة.
تقدمي  يف  الرواية"  "موؤلف  م��ق��درة  ت��ربز 
واحليوات.  الأ���ص��ي��اء،  ع��ن  مده�صة  روؤي���ة 
ال�صلدة،  ببنياتها  مل�صاهدها،  عميق  وحفر 

والرخوة يف الآن نف�صه.
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ومكان  ال�صور"،  "مدينة  رواي����ة  م�����ص��رح 
املت�صاربة،  ووقائعها  املتناق�صة،  اأحداثها 
هي مدينة املعقل، املطلة على "اأقدم" موانئ 
اخذ  ال��ذي  املعقل"  "ميناء  وه��و  الب�صرة، 

ا�صمه من ا�صم املدينة. 
مع  املعقل؟  مدينة  الرواية  كاتب  اختار  ملاذا 
ان الأحداث التي �صهدتها تلك الفرتة، كانت 
جتد لها ما ي�صبهها يف مدينة الب�صرة، ومدن 

عراقية عديدة؟.
ل�صببن؛  ج��اء  املعقل  اختيار  اأن  "ازعم"   
الرواية".  "موؤلف  مدينة  اإن��ه��ا  "الأول" 
واأحداثها،  وحيواتها،  دروبها،  خرب  ال��ذي 
وعزاءاتها،  مرحها،  وعا�س  و�صراعاتها. 
ووجوهها.  �صخ�صياتها،  بع�س  وزام����ل 
خام  م��ادة  "الروائي"  عند  ي�صاوي  ذل��ك  و 
ل  ال���ذي  احل��ك��ائ��ي.  ن�صه  لت�صكيل  ه��ائ��ل��ة، 
ميكن اأن يت�صكل دون الرجوع اأو الإفادة من 
الرواية  "عا�صها" �صاحب  حكايات حقيقية، 
ن�س  ع��ن  نتحدث  نحن  خ�صو�صا  نف�صه. 
ال�صرية  اإىل �صنف رواي��ات  روائ��ي، ينتمي 
الذي  )باملعنى  التاريخية  بالواقعة  املدعمة 

�صن�صرحه بعد قليل(.
كانت  املعقل  ان  ه��و؛  "الثاين"  وال�صبب 
مينائها  فعرب  ال��ع��امل.  على  الب�صرة  ب��واب��ة 
اأي�صا تعرفت  عرفها العامل احلديث. وعربه 
ومدنيته،  وث��ق��اف��ت��ه،  ب�����ص��اع��ت��ه،  ع��ل��ى  ه��ي 

وتقاليده. 
الثقافات،  م��ت��ع��ددة  كانت"املعقل"مدينة 
لكل  وم�صرحا  واجل��ن�����ص��ي��ات.  وال��ه��وي��ات، 
يكن  مل  املتنوع،  فحراكها  الب�صرة،  اأح��داث 
يهداأ، ول يتوقف. كان اأهلها ميثلون الوجه 
وكانت  الب�صرة.  ل�صكان  واملدين  الع�صري، 
نقطة جذب كبرية، لعموم اأهاليها. خ�صو�صا 

من �صكنة املدن. 
وبرباعة،  "الكاتب"  متكن  فقد  ذل��ك،  وم��ع 
جتاوز احلدود ال�صيقة جلغرافية "املعقل"، 
نحو عموم ف�صاء الب�صرة. ف�"�صرديته" عن 
الوقت  يف  واملعتمة  امل�صيئة،  احلقبة  تلك 
نف�صه، كانت �صاهدا )على ال�صعود الق�صري 
اأثره �صاخ�صًا يف  لنمط من احلياة ما يزال 

جمرى حياتنا(.
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من  ي�����ص��ن��ع  اأن  م���ن  "املوؤلف"  مت��ك��ن  ك��م��ا 
كبرية  درج���ة  وع��ل��ى  ال���رواي���ة،  �صخ�صيات 
ون�صطة،  م��رح��ة،  �صخ�صيات  امل��ن��زل��ة،  م��ن 
ممتعا  و�صراعها  حوارها،  فكان  ومداعبة. 

ل ملل فيه.
يقول "وت برنت" )ابداأ مبلء خزان خيالك 
بكل ما ميكنك اأن جتمعه من �صخ�صيات يف 
وحن  امل�صتقبل،  يف  لت�صتخدمها  حياتك، 
ميتلئ اخلزان افتح البوابات، ودع الفي�صان 
ي�صيل ملا اأنت على ا�صتعداد له، وحن تفعل 

ذلك اأفعله بجراأة(.
وهذا ما فعله الكاتب. فقد قدم لنا �صخ�صيات 
املتلقي،  ب��زم��ام  اأم�صكت  وجريئة.  م��ث��رية، 

حتى اآخر حلظة.
ولإبقائه على الإثارة لدى �صخ�صيات الرواية، 
ويف الإطار ال�صردي العام جلاأ "لوؤي حمزة 
تاريخية  �صخ�صيات  ا�صتدعاء  اإىل  عبا�س" 
موؤثرة، ومهمة. تلك التي كان لها ح�صورها 
الب�صرة،  مدينة  م�صهد  يف  واملوؤثر  الفعال، 
ال�صخ�صيات  وابرز  خا�صة.  ب�صفة  واملعقل 

الكرمي  عبد  "الزعيم  ه��ي:  ا�صتدعاها  التي 
عبد  وامل��ط��رب  اخلميني،  والإم����ام  ق��ا���ص��م، 
موؤثرين  ك��ان��وا  وجميعهم  حافظ"  احلليم 
ال��دور يف �صياغة  ولهم  يف جمرى احلياة، 
النا�س  من  كثري  واأح��الم  وقناعات،  اأف��ك��ار، 
اآنذاك. فعبد احلليم حافظ ) ُيحّلق مثل طيف 
يف اأحالمنا( "�س30". والزعيم عبد الكرمي 
قا�صم )�صخ�صية ل تغيب عن در�س التاريخ. 
تاريخ  اأو  اأورب��ا  تاريخ  ال��در���س.  ك��ان  مهما 
تاريخ  اأو  القدمي  ال��ع��راق  تاريخ  الإ���ص��الم. 
الوطن العربي(."�س44". والإمام اخلميني 
مثل  وي�صعد  �صدورهم،  ي�صقُّ  )ُيح�صونه 

�صعاع اإىل ال�صماوات(. "�س76".

)5(
مدينة  لرواية  حت�صب  اأخ��رى  امتياز  نقطة 
بالر�صاقة،  لغتها  ات�����ص��م��ت  ف��ق��د  ال�����ص��ور، 
الكلمة،  ب��ج��م��ال��ي��ة  وع���ن���اي���ة  وامل�����رون�����ة، 
م�صوق،  ق��ال��ب  و���ص��ط  اأح��ي��ان��ا.  و�صعريتها 
يف  حا�صرة  متالحقة،  اإث���ارة  على  ينطوي 

تفا�صيل، وعموميات الن�س ال�صردي.
كذلك ات�صمت لغة الرواية بالو�صوح، وغياب 
الرتميز، والتلغيز فيها. وناأيها عن ال�صقوط 

يف املبا�صرة املبتذلة.
"لل�تعدد  ه��ن��اك ح�����ص��ور وا���ص��ح  ك���ان  ك��م��ا 
اللغوي" فوجدنا العامية الدارجة، اإىل جانب 
واملكتوب.  املحكي،  مب�صتوييها  الف�صيحة، 
مبدى  مرتهن  ال��رواي��ة،  جن��اح  اأن  وبديهي 
لالأ�صوات  ملتقى  ت��ك��ون  اأن  على  )ق��درت��ه��ا 
واملت�صارعة،  املتباينة،  وللغات  املتعددة، 
لالأفعال،  الكا�صفة  واحلوارات  وللخطابات، 

وخلفياتها الأيديولوجية(.
تعانيها  ال��ت��ي  "العيوب"  اأ�صهر  م��ن  ول��ع��ل 
معظم  ان  ه���و؛  ال��ع��راق  يف  ال���رواي���ة  منها 
على  �صوتهم  فيها-الرواية-   يطغى  كتابها 
ل  الإعابة  هذه  اأن  �صحيح  الأ�صوات.  باقي 
يخت�س بها كتاب الرواية يف العراق ح�صب، 
بل ي�صرتك معهم طيف وا�صع من كتابها يف 
العامل العربي. لذا بقيت غالبية تلك الروايات 

تدور يف فلك )الرواية املنولوجية(.

وعي  ب��و���ص��وح  نلم�س  ال�����ص��ور  مدينة  يف 
"لوؤي حمزة عبا�س" بتلك الإعابة. مع جهد 
املتعددة  الرواية  ل�صالح  مبغادرتها  وا�صح 
فيها  يكون  التي  )البوليفونية(.  الأ�صوات 
بقية  ج��ان��ب  اإىل  امل���وؤل���ف  ���ص��وت  ح�����ص��ور 
يف  احل��ا���ص��رة  وال�صخ�صيات  الأ����ص���وات 

العمل الروائي.
عديدة  �صخ�صيات  ال�صور"  "مدينة  �صمت 
الجتماعية  وامل�صتويات  املراتب  متنوعة 
العمرية.  وحتى  والتعليمية،  والثقافية، 
وجميال.  لذيذا  الكثيف  ح�صورها  كان  فقد 
العامل،  ع��ن  متنوعة  روؤى  منحتنا  ح��ي��ث 
وعن احلياة. وتف�صريات متعددة لالأحداث، 

والوقائع. 
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وجمرياتها  الرواية،  اأح��داث  اأن  من  بالرغم 
حم���دودة  زم��ن��ي��ة  م�صاحة  يف  ت���دور  ك��ان��ت 
ال�صبعينات،  واأواخر  ال�صتينات  اأواخر  بن 
ل��ك��ن ث��م��ة ت��ع��دد زم����اين داخ����ل ه���ذا العقد 
حكايات  ب�صرد  ب���داأت  حيث  ال���رواي���ة.  يف 
اجتماعية م�صتقرة، ومرحة. تت�صم بالهدوء، 
"حياة  كبري  ح��د  اإىل  واحل��ل��م  وال�صكينة، 
الطفولة،  امل��ي��ن��اء، وم��غ��ام��رات  م��ع  امل��دي��ن��ة 
النا�س،  وع���ادات  الجتماعية،  وال��ع��الق��ات 
هيمنة  عن  بعيدا  الخ"  وووو  واأف��راح��ه��م، 
اأكرث  ال�صيا�صي. بعد تلك البداية التي تاأخذ 
من ن�صف م�صاحة الرواية، يدخلنا كاتبها يف 
ينتقل  والظلمة.  بالعتمة،  يت�صم  اآخر  ف�صل 
بنا من احللم اإىل الكابو�س، من احلياة اإىل 
الرتياب، واخلوف، والدم. ف�صل ي�صرد لنا 
امل�صتبد،  وال�صيا�صي  القامع،  الع�صكر  �صرية 
كل  والنقالبات.  اخليانات  من  م�صل�صل  مع 
"�صدام  جن��م  �صطوع  وق��ت  م��ن  يظهر  ذل��ك 
حملة  اأج���ه���زت���ه  اب����ت����داأت  ال�����ذي  ح�صن" 
مل  )ال��ت��ي  الظنية  الع�صوائية  الع��ت��ق��الت 
مدر�صة  اأو  ج��ام��ع��ا  اأو  بيتا  فيها  ي��رتك��وا 
على  وق��ل��ب��وه  اإل  م�صت�صفى  اأو  معمال  اأو 
الب�صرة  دخلت  وحيث  بطانته("�س94". 
اخلارج  من  وطويال...  معتما  �صيقا.  )نفقا 

لكن  الطالء.  لمعة  �صقيلة  جدرانه  م�صاء. 
اأحدا مل يكن يدري ما ينتظره يف الدواخل 

ال�صخرية( "�س97"
وعرب"الزمن املعتم" هذا متكنت الرواية من 
للحقبة  احليني  املعطى  من  نف�صها  اإخ��راج 
بو�صفها  مفتوحة،  راهنية  اإىل  املتناولة 
حا�صنة للوقائع، وامل�صائب املت�صابه لحقا، 

واملتوا�صلة حتى اللحظة.
وما اأن يت�صور املتلقي اأن الرواية �صتنتهي 
املوؤلف  يفاجئنا  حتى  ال��رتاج��ي��دي��ا،  ب��ه��ذه 
بلعبة تقطيع ف�صول الرواية، لينتقل بنا اإىل 
الأول"  "الف�صل  روح  اإىل  اقرب  هي  خامتة 
كما  وامليناء  ال�صط،  حكاية  لنا  يعيد  حيث 
الأجنبي  واحل�صور  املوانئ،  وحركة  ب��داأ، 
باحلكمة  تذكرينا  يريد  وكاأنه  معها.  الوافد 

ال�صاحلية التي يوردها يف بداية الرواية. 
كل �صي يف الب�صرة يبداأ عند ال�صط.

تلك حكمة املدن ال�صاحلية.
كل �صي ينتهي عنده."�س12"
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معظم  يف  ال��ق��ارئ  يواجههما  لزم��ت��ان  ثمة 
"الالزمة  ال�صور.  مدينة  رواي���ة  �صفحات 
وا�صتقاقاته  )ح�����ّس(،  فعل  ه��ي  الأوىل": 
ووو(.  نح�ّس،  يح�ّس،  )اأح�ّس،  وت�صريفاته 
الأول يف  ال�صطر  م��ن  ال��الزم��ة  ه��ذه  وت��ب��داأ 
يكاد  ل  ���ص��يء  يتغري.  م��ا  ���ص��يء   ( ال��رواي��ة 
مبالحمها  الوجوه  على  ُيَح�سُّ  لكنه  ُي��رى. 
يندمل("�س9"  اأثر جرح قدمي  مثل  املوهنة 
وه���ك���ذا ي�����ص��ت��م��ر احل�����ص��ور ال��ك��ث��ي��ف لهذا 
)واأح�صها  الرواية  اأح��داث  جممل  يف  الفعل 
ت�صمني("�س20" )فبداأ ُيح�س خدرا خفيفا 
يف اأطرافه("�س45" )اأح�ص�صت كاأنني اأقف 
"�س69"  نفاثة(  ط��ائ��رة  حم��رك  مبواجهة 
اجلميع  اأن  ال��ك��ت��اب  ق�����راءة  ف���ور  )اأح�������س 
يراقبونه من مدير الأمن حتى ا�صغر �صابط 

يف �صرية املقر(" �س126".
التكرار  –كما اعتقد- يكمن خلف  ثمة ق�صد 
الكثيف لهذه الكلمة، وم�صتقاتها. رمبا يريد 
اإن  اإليه. وهو  اإلفات نظرنا  �صاحب الرواية 
املت�صاحلة،  وحكاياتها  ال��رواي��ة،  اأح���داث 
واملتناحرة مل تكن جمرد اأحداث زمنية مرت 
"يح�ّصون"  كانوا  واإمن��ا  ونا�صها.  باملدينة، 
كانت  وحنظلها.  حالوتها  ويعي�صون  بها، 
ترتك اأثرها العميق يف نفو�صهم، وتطلعاتهم، 
عابرة  تكن وقائع  واأ�صيائهم. مل  ومدينتهم، 
اأج�صادهم  يف  م��ع��ه��م  من���ت  ب���ل  وح�����ص��ب، 

واأرواحهم. )مثل اثر جرح قدمي(.
بها  تواجهنا  التي  الثانية"  "الالزمة  اأم��ا 
التي  ت��ك��ذب(،  )ال�صور  جملة  ه��ي  ال��رواي��ة 
امل�صتمر  ح�����ص��وره��ا  ت�صجل  الخ����رى  ه��ي 
تكذب.  ال�����ص��ور  اأن  )اع����رف  ال���رواي���ة  يف 
ال��وج��ه، واحلكاية،  ت��ك��ون  ل��ن  اأب����دًا  واإن��ه��ا 

واحللم("�س77".
ال�صور.  تظهرها  كما  لي�صت  احلقيقة  لأّن 
وحتجب  واح���د،  وج��ه  اإل  تعطينا  ل  فهي 
واأنا  خ��ايل  بن  تكن  )مل  ال��وج��وه  بقية  عنا 
الكورني�س،  على  مي�صي  متمهاًل  اأت�صوره 
اأية  العائلة  األبوم  يف  املحفوظة  و�صورته 

�صلة("�س12".
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تقوم الرواية بتق�صيم النا�س يف تلك احلقبة 
على  مي�صي  منها  )كل  جمموعات  ثالث  اإىل 

منظار  م��ن  لي�س  لكن  "�س49".   ط��ري��ق(. 
توجهاتهم،  ع��رب  اإمن����ا  ف��ئ��وي،  اأو  ط��ب��ق��ي 
تعتمد  بال�صرورة  لي�صت  التي  واهتماماتهم 

على قناعات عميقة، واأ�صيلة. 
الق�صرية.  بلحاهم  املعقل.  جامع  )جمموعة 
ونظراتهم الزائغة( و)جمموعة فيلم الظهرية 
�صاعتان  ���ص��اع��ت��ن...  ال��ع��رب��ي...ي��ح��ي��وا 
الب�صرة  املعقل. خارج  فيها خارج  يعي�صون 
دور  مطابخ  املطابخ.  و)جمموعة  نف�صها( 
اخلانقة(." �س50- ال�صغرية  امليناء  عمال 
اىل  ال��رواي��ة  كاتب  جل��وء  من  بالرغم   ."51
هذا التق�صيم "املجموعاتي" اإل اأن الالفت اإن 
"الراوي ال�صغري وا�صحابه" مل يكونوا يف 
اأي من هذه املجموعات. )مل تكن ت�صتهوينا 
.. اأي من املجموعات الثالث باأحالم اأنا�صها. 
ال�صيقة. امل�صيئة  اأو  الف�صيحة  وب�صماواتها 
املبلطة  او  املع�صبة  وباأرا�صيها  املعتمة.  اأو 

بال�صمنت(" �س51".
ومع اأن "الرواية" قامت على تق�صيم النا�س 
الباب  اأبقت  انها  اإل  ث��الث،  جمموعات  اإىل 
اأو  اأخ��رى  جمموعات  ت�صكل  اأم��ام  مفتوحا 
العي�س دونها. على الرغم من اأن لكل واحدة 
تتقاطع(  ل  )ط���رق  لكن  اخل��ا���س،  طريقها 

بتعبري املوؤلف.
وك���اأين ب��ال��روائ��ي مي��ار���س اإدان���ة، وف�صحا 
للمحاولت الالحقة، التي قامت بق�صر النا�س 
على جمموعات �صيا�صية او حزبية او حتى 
كل  وت��دم��ري  تك�صري  ممار�صتها  م��ع  دينية، 
يرف�صون  ال��ذي��ن  اأو  الأخ����رى  املجموعات 

الت�صنيف حتت اأي جمموعة.
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هي؛  ال�صور(  )مدينة  لرواية  اأخ��رى  ميزة 
وحتر�صت  حمرمة،  مو�صوعات  قاربت  اأنها 

العراقية  الرواية  تعتد  مل  حمراء  مبجالت 
التلغيز  ع��ن  بعيدة  ب��درج��ة  فيها،  اخل��و���س 
وال��غ��م��و���س. ف��ق��د ع��ر���ص��ت ل��ن��ا ال���رواي���ة 
)ال���دي���ن( ك��م��ج��اٍل روح����ي، ل��ه ال��ق��درة على 
كان  الأخ���رى.  احلياة  جم��الت  مع  املوائمة 
التي  الزمنية  الدين، و�صعائره -يف احلقبة 
املدينة  مركب  من  جزءا  الرواية-  تناولتها 
الجتماعي. مل يكن وقتذاك �صاحب اأدلوجة 
اأو عالقة بال�صيا�صة اأو ال�صيا�صي. فكما كان 
ح�صوره  ال�صمد  عبد  البا�صط  عبد  للقارئ 
"�س11"  احل�صر(  اآيات  )ينّغم  وهو  القوي 
اآخر  ق��وي  ح�صور  جانبه  اإىل  ك��ان  اأي�صا   .
حافظ  احلليم  عبد  امل��ط��رب  ���ص��وت  وه���و؛ 

)الذي مل ينقطع( "�س15".
كذلك احلال مع الإيقونات الدينية املنت�صرة 
كونها  ع���ن  ت��ت��ع��دى  ل  ف��ه��ي  ال��ب��ي��وت،  يف 

موجودات روحانية للتربك. 
عرب  اجلن�س.  ب�"تابو"  ويتحر�س"الكاتب" 
تخ�صي�صه م�صاحة مهمة من الرواية. وعرب 
وجمموعته  ال�����ص��غ��ري،  ال����راوي  م��غ��ام��رات 
العامل  ه��ذا  واكت�صافهم  مراهقتهم،  اأث��ن��اء 
عاريا..  ن�صويا  ج�صدا  راأي��ن��ا  ق��د  نكن  )مل 
�صا�صة  م��ن  تتقافز  الن�صوة  اأج�����ص��اد  ك��ان��ت 
�صينما نادي امليناء الريا�صي اإىل روؤو�صنا. 
ال�صهوة(  بريق  حتت  تلمع  عامرة  اأج�صاد 
"�س26". وكيف كان اجلن�س لعبا اأ�صا�صيا 
وخطواتهم  و�صلوكهم،  رغباتهم،  �صوغ  يف 
حن�س  يو�صف  وراء  الرك�س  اأتعبها  التي 
ذلك  تبع  وما  اجلن�س".  جمالت  "�صاحب 
ال�صتهاء،  ومراكمة  للج�صد،  اكت�صافهم  من 
منفذها يف  التي وجدت  الغريزة  وانتفا�س 
ممار�صة ال�صتمناء )ام�صك ع�صوي وا�صربه 
قذيفته  فاأطلق  باغتني  اأن  بعد  احلائط  على 

اللزجة(. "�س27"
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عندها  توقفت  مهمة  مو�صوعات  ثمة  طبعا 
والتعاي�س  الأق��ل��ي��ات   ( قبيل:  م��ن  ال��رواي��ة 
وتداعياتهما،  واحل���رب  اإي���ران   ، امل�صرتك 
واأعرافهم،  النا�س  عادات   ، وظروفها  امل��راأة 
مو�صوعات  كلها  اخلليج(.  دول  يف  العمالة 
وعن  عنها،  ت�صورا  ال��رواي��ة  كاتب  لنا  ق��ّدم 
كان  وق��د  احلقبة.  تلك  يف  حركتها  طبيعة 
لها جاذبيتها يف اإبقاء البناء الروائي داخل 
اأن  دون  و�صاحرا.  متما�صكا،  ال�صور  مدينة 
يعني ذلك الغنى عن جماليات الكلمة وقواعد 
احلرف. رمبا ي�صنف البع�س مدينة ال�صور 
�صرية  رواي��ة  او  تاريخية  رواي��ة  اأنها  على 
حياتية  ووق��ائ��ع  اأح��داث��ا،  تناولها  ب�صبب 
املعقل  مدينة  ما  نحو  على  عا�صتها  حقيقية 
اأواخر  يف الب�صرة، يف الفرتة الواقعة بن 
هذا  لكن  ال�صبعينات.  اأواخ��ر  و  ال�صتينات 
اإذ  احل��ريف.  باملعنى  دقيقا  لي�س  الت�صنيف 
اأن الرواية يت�صابك فيها التاريخي الواقعي 
بالتاريخي املتخيل الذي هو ح�صيلة ابتكار، 
كاتب  قبل  من  بينهما  وم��زاوج��ة  وتوليف، 
"اأحداث  حاكت  الرواية  اأّن  وكون  الرواية. 
اأ�صحت  اأن��ه��ا  يعني  ل  معلومة"  تاريخية 
الواقعة  ح�����ص��ور  اإمن����ا  ت��اري��خ��ي��ة،  وث��ي��ق��ة 
التاريخية جاء لغر�س املوؤاخاة بن الواقع، 
وا�صتح�صار  عاملها،  اإن��ت��اج  )يف  واملتخيل 
الواقع،  دروب  من  نزلت  التي  �صخ�صياتها 

ودروب اخليال(."�س155"
رواية مدينة ال�صور هي �صرية مدينة اأحبت 
احلياة، وعا�صت حلمها، لكنها ا�صتفاقت على 

كابو�س غرّي عواملها املرحة. 
هي رواية لي�صت من النوع الذي يجيب على 
الأ�صئلة. فهي تناأى عن ذلك ل�صالح تعميقها، 

وكما يقال فاإّن ال�صوؤال اأ�صدق من الإجابة.

افتضاض المسكوت عنه وتعميق األسئلة في مدينة الصور
عر�س: علي احل�سيني

ــــزة عـــبـــا�ـــس ــــم ــــــــوؤي ح ل

�صدر موؤخرا عن موؤ�ص�صة اأوثرهاو�س كتاب ‘معقل املجاهدين 
الغرب يف احتواء ال�صولية ال�صالمية’  ف�صل  ملاذا  اجلديد.. 

للكاتب واملحلل ال�صيا�صي غابريل طرباين. 
)�صدفة(  ج��اء  الكتاب  �صدور  توقيت  ان  البع�س  ي��رى  رمب��ا 
من�صجما مع مقتل زعيم القاعدة على ايدي القوات المريكية 
وما رافق مقتله من اأمل يف بداية نهاية عهد ارهاب القاعدة. 
ل��ك��ن ال��ك��ات��ب ل ي��رب��ط الع���م���ال الره���اب���ي���ة ال��ت��ي ق���ام بها 
انحاء  يف  الأخ��ريي��ن  العقدين  يف  ال�صالميون  الأ�صوليون 
ي�صرح  ان  يحاول  ما  بقدر  نف�صه،  لدن  بن  ب�صخ�س  العامل 
كيفية  الغربي،خ�صو�صا،  للعقل  �صديدين  وذك��اء  بو�صوح 
الأو�صط وامتداده  ال�صرق  التيار ال�صويل يف  ظهور ون�صاأة 
الذي  التقليدي  ال�صوؤال  �صياغة  يعيد  مثال  فهو  الغرب.  اىل 
ُيطرح بعد كل عملية ارهابية ‘ماذا تريد القاعدة؟’ اىل �صوؤال 
اأكرث �صمولية وعمقا وهو ‘ملاذا توؤمن القاعدة بوجوب اجلهاد 
وبهذه الطريقة؟’ واجلواب من وجهة نظر القاعدة انه ‘لي�س 
ثمة خيار اخر’. فقائمة املاآخذ والتهامات لالنتهاكات الغربية 

ل�’عامل ال�صولين’ طويلة. 
على  املبا�صرة  غري  او  املبا�صرة  و�صيطرته  الغرب  فغطر�صة 
ثرواتها  وا�صتغالل  ال�صالمية  املحتمعات  مفا�صل احلياة يف 
ولي�س  ال�صالمية  احلركات  يف  للعنف  ال�صا�صي  املحرك  هي 
ل��ن يتوقف  ال��غ��رب  م��ن ذات ال���ص��الم. وان ه��ذا اجل��ه��اد �صد 
ويقوم  املنطقة  �صعوب  جت��اه  �صيا�صته  ال��غ��رب  يغري  مل  م��ا 
من  كثريا  الكاتب  يناق�س  وهنا  املا�صي.  اخطاء  بت�صحيح 
ال�صالم  ان�صجام  الغربين حول مدى  املفكرين والكادميين 
ان  لوي�س  برنارد  يرى  فبينما  الغربية.  احل�صارة  تعاليم  مع 
طرباين  ياأتي  الغرب،  وليربالية  يت�صق  ل  ك�’دين’  ال�صالم 
باريتو  مات  للربوفي�صور   )2008( حديثة  اكادميية  بدرا�صة 
وبروفي�صور كرم من جامعة وا�صنطن تقول بعدم وجود هذا 

الغرب.  وليربالية  ال�صالمي  الدين  ‘الالت�صاوق’ بن 
يلخ�س الكاتب يف الف�صل ال�صابع ‘القاعدة..الأ�صا�س لالأرهاب 
�صرح  ق��د  يكون  ان  بعد  وا�صبابها  القاعدة  م��ب��ادئ  اجلديد’ 
يف  احلركة  ظهور  عوامل  وتطور  وا�صباب  ومعامل  تفا�صيل 
الف�صول ال�صابقة يف عدة بلدان، كل على حدة. بدءا من م�صر 
القرن  من  الع�صرينات  يف  امل�صلمن  الخ��وان  حركة  وظهور 

املا�صي التي ا�صتخدمت ق�صايا القومية كالحتالل الجنليزي 
مل�صر وتهويد فل�صطن ل�صتنها�س مفهوم اجلهاد لدي ال�صباب 
وت�صيي�س  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  �صفوف  يف  احلركة  وتغلغل 
الدين من جهة واملطالبة بتدين الدولة، اىل حماولة اللتفاف 
احلركة  اىل  ينتقل  ثم  اجلهادية.  احل�صيني  اأم��ن  حركة  على 
الدولة  �صرعية  وتثبيت  لتقوية  ا�صُتخدمت  التي  الوهابية 
وم�صاريع  ال�صالحات  على  لتنقلب  البداية،  يف  ال�صعودية 
البرتول.  ظهور  بعد  اململكة  يف  جتري  كانت  التي  التحديث 
والتقنيات  الو�صائل  كل  يحرم  الذي  ال�صلفي  الوهابي  فالفكر 
احلديثة التي مل توجد يف عهد الر�صول حممد �صوف لن يقبل 
اململكة.  تغزو  ب��داأت  التي  وال�صيارة  والتليفون  التلفزيون 
وعلى ذلك فاململكة التي �صاهم عبد الوهاب يف تاأ�صي�صها بداأت 
تبتعد عن اخلط الوهابي الأ�صلي. ورغم �صالت امللك في�صل 
جهوده  ف��ان  عبدالوهاب  بعائلة  الن�صب(  )وعالقة  الوطيدة 
بلجم  تنجح  مل  احلديثة  والدولة  الدين  بن  التوازن  لع��ادة 

جماح احلركة ول حتى قليال.
اىل  وام��ت��داده��ا  ال�صولية  ت��اري��خ  الكاتب  يعر�س  ذل��ك  بعد 
ثم  واملغرب.  ال�صام  ال�صومال،  اليمن،  باك�صتان،  افغان�صتان، 

ينتقل اىل الوليات املتحدة، اوروبا ورو�صيا. 
ب�صرد وحتليل  فيه  ي�صتطرد  لكل دولة  الكاتب ف�صال  خ�ص�س 
امل�صتويات  ع��ل��ى  حمتملة  ان��ف��ج��ار  ل��ن��ق��اط  دق��ي��ق��ة  تفا�صيل 
الجتماعية )القبلية خ�صو�صا( والقت�صادية وال�صيا�صية. تلك 
ل�صن  ا�صتفادت يف توظيفها احلركات ال�صولية  التي  النقاط 
هحومها على الغرب الكافر يف معاقله وغفل عنها كبار حمللي 
الغرب كما تقول مادلن اولربايت يف مذكراتها ال�صادرة عام 
ع�صر  وخم�صة  �صفحة   450 من  اكرث  يف  الكتاب  يقع   2006
ف�صاَل تبداأ بتاريخ احلركات والحزاب ال�صالمية يف املنطقة، 
منوها انت�صارها وتقلباتها. ثم يناق�س جدية ال�صراع الثقايف 
ب��ن ال���ص��الم وال��غ��رب وم���اذا فعل ال��غ��رب لح��ت��واء اخلطر 
الوقت  ال�صالمي منذ هجمات احلادي ع�صر من �صبتمرب اىل 
جديدة،  بدايات  ويقرتح  الف�صل  مواطن  يحلل  فهو  احل��ايل. 

جديرة بالهتمام والدر�س واملناق�صة..
ورغم ان الكتاب �صادر باللغة الجنليزية وهو موجه ا�صا�صا 
غري  وال��وث��ائ��ق  املعلومات  م��ن  الكثري  يحوي  لكنه  للغرب، 
املتاحة حتى للقارئ العربي. فالكاتب يرفق قائمة مبا يقارب 
الثمامنائة مرجع بلغات خمتلفة ومن م�صادر متعددة. وبذلك 
عالقة  وحتليل  لدرا�صة  نوعية  ا�صافة  ياأتي  براأيي  فالكتاب 

الأ�صولية بالعامل.

عر�س: فدوى فا�سل

لماذا فشل الغرب في احتواء األصولية اإلسالمية؟
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التصحيح اللغوي   عبد العباس اميناالخراج الفني  مصطفى التميميتحرير  نزار عبد الستار

إصدارات دار        للثقافة والنشر

طبعت بمطابع مؤسسة  

لالعالم والثقافة والفنون

يف رواياته وق�س�سه 
الق�سرية، ويف حواراته 

يظل فوؤاد الرتكلي 
يبحث يف العمق، 
يف جتربة احلياة 

وجتربة الكتابة، يف 
ن�سيج واحد، يتداخل 

فيه الفرح واحلزن، 
احلرية والقمع، النجاح 

واالإخفاق، فال�سخ�سيات 
تتحرك دائمًا تبحث عن 
م�سائرها وم�ساراتها اإيل 

تتغري دائمًا.


