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ازدحم القاع ولم يعد له فيه موطئ قدم، وألّنه يؤمن 
بأّن هناك دائماً متسعاً للقول، وألّنه آمن بأّنه مازال في 
اإلمكان أبدع مّما كان؛ بدأ املعراج قاصداً سدرة منتهى 

احللم منبئاً عن مولوٍد جديد أقصى أمانّيُه أن يلون العالم 
من حوله بقوس قزح.

رأى بارقًة تقّد قميص الظالم املخيم والرجعية اآلسنة، 
فأسرع برمي احلجر فاهتّزت صورته وتاهت مالمحه 

وتناهبته في الضياع ذئاٌب ليست بريئًة كذئب ابن 
يعقوب، و أنشبت مخالب ظنونها ومخاوفها لتهّده وتقعده 

وتستأصل شأفته لوأد احللم الوليد. لكّنه استفاق على 
حني غفلة منهم ليهّز عروش الوهم واخليبة، وليس ثّمة 
سالح  في يده إاّل احللم و حنجرة تُصدر صوت أعزل 
عّطل مهنة الرصاص والبنادق، وسئم لعبة الشطرجن 

املدبرة بليل مع جهالء بالوكالة وأعوان بالوكالة، ليقول مع 
رفاقة وبصوت واحد » كش ملْك.«

اكتشف أّن قوس القزح استحالت ألوانه حمراء قانية، 
ألّن لــ«احلرية احلمراء باٌب، والبد بأياٍد مضرجٍة يُدْق،« 
كفر بالقوِل وآمن بالعمل، فخرج يقولها مدوية »يسقط 
النظام.« رسالة موجعة وجهها لنفسه قبل أن يوجهها 

للكبار. لم تثنِه عن عزمته »لم أكن انتوي« أو »اآلن 
فهمتكم« أو«دقت ساعة العمل« ألنها جميعاً صوت ناي 

مشروخ.

إّنه الشاب الذي أصر على إمامة صفوف الثورات 
لصالة مقدسة ينعم فيها بـ »العيش الهانئ واحلرية 

البيضاء والعدالة االجتماعية والكرامة اإلنسانية.« هو 
من دّق ناقوس اخلطر ولم يعد يكفيه أن يكون متفرجاً 
يؤثر السالمة والّدعة؛ بل أيقن أّن الّراحة في املشاغبة 

و الرفاهة في املخاطرة، فكان هو وقود األّمة ومحركها 
األساسي، وكان مقدراتها التي لم تبع مع ما بيع، وأصبح 

صمام األمان ورهان أّمته -األول واألخير- الذي ميكن 
االتكاء عليه في رسم حدود املستقبل  الذي مات جيل 

آبائه وأجداده دون أن يشهدوه.

و »امليدان« هو ملتقى الّشباب العربي.. ساحته املسكونة 
بأوجاعه و املغّردة بهمومه وقضاياه، وفيه ندعو ملد جسور 
الثقة املتبادلة و الّتواصل بني الشباب العربي. ومنذ حلظة 

الوصول إلى »مدخل امليدان« تبدأ رحلتكم مع قضايا 
الّشباب وآماله وطموحاته التي يسعى إليها بإرادة وإصرار، 

و وجتدون الّشباب الذي يروى جتربته على »املنّصة« 
وما عايشه من أجل احلفاظ على الّتواصل مع ذاته ومع 

اآلخر. وفى اخليمة الّثقافّية، اجتمع الّشباب العربي 
يتبادل الرؤى الّثقافّية، وجتديد ذاكرة األّمة العربّية، وتذّوق 

األكالت الّتراثّية، و مناقشة الّتاريخ والفن واألدب. وفور 
خروجك، ستجد احلشود تعلو أصواتها بـ »الهتافات« التي 
ترمز ألولوّيات أصحابها ومطالبهم امللّحة، مّما يستوجب 

الّنظر فيها بعمق. وستجد »الّسلطة اخلامسة« منتشرة 
بأرجاء امليدان ترصد وتُراقب وتتابع وتنشر وتُشارك بأهم 
البيانات والتغطية املباشرة من قلب امليدان؛ سلطة الّشباب 

وشبكات الّتواصل االجتماعي بتطبيقاتها على أجهزتهم 
اجلّوالة وحواسبهم احملمولة. ووجوه »زّوار« امليدان. كما أّن 

»امليدان« ليس دعوة لالنغالق أو العزلة؛ فتجد »رحالت« 
امليدان تُبقيك على مقربة –مهما بعدت املسافات وتعددت 
احلواجز- من اآلخرين الذين يُشاركوننا جتربتنا احلياتّية.

و فى »امليدان« نحترم االختالف والتعددية ونؤمن بأّن 
الّشباب هو القائد ونرسخ الشعور بالهوية مبا ال يتناقض 

مع اإلنسانّية.

أسرة التحرير
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   جرمني خيرت
نظمـــت »مجلـــة امليدان«-أحمـــد عبـــد الســـالم- منة الله صـــالح -آيه 

جمال-رباب حمدى-مروة اجلندى
وقــــــام بتقــــــدمي الضيوف محمــــــد عزت- مؤمتراً رســــــمياً ،يــــــوم اخلميس 23 
أبريــــــل، لتحقيق التقارب الثقافى والفكرى بني الشــــــباب العربــــــى بحضور عدٍد 
من الشــــــخصيات الشــــــبابية والعربية ، ومن أبرزهم املهندس عبد املنعم الصاوى 
مؤســــــس ســــــاقية الصاوى وعائشــــــة العولقى مدير املركز الثقافى اليمنى مبصر 
ووائل الطناحى األمني العام للمجلس الوطنى للشــــــباب ، وعدد من الشخصيات 
األخــــــرى، وحتدث كاًل منهم عن إمكانية تقريب وجهات النظر وبناء جســــــور بني 

الشباب فى الوطن العربى.
وقال "عبد املنعم الصاوي" -مؤسس ساقية الصاوي ووزير الثقافه السابق-إن 
هناك فرصة للتكامل بني أقطار العالم العربي من األعماق األفريقية وحتى دول 
اخلليج، مشيراً إلى أن الهوية هى الثقل الرئيسي، وأن استعادتها تعيد إلى األمة 
العربيــــــة أمجاد التوحد والترابط، وأنه ال أحد يقبل أن تقف األمة العربية طوياًل 
مكتوفة األيدي عند "الكالم عن التوحد" دون أن تأخذ خطوات فعلية على أرض 
الواقع، مؤكداً على أن التوحد إراداة مفقودة لدى الكثير من الشباب العربي، وأن 
الفرصة ســــــانحة أمام الوطن العربي الوطن للتوحد؛ ألنه ميتلك مقومات التوحد 
واليستغلها.الفتاً إلى أهمية أن تعمل جامعة الدول العربية على ترجمة احلضاره 

والثقافه العربيه وتوجيهها للعالم. 
من جهتها،أكدت "عائشــــــة العولقى"-مدير املركز الثقافى اليمنى مبصر-على 
أهميــــــة احلفاظ على الهوية العربية وحمايتها من االختراق مؤكده على أن عاملنا 
العربى يواجه اختراقات عوملية حتاول أن تخترق هويتنا العربية ، وذلك بســــــبب 

اختالل التوازن فى اإلمكانيات االقتصادية واالتصالية بني الدول النامية والدول 
املتقدمة،مشــــــيرة إلى أن العرب أصبحوا يعيشــــــون فى عالم متغير وُمخترق نتج 
عنه ما تشهده االمة العربية من اضطرابات ونزاعات، مشددًة على أهمية الدور 
الذى يلعبه الشباب من خالل توظيف التكنولوجيا لصالح الوطن العربى وحماية 

الثقافة العربية من االختراق ونشر اللغة والثقافة العربية.
من جهته، أوضح"سامى األحمد"-مؤسس مبادرة "خطوه"- أن اإلنسان بصفٍة 
عامة يتميز عن غيره من املخلوقات باخليال الذى يســــــاعده على تطوير أحالمه 
وحتقيق أهدافه فى احلياة، مشــــــيراً إلى أن داخل كل إنســــــان طاقة خفية تؤهله 
لإلبداع فى مجال معني، فمن خالل املوسيقى تستطيع أن توصل رسالتك للعالم 
كله،  فاحللم ال يتوقف عند حد معني ، ويوم الشباب العربى يُعد بداية جيدة لنا 

لبناء جسر للتواصل وتبادل اخلبرات بني احلضارات.
وهذا ما أكدت عليه "جيهان يســــــرى" -عميدة كلية اإلعالم بجامعة القاهرة-
بقولها:"إن يوم الشــــــاب العربى يعد بداية جيدة لتتكاتف اجلهود العربية من أجل 
بناء جسور التواصل فيما بينها، حيث أن هناك العديد من املفاهيم اخلاطئة التى 
تشــــــكلت فى أذهانا كعرب من خالل الدراما العربية وبرامج املســــــابقات العربية 
والتى يجب تصحيحها ، ومن هنا يبرز دور الشباب فى األضطالع بهذه املهمة.

ويرى "أدم يونس" - رئيس احتاد الطالب الوافدين من دول حوض النيل- أن 
الشــــــباب فى الوطن العربى هو الوقود احمُلرك للتنمية، وهم النســــــبه األكبر من 
ســــــكان الوطن العربى، فاملجتمعات العربية مجتمعات شــــــابة ، لذلك يجب على 
الدول واحلكومات العربية أن تســــــتوعب طاقات الشباب قدر اإلمكان وتوفر لهم 
فرص العمل املمكن، وذلك حلماية الشباب من االنضمام  للجماعات واملليشيات 
املُسلحة التى تستغل احتياجات الشباب املادية والنفسية واالجتماعية لالنضمام 

مجلة الميدان تنظم مؤتمرًا لتحقيق التقارب الثقافى والفكرى بين 
الشباب فى المنطقة العربية فى إطار فعالية يوم الشاب العربى

الصاوى: نحن بحاجة لترجمة حضارتنا وارسالها للعالم كله

عائشه العوَلقى : عالمنا العربى يواجه اختراقات عولمية 
تحاول ان تخترق هويتنا العربية

 أعضاء املؤمتر
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اليهــــــا،  مبا يهدد األمن القومي العربي، وضرب مثال على ذلك بحركة الشــــــباب 
املجاهدين بالصومال التى تضم شــــــباب من املثقفني وحملة الشــــــهادات وحركة 

التمرد فى السودان.
وأوضح يونس بأنه من الضروري تاســــــيس كيانات شبابية من مختلف الدول 
العربية بهدف حفظ األمــــــن القومي العربي بدال من االنخراط فى كيانات تهدم 
الدول ، مطالباً بضرورة اعادة النظر فى دور وزارت الشــــــباب فى الدول العربية 
حتــــــى ال ينحصر دورها فى القيام بإدوار نظرية غيــــــر قابلة للتطبيق على ارض 
الواقع،  باالضافة إلى تأســــــيس جمعيات ومنتديات ثقافية مبا يضمن اعادة بناء 

الفكر العربي.
واختتــــــم "وائل الطناحــــــي" -االمني العام للمجلس الوطنى للشــــــباب- املؤمتر 
بتأكيــــــده أن يغير احلكومات فى الدول العربية من طرق تفكيرهم فى اســــــتيعاب 
طموحات الشــــــباب الراغبني فى التميز وتنمية فكرهم االبداعي لكى يتميز كال 
منهم فى مجال تخصصه، مضيفاً بأنه يجب أن يرفع الشــــــباب شعاراُ واحد،وهو 
"هنحقق احللم" الذى يقوم على األصرار وتوحيد الهدف الذى يســــــعى لتحقيقه 

حتت اطار وغطاء قانونى. 
 وأوضــــــح الطناحي أنه من أجل حتقيق االحتاد بني الشــــــباب العربي البد أن 
يحظى الشباب املصري بنفس املُعاملة التى يحظى بها الشباب العربى فى مصر، 
وأن جلامعة الدول العربية دور فى ترسيخ ذلك من خالل تقريب وجهات النظر،  
وأن تتبنــــــى فى الوقت نفســــــه كل دولــــــة من الدول العربية على حدة انشــــــاء قناة 
موجهة للشــــــباب العربي تبث ثقافات الدول العربية، بهدف التأثير عليهم تاثيراً 

ايجابياً وامدادهم باملعلومات واحلقائق الصحيحة عن دوله العربية.
  وهذا ما أكده "عايشــــــى ُعمرى" -مدير امللحق الثقافى للســــــفارة اجلزائرية 
مبصــــــر- على اهميــــــة الدور الذى من املمكن أن تلعبــــــه اجلامعة العربية لتحقيق 

التقارب الثقافي والفكري بني الشباب العربي.
وفــــــى نهاية املؤمتــــــر طالب "محمد ابراهيــــــم "-أحد الطلبــــــة الوافدين بكلية 
االعالم من دولة تشاد-بأهمية تداخل طالب كلية االعالم مع الطالب الوافدين 
مــــــن الدول االفريقية؛ لكى يتحقق االحتاد الفعلي بني الشــــــباب ، مؤكداً على أن 
والده رفض التحاقه بإحدى اجلامعات الفرنســــــية وأصّر على دراسته فى إحدى 

اجلامعات املصرية لكى يتسنى له تعلم اللغة العربية.

آدم يونس: اقترح 
تأسيس كيانات شبابيه من مختلف الدول 

العربية لحفظ األمن القومى العربى

 أعضاء املؤمتر

رباب حمدي ، هشام أحمد  املشاركون  

 جيهان يسري ومحمد الصاوي
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  تقى صالح - نعمة الله التابعى

توافد املئات من طالب جامعة القاهرة للمشاركة في فعاليات، انطالق "يوم 
الشــــــاب العربي " التــــــي عقدت يوم اخلميس املوافق 2015/4/23، وســــــاد بني 
الطــــــالب التقاط الصور التذكارية مع وفود الدول العربية الذين شــــــاركوا فيها 
من خالل إقامة معارض للدول املشاركة وهي ) سوريا، ليبيا، جيبوتى، اجلزائر، 
اليمن ( إلى جانب تخصيص كشــــــك للمجلس الوطني للشــــــباب والذي أشرف 
عليه" وائل الطناحي" رئيس املجلس وعدد من شــــــباب اجلامعات املصرية، وبدأ 
الفاعلية من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً ، ليجذب بذلك عدد كبير من 

كليات جامعة القاهرة املختلفه ، وليحظى بإعجاب املئات ممن حضروه. 
وتنوعت العروضات التي قدمتها الدول املشــــــاركة للشــــــباب املصري ، حيث 
عرضت دولة ســــــوريا بعض الصور املتضامنه مع الدولة كـ "سوريا راجعة أحلى 
من قبل"، "ســــــوريتي إنتي جنتي، وصور آخرى آلثار سوريا ومعاملها مثل "ساحة 
املرجي وشــــــوارع ســــــوريا القدمية واملطاعم الشــــــهيرة، وجامعــــــة حلب، وبعض 

األكالت السورية، واملسجد األموي، ومسجد خالد ابن الوليد".
فيما عرضت دولة ليبيا، البدلة العربية والرداء واحملرمة والسروال واحلذاء 
واملشروحة واحلزام والسورية والفرملة التي ترتديه العروس في الفرح، ووجدت 

القفــــــة وهي التي يهديها أهل العريس ألم العــــــروس يوم احلنة، فيها حنة وقفة 
وبخــــــور، وُعلقت بعض الصور لعادات يوم الســــــبوع في ليبيا ، ومكونات الكحل 
والبخور والعطور والزيت الزيتون، وأســــــرة الشــــــاي والكانــــــون وبعض األكالت 

الليبية الشهيرة.
 وعرضــــــت دولة اجلزائر بعض "احللي"، التي تتزين بها العروســــــة ومالبس 
العروســــــة التي ترتديه واخلاصة بأقصى اجلنوب اجلزائري حيث يطلق عليهم 
"التوارد" مبنطقة الهجار، ومرش يضع فيه "الورد وماء الزهر"، وكتاب ألشــــــهر 
املناطــــــق باجلزائر، وبعض املالبــــــس اجلزائرية اخلاصــــــة بالعاصمة ومالبس 
آخرى لغرب اجلزائري قريب من مالبس دولة املغرب،  وهو ما القى اقبال من 
جانــــــب العديد من فتيات اجلامعة لتجربة ارتــــــداء هذه األزياء والتقاط الصور 
بهــــــا. باإلضافة إلى بعض املخبوزات واملعجنــــــات اجلزائريه ، والتمر اجلزائري 

الفاخر.
 كمــــــا عرضت دولة اليمن مالبس اليمــــــن واملباني القدمية، مثل "باب اليمن 
ومدخــــــل حضر موت، وعرش بلقيــــــس واملبخرة اليمنية، وثقافة ســــــبق وحمير 
القدمية، وكتب لشــــــعراء اليمن، وبعض الصور جلبال ســــــمارة وأخرى جلســــــر 

شاهرة، وجامع احملضار وصورة احلديدية وهي مثل القلعة القدمية". 
فيمــــــا عرضت دولة جيبوتــــــي، املروحة اليدوية وجزم جلــــــد طبيعي وبعض 
املالبس الرجالية يطلق عليه "رتا"، ونوع آخر من املالبس النسائية يطلق عليها 
"درع"، واخلناجر التي يرقصون بها ويتم اســــــتخدامها ضد احليوانات املفترسة 
حيث يســــــمح بحملهم النساء والرجال، والشــــــوكة واملعلقة والتي تصنعان يدوياً 

وتستخدم حتى وقتنا هذا.
فيمــــــا أبدى احلاضرون ســــــعادتهم البالغة بفكرة اليــــــوم وفاعليته، وتفاعلوا 
مع األنشــــــطة واملسابقة الّثقافّية وجتربة األزياء احمللّية واألكالت اخلاّصة بكل 

دولة.
و قال امللحق الثقافى بدوله اجلزائر، " استدعينا من سنة رابعة إعالم جامعة 
القاهرة لتعريف بالعادات والتقاليد لكل دولة عربية وأحنا بنمثل دولة اجلزائر 
، جبنا حاجات مثل أن اجلزائر مقســــــمة على أربعة مناطق وكل منطقة عندها 
حاجــــــات تتميز بها وأيضــــــاً االحتكاك بني الثقافات الــــــدول العربية بأن هناك 

أكشاك سورى ومينى وجيبوتى وليبيا وده إلى جبنه هو الوحدة العربية".
و تابــــــع  ممثل جيبوتــــــى، "أن هناك تبادل ثقافات واســــــتفادنا منها حاجات 
كثير والتقينا بفنون كثيرة من الناس الذين نظموا هذا اليوم وهو أســــــرة امليدان 
وعرضنــــــا تقاليدنا وثقافتنا من وجهة نظرنا ونحن نســــــتفيد من ثقافات الدول 

العربية التانية".

إقبال كبير من طالب جامعة القاهرة
على فعاليات يوم الشاب العربى

 ممثلى جيبوتي فعاليات اليوم

 إقبال طالب جامعة القاهرة أمام كلية اإلعالم

مايو 2015 6

مدخل



  بسنت آمال

أطلقت مجلة امليدان "ملتقى الشــــــباب العربى"،فاعليات يوم الشــــــاب 
العربــــــى، وذلك رغبة وســــــعياً منها لتأســــــيس يوماً رســــــمياً ومعترف به 
للشــــــباب العربى فى كافة أرجاء الدول العربية. ليكون يوماً نختارة نحن 
الشــــــباب العربى احلر،وليكون ذكرى نحتفل بها كل عام كشــــــباب عربى 
واحد فى كافة أنحاء الدول العربية ولنتذكر فى مثل هذا اليوم أننا شعب 

عربى واحد وأننا الشباب من نغير املجتمعات ومن نقود املستقبل. 
ولذلك قامت أســــــرة امليــــــدان بتصميم اســــــتمارة للتصويت على يوماً 
يختارة الشــــــباب بأنفســــــهم من خــــــالل التصويت اإللكترونــــــى والورقى 
،وحددت امليدان مجموعة من التواريخ منها يوم الثالث والعشرين23 من 
أبريل وهو اليوم الذى مت فيه إطالق حملة "يوم الشــــــاب العربى". واليوم 
السابع عشر من ديســــــمبر وهو اليوم الذى أضرم فيه "محمد بوعزيزى 
النار فى نفسه ليكون الشرارة األولى للثورات العربية. واليوم الثالث هو 
يوم الثامن من ديســــــمبر وهو املوافق فيه تذكار األنتفاضة الفلســــــطنية 

األولى.ويوم أخر يقترحة الشباب يرونه مناسب لهذا اليوم. 
وجــــــاءت نتائج مؤشــــــرات التصويت األولى منذ إطــــــالق احلملة من 
يــــــوم 20 أبريل وحتى يوم 23 من أبريل كالتالــــــى حيث حصديوم الثالث 
والعشــــــرين من أبريل على 149صوت من أصل 374صوت من األصوات 
الصحيحة من الشــــــباب العربى املشــــــارك وذلكبنسبة 39.8% ،ونال يوم 

السابع عشر من ديسمبر118 صوت بنسبة%31.5.
وأما يوم الثامن من ديسمبر فحصل على 100صوت بنسبة 26.75.
أما األيام املقترحة فجاء يوم اخلامس والعشــــــرين من يناير ذكرى الثورة 
املصرية  وحصد على سبع أصوات فقط ال غير بنسبة1.8%.وبإمكانكم 
أيضاً املشــــــاركة بالتصويــــــت من خالل املوقــــــع اإللكترونى للمجلة حلني 

البلوغ إلى االعداد املناسبة لتأسيس وتوثيق هذا اليوم رسمياً.

فيما قال ممثل اليمن، "شوفت االندماج بني الشباب والشعب اليمنى والدول 
املشــــــاركة هنا ، شــــــفت حضارو وثقافة وشــــــفت تاريخ وجينا هنا لنقول للشعب 
العربى والوطن العربى والشباب العربى كلها اليمن موجودة بحضارتها وثقافتها 

وبنبلغ رسالة ونقول ده حضارة اليمن وتراثها".
و قال ممثل ســــــوريا " شاركنا فى الفاعلية بصور عن سوريا وحضارة سوريا 
واألكل بتاعنا وحاجات كتير عن ســــــوريا ، وحاولنا نكون أحلى سفراء عن بلدنا 
لنقل احلضارة للناس املوجودة فى الفاعلية والشعب املصرى الشقيق الى أحنا 

بنعتبر حالنا فى بلدنا وبنتعامل مع أخواتنا".
ومــــــن جانبها قالت" سلســــــبيل سبيســــــو" ،  املســــــئول اإلعالمى بالســــــفارة 
الفلســــــطينية بالقاهرة و أحــــــد الزائرين، "إن كلية اإلعالم يجــــــب عليها تأريخ 
هــــــذا اليوم خاصة وأنها أول جتربة للكلية إلعداد يوم كملتقى للشــــــباب العربى 
والتواصل بني اجلاليات واجلنســــــيات املختلفة بني الطالب وأكدت على أهمية 
توثيق يوم الشــــــاب العربى عن طريق مراكز الشــــــباب فى اجلامعه العربيه وقد  

تنجح هذه احلملة خاصة بعد ثورات العربي و يتم تعميم الفكرة".
فيما عبر" ســــــامى األحمد"  مؤســــــس مشروع خطوة الســــــورى عن سعادته 
باملشــــــاركه فى هذا احلدث  ، أوضح أن الشــــــاب العربى له دور مؤثر فى وطنه 
وحققنا ذلك فى يوم الشــــــاب العربى  فالسياســــــيون يحتاجون ترتيبات إلعداد 
مثل هذا اليوم ولكن نحن اســــــتطعنا بالروح الشــــــبابية والبساطة  أن جنتمع مع 

خمس دول فمهما حاول البعض التجزئه فالدم العربى يجمعنا.
وطالبت "سلمى جبريل" الليبية بأن يكون هذا اإلحتفال سنوى ، تعرفت على 

اجلاليات األخرى وعلى طالب جامعة القاهرة.
وعــــــن أراء الطــــــالب الزائريــــــن  أكد" نور يســــــرى مبــــــروك" ، الطالب بكلية 
التجــــــارة جامعة القاهرة ، أنــــــه تعرف على ثقافات جديدة ؛ اســــــتمتع مبقابلة 
أفــــــراد اجلاليــــــات العربية وقام بالتصوير معهم ويرجــــــع الفضل لهذ ا اليوم  ل 
مجلة " امليدان " ، فالشباب العربى له فكره والبد من اإلهتمام مبطالبه وواقعه 

وسياساته.
و عبرت "شروق محمد " من كليه دار العلوم بسعادتها بهذا اليوم الذى ملست 
فيه روح الشــــــعوب العربيه و شــــــعرت بوحدتنا كعرب و عن يوم الشــــــاب العربى 
قالت أنها فكره جيده و خاصه أنها ال تعبر فقط عن الشباب العربى بل عن يوم 

وحده العرب لنتبادل الثقافات و لنتواصل مع بعضنا البعض.
و قالت " شريفه محمد " من كليه دار العلوم " استمعت جداً باليوم و خاصه 
إنى تعرفت على ثقافه اجلزائر و حسيت أن البالد العربية قريبة من بعض ".

و أضافت "أية محمد " من كليه إعالم " اليوم كان حتفه و خاصه فكره تبادل 
الثقافات بني الدول العربيه  و الناس كانوا لطفاء معانا اوى " ؛ و عن فكره يوم 
الشــــــاب العربى قالت أنها فكره جميله و خاصــــــًة أنها ترمز للوحده بيننا و بني 

الدول العربية، فالشباب هم مستقبل الشعوب.
أمــــــا "مصطفــــــى طارق" من كليه إعــــــالم فعبر عن ســــــعادته باليوم و خاصه 
أنه اعجب باللبس اجلزائرى و الصور الســــــوريه التى تعبر عن نضال الشــــــعب 
الســــــورى ؛ فهذا اليوم استفدنا به كثيراً من خالل معرفتى مبعلومات و ثقافات 

دول جديده لم نكن نعرفها مع أننا عرب.  

الميدان تعلن: 
المؤشرات األولى 

ليوم الشاب العربى
23 أبريل يحصد المرتبة األولى بنسبة %39.8

 أسرة امليدان مع ممثلى الدول املشاركة
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تحت عنوان »الشباب والتنمية في البلدان العربية وتحديات المرحلة االنتقالية«

األمم المتحدة تنظم أول ملتقى 
لالبتكار االجتماعي للشباب فى األردن

  تقي صالح
 

ينظم املكتب اإلقليمــــــي للدول العربية، التابع 
لبرنامــــــج األمم املتحدة اإلمنائــــــي في العاصمة 
األردنيــــــة، عمــــــان، ملتقى االبتــــــكار االجتماعي 
العربي األول للشــــــباب، فــــــي الفترة من 7 وحتى 

9 يونيو 2015م؛ وذلك مبناســــــبة إطالق تقرير التنمية اإلنسانية 
العربية الســــــادس للعام م2015، حتت عنوان "الشــــــباب والتنمية 
في البلدان العربية وحتديــــــات املرحلة االنتقالية"، وذلك على يد 

مجموعة من الباحثني العرب املستقلني.
وحتددت أهداف امللتقى في توفير الفرصة للشــــــباب العربي- 
إناثاً وذكوراً- في املرحلة العمرية ما بني 19 و35 عاماً، باإلضافة 
إلى توسيع دائرة النقاش مع الشــــــباب حول القضايا والتحديات 
التــــــي يطرحهــــــا التقرير، وكذلك االســــــتماع إلــــــى تطلعات وآمال 
الشــــــباب والشــــــابات من أجل املســــــتقبل، ومن ثّم إشــــــراكهم من 
خالل منهجيات االبتكار في وضــــــع حلول مبتكرة وابداعية ألهم 
التحديــــــات االجتماعيــــــة التي تواجهها املنطقة بشــــــرط أن تكون 

عملية وقابلة للتنفيذ.
يُذكــــــر أّن تقرير هذا العام يســــــتعرض التحديــــــات التي تواجه 
التنميــــــة في الــــــّدول العربّية في إطار عدد مــــــن احملاور، أبرزها: 
املشــــــاركة املدنية والسياســــــية والهوية واإلنتماء والتعليم وفرص 
العمل وريادة األعمال والصحة والنزاعات وبناء السالم ومشاركة 
املــــــرأة في الفضاء العــــــام، وذلك بهدف متكني الّشــــــباب ليكونوا 
أطرافــــــاً مؤثرًة وفاعلًة في معادلة التغيير االجتماعي في بلدانهم 
وفي املنطقة العربية بأسرها، إضافة إلى متكني الفئات احملرومة 

وملهمشــــــة وتسليط الضوء عليهم. كما تســــــتهدف التقارير صّناع 
السياسات وقادة الرأي و املجتمع املدنى واملعنيني فى البحث عن 

مستقبل أكثر إشراًقا.
ومن املقرر أن  يشــــــارك في امللتقى 70 شاًبا عربياً من مختلف 
الّدول العربّية، يختارهم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وسيتكفل 
بتكاليــــــف اســــــتخراج الفيزا وتذكــــــرة الطيــــــران واإلقامة جلميع 
املشــــــاركني؛ وذلك بعد تقدميهم من خــــــالل املوقع اإللكتروني من 
خالل اإلجابة على أســــــئلة استمارة الّتقدمي؛ أسباب املشاركة في 
امللتقى، وما الذي يطمح أن يحققه الشــــــاب من خالل مشاركته؟ 
وما أنشطته السابقة في مجال املجتمع املدني في بلده؟ واقتراح 

حلول مبتكرة لعدد من التحديات املطروحة في التقرير.
يُذكــــــر أّن التقرير يصدر ســــــنوياً منذ عــــــام 2002م؛ حيُث جاء 
الّتقرير األول بعنــــــوان "خلق الفرص لألجيال القادمة." وفي عام 
2003م صدر الّتقرير بعنوان "مجتمع بناء املعرفة." و عام 2004م، 
جــــــاء عنوانه "نحو احلرية في الوطــــــن العربي." و اختّص الّتقرير 
الّصــــــادر في 2005م باملــــــرأة العربّية، فصدر حتــــــت عنوان "نحو 
نهــــــوض املرأة في الوطن العربي " و آخر تقرير صدر عام 2012م 
بعنوان "الشــــــعب يريــــــد التمكني." ومن املالحــــــظ تركيز التقارير 
بعد ثورات الربيــــــع العربى على التحديــــــات االجتماعية والبيئية 
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  بسنت آمال – جرمني خيرت

هناك أمور كثيرة في احلياة منر عليها وتبعث على نفوسنا الرضا بالواقع 
واألمل باملســــــتقبل؛ ففي وســــــط زحمة احليــــــاة وكثرة األعبــــــاء والتفكير في 
املســــــتقبل وما سيحمله لنا وجدنا هذا املخلوق اجلميل؛ تلك النبتة اخلضراء 
التــــــي لم يكن أحد من املارة يالحظ وجودها، وبالرغم من ذلك، فهي مازالت 
تقف شــــــامخة قوية تســــــتند على حائط صخري شــــــقت النبتة طريقها إلى 

احلياة خالله.
تخّطت النبتة بأوراقها الرقيقة الظروف الشــــــاقة التي نشأت فيها؛ فهي 
لم تكن في حقل أخضر شاســــــع املساحة، ولم يكن هناك أحد يرعاها ويهتم 
بها صباحاً ومســــــاءاً، ولم يكن حولها سماد يغذيها أو أشجار حولها تزيد من 
جمالها وتؤنــــــس وحدتها. باإلضافة إلى أنه لم يتوافــــــر لها املاء اجلاري، بل 
اعتمدت على ماســــــورة مياه مكســــــورة ممتدة من احلائط استقت هذه النبتة 

من قطرات املياه املتسربة منها.
ننظــــــر إليها، ونفّكر؛ لكــــــن، من قام بتقليب التربة مــــــن حولها؟ رمبا منلة 
نشــــــيطة بالتعاون مع زمالئها حملت حبات الرمال علــــــى أكتفها ووفرت لها 
التربــــــة والتهوية املناســــــبة، فلم تعــــــد النبتة بحاجة إلى مــــــزارع يتوّلى القيام 
بتغذيتهــــــا. رمبا. لقد شــــــقت النبتة طريقها عبر الصخــــــر، و وجدت طريقها 
لتخــــــرج إلى احلياة. وحلســــــن حظها أرســــــلت إليها املنيرة الكبيرة أشــــــعتها 
وحرارتها وضوئها فانتعشــــــت و تشــــــددت وصارت تنمــــــو وتكبر معتمدة على 
جــــــدر قوى ال يذبل وال ميوت ويفوح منه عبيــــــر األمل والصمود لتزهر أوراق 
خضراء المعة ناعمة تشــــــبه الصخور متاماً؛ أوراق كانت من جمالها تتفاخر 
وتتباهى وكأنها تريد أن تقول: »ال تتعلل بالصعاب، فكل شيئ مستطاع؛ فأنا 

أمامك اآلن فخورة وقوية.«
عندما تنظر إليها، جتدها نقلت إليك روحها وإرادتها، جتدك وقد تبدلت 
من حال إلى حال، يتغير كّل شــــــيء في عينيك، وتهون الصعاب، وتتأمل قدرة 
اخلالــــــق الذي أبدع الكون، فتمــــــألك حالة من الرضا والقــــــوة والقدرة على 

حتدى أى عقبة تقف أمام ما تصبو إليه من أحالم.
لقــــــد عانت »النبتة« ألّن »احلرّية تســــــتحق.« أرادت النبتــــــة »التغيير« فلم 
تتوقف وواصلت التجديد والسير والسعى إلى أن خرجت إلى النور، آمنت أن 
الوقوف نهايته الذبول والسقوط. لم تنتظر التشجيع وملتأسف لعدم احلصول 
عليه. ولم يثنيها غياب املزارع الراعي عن قيادة حياتها، واالســــــتمتاع بالهواء 

النقي. لقد فعلتها النبتة،  فماذا عنك؟
و لهذا النبت أوراق ناعمة تشبه الصخور متاماً

النبتة التي وجدت 
طريق الحياة

وسط الصخور
والسياسية واالقتصادية والتوتر املتزايد بني األنظمة واملواطنني، 
وبخاّصة الفئات ملهمشة، وحتديات تشكيل احلكومات في املنطقة 
العربية، وغيرها، وكلّها موضوعات تصفها التقارير الّسابقة بأنها 

"األكثر إحلاًحا."
و "برنامج األمم املتحدة اإلمنائي" يســــــاعد البلدان على إيجاد 
وتبادل احللول اخلاصة بها في املجاالت األربعة الرئيســــــية التي 
يعنى بها البرنامــــــج وهى:  احُلكم الدميقراطي، ومكافحة الفقر، 
ومنــــــع األزمات واإلنعــــــاش، والبيئــــــة والطاقة. ويولــــــي البرنامج 
اهتمامــــــاً خاصــــــاً بالقضايا التــــــي حددتها السلســــــلة األولى من 
تقارير التنمية البشرّية العربّية في املعرفة واحلرّية ومتكني املرأة 
والتصدي لكافــــــة املعوقات اإلمنائية. وميكن القــــــول بأّن تقارير 
التنمية البشــــــرّية العربية أصبحت معلماً مهماً من معالم احلوار 
واملناقشــــــات املجتمعّية واألكادميّية بشأن جدول أعمال اإلصالح 
من أجل حتقيق التنمية البشــــــرّية فــــــي املنطقة العربّية من خالل 

القوى الشبابية الواعية.
و توضح "جاذبيه سرور" –فريق ابتكار من أجل التنمية مبكتب 
األمم املتحدة بالقاهرة- عن كيفية اختيار الشــــــباب املُشــــــاركني، 
قائلة: "يتّم اختيارهم على حسب إجاباتهم في استمارة االشتراك، 
و خاصــــــة املقترحــــــات 
املبتكرة القابلة للتنفيذ 
علــــــى أرض الواقع." و 
اختيار 70  عن ســــــبب 
شــــــاب فقــــــط، أرجعت 
"ســــــرور" ذلــــــك إلى أّن 
التي  القضايــــــا  عــــــدد 
ســــــيتم مناقشــــــتها هى 
7 قضايــــــا و كل قضية 
عنها  مســــــئوالً  سيكون 
فريق من الّشباب يضّم 
وعن  أعضاء.  عشــــــرة 
األنشطة، تذكر "سرور" 
أّنه ســــــيتّم تنظيم ورشات عمل ملناقشــــــة ما مّت الّتوصل إليهم من 
حلول مبتكرة؛ فيســــــمى هذا التفكير التصميمي حلل مشــــــكالت 
التنميــــــة، و هو مــــــا تعتمده األمم املتحدة في حل جميع مشــــــاكل 
التنمية عن طريق احلوار مع الشــــــباب. و أشــــــارت "ســــــرور" إلى 
أّن هذا يعّد أول ملتقى رســــــمي يجمع شــــــباب الوطن العربي من 
أجل طرح آليات وليس االقتصار على جلســــــات املناقشة العامة، 
مضيفة أّن ذلك "بعد جناح احلوارات الشبابية التي يقيمها املكتب 
في مصر مع الشــــــباب املصــــــري. و إذا كان هناك رد فعل إيجابى 
بعد إقامه هذا امللتقى ســــــيكون هناك عديد من امللتقيات لتدعيم 
احلوار و املناقشــــــة." و عن ســــــبب اختيار دولة األردن الستضافة 
امللتقى، قالت "ســــــرور": "كّل عام يقع االختيــــــار على دولة عربية 
لتســــــتضيف امللتقى، بحيث يتّم تنظيمه بكاّفة الّدول، وهذا العام 

جاء دور "األردن" و ال يوجد أسباب محددة لذلك."
و عــــــن رأى الشــــــباب في فكــــــرة امللتقى، يقــــــول "أحمد ناجى" 
)مصر(: "فرصة تهدف الكتشــــــاف املزيد من املبدعني و احلاملني 
و أصحاب الرؤى و املبتكرين، و هي مهمة قومية نبيلة أشــــــكركم 
عليها، وامللتقى حلم يتحقق بوحدة عربية اقتصادية و اجتماعية." 
أّما "عمر محمد" )السودان(، فيقول: "معاً لبناء مجتمعات عربية 
معاصرة مبتكرة متجددة." و كتب "محمد زايد" )األردن(: "امللتقى 
هذا العام مهم جداً ألّنه ســــــيجعل للشــــــباب فرصه في أن يكونوا 

قادة رأى في مجتمعاتهم."

مكتب األمم المتحدة 
بالقاهرة: »من المقرر 
اختيار 70 شاب عربي 

لملتقى هذا العام«
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  تقى صالح-رباب حمدى-مروة اجلندى-
نعمة الله التابعى

مــــــع بداية الربيــــــع العربي وفــــــي عامه اخلامس، 
ومــــــازال البحث في أســــــبابه تبعاته مســــــتمر. وقد 
تركزت مختلف األنشــــــطة على ديناميكيات التحول 
الذي لــــــم يكــــــن متوّقعاً مــــــع الّركود الذي شــــــهدته 
منطقة »الّشــــــرق األوســــــط« لعقود، حّتى أّن الكاتب 
بشــــــؤون  -املختّص  فريدمــــــان«  الصحفي«تومــــــاس 
 New الّشــــــرق األوســــــط بصحيفة »نيويورك تاميز
York Times« - حينمــــــا أراد وصــــــف الثــــــورات 
ــــــة، كتب يقول: »أينما رأيت أفياالً تطير، التزم  العربّي
الّصمت، و قم بتدوين مالحظاتك.« وألّن الشــــــباب 
العربي كان في طليعة االحتجاجات الشــــــعبية، وبادر 
باملُطالبة بالّتغيير والســــــعي لفرضــــــه على األنظمة، 
فــــــكان من الضروري أن تشــــــغل تلك الفئــــــة العمرّية 
بال املتخصصني في كاّفة املجاالت لرصد أوضاعه 
وبحث سبل حياته وظروفه االجتماعية واالقتصادية 
والقيم والتصورات الذهنّية واملادّية احلاكمة لسلوكه 

وتقييمه حلاضره ورؤيته ملستقبله.
و في هــــــذا الســــــياق، يأتي مشــــــروع »الصحوة« 
بالّتعاون بني خمســــــة عشر شركاء من أوروبا والدول 
العربيــــــة لدراســــــة آفاق بحــــــوث الشــــــباب ووجهات 
النظر في سياق التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية املتعددة، وذلك في بلدان البحر األبيض 
املتوســــــط العربية: املغرب، اجلزائــــــر، تونس، مصر 
ولبنان. وتدور محاور املشروع البحثي حول: التعليم 
والعمل واالندمــــــاج االجتماعي، وتعبئة السياســــــية 
واملشاركة والثقافة والقيم، والهجرة الدولية والتنقل، 
ونوع اجلنــــــس، واملقارنــــــة التجارب في الســــــياقات 
االنتقاليــــــة األخرى والسياســــــات العامــــــة والتعاون 

الّدولي.
ومن خالل إجراء البحوث األكادميية املوجهة نحو 
السياســــــات القائمة على الشــــــباب العربي والعاملي، 
يهدف مشــــــروع »الصحوة« ملعاجلة مجموعة متنوعة 
من القضايا املتصلة الشــــــباب فــــــي البلدان العربية 
املتوســــــطية مــــــع أربعة أهداف رئيســــــية هي: تصور 
االنتقال في البلدان العربية املتوســــــطية مع التركيز 
على الشباب من منظور متعدد التخصصات، و رسم 
خرائط التغيير السياسي، و االجتماعي واالقتصادي 
والثقافي في العالم العربي املتوســــــطي في ســــــياق 
التحوالت متعددة، وذلك بالتركيز على وجهات نظر 
مــــــن مختلف البلــــــدان وأصحاب املصلحــــــة، و آفاق 
الشباب واالجتاهات لتوقع مستقبل التغيير و حتديد 
الفرص أمام الشباب التي تعتبر عامل التحول مقارنة 
مع العمليات االنتقالية في سياقات تاريخية أخرى؛ 
كنمــــــاذج محتملة إلبالغ إدارة التحوالت السياســــــية 
واالقتصاديــــــة في منطقة البحر األبيض املتوســــــط 
العربية، و إعالم صانعي السياســــــة مع مجموعة من 

األدوات وأطر العمل األصلية بشأن التحليل لتحقيق 
فهم أفضل لدور الشــــــباب واملســــــاهمة في تصميم 
أفضل للسياســــــات العامــــــة الوطنيــــــة والتعاون بني 

االحتاد األوروبي لدعم التغيير في املنطقة.
متعــــــدد  تعاونــــــي  هــــــو مشــــــروع  »الصحــــــوة«  و 
التخصصات يطبق مناهــــــج البحث واألنثروبولوجي 
امليدانّي، والتجريبي. وتتناول عدد من القضايا، في 
إطار ثالث محاور رئيســــــّية، هي: »فرص الّشباب،« 
»متكــــــني الّشــــــباب،« و »الّثقافات الّشــــــبابّية.« و أّما 
القضايا محل الّدراســــــة، هي: فرص الشــــــباب في 
العمــــــل والتعليــــــم واالندماج االجتماعــــــي ، ومتكني 
الشــــــباب وهــــــى التعبئــــــة االجتماعية والسياســــــية 
واملشــــــاركة ، وثقافات الشــــــباب اإلفتراضّية، القيم 
والتصورات واألوضاع االجتماعية، و املســــــاواة بني 
اجلنسني ، الهجرة والتنقل الدولي ، مقارنة التجارب 

االنتقالية ، السياسات العامة والتعاون الدولي.
ويســــــتهدف املشــــــروع أن تقيــــــس نتائجــــــه نبض 
الشــــــباب العربي لرســــــم صــــــورة متكاملــــــة واضحة 
املعالم ألوضاعــــــه برصد احلاضر وحتليله في إطار 
ُمقارن، وتقــــــدمي التوصيات للمســــــتقبل. أّما العمل 
امليداني، ففي ســــــياق البحوث احمللية الستكشــــــاف 
ظروف الشــــــباب والقيم في الســــــياقات االجتماعية 
واالقتصادية املختلفة داخل كل بلد وبني البلدان. أّما 
عن مراحل املشروع، فتنقسم إلى  مرحلتني؛ املرحلة 
األولــــــى: مرحلة »التّصور النظري« و املرحلة الّثانية: 
مرحلة الّتطبيق، وتشــــــمل: »الّدراسة اإلثنوغرافّية« 
ــــــة. وذلك  فــــــي املناطــــــق الفقيــــــرة باملناطق احلضرّي
باإلضافــــــة إلى إنتاج قصص حياتّية ورســــــم خريطة 
الّتغيير، وفيلم وثائقي عن مناذج من الّشباب »شباب 

بيديــــــا Shabab Pedia.« باإلضافــــــة إلــــــى إجراء 
»املسح امليداني للّشــــــباب،« وذلك على عينة قوامها 
10 آالف شاب عربي من دول شمال أفريقيا. و أعلن 
القائمون على املشروع – عبر موقعهم الرسمي- أّن 
»صحوة« ســــــتقوم بإمداد املجتمع األكادميي وصّناع 
القرار واملهتّمني بالشــــــأن العام فــــــي العالم العربي 
حتديداً بعدد من »الّسيناريوهات« – بناءاً على نتائج 
الدراسة- التي توّضح مسارات األوضاع احلالية وما 
تتطلبه من إصالح و تطوير لتحسني املستقبل، وذلك 

.Policy Briefs كأوراق للسياسات العاّمة
يُذكر أّن القائمني على املشــــــروع هما مركز املرأة 
العربية للتدريب والبحــــــوث )تونس( وجامعة ميالنو 
بيكوكا )إيطاليا( باالشتراك مع عدد من املؤسسات 
والهيئات البحثّية الّداعمة، أبرزها: شبكة االستثمار 
أنيما )فرنســــــا( و مركز التعليم مــــــن أجل التوظيف 
)إسبانيا(  و جامعة الشرق األوسط التقنية )تركيا( 
و شبكة أبحاث الشباب الفنلندية و اجلامعة اللبنانية 
األميركية و اجلامعة األمريكية في القاهرة و جامعة 
ليفربول )اململكة املتحدة( و جامعة ليدا )إسبانيا( و 
جامعة برمين )أملانيا( و جامعة بلو فديف )بلغاريا(، 

وغيرهم.
ويُذكر أّنه باإلضافة إلى اجلهود البحثّية النظرّية 
والتطبيقّية، فإّن القائمــــــني على »صحوة« قد قاموا 
بإنشاء »شبكة صحوة« كمنتدى لتجميع قطاع واسع 
من الباحثني و صّناع القرار و الصحفيني و النشطاء 
من الشــــــباب و غيرهم، ملناقشــــــة نتائج الّدراســــــات 
والبحــــــوث التي أُجريت خالل املشــــــروع، وموجزات 
الّسياســــــات العاّمة املقّدمة، وذلــــــك إليصال النتائج 

ألكبر عدد من اجلمهور العربي لدعم الّتوصّيات.

»الصحوة.. نحو عقد اجتماعي جديد«
15 منظمة بحثية تطلق مشروع رصد أوضاع الشباب 

العربي بدول شمال أفريقيا
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  مّنة الله صالح – رباب حمدي – والء حسني-هاجر عبد الرحمن

علــــــي مدار ثالثة أعوام -منذ قيام ثورات الربيع العربي- اختلفت أولويات 
الشــــــباب العربي؛ فقد اختلفت عّما كانت عليه قبــــــل الّثورة، من ناحية، و قد 
اختلفت مع مرور الوقت واالبتعاد عن امليادين، من ناحية أخرى. وتفاءل اجلميع 
عقــــــب الّثورات بأّن الفجوة مــــــا بني »طموحات وآمال« الّشــــــباب و »أولويات« 
احلكومات ستضيق، بل يذهب إلى أبعد من ذلك؛ آماًل أن تختفي بأن ينصت 
صانع القرار إلى الشباب لرسم السياسات العامة للدولة األكثر تعبيراً عنهم. 
وخالل »املؤمتر العاملي لسياسات الشــــــباب« الذي أقيم بسيريالنكا في شهر 
مايو 2014م، مّت استعراض أحدث اإلحصائيات املتعلقة بجهود الدول املختلفة 
حول العالم في رسم سياسات فعالة ملقابلة احتياجات الشباب؛ وأظهر التقرير 
أن 50% من الدول لم تكن متتلك أي رؤية جتاه سياســــــات الشــــــباب. وبالطبع، 

فإّن غالبية تلك الدول جاءت ضمن العالم العربي.
بداية، نستعرض نتائج اســــــتطالع الذي أجرته مؤّسسة »أصداء بيرسون« 
خالل عام 2014م على عينة من الّشــــــباب العربي من ست دول عربّية، ووصل 
حجم املســــــتجيبني الستطالع الرأي 3500 شــــــاب عربي من 16 دولة عربّية، 
هــــــي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، الســــــعودية، اإلمــــــارات، العراق، مصر، 

األردن، لبنان، ليبيا، تونس، املغرب، اجلزائر، اليمن، فلسطني.
و تطّرقت محاور استطالع الرأي إلى »القيم« و »التفاؤل باملستقبل« و«أبرز 
املخاوف« و«طبيعة العمل املستهدف )حكومي-خاص( و »وضع املرأة العربّية.« 
و مّت اســــــتعراض اإلحصائيات باملُقارنة بني عامي »2011م و 2014م« بشــــــكل 
رئيسي، مع اإلشارة إلى النتائج االستثنائّية خالل الفترة ما بني 2011م وحّتى 
عام 2014م. يُذكر أّن الّتقرير اخلتامي الستطالع الرأي صدر في شهر مارس 

من العام احلالي. 
وفيما يتعلّق بالقيم، أشــــــار الّتقرير إلى أّن »اســــــتخدام شــــــبكات الّتواصل 
االجتماعــــــي« ارتبط باختالف نتيجة »امليــــــل لتبّنى القيم املُعاصرة« من جانب 
املُســــــتجيبني فيما بني العامــــــني 2011م )17% فقط( و2014م )46%(، وجاءت 

اإلرهاب والبطالة أكبر المخاوف 
و67% يفضلون القطاع الخاص

استطالع رأى الشباب العربي:

فئة »املدونني« كأبرز نسبة بني فئات املستخدمني ) %38(.
أّما مخاوف الّشــــــباب، فكانت أهمها: »انخفاض الشعور باألمان« - نتيجة 
اإلرهاب- )77%( »البطالة« )48%( و »ارتفاع تكاليف املعيشــــــة« )36%( وذلك 
حسب إحصائية عام 2014م )شهر فبراير(. و في عام 2012م، وصلت نسبة 
ثقة الّشــــــباب بأّن »العالم العربي أصبح أفضل بعد الّثورات« 72%، وانخفضت 
إلى 54% عام 2014م. وقد ربط الّتقرير بني ذلك وبني نتائج »طبيعة العمل؛« 
باعتباره ُمفّســــــراً لنســــــبة 67% مّمــــــن يفّضلون إطالق شــــــركاتهم اخلاّصة أو 
االلتحاق بالقطاع اخلاص.إاّل أّنه رغم ذلك، فقد ظهرت بعض املؤّشرات على 
رؤية متفائلة؛ فمثاًل، وجدت نســــــبة 73% أّنه قد حتقق مساواة بني اجلنسني، 

وحتّسن في أوضاع املرأة.
وتعلّق الدكتور »غادة برســــــوم« -أســــــتاذ مساعد بقســــــم السياسات العامة 
واإلدارة باجلامعة األمريكية بالقاهرة- قائلة: »سياســــــات الشباب في الوطن 
العربي كالم على ورق، و«أى نصوص وقوانني غير مفّعلة.« و تشــــــرح »برسوم« 
رؤيتها، قائلة: »قضايا الشــــــباب هي قضايا تنمية وحتديات اقتصادية حتتاج 
إلى إحــــــداث تطوير بالنظم السياســــــية إلدخال سياســــــات أكثر دميقراطية. 
وتضيف »برســــــوم« قائلة: »والشــــــباب كفئة البد أن توضع كأولوية على أجندة 
احلكومــــــات؛ ألنهم فئة قوية ال يســــــتهان بها، وهذا مــــــا أظهرته ثورات الربيع 
العربــــــي.« ووصفت »برســــــوم« وضع الشــــــباب بعد الثورات، خاصة الشــــــباب 
املصــــــري، قائلة: »الثــــــورات ال تغّير أوضاع أو حتل مشــــــاكل مزمنة مثاًل، كما 
أّنها ال تخلق فرص عمل للشباب؛ فبعد الثورة املصرية أكثر فئة تضررت هي 
الشباب، حتى أّن معدل البطالة زاد بعد الثورة عما قبلها، لكن الشباب بالثورة 
استطاع أن يتحدث عن نفسه ويجد وسائل تعبر عنه.« وتابعت، قائلة: » على 
احلكومات العربية أن تهتم بالشــــــباب، وعلى صانع القرار أن يضع الشــــــباب 
ــــــه حّتى »احلكومات تواجه  في قائمة أولوياته.« إاّل أّن »برســــــوم« أوضحت أّن
حتديات؛ فهي ال تســــــتطيع أن توظف كل الشــــــباب مثاًل؛ نظراً لكبر عددهم، 
مقارنة بالشــــــباب الغربي.. وبالتالي القضية هي حتقيــــــق التنمية على أرض 

الواقع تدريجياً.«

11مايو 2015



  جيرمني خيرت - حمدي أحمد –
مروة اجلندي

 يأخذ التفكير في املستقبل اليوم صورة 
جديدة حتمل من اخلوف والتردد أكثر 
مّما حتمل من البشائر واآلمال؛ فمازال 

القرن املاضي يرمي بظالل مشكالته أمام 
القرن اجلديد مشكاًل بذلك عائقًا في 
وجه البشرية -يرتفع يومًا بعد يوم- 
من خالل ما تخلفه املشكالت احمليطة 

باإلنسان. لذلك يلقى االهتمام مبستقبل 
البشرية رواًجا كبيًرا لدى العلماء 

والباحثني والسياسيني. و نلقي الضوء 
على بعض السيناريوهات املستقبلّية 

للوطن العربي بعد ثورات الربيع العربي 
التى بدأت شرارتها في تونس. وكان قد 

أشار الدكتور "مصطفى حجازي" –املفكر 
السياسي و مؤسس التيار الرئيسي- في 

مقالته املنشورة بجريدة "املصري اليوم" 
ملصطفى حجازي -املفكر السياسي- مارس 

املاضي، عّبر عن رؤيته ملا متّر به املنطقة 
العربّية، قائاًل: "إّننا في حلظة فارقة من 

تاريخ العالم؛ ليست فقط تغيير جذري 
للخرائط "اجليو-سياسية" في املنطقة 

العربية ولكنها حلظة يعاد فيها طرح 
فلسفة مؤسسات العصور التي سبقت 

للنقد والنقض مبا فيها فلسفة الدولة 
ذاتها، مشيًرا إلى أّنها حلظة استشراف 

عصر إنساني جديد تتغير فيها احلقائق 
قبل اخلرائط ونصيب العالم العربي منها 

كبير إذا وعيناه ليس بالسلب أو اخلصم 
كما يراها أو يريدها البعض ولكن بحقائق 

فرص جديدة للندية والشراكة بل 
والقيادة في نظام عاملي جديد يتشكل."
املوارد املائية: سيناريوهات الندرة 

والصراع
يعّد الّصراع على األمن املائي فى املستقبل من 
أهم العوامل التى قد تتســــــبب فى عدم استقرار 
املنطقة العربية، وذلك فى ظل زيادة عدد السكان 
باملنطقة وزيــــــادة منو برامج النمو االقتصادي مع 
تضاؤل وانحســــــار كمية املياه املتاحة، وكذلك في 
ظل التأثيــــــرات املناخية في املنطقة العربية وفى 
ظــــــل الصراع القائم بني الدول علــــــى منابع املياه 
العذبة. وقد أشار املؤمتر الّدولي للمناخ – الذي 
أقيم بالعاصمة القطريــــــة الدوحة في 2012 م- 

األمم المتحدة اإلنمائي: »انخفاض نصيب المواطن العربي من المياه بنسبة 50% عام 2050م«
ناشط سوري: »صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث بسوريا سيقودها حتمًا إلى التقسيم«

»الميدان« ترصد سيناريوهات
مستقبل الوطن العربي
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إلى أّن التأثيرات املناخية تؤدى إلى اتساع مناطق 
التصحر واجلفاف وتدهــــــور فى نوعية األراضي 
وتراجــــــع كبيــــــر فى اإلنتــــــاج الزراعــــــي يصل إلى 
60% بالتــــــوازي مع حدوث تغيــــــر كبير في أمناط 
ومعــــــدالت هطول األمطار قد يتجاوز النصف مع 
بداية عام 2020م. ورصدت منظمة األمم املتحدة 
للّتغذيــــــة والّزراعة )الفاو(-في تقرير صدر نهاية 
العــــــام املاضي- أّن اإلحصائيات توضح انخفاض 
نصيــــــب الفرد فــــــي املنطقة العربية مــــــن املوارد 
املائية بشــــــكل حاد خالل األربعني سنة املاضية، 
وذلك وســــــط توقعــــــات بانخفاضها بنســــــبة %50 
بحلول عام 2050م. فــــــي حني ذكر برنامج األمم 
املتحــــــدة اإلمنائــــــي UNDP أّن عــــــام 2015 م 
سيشهد انخفاض نصيب الفرد ليصبح 500 متر 
مكعب من املياه سنوًيا، وهو مستوى يوصف بأنه 
"ندرة حاّدة" مقابل متوســــــط عاملي يزيد عن 600 
متر مكعــــــب للفرد. هذا وقد أضــــــاف عدد آخر 
مــــــن التقارير -الّصادرة عن برامج وهيئات األمم 
املتحدة املختّصــــــة باملوارد املائّية- أّنه من املتوقع 
ارتفاع عدد األفراد الذين يعانون من نقص املياه 
فى العالم مــــــن132 مليون نســــــمة )1990م( إلى 

904 مليون نسمة بحلول عام 2025م.
واّتفــــــق "إبراهيم املنشــــــاوي" -باحــــــث العلوم 
السياسية- مع سيناريو معاناة املنطقة العربية من 
نــــــدرة املوارد املائية وما يترتب عليه من انخفاض 
نصيب الفرد من املياه. وأشــــــار "املنشــــــاوى" إلى 
ظهور مؤّشــــــرات ذلك متمّثلة في الصراعات في 
األردن، والصــــــراع علــــــى نهري دجلــــــة والفرات، 
وكذلك أزمة نهر النيل لني مصر وأثيوبيا، مشّدداً 
على ضرورة إيجاد حل، ســــــواء بزيادة املياه -كما 
فعلــــــت مصر بتقدمي اقتراح مبشــــــروع يربط نهر 
النيل بنهر الكونغو وأيضاً التواصل مع دول املنبع 
للتوصل الى تســــــوية سياسية واحتواء لألزمة- أو 

اســــــتخدام البديل بتحلية املياه بالطاقة الشمسية 
أو النووية، وكذلك بديل إقامة مشروعات مشتركة 
بني الــــــدول وبعضها، خاصــــــة دول اخلليج، وهو 
–حسب املنشاوي- ما تسعى إليه مصر بإحيائها 

مشروع "الضبعة" لتحلية مياه البحار.
سوريا

منــــــذ انطالق ثــــــورات الربيع العربي، تشــــــهد 
املنطقــــــة العربيــــــة حالــــــة مــــــن عدم االســــــتقرار 
الداخلي واخلارجي، تصبح أكثر تعقيداً وتشابكاً 
فى حالة الّدولة الســــــورّية؛ حيث تشهد حالة من 
االنقســــــام والصراع الداخلــــــي زادت حّدتها بعد 
ظهــــــور "داعش." و يرى "فؤاد حاّلق" -أحد الّثوار 
الّســــــوريني- أّن تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" 
ال ميكنه التمدد أكثر من ذلك في سوريا، خاصة 
بعد قيام عناصر الثورة الســــــورية بطرد التنظيم 
من مدينة حلب وريفها الشمالي والغربي في بداية 
يناير 2014م، مؤكــــــًدا أّن متّدد التنظيم يعود إلى 
قلة دعم اجليش احلر من ِقَبل الدول التي تّدعي 
صداقتها للشعب السوري. وأشار "حاّلق" إلى أّن 
مستقبل سوريا متوقف على دعم املجتمع الدولي 
وأّن الّثورة الّسورّية تسعى إلى وحدة كّل األراضي 
الّسورية بكافة الطوائف والقومّيات، مشدًدا على 
أّن صمــــــت املجتمــــــع الّدولي إزاء مــــــا يحدث في 

سوريا سوف يقود سوريا إلى االنقسام.
الّتعليم

ــــــم العربي من أزمات  يُعانــــــي التعليم في العالَ
خطيرة ميكن وصفها بـ"املزمنة"، أصبح من الصعب 
لها في املؤّسسات  حلُّها بسبب تعّدد أسبابها وتوُغّ
العلمّية املوجــــــودة في كّل الــــــدول العربية؛ حيث 
أشــــــارت تقارير دولّية عّدة -على مدى الّسنوات 
املاضّيــــــة- أّن املنطقــــــة العربية تعّد أكبــــــُر "بؤرة 
َيّة في العالَم،" وأّن اجلامعات العربية لم يكن  لألِمّ
ألٍيّ منها مكاٌن بني الـ100 األفضل على مســــــتوى 
العالم منذ ســــــنوات. و أشار الّتقرير الّصادر عن 
برنامج "التعليم في العالم العربي" -الّتابع ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســــــكو 
UNESCO(- إلــــــى أّن هنــــــاك قلّة نســــــبية في 
اســــــتكمال الّتعليم في الدول العربية بسبب "عدم 
وجود فرص عمل مناسبة للخريجني." باإلضافة 
س وكثافة املناهج التعليمية" و"االعتماد  إلى "تكُدّ
على التلقني املســــــتمر" و"إهمــــــال جانب التطبيق 
العملــــــي." ويرصد الّتقرير كذلــــــك عاماًل َخِطراً 
آخــــــر، وهو "عدم االهتمام بــــــدور الكتب واملعامل 
العلميــــــة واملكتبات." كما أّنه وفقــــــاً للّتقرير، فإّن 
عدد املدّرسني غير كاٍف لكل الطالب املوجودين 

في املدارس.
كما كشــــــف تقرير صادر عــــــن "برنامج األمم 
املتحــــــدة اإلمنائي" بالتعاون مع "مؤسســــــة محمد 
بن راشــــــد آل مكتوم"  -في العــــــام املاضي- إلى 
أّن الّتعليم فــــــي كثيٍر من الدول العربية يعانى من 
أحوال صعبة، مّما ســــــيؤّدى إلى تداعيات سلبية 
على صعيد املســــــتقبل العلمــــــي والتقني لألجيال 
العربيــــــة الاّلحقة، خاّصــــــة إذا لم تقم تلك الدول 
بتبني اســــــتراتيجيات تعليميــــــة جديدة في أقرب 
وقت. كمــــــا رصد التقريــــــر اإلحصائيات املتعلقة 
بأوضاع التعليم في البلــــــدان العربية، أهمها: أّن 

أستاذ سياسة: »الشرق 
األوسط الطائفي 
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نحو تســــــعة مليون طفل في سن التعليم االبتدائي 
ال يلتحقون باملدرســــــة، كما أّن 45 % من السكان 
ال يلتحقــــــون باملدارس الثانوية، الفتاً إلى أّن أكثر 
من 40 % من جيل الشــــــباب )بني 15 و25 عاماً( 
-في ســــــبعة بلدان عربيــــــة- لم يتجــــــاوزوا عتبة 
التعليم األساســــــي. ورغم أّن الدول العربية كانت 
قد أنفقت حوالي 5 % من الناجت احمللي اإلجمالي 
و20 % من ميزانيتها العامة على مدى الســــــنوات 
الـــــــ 40 املاضية على التعليم، إاّل أّن ثلث الســــــكان 
البالغني فيها )أي حوالي 60 مليون شــــــخص( ما 

زالوا أمّيني )ثلثان منهم من النساء(.
ويشــــــير "محمــــــود الناقة" –رئيــــــس اجلمعية 
املصرية للمناهج و طرق التدريس- أّن الّسيناريو 
املطلوب في مصر حتديداً والوطن العربي عموماً 
هــــــو قيام ثورة جذرية فــــــي التعليم؛ "ال تطوير وال 
حتسني، وإمّنا ثورة جذرية في التعليم." ويستطرد 
"الّناقة" قائاًل: "وهو ما يتطلب إعادة النظر للتعليم 
فــــــي مرحلة ما قبــــــل الّتعليم األساســــــي، وإعادة 
النظــــــر فــــــي كل العاملني في الــــــوزرات والهيئات 
املهيمنة على العمليــــــة التعليمية. ُمضيفاً: "وعلى 
أي حال، ال ميكننا احلديث عن املســــــتقبل مبعزل 
عــــــن التطــــــور التكنولوجــــــي؛ فالّتكنولوجيا كانت 
وستظل هي العمود الفقري الذي سيسمح للتعليم 
بالوقوف على قدميه، وبالّتالي سيزداد االعتماد 
علــــــى التكنولوجيا في كافة مراحل التعليم، و بيد 
ــــــم واملوّجه وحجرة  أّن ذلك لن يهــــــّدد مكانة املعلّ

الدراسة؛ فالتعليم في األساس عملية إنسانية."
و قالــــــت "انتصار قصــــــاره" - عضو باالحتاد 
العــــــام لطلبة تونــــــس-  أّن تونس تشــــــهد تدهوراً 
في املســــــتوى "تعليمياً و بيداغوجّيــــــاً."* ُمضيفة 
أّن تونــــــس تســــــير فــــــي طريــــــق "اخلصخصة" و 
"االمالءات األجنبية." وتابعت "قصاره" قائلة: "مّت 
إعاقــــــة وصول الّطالب إلى درجة الوعي الاّلزمة، 
وسيطر الطابع االنتهازي على العملية التعليمية." 
على جانب آخر، تشــــــير "قصاره" إلى االيجابيات 
املتوّقع أن تشــــــهدها تونس كنتيجة لدخول العامل 
التكنولوجي إلى العملّية الّتعليمّية؛ والذي سيطور 
طرق إيصال املعلومة كبديل لألدوات األساســــــية 

كالكتاب والورق.

مستقبل شبكات التواصل االجتماعي
شــــــهدت شــــــبكات التواصل االجتماعي خالل 
الســــــنوات الثــــــالث املاضية طفرة غير مســــــبوقة 
فــــــي املنطقــــــة، وذلك مع توفيرهــــــا منصات لنقل 
األخبــــــار وبثهــــــا من قلــــــب احلــــــدث والتعبير عن 
اآلراء ومشــــــاركة املعــــــارف واألصدقاء لألحداث 
والتواصــــــل االجتماعي واملهنــــــي. وكان لـ "الربيع 
العربي" أثر كبير في زيادة مســــــتخدمي شــــــبكات 
التواصــــــل االجتماعــــــي، ال ســــــّيما موقــــــع "فيس 
بــــــوك" الذي لعــــــب دوًرا مهًما فــــــي تناقل األخبار 
وتبــــــادل اآلراء واحلشــــــد اجلماهيــــــرى. و وفقــــــا  
للتقرير الســــــنوي لشركة "ديجيتال ميديا ساينس 
Digital Media Science" -املتخصصــــــة في 
بحوث اإلعالم الرقمي والذكاء الصناعي مبنطقة 
الشرق األوســــــط وشمال أفريقيا- فإّن 88 % من 
مستخدمي اإلنترنت في املنطقة يفّضلون شبكات 

التواصل االجتماعي. 
وفي الوقــــــت الذي تفرض فيــــــه معظم الدول 
العربيــــــة قيــــــوداً متنوعــــــة على مواقــــــع التواصل 
االجتماعي- ســــــواء باحلظر أو املُراقبة أو تطبيق 
العقاب القانوني على ناشري املضمون املُعارض- 
ظهرت مؤخراً شبكة اجتماعية جديدة حتمل اسم 
"جلوبال شــــــير GlobAllShare" والتي يقّدمها 
القائمون عليها باعتبارها موقعاً جديداً للّتواصل 
االجتماعي ال يفرض أي قيود على املستخدمني.

وكان قد رصد "مارك زوكربيرج" ثالثة أشــــــياء 
أساســــــّية ستُحدث تغيير في مســــــتقبل الّشبكات 
ــــــة خــــــالل األعــــــوام القادمــــــة، وهــــــى  االجتماعّي
تتمثل في ازدياد أعداد مســــــتخدمي الشــــــبكات 
االجتماعية واإلنترنت بصورة كبيرة، و استخدام 
األشــــــخاص الصور والرســــــائل مــــــن التطبيقات 
عبــــــر األجهزة الذكية بدالً من اســــــتخدام واجهة 
الويب القدمية. باإلضافة إلى اســــــتخدام تقنيات 
مختلفة عّما نســــــتخدمه اآلن من أجهزة حاســــــب 
آلــــــي وهواتــــــف نّقالة، وأعلــــــن "زوركربيــــــرج" أّنه 
 augmented« سينتقل لتقنيات الواقع املُضاف
reality«، ووصــــــف "زوكربيــــــرج" ذلــــــك – خالل 
املؤمتر- قائاًل: "تخيل أّنه باملستقبل ستتمّكن من 
الوصول إلى أي شيء تريده، وأن تتواصل مع أي 

شــــــخص دون احلاجة ألن تنظر لألسفل محّدقاً 
بهاتفك الذكي أو حاســــــبك املتنقل، بل ســــــتتحكم 
في كّل شــــــيء عبر العــــــني." ويعلّق "محمود طاهر 
احلديدي" -املستشــــــار العلمــــــي باملعهد القومي 
لإلتصاالت وأستاذ شبكات احلاسب اآللي- على 
الســــــيناريوهات احملتملة ملستقبل مواقع التواصل 
االجتماعي، معّبراً عن رؤيته لعدم قدرة األنظمة 
السياســــــية على أن تفرض قيودها و حتّجم جلام 
مواقع التواصــــــل االجتماعي  أو على منع  تدفق 
اآلراء والتواصــــــل عبر هذه املواقع. ُمشــــــيراً إلى 
اإلجراءات التــــــي اتخذتها مؤخراً دولة "اإلمارات 
العربية املتحدة" بوقف أنشــــــطة الشركات التي ال 
تســــــمح للحكومة مبراقبتها ســــــيصبح من األمور 

املستحيلة.
فــــــي حني يــــــرى "عزيز شــــــليحي" – مؤســــــس 
ومدير إذاعــــــة "صوت شــــــباب" و جريدة "صوت 
شــــــباب اجلزائــــــر" لإللكترونيني- أن املســــــتقبل 
ســــــيفتح أمــــــام التكنولوجيــــــا مزيداً مــــــن احلرية 
وفقاً ملتطلبات مســــــتخدميها، وبالتالي –حســــــب 
شــــــليحى- ســــــيظهر في املقابل نوع مــــــن القيود 
التي تختلف باختالف تطبيق الدولة ذاتها ملفهوم 
الدميقراطية واحلريات العامة.، فضاًل عن وجود 
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أمل في إصدار الشــــــباب العربي لنسخة جديدة 
من مواقع التواصل االجتماعي ذات هوية عربية، 
وإن كان من املتوقع وفقاً لالســــــتخدامات احلالية 
واخلوف والترقب من قبل السلطات لهذه املواقع، 
أن تصبح في يوماً من األيام "وسيلة لشن حروب 

نفسية افتراضية.
الّشرق األوسط الّطائفي

و توقــــــع "أحمد عبــــــد دربه" -مــــــدرس النظم 
السياسية املقارنة بجامعة القاهرة والباحث الزائر 
مبركز دراسات الشرق األوسط بجامعة دنفر- أن 
تشهد املنطقة ثالث سيناريوهات؛ أولها: الشرق 
األوسط اإلسالمي، والّسيناريو الثّاني هو الشرق 
األوسط الدميقراطي، وثالثهما: "الشرق األوسط 
الطائفــــــي." و فــــــي مقالتــــــه -املنشــــــورة بجريدة 
ــــــة في شــــــهر مــــــارس املاضي-  الشــــــروق املصرّي
أوضح "عبد رّبه" أّن املقصود بالشــــــرق األوســــــط 
اإلسالمي أن  تتمكن قوى اإلسالم السياسي من 
حتقيق حلمها املؤجل بالقيام بثورات إسالمية فى 
دولها تســــــقط فيها امللكيــــــات واجلمهوريات معاً، 
وتؤســــــس نســــــخاً متباينة من دول اخلالفة على 
مســــــتوى مركزي متهيًدا إلعالن قيــــــام فيدرالية 
إسالمية سنية إلستعادة منوذج دولة اخلالفة من 

خالل اختــــــراق هذه القوى للنظم القائمة والقيام 
بإنقالبات دموية لإلنتقام من القوى السياســــــية 
التى شيطنتها واســــــتبعدتها وشرعت دمها، الفًتا 
إلى أن حتقيق هذا الســــــيناريو مرهون بتحديات 
كثيرة. وأشــــــار "عبد رّبه" إلى أّن سيناريو الشرق 
األوســــــط الدميقراطي ســــــيكون من خالل حشد 
القــــــوى الثورية الشــــــعوب لثــــــورة ثانيــــــة أو ثالثة 
تعيد اإلطاحة باألنظمــــــة احلالية لصالح أنظمة 
أكثــــــر دميوقراطية وتعددية تقوم بإعادة بناء أطر 
دســــــتورية وقانونية تنتج مؤسســــــات وسياســــــات 
وكــــــوادر مؤمنــــــة بالســــــيطرة املدنيــــــة واملواطنة 
فتتحول معظم دول املنطقة إلى مناذج متباينة من 
الدميوقراطيات التمثيليــــــة النيابية أو التوافقية، 

مؤكًدا صعوبة حتقيق هذا السيناريو. 
وأشــــــار "عبد ربه" إلى أّن ســــــيناريو "الشــــــرق 
األوســــــط الطائفي" هو األكثر حًظا، وله النســــــبة 
األكبر في فرص التحقيق بسبب تعقيدات املشهد 
فى الشرق األوســــــط وفى ظل التنافس الرباعي 
األمريكي الروســــــي الصيني األوروبي على جذب 
احللفاء في املنطقة، مشــــــيراً إلــــــى أّنه وفقاً لهذا 
الســــــيناريو فإّن االنقســــــامات ســــــتكون النتيجة 
الطبيعية لكل املؤشــــــرات احلالية فــــــي املنطقة، 

وذلك بني محورين أحدهما ســــــنى تقوده اململكة 
الســــــعودية وتركيا بدعم مــــــن مصر ودول اخلليج 
فى مواجهة معسكر شيعي تقوده إيران مبساعدة 
حلفائهــــــا التقليديني فى لبنان وســــــوريا والعراق 
واليمن بينما يدفع املســــــيحيون وغير املســــــلمني 
عامة إلى هامــــــش املعادلة. وأضــــــاف "عبد رّبه" 
وأضاف أّن الّســــــيناريو ســــــيفيد أربعــــــة أطراف 
رئيسية أولها القوى اإلقليمية احملافظة التقليدية 
فــــــى اخلليج العربي وثانيهــــــا الفاعلني اإلقليميني 
)وخاصــــــة احلــــــركات اإلرهابيــــــة واملتشــــــددة (، 
وثالثهــــــم، جنراالت اجليوش واألمن الداخلي، أّما 
املســــــتفيد الرابع من هذه التناقضات فهي قطعاً 

إسرائيل.

< بيداغوجيا: مصطلح تربوي أصله 
يوناني ويعني لغويًا الّشخص الذي كان 

يرافق األطفال إلى املدرسة، وهو في األصل 
مربيًا. وقد ارتبطت التربية بتهذيب 

اخللق باملعنى الواسع. و من الصعب إيجاد 
تعريف محدد للبيداغوجيا، أو مصطلح 

ُمقابل له في الّلغة العربّية." –وفقًا 
لتعريف: "ويكيبيديا" و "ويكاموس".
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  رباب حمدي - آية جمال

»مؤسســــــة الفكر العربي« هي »مؤسسة دولّية حاضنة لإلبداع واملبدعني ولسان 
حال الشباب العربي الواعي واملثقف. أطلقت املؤسسة مؤخراً برنامج »سفراء شباب 
الفكــــــر العربي،« و الذي يجمع رواداً مــــــن االختصاصات وامليادين كافة حول هدف 
راٍق وســــــاٍم واحد؛ وهو »النهوض باملجتمع العربي وجعله مجتمعاً قادراً على تخطي 
التحديات التي تواجهه.« ويعد البرنامج جتربة ملنح الفرصة خللق جيل جديد قادر 
على حتمل املســــــؤولية وإحداث التغيير في مجتمعنا العربي. ويضم البرنامج شاب 
من كل دولة عربية لتمثيل شــــــباب فكر في مؤسســــــة الفكــــــر العربي في دولهم ملدة 
عام. و يهدف البرنامج إلى استقطاب الشباب العربي الفّعال من أصحاب اخلبرات 
والتجارب واإلســــــهامات املميزة فــــــي مجتمعاتهم ليكونوا نواة من الشــــــباب العربي 
الطموح واملنخرط في املجتمع ومثاالً للشباب املثقف والواعي واملبدع الذي يحتذي 
به. ويســــــعى البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في بناء مجتمع مؤلف من شــــــباب و 

مسئولني في وضع أهداف إستراتيجية لبناء مستقبل أفضل.
فلسطني

و بداية، يروى لنا »جهاد حســــــان« سفير الفكر العربي في فلسطني لعام 2011م 
جتربتــــــه قائاًل: »كانت بداية صعبة للغاية. أتذّكر حينما تلقيت دعوة حلضور اّللقاء 
التحضيري ملؤمتر فكر 7 ببيروت؛ و بعد حصولي على تأشــــــيرة الدخول لألراضي 
اللبنانية و ترتيب كافة تفاصيل الســــــفر لعّمان لكي أنطلق لبيروت من خالل مطار 
امللكــــــة علياء، شــــــاءت األقدار بأن تكــــــون البداية صعبة -بــــــل و صعبة جداً- حيث 
قامت قوات االحتالل اإلســــــرائيلي بإرجاعي عبر املعبر احلدودي ما بني فلســــــطني 
التاريخيــــــة و اململكة األردنية الهاشــــــمية.. إاّل أّن تلك البدايــــــة الّصعبة خلقت لدّى 
إصراراً غريباً بأن أســــــتمر مع تلك املؤسســــــة وبرنامجها الشــــــبابي؛ حيث وصلتني 
الدعوات تباعاً بعد ذلك للمشــــــاركة في مؤمترات مؤسسة الفكر العربي واّللقاءات 
التحضيريــــــة ملؤمترات الفكر العربي، ومنها : مقهى الشــــــباب،و فكر 7 في مصر، و 
اللقاء التحضيري لـ »فكر 8« في بيروت ، و«فكر 8« في الكويت ، و اللقاء التحضيري 
لـ«فكــــــر 9« ، ومؤمتر »فكــــــر 9« في بيروت، وكذلك اجتماعات اللّجنة االستشــــــارية 
الختيار جائــــــزة أفضل كتاب في عدة مجاالت على مســــــتوى الوطن العربي، وذلك 
فــــــي كل من بيروت و ململكة العربية الســــــعودية، و أخيرا و ليس آخراً، مؤمتر »فكر 
10« في اإلمارات العربية املتحدة. حيث كنت أُواظب على املشــــــاركة بهذه اللقاءات 
و بشــــــكل فاعل للتعريف مبؤسسة الفكر العربي وأنشــــــطتها املتعلقة بالرقي باللغة 
العربية. و ما بني فلسطني، بيروت واألقطار العربية كانت رحلتي مع الفكر العربي 
، تعرفــــــت خالل هذه الرحلة على العديد من الشــــــباب الناشــــــطني والفاعلني على 
مستوى أقطارهم وعلى مستوى إقليمي في بعض األحيان، تبادلنا معارفنا وجتاربنا 
وأحالمنــــــا وأمالنا.« ويتابع حســــــان، قائاًل: »بعد ذلــــــك، مّت اختياري لكي أكون أحد 
سفراء برنامج الشباب ملؤسسة الفكر العربي؛  حيث مت اختياري كسفير للمؤسسة 
في فلسطني وكانت جتربة مميزة بنسبة لي، فهذه أول مرة أحمل فيها لقب سفير، 
وكانت التجربة األقوى هي اختياري كعضو هيئة استشــــــارية عن الشــــــباب ملؤسسة 

الفكــــــر العربــــــي، و هذا أعطاني الفرصة للقاء عدد كبيــــــر من أعضاء مجلس إدارة 
املؤسســــــة والهيئة اإلدارية و الهيئة االستشــــــارية في املؤسسة، وجميعها شخصيات 
اعتبارية من الوطن العربي من مؤلفني و سياســــــيني ورجــــــال أعمال، وهذا كله زاد 
من ثقتي بنفســــــي وإصراري على العمل الشبابي في وطني فلسطني وعلى مستوى 
الوطــــــن العربي، كما كانت لي الفرصة ألن أشــــــارك في جلســــــة فكر وأفكار كقصة 
جناح والتي متثلت في احلديث عن جتربتي في فلسطني؛ إلسناد الطلبة وتطويرها 
من جتربة شــــــبابية إلى مؤسسة تساعد طالب اجلامعات واملدارس في فلسطني.« 
ويشــــــير »حسان« إلى أّن املهارات التي اكتســــــبها من هذه التجربة عديدة، وأهمها: 
مهارات االتصال والتواصل، والتشــــــبيك وبناء العالقات، والتعامل مع الشخصيات 
الرســــــمية. ويصف »حســــــان« الدور الذي يلعبه برنامج سفراء شباب الفكر العربي 
في التأثير على الشــــــباب العربي بأنه يتمّثل باألســــــاس في »حتفيز الشباب العربي 
النشيط على التواصل وبناء أفكار ومشاريع جديدة، إضافة إلى تبادل اخلبرات بني 

الشباب العربي.« 
مصر

ومــــــن مصر »ســــــامي عمار« -ســــــفير الفكر 
العربــــــي في مصــــــر لعــــــام 2014م – يقول: »مّت 
اختياري كسفير عن طريق طلب التحاق قدمته 
عبر املوقع اإللكتروني للمؤسســــــة؛ فاملؤسســــــة 
تقوم بالتفضيل بني املتقدمني من خالل السيرة 
الذاتيــــــة واألنشــــــطة التي قام بهــــــا املتقدم في 
مجال خدمة الشــــــباب. ولعملي كســــــفير الفكر 
العربــــــي دور كبير في التعــــــرف إلى عدد هائل 
من نشــــــطاء املجتمع املدني ومؤسســــــاته؛ سواء 
املصرية أو العربية أو األفريقية أو الدولية، كما 
دعــــــم قدرتي على بناء شــــــبكات تواصل تكرس 
التعاون من أجل الدفع بعجلة التنمية الشــــــبابية 
إلــــــى األمام، و مهارات التواصل وتقدمي األفكار 
واملبادرات للشركاء املصريني والدوليني من أهم 
املهارات التي اكتسبتها أيضاً، فضاًل عن مهارات 
إعداد خطط للمبادرات ومشروعات التعاون مع 
اجلهات الناشطة في العمل الشبابي سواء على 
الصعيد االقتصادي أو االجتماعي أو اإلعالمي 
أو الثقافي.« مضيفاً أّن »منصب سفير الفكر العربي ميّثل أهمية محورية في صقل 
قدرات مجموعات شــــــبابّية قادرة على االنخراط في اإلصالح والتغيير االجتماعي 
واالقتصــــــادي؛ بحيث ميكن هذا املنصب فتح قنوات التواصل مع اإلعالم واحلكومة 
واملؤّسســــــات األهلية، ويكســــــبه املزيد من الثقة في النفس، فضاًل عن إرادة التغيير 
االجتماعي، وعلى املستوى الشــــــخصي... ومنصب سفير الفكر العربي هو العداد 
جيــــــل قائد للتنوير فــــــي املنطقة العربية، وعلى الرغم من أنه منصب فخرى، إاّل أنه 
فتح لي أبواباً واســــــعة لتقدمي مبادرتي داخل مصر وخارجها، كما يعتبر مؤمتر فكر 
أرضية مشتركة اجتمع عليها نشطاء عرب من جيل الشباب، وأغلب الشباب العربي 
يطمح للتالقي في أنشطة املؤسسة من أجل تبادل اخلبرات واألفكار. كما أّنه يوجد 
مســــــؤولية كبيرة تقع على عاتق الشــــــباب العرب في مجتمعاتهم، وهناك أدوار عدة 
ميكنهم القيام بها من أجل دفع عجلة التنمية العربية إلى األمام؛ لعل أبرزها التطوع 

في مؤسسات املجتمع املدني التي حتتاج إلى طاقات الشباب وحماستهم.«
تونس

»ســــــيف الله املشاط« -سفير الفكر العربي في تونس لعام 2010م- يقول: »لقد 
علمت بفكرة برنامج الســــــفراء من خالل األصدقاء في تونس و املغرب، فتحمست 
للفكرة، علماً بأنني أؤمن بأن الثقافة و الفكر العربي واإلســــــالمي هما ركيزة البناء 
والتغيير املســــــتدام لشعوب منطقتنا العربية، وخلق مشروعنا اخلاص بنا و املنافس 
ملشاريع القوى والتحالفات املتشكل في عصرنا احلديث. فترشحت ملنصب السفير 

برنامج »سفراء الفكر العربي« لتمكين الشباب 
لرسم استراتيجيات المستقبل

بدأ عام 2010م ويستعد لعامه الخامس بـ 20 مشترك

 سامي عمار

 سيف الله املشاط
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عن طريق املوقع اإللكتروني واالســــــتمارة املخصصة بشــــــأن البرنامج ومّت اختياري 
نظراً لنشاطي و بروزي على الساحة الشبابية كإعالمي و كناشط مدني في موطني 
تونــــــس، فتمــــــت دعوتي إلى بيروت مع جملة من الشــــــباب العربي، ومت اختيارنا من 
بني حوالي 300 مرشــــــح إلى نشاط بعنوان: مقهى الشباب، وكان عدد املدعوين في 
حدود خمســــــة وثالثني شاباً، ولألمانة ميكن أن أعتبر ذلك اللقاء مع تلك املجموعة 
هي أفضل إجناز ترتب عن كل جتربة برنامج الســــــفراء. وخالل اللقاء قمنا أجرينا 
عصفاً ذهنياً لتحديد وصياغة رؤية شــــــبابية ملؤسسة الفكر العربي، و لقد تلخصت 
رؤيتي الشــــــخصية و مقترحي في أن تلعب مؤسسة الفكر العربي دوراً مركزياً على 
الصعيد العاملي للتأثير في اآلخر و نشــــــر الفكر و الثقافة العربية و حتســــــني صورة 
العرب في العالم، وذلك من خالل مشــــــاريع تشــــــرف عليها ويســــــوق لها ســــــفراؤها 
الشــــــباب داخل بلدانهم وخارجها، و بعد اللقاء والعودة ألوطاننا مّت إعالمنا باختيار 
19 شــــــاب من الذكور و اإلناث كأول دفعة للسفراء تعتمد من املؤسسة، مع العلم أّن 
االختيار لم يكن على أســــــاس الدول العربية الـ22، كما أن االختيار قد أســــــفر في 
بعض األحيان عن اختيار 2 من السفراء في نفس الدولة؛ كما األمر بالنسبة لتونس 
واملغرب ومصر و فلســــــطني، في حني اقتصر االختيار على شخص واحد في بعض 
الدول األخرى، وبقيــــــت بعض األقطار دون أي متثيل مثل لبنان واجلزائر،  وهو ما 
جعل البعض ينتقد ويتساءل عن كيفية االختيار للسفراء.« وأشار »املّشاط« إلى أّنه 
متت دعوة أول الســــــفراء املعتمدين في أول نسخة للبرنامج إلى ورشة عمل خاصة 
كانت تهدف إلــــــى »تعريفنا بصالحياتنا وأدوارنا وتدريبنــــــا على التواصل والتعامل 
مع اإلعالم، ولكن لم تكن الرؤية بالنســــــبة لبرنامج السفراء واضحة حتى ألصحاب 
املبادرة أنفســــــهم، كما حرصت املؤسســــــة على عدم حترك السفراء أو اإلدالء بأي 
تصاريح إعالمية أو املشــــــاركة بصفة ســــــفير في أي نشــــــاط دون العودة للمؤسسة 
التي يتوجب عليها في بعض األحيان العودة هي األخرى إلى مجلس املستشــــــارين، 
وبذلك لم يجعل للســــــفراء القدرة الفعلية على العمــــــل مبا كانوا يطمحون إليه، زاد 
على ذلك إن املؤسســــــة كانت وال تــــــزال حريصة كل احلرص على عدم اخلوض في 
املجاالت السياسة،  مما يجعل مجال التحرك والفعل يصبح منحصراً لدى الشباب، 
وبحلول موعد مؤمتر« فكر 9« مت متديد اعتمادنا إلى سنة أخرى 2011م مع متديد 
قائمة الســــــفراء لتشمل باقي الدول الغير ممثلة.« وعن ثورات الّربيع العربي، يقول 
»املّشــــــاط«: »كانت مفاجأة!« و يســــــتطرد قائاًل: »اندالع ثــــــورات الربيع العربي دون 
ســــــابق إنذار كان مفاجأة؛ وجدت املؤسسة نفســــــها خارج السرب بسقفها احملدود 
مقارنة بالزخم الثوري الذي عرفه املجتمع الشــــــبابي العربي، فســــــارعت املؤسسة 
ملواكبة احلدث، ومت وضع الثورة والربيع العربي على أجندة مؤمترها العاشــــــر، لكن 

دون استعداد كاٍف، وبســــــبب االرتباك، مّت إلغاء مشروعات استثمرنا فيها سنوات، 
وهو ما يحز في نفسي- وأصبح املنصب شرفياً ملا فيه من دالالت ال يعكسها الواقع 
احلقيقي للمنصب.« ويرى »املشاط« أّن  املبادرات الشبابية التي اعتمدوا فيها على 
أنفســــــهم أو على شــــــركاء إقليميني ودوليني كانت ذات جدوى أكبر؛ »باختصار، فإّن 
طريق التغيير والتشــــــييد لتنمية اجتماعية واقتصادية وثقافية مجهد وشاق وطويل، 
و أهم طرف فيه هو الشــــــباب،« الفتاً إلى أّنه ينبغي على الشــــــباب »أاّل يكلّوا مهما 
بــــــدت لهم األمور صعبة، و أن يبحثوا دائماً على البدائل وتكثيف التجارب في فترة 
الشــــــباب بالذات.« كما يعتبر »املشــــــاط« أّن »الّتركيز على التنمية احمللية هو مركز 

الثقل الذي ميكن للشباب من خالله دفع مسارات التنمية في أوطاننا العربية.«
املغرب

ويقول »ســــــهيل عّياض« -سفير الفكر العربي باملغرب لعام 2014 م- أّن التجربة 
فريدة من نوعها في العالم العربي الشــــــتراك الشباب في ما هو اجتماعي وثقافي 
وعلمي في إطار جتربة عمل مدني ُمنّظم على مستوى جميع الّدول العربّية، باإلضافة 
إلى امليزة التي متتعت بها مؤسسة الفكر عن غيرها – حسب عّياض- حيُث أشركت 
الشــــــباب في مراحل صنع القرار داخل املؤسســــــة من خالل اختيار بعض السفراء 
ليكونوا ضمن الهيئة االستشــــــارية أو مجلس اإلدارة. ويضيف »عّياض« قائاًل: » كما 
يدعم البرنامج الشــــــباب املبدعني في مجال الثقافة والناشطني في املجتمع املدني 
والرواد املجتمعيني؛ إذ يوفر هذا الدور فرصة التعامل مع شباب آخرين من خلفيات 
مختلفــــــة وذوي جتارب متميزة.« ويصف »عّياض« التجربة قائاًل: » التجربة كان لها 
تأثير عميق في صقل شــــــخصيتي؛ فقد مكنتني من التعرف إلى شــــــباب وشــــــابات 
متميزيــــــن في الوطــــــن العربي، ألهمني بعضهم من خــــــالل جتاربهم تطوير مهاراتي 
في مجال إدارة املشــــــروعات، وخلق التوافق، وبناء فرص للتعاون حول مشــــــروعات 
مشتركة مع بقية الشباب.« ووّجه »عّياض« رسالة للّشباب العربي، طلب منهم فيها 
االبتعاد عن الفراغ ألّنه –حســــــب تعبير عّيــــــاض- يؤّدى إلى فراغ الّنفس من اآلمال 
والطموحــــــات، وهو األخطر ضرراً على العزائــــــم والهمم،« و نصحهم باالندماج في 
العمل اجلماعي التوعوي؛ ألّنهم –الشــــــباب- »العمود الفقري الذي يشــــــكل عنصر 
احلركــــــة، واحليويــــــة في أي أّمة. وبالّشــــــباب تبنى األمم صــــــروح أمجادها، وتبقى 
صامــــــدة أمام رياح الّزمان فتبقى عزيزة بني طّيات الكتب خالدة قلبها نابض مادام 
شــــــبابها متجدد احلماس.«  ومن اجلدير بالذكر أن املؤسســــــة أعلنت عن أســــــماء 
الفائزين مبنصب ســــــفراء شــــــباب الفكر العربي للعام 2015م -في إطار أنشــــــطة 
برنامج ســــــفراء الشباب- وقد جرى اختيار 20 شــــــاب وشابة ملنصب سفراء الفكر 

العربي لعام ممثلني ملختلف الدول العربّية.

سامي عمار )مصر(: »إعداد جيل قائد للتنوير بالمنطقة 
العربية هو هدف البرنامج«

 جهاد حسان

17مايو 2015



  حمدي أحمد- نعمة الله التابعي

شــــــهد العالم مع بداية القرن احلالي العديد من التطورات املتسارعة، والتي 
غيــــــرت طبيعة الكثير مــــــن القضايا فتشــــــابكت الرؤى و تداخلت، و لم تســــــلم 
»الرياضة« من ذلك. و في ندوة بعنوان »الّرياضة و املجتمع في الّشرق األوسط« 
و التــــــي عقدتها اجلامعة األمريكّية بالقاهرة في مارس 2015م، ناقش عدد من 
اخلبراء مبختلــــــف التخصصات ضرورة التعامل مع الرياضة باعتبارها تتجاوز 
»املمارســــــة؛« بل على أّنها ترتبط بعالقات أكثــــــر تعقيداً مع العديد من عناصر 
املجتمع؛ كعالقتها »بالفســــــاد واجلرمية« و«بعالم رجال األعمال« و«السياسة،« 
كمــــــا طالبوا بضرورة التعمق في دراســــــة عالقة الرياضة »بالدين« -خاصة في 

السنوات العشر األخيرة.
وأكــــــد »جيمس دورســــــى« -الباحث بجامعة ســــــنغافورة للتكنولوجيا- وجود 
عالقــــــة بني الرياضــــــة واملجتمع ككل، وعالقة بني الرياضــــــة و«رجال األعمال« 
باعتبارها مصدراً مهماً لتحقيق األرباح التجارية، و تشــــــغيل لألندية، و مجاالً 
خصباً لالستثمار. وأضاف »دورسى« -خالل الندوة- أّن هناك عالقة أيضاً بني 
الرياضــــــة و«اجلرمية املنظمة«-في بعض الّدول- من خالل وجود »املافيا« التي 
تفــــــرض »إتاوات« على نوادي معينة وتكون ســــــبباً في بعض األحداث الرياضية 
املؤســــــفة، ُمشــــــيراً إلى عالقة الرياضة و«الفســــــاد« مدلاًل علــــــى ذلك بالنقاش 
واجلدل الكبير الذي دار في األوســــــاط العاملية حــــــول مدى حقيقة أّن حصول 

دولة قطر على حق تنظيم كأس العالم 2022م مّت من خالل دفع األموال.
وعلّق »بهجت قرنى« -أستاذ العلوم السياسية باجلامعة األمريكية بالقاهرة- 
علــــــى عالقة الّرياضة بالسياســــــة، قائاًل: »ال نســــــتطيع الفصــــــل بني الرياضة 
والسياســــــة؛ حيث أّن الرياضة هي محاولة لتوســــــيع الفضاء السياســــــي بحيث 
ال يكون قاصراً على الدولة من خالل إنشــــــاء ميدان حترير موســــــع، ولكن في 
الرياضة وليس السياسة واملظاهرات.« الفتاً إلى أّن الرياضة في بعض األحيان 
تكون »وسيلة لإلصالح السياسي« ُمشيراً إلى منوذج »جنوب أفريقيا؛« حيُث مّت 
االعتماد على النشــــــاط الّرياضي للقضــــــاء على »التفرقة العنصرية بني البيض 
والســــــود؛« من خالل ممارســــــة املجتمع الدولي الضغوط بعدم الّســــــماح لفرق 
»جنوب أفريقيا« باملشــــــاركة في البطوالت الدولّية إاّل بعد التخلّي عن »التفرقة 
العنصرية،« فتحقق عبر ذلك املســــــاواة بني املواطنني و احترام حقوق اإلنسان. 
وأّما »الوطن العربي« و منطقة »الشــــــرق األوســــــط،« فأشار »قرنى« إلى منوذج 
دولة قطر، قائاًل: »نشــــــهد حالياً حملة عامليــــــة للضغط على دولة قطر لدفعها 
ملعاملة العّمال األجانب املوجودين لديها -واملســــــئولني عن إنشــــــاء مالعب كرة 
القدم املخصصة ملباريات كأس العالم 2022م- بشكل إنساني، وعدم معاملتهم 
بأسلوب السخرة.« يُذكر أّن احلملة جاءت عقب توارد أنباء عن وفاة عدد كبير 
منهم مؤخراً. وخالل كلمته، لفت »قرنى« انتباه احلضور إلى إيجابيات الرياضة، 
مبا حتققه من مســــــاواة بني اجلنسني؛ مثل ما تقيمه بعض الّدول األوروبّية من 

مسابقات يتنافس فيها فرق نسائية لكرة القدم أمام فرق الّرجال.
وفى الســــــياق ذاته، قال »قرنى« أّن الرياضة أساسها »إعالء سلوك اإلنسان 
والغرائز اجليدة لديه والتشــــــجيع على األسلوب احلضاري،« ولكن ظهر مؤخراً 
فــــــي بعض البــــــالد األوروبية عنف كبير داخل املالعب –حســــــب وصف قرنى- 
بســــــبب روابط األلتــــــراس. و يربط »قرنــــــى« بني تلك األحــــــداث و بني ما وقع 
باملباريات احملليــــــة مبصر، والتي راح ضحيتها مئات املشــــــجعني. الفتاً إلى أّن 

بعض روابط األلتراس األوروبّية تضر باألهداف السامّية للرياضة.
وأكد أســــــتاذ العلوم السياســــــية بجامعة القاهرة أّنه البــــــد من احلديث عن 
العالقة بني الرياضة والدين، ألّن بعض الاّلعبني يتم إضرارهم بسبب اتهامهم 
باالنتمــــــاء للجماعات الدينية مثل: »اإلخوان املســــــلمني،« وأبرز مثال على ذلك 
الاّلعب »محمد أبو تريكة« - العب النادي األهلي السابق. كما أّنه مّت مالحظة 
أفعــــــال صادرة من بعض الاّلعبــــــني في عدد من الدول العربية وهى »ســــــجدة 
الشكر« التي يؤديها الاّلعبني بعد تسجيل األهداف، و«الصالة« قبل املباراة، مبا 

يعكس »الروح الدينية« لدى الشــــــباب عامة وليس االنضمام إلى جماعات دينية 
بعينهــــــا، انطالقاً من أّن الّدين جزء من الهوية العربية. وطالب بضرورة التعمق 
فــــــي دراســــــة العالقة بني الرياضــــــة والدين من خالل التعــــــرف على النصوص 

الدينية في القرآن واألحاديث النبوّية التي حتث على ممارسة الرياضة.
واســــــتطرقت »ملياء بلبل« –الباحثة في شــــــئون األجناس- إلى جتربة إحدى 
اجلمعّيــــــات احمللّية مبحافظة أســــــوان، بصعيد مصر- إجراء دراســــــة بعنوان: 
»الرياضــــــة والنوع االجتماعــــــي: بالتطبيق على الفتيــــــات املراهقات مبحافظة 
أســــــوان.« وتصف »بلبل« الّدراســــــة قائلة: »متت الدراســــــة ملعرفة ســــــبب عدم 
ممارســــــة البنات للرياضة في محافظة أسوان. واختارت اجلمعية أربعة مراكز 
بقرى أسوان؛ حيُث قامت بسؤال املبحوثات: ما الرياضة التي تقمن مبمارستها؟ 
وملاذا ال تذهنب إلى مراكز الشباب ملمارسة الرياضة؟ وعدد آخر من الرياضة، 
وغلبــــــت على اإلجابات اإلشــــــارة إلى عدم موافقة األهل لذهــــــاب الفتيات إلى 
األندية ملمارســــــة الرياضة، باعتباره أهم أسباب امتناعهن عن اخلروج ملمارسة 
الرياضــــــة. وجــــــاء في املرتبة الّثانية، ســــــبب بُعد املســــــافة بني القــــــرى ومراكز 
الشــــــباب، وعدم توافر وســــــائل مواصالت لنقل الفتيات. باإلضافة إلى رفض 
الذكــــــور مشــــــاركة الفتيات في اللعــــــب باملراكز الرياضية، رغم توافر مســــــاحة 
مخصصة لهّن.« وتابعت »بلبل« قائلة: »في إطار النتائج، حاولت اجلمعية تغيير 
املفاهيم اخلاطئة لدى أهالي القرى؛ فقامت بتنظيم العديد من حمالت التوعية 
عبر وســــــائل اإلعالم وقنوات االتصال احمللية.« و عن أثر احلملة، ذكرت »بلبل« 
أّن العديــــــد من الفتيات بدأن في ممارســــــة الرياضة باملراكز الرياضية القريبة 
من قراهّن، و قامت املراكز الرياضية بتوفير مشــــــرفات ومدربات من النســــــاء، 
و توســــــعة املساحات املخصصة للفتيات بإضافة مالعب جديدة، كما مّت إجراء 
توسعة باملراكز؛ فشملت إنشاء مكتبة، ومعامل كمبيوتر، وندوات توعية دورية.« 
إاّل أّن »بلبــــــل« أكــــــدت على أّن الكثير من اجلهود مازالــــــت مطلوبة لتغيير ثقافة 

مجتمعات الصعيد بشأن املرأة و مشاركتها الرياضّية.
وشاركت »مونيا ليتشب« -أســــــتاذ التربية البدنية والرياضية باملعهد العالي 
بتونــــــس- خالل الندوة بإلقاء الضوء على »جتربة نســــــائّية رياضّية متميزة في 
تونــــــس، حتديداً بلعبة كــــــرة القدم.« ووصفت »ليتشــــــب« التجربة قائلة: »يوجد 
بتونــــــس العديد من الفرق النســــــائية لكرة القدم التي مُتارس الرياضة بشــــــكل 
مميــــــز، رغم صعوبــــــة األوضاع؛ ففي هــــــذه النوادي تكون الســــــيدات مطالبات 
بالتّشــــــّبه بالرجال في كل شــــــيء، وأن يفعلن مثلما يفعــــــل الرجال متاماً بالفرق 
ــــــة و لياقة بدنّية عالية  الرياضيــــــة، ويُفرض على النســــــاء امتالك عضالت قوّي
حّتى يتمّكن من ممارســــــة كرة القدم، ورغم ذلك فقد تخطت العديد من الفرق 

النسائّية بتونس كافة العقبات و حققن جناحات باهرة.«

ندوة بالجامعة األمريكية بالقاهرة تُناقش عالقة 
»الرياضة« »بالمجتمع« في الشرق األوسط

تشابكت مع »السياسة« و»الفساد« و»الدين« و»النوع االجتماعي«
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فى أعقاب الربيع العربى التى مثل الشباب صفوفها األمامية وبعد سنوات من 
التضييق على حرية الصحافة والتعبير، أصبح لدى الشــــــباب مســــــاحة من احلرية 
للتعبير عن آرائهم و نقدهم للســــــلطة، ال ســــــيما أّنهم بحثوا عن فضاءات إعالمية 
جديــــــدة لتكون أكثر تعبيراً عــــــن واقعهم وهمومهم وطموحاتهــــــم وآمالهم ، وكانت 
املنصــــــات » اليوتيوبيــــــة » هى األكثــــــر رواجاً ، حيث الحظنا  تزايــــــد عدد البرامج 
الساخرة والناقدة التى تعتمد أسلوًبا هزلياً وكوميدياً على اليوتيوب ، ويتم التطرق 
في هذه البرامج للشأن الوطني ومتابعة مستجدات األحداث بطريقة هزلية تسخر 
مــــــن مواقف ممثلي احلكومــــــة، على الرغم من تأكيد الكثيريــــــن في الدول العربية 
، باعتبــــــار إن هــــــذه البرامج تعبر عن مدى االنفتاح واتســــــاع رقعــــــة حرية التعبير، 
فإن آخريــــــن يرون أنها » تتجاوز اخلطوط احلمراء،« وأن ما تقدمه ال يعدو كونه » 
إسفافاً و إفيهات خارجة من باب الفكاهة.« وفى التقرير التالي، نستعرض مناذج 

من برامج »السخرّية السياسّية« العربية.
اخلليج

استطاعت العدوى أن تنتقل إلى السعودية وبالد اخلليج العربى وبشكل مختلف 
حيث شهد مارس 2011م انطالق برنامج »ايش اللى« الذى يقدمه الشاب السعودى 
»بــــــدر صالح« ، وقد جنح صالــــــح بخفة ظله ولهجته احلجازية وشــــــعره األبيض ، 
فبعد فترة من بدأ برنامجه فى شهرة واسعة وتصدر قنوات موقع »يوتيوب« خالل 
حلقاتــــــه األولى، يقول »صالح«: » أنا أعشــــــق الــ ســــــتاند أب كوميدى منذ صغرى 
وحني كبرت فكرت فى تقدمي شئ مختلف، ومن هنا بدأت البرنامج بصيغة بسيطة 
جداً ، فاخترت أن يتناول برنامجى مقاطع فيديو منشــــــورة في اليوتيوب ، وبدأت 
االشتغال بالنقد والسخرية عليها،« مشيراً إلى أن فكرة البرنامج جاءت من شركة 
»يــــــو تيرن« لإلنتاج التي عرضــــــت عليه الفكرة بالتعليق الســــــاخر على فيديوهات 

مختلفة علــــــى »يوتيوب.« ويضيف صالح ، أنه يهــــــدف إلى االنتقاد بطريقة 
ممتعــــــة وكوميدية وليس بطريقة مملة وتقليدية، لكي تترســــــخ التعليقات 
فــــــي أذهان املشــــــاهدين، مضيفاً أنه عند  كتابته حملتــــــوى احللقة فإنه 
يحرص على عدم إيذاء مشــــــاعر اجلميع في تعليقه، وأال يكون منافياً 
للدين اإلســــــالمي والعــــــادات والتقاليد، بل يلجأ إلــــــى التعليق بطريقة 
طريفة برســــــالة، مســــــتدركاً »وليس من شــــــيم البرنامج معاداة النظام 
احلاكم،« و على هذا املنوال تتلمس برامج شــــــبيهة خطاها ســــــواء على 
موقــــــع اليوتيوب أو على بعض احملطــــــات التلفزيونية ، لعل أبرزها على 

ســــــبيل املثال : »فِلّمها« و«على الطاير« و«التاسعة إال ربع«  و«ملعوب 
علينا« و »صاحى.«

العراق
بعد النجاح الساحق لبرنامج »البرنامج« لـ »باسم يوسف« 
فــــــى مصر وبالتزامن معه ، حاول اإلعالمي العراقي أحمد 
البشير استنساخ برنامج باســــــم يوسف في مادة سـياسية 
ساخرة باسم » البشير شو« ، بدأ البشير مراساًل ميدانياً 
فــــــي العراق ، ومن ثم معداً لألفالم الوثائقية ومحاوراً في 
برامج سياسية ، حتى عام 2011 عندما بدأ تقدمي برامج 
الكوميديا السياســــــية ، وبالرغم من هذا بات واضحاً أن 
البرنامج يرزح حتت لعنة باسم يوسف ، بل إنه يعيد إنتاج 
تقنياته وأدواته في الســــــخرية السياسية في شكل نصي 
، مع ذلك جنح البرنامج العراقي في اســــــتقطاب جمهور 
واســــــع ، ففي قناة »يوتيوب« ثمــــــة مايزيد على 70 ألف 
مشترك مع احللقة 15 من البرنامج ، وفي » فيسبوك » 

و« تويتر« ثمة نحو 129 ألف متابع.
و وفقاً للمحلل »على ســــــراى« فإن املشهد السياسي 
العراقي يضج مبــــــواد وأحداث كانت تنتظر من ينقدها 
أو »يســــــخر« منها ، ولكن كان كثيرون يخشون االقتراب 
من هذا امليدان ، خوفاً من االســــــتهداف ، ورمبا ساعدت 

إقامة أحمد البشــــــير في عاصمة عربية أن يقدم هذا املشــــــروع ، كما اســــــتهدف 
»البشــــــير شو« في حلقاته املاضية شخصيات سياســــــية، وقدم نقداً الذعاً ألدائها 
وتصريحاتها ، في مناخ سياسي متشابك ومعقد ، ينتظر فيه العراقيون أن يسمعوا 

صــوتاً يفرغ غضبهم على أداء نخبهم.
لبنان 

رمبا حاالت التشــــــنج واالحتقان السياسي املتواصلة بني الفرقاء السياسني 
فــــــي لبنان ألقت بظاللها على املشــــــهد ليزخــــــر اإلعالم اللبنانــــــي بالعديد من 
البرامج الســــــاخرة على الصعيد االجتماعي واحلياة اليومية للمواطن ، فجاءت 
البرامج السياسية الســــــاخرة لتقدم منوذجاً آخر للخطاب السياسّي خصوصاً 
في ظل األحداث الراهنة وعلى رأســــــها امللف الســــــوري الذي انقســــــم الشارع 
اللبناني بانقسام شارعه السياسّي ما بني فرقاء قوى 14 آذار املعارضة للنظام 
الســــــوري وقوى 8 آذار املؤيدة للنظام. ويقول » ســــــالم الزعتري » مقدم برنامج 
» شــــــي أن أن » املقرب من قوى الثامن من آذار أن برنامجه يهدف إلى التأثير 
اإليجابي على الناخب اللبناني عامة والشباب خاصة ، مؤكداً أن البرنامج على 
مســــــافة واحدة من اجلميع؛ ينتقد من يخطئ ويشــــــيد مبــــــن ينجح، كما يعرض 
الزعتــــــري في بداية كل حلقة من برنامجه عبــــــارة. ويعبر الزعتري ، أن العالم 
العربي متعطش اليوم ملثل هذه البرامج ، مشــــــيراً إلــــــى أن العديد من القنوات 
الفضائية العربية مســــــتعدة لعرض هذه البرامج ولكن ضمن ضوابط قد تفشل 
إيصال الرســــــالة بالشكل املطلوب والسلس، كعدم السماح بأي إيحاءات جنسية 

أو توجيه انتقادات لرجال الدين والدولة واملسؤولني.
فى حني يرى ندمي قطيش ، مقدم برنامج DNA قطيش الذي يحظى بشعبية 
كبيرة خصوصاً في الدوائر الســــــورية املعارضة للنظام أنه ال يتبع سياسية الفبركة 
اإلعالميــــــة ، بل يعرض ما عند خصومه السياســــــيني ويبــــــرز التناقض والهفوات 
واملغالطــــــات التي تتضمنها مواقفهــــــم وخطاباتهم إلدانتهم من أفواههم. ويشــــــير 
قطيــــــش، أّن أي برنامج في لبنان لن يســــــتطيع تغييــــــر قناعات أصحاب 
الفكر املقاوم ، مشيراً إلى أن فكرة إعطاء برنامجه بعداً عربياً أوسع 
مســــــتبعدة ألن مثل هذه البرامج ليس لها مكان في الكثير من الدول 
العربية كســــــوريا والسعودية ، رمبا بسبب عدم وجود مساحة كافية 
مــــــن احلريات ، وأكد على أن التهديدات ال تكاد تنقطع ضده وضد 
البرنامج ، معتبراً أن السبب في ذلك هو أن األختالف بالرأي عند 

بعض اللبنانيني ال يحرك عقولهم بل يثير غرائزهم.
تونس

وفى مهد شرارة الربيع العربى فى تونس يقول »على بن أحمد« 
، الناشــــــط احلقوقى بأنه كان يتابع عدداً كبيراً من البرامج 
الســــــاخرة والتى كانت تعرض دمي جتسد شخصيات 
سياســــــية في تونــــــس مثل برنامــــــج » اللوجيك » 
السياسي الذي كان يعرض علي أحدي القنوات 
التونســــــية بسبب ضغط من احلكومة التونسية 
علي القناة ، مشيراً إلى أن الدولة دائماً لديها 
قوانني جاهزة وعبــــــارات مطاطه مثل »عدم 
احتــــــرام هيبــــــة الدولة و الســــــلطة ، وهو ما 
يؤســــــس لفوضى عــــــدم احتــــــرام القوانني 

والقرارات احلكومية.«
ويقــــــول »منصــــــف العبــــــد« -اخلبيــــــر 
اإلعالمى التونســــــى- أن املشــــــكلة ليست 
في البرامج الساخرة ولكن في تقبلنا لها 
وفي رأي كل فرد حيالها، مضيفاً إلى أنه 
بالرغم من أن السلطة التونسية ضاقت 
ذرعاً ولــــــم تتحمل برنامــــــج » اللوجيك » 
وصــــــدر قــــــرار بتوقفه عــــــام 2012م ، إال أن 
الثورة التونسية لم تقم إال لتعطينا مساحة أكبر 

حلرية الرأى والتعبير.

برامج السخرية السياسية العربية..
بين تضييق الحكومات ودعم الجماهير

»إيش اللى« الخليجى و»البشير شو« العراقى و»DNA« اللبنانى  و»اللوجيك« التونسى
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  ربـــاب حمـــدي - أحمد عبد الســـالم- مروة 
اجلندي- هند عبد املنجى

تونس.. الّشرارة األولى
يوجد بتونس مكانني رئيســــــني يرمزان إلى انتصار 
إرادة الشعب على تعّسف السلطة، هما: شارع احلبيب 
بورقيبــــــة ، و ســــــاحة القصبــــــة. أّما شــــــارع »احلبيب 
بورقيبة« فهو الشــــــارع الرئيســــــي للعاصمة، وقد كان 
يســــــّمى قبل االستقالل شارع »جول فيري.« ومن أهم 
معامله متثال »ابن خلدون« والساعة الكبيرة التي كانت 
تُعرف بـ »ســــــاعة الّســــــابع من نوفمبر.« شهد الّشارع 
مظاهرة كبرى بالّرابع عشر من ديسمبر 2010م أمام 
مبنى وزارة الداخلية إحتجاجاً على الّظلم الواقع على 
كّل »بو عزيزى« بتونــــــس، وهي املظاهرة التي فّر على 

إثرها الرئيس األسبق »بن علّي.«
أّما ســــــاحة القصبة )قصبة احلكم(، فهي تقع في 
املدينــــــة العتيقة حيثما يوجد مبنى رئاســــــة احلكومة، 
و كانــــــت مركزاً للحكم منذ العهد احلفصي. شــــــهدت 
الّســــــاحة اعتصامــــــني متتاليــــــني )القصبــــــة والقصبة 
الّثانية( اســــــتقال على إثرهما محمد راشد الغنوشي، 

آخر وزراء عهد »بن علي« حينها.
ولعّل احلكومات املتعاقبة استشــــــعرت ذلك فقامت 
بتطويــــــق املنطقتني بالســــــياج احلديدي و األســــــالك 
الّشــــــائكة، خاّصة فــــــى محيــــــط وزارة الّداخلية وأمام 

قصر احلكومة/ حتسباً ألي جتّمعات جماهيرّية.
ويذكر حمزة عمــــــر - رئيس جمعية تونس الفتاة- 
أّن شــــــارع احلبيب بورقيبة و ساحة القصبة هما أكثر 
األماكن التي اكتســــــبت رمزية بتونــــــس؛ فهذه األماكن 
معالم الشرارة التي انطلقت ذات يوم ُمنادية بـ »شغل، 
ــــــة.« ويــــــرى أّن إمكانّية حتولهما  ــــــة، كرامة وطنّي حرّي
ملزارات ســــــياحّية يتوّقف على حتقــــــق أهداف الّثورة، 
ــــــه – على حــــــد قول عمــــــر- »لن يــــــزور الّناس ما  ألّن

يذّكرهم باآلمال التي لم تتحقق.«
و قالــــــت جهاد صــــــالح -ناشــــــطة تونســــــية- »إّن 
الشــــــباب الــــــذي قــــــام بالثــــــورة و كان فــــــي الصفوف 
األولى لم يحظ بدور القيــــــادة و خاصة علي الصعيد 
السياسي؛ فالوجوه املتحكمة باملشهد السياسي وجوه 
طغى الشــــــيب عليها، و استفردت بكل مكونات املشهد 
السياسي و حتي الظهور اإلعالمى، مع العلم إن كافة 
األحزاب خصصت نسبة معينة ملشاركة الشباب، لكن 
ضمن أدوار و مراكز هامشــــــيه ال مراكز أساسية.« إاّل 
أّن صالح ترى أّنه بالرغم من هذا »الِهَرْم الّسياسي« – 
على حد تعبيرها- فإنَّ الّشباب التونسى من اجلنسني 
»لم يستســــــلم.. ومــــــازال حاضراً و بقــــــّوة مدافعاً عن 
حقوقه.« و قالت صالح أّنها مؤمنة بأّن الّثورة مازالت 
فى ســــــنواتها األولى و أّن الشباب التونسى »سيحظى 

مبكانة بعد اكتسابه اخلبرة مبرور الوقت.«
مصر..25 يناير

اندلعت الّثورة املصرّية في اخلامس و العشرين من 
يناير و بنهاية اليوم شــــــهدت عّدة محافظات جتّمعات 

جماهيرّية بأكبر ميادينهــــــا. وال يزال الفضل يُرد إلى 
»عّمال احمللّة« و »ميدان األربعني« بالسويس، و كذلك 
الّدعم الذي قّدمه متظاهــــــروا ميدان القائد إبراهيم 
باإلســــــكندرية، و مياديــــــن عّدة بالدقهلّية والشــــــرقّية 
وغيرهم من احملافظــــــات املصرّية. لكن، يظّل »ميدان 
ــــــة القاهرة- الرمز  التحرير« بقلــــــب العاصمة املصرّي
ــــــورة. و قد  الروحــــــّي - قبل أن يكــــــون اإلعالمي- للّث
سعى العديد من املواطنني للتواجد بامليدان، و ظهرت 
بامليدان – خالل اعتصام الثمانية عشــــــر يوماً- خيام 
عّدة حتمل أســــــماء محافظات التي أتى منها املقيمني 

بها. فقد كان امليدان أشبه بنقطة ارتكاز الّثورة. 
وميدان التحرير هــــــو أكبر ميادين مدينة القاهرة، 
ســــــمي في بداية نشأته مبيدان اإلســــــماعيلية، نسبة 
للخديوي إســــــماعيل، ثم تغير إلى »ميــــــدان التحرير« 
نســــــبة إلى التحرر من االســــــتعمار في ثــــــورة 1919م، 
وأصبح االســــــم رسمًيا في ثورة 23 يوليو عام 1952م. 
مت تخطيطه في عهد اخلديوي إسماعيل علي أن يكون 
صورة طبق األصل من ميدان »الشانزلزيه« الذي يبدأ 
بقوس النصر في العاصمة الفرنســــــية باريس. شــــــهد 
العديد من التظاهرات والتجمعات الطالبية والعمالية 
والشــــــبابية علي مدار تاريخه وكان من أشــــــهرها فى 
التاريخ احلديث مظاهرات الطلبة عام 1972م املطالبة 

بتحرير التراب الوطني من االحتالل اإلسرائيلي. 
يُذكــــــر أّن اســــــم ميــــــدان التحرير تكــــــرر فى بعض 
العواصم واملدن العربية؛ فهناك ميدان حترير القاهرة 
وميدان حترير في صنعاء عاصمة اليمن )الذي شهد 
– للمفارقة- اعتصام مؤيدي الّنظام اليمنى فى بداية 
ثورة التغيير باليمن 2011م( وساحة التحرير في قلب 
بغداد بالعراق. وجتلت شهرة امليدان عاملياً مبصر فى 
اخلامس والعشــــــرين من يناير 2011 م قام املصريني 
بثورتهم التــــــي أطاحت بنظام مبــــــارك ليصبح بعدها 
رمــــــزاً ومركزاً للثورة املصرية الســــــلمية، يحرص على 

زيارته السائحون.
 ويــــــري هاني ســــــليمان – باحث باملركــــــز العربي 
للبحوث والدراسات، وأحد من شاركوا بثورة اخلامس 

و العشــــــرين مــــــن يناير- أّن ما مييز امليــــــدان في أيام 
الثورة هو توحد الّشــــــباب في نسيج واحد و حتت راية 
ــــــات واأليديولوجيات  واحــــــدة، قبل أن تفرقهم العصبّي
واالنشــــــقاقات. وأضاف ســــــليمان أّن امليدان »أيقونة 
الثــــــورة ورمزها.« وأّنه إذا مّت منــــــع التجمهر به ، »فإّن 
الثــــــورة بالعقول وليســــــت في أماكن.« وقال ســــــليمان 
ــــــه من املتوّقــــــع أن متنع احلكومــــــة احلالية التجمهر  أّن

بامليدان.
ويعلّق أحمد البقرى -ناشــــــط مصرى- أّن الشباب 
كان لهم دور كبير في انتفاضة الربيع العربي ولكن »فى 
البداية، ونظراً لقلّة اخلبرة وعدم وجود كوادر شبابية 
تســــــتطيع أن توجد لنفســــــها مكاناً وسط الصراعات 
احلزبيــــــة، أّدي ذلــــــك إلي عدم متكني الشــــــباب، مّما 
أحبط الكثيرين.« لكن البقرى يرى أّن »الّشــــــباب قّدم 
تضحيات خالل الّســــــنوات املاضية منذ بدء الثورات، 
ومازال الّشــــــباب يحاول مواجهة الّثورات املضادة التى 

تهدف إليقاف قاطرة التنمية التى يقودها الشباب.«
اليمن..تغيير خرج عن الّسيطرة

ميدان التغيير بالعاصمة اليمنّية صنعاء حتول من 
ساحة أو ســــــوق شــــــعبية إلى مركز لتظاهرات شباب 
التغيير فــــــى اليمن الذين أقاموا فيــــــه اخليام وجعلوا 
لكّل خيمة مســــــّماً يعّبر عــــــن املنطقة التى تنتمى إليها 
مجموعات الشباب. أطلق احملتجون املعارضون لنظام 
الرئيس علي عبد الله صالح هذا االسم على الساحة 
املقابلــــــة لبوابــــــة جامعــــــة صنعاء أمام مجســــــم متثال 
احلكمــــــة اليمنية، التــــــى اتخذوها مكانــــــاً لالعتصام 
والنطالق املظاهرات التى اندلعت فى احلادى عشــــــر 
من فبرايــــــر 2011م. اتخذ  احملتجون هذه الســــــاحة 
مقــــــراً العتصامهم بعــــــد قيام أنصــــــار الرئيس صالح 
باالعتصام في ميدان التحرير بصنعاء، ملنع احملتجني 
مــــــن اللّجوء إليه تيمناً بالثورة املصرية وبرمزية ميدان 

التحرير بالقاهرة.
وأشــــــار مروان املغلس –مواطن مينى- أّن ســــــاحة 
التغييــــــر في مدينــــــة صنعاء هي النقطــــــة التي انطلق 
منهــــــا طالب جامعة صنعاء و نــــــادوا بالتغيير منذ أول 

األنظمة الحاكمة أغلقت مجال التظاهر 
السلمي و لم توفِ بالتمكين
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يوم، و هي ســــــاحة مجاورة جلامعة صنعاء من جهة، و 
مجاورة للفرقة األولى مدرع العسكرية، حيث شهدت 
هذه الســــــاحة انضمام كبار قادة اجليش املنشــــــقني و 
على رأســــــهم »علي محســــــن األحمر،« و انضمام كبار 
مشــــــايخ اليمن كـ »الشيخ صادق بن عبدالله بن حسني 
األحمر،« وذلك بعدما شهدت الساحة مجزرة »جمعة 
الكرامة« والتي راح ضحيتها أكثر من خمســــــني شهيد 

من خيرة أبناء اليمن.
 كذلك اشــــــتهر بالّثورة اليمنّية ســــــاحة احلرية في 
تعز. واســــــم »احلرية« أطلقه شــــــبان اليمن على شارع 
صافر، لتخليد اســــــم احلرية لهذا املكان. ومدينة تعز 
تعتبر العاصمة الثقافية لليمن وهي مدينة ذات كثافة 
ســــــكانية عالية و كادت تكــــــون مدينة محايدة و خالية 
مــــــن الســــــالح حّتى عــــــام م2011؛ و لكّنهــــــا رغم ذلك 
مازالت أقل املدن حماًل تســــــليحاً، وأبنائها مســــــلّحون 
بالعلم؛ فالغالبّية من حملة الّشــــــهادات العليا، و البقّية 
مــــــن أصحاب األعمــــــال احلرفية واملهنيــــــة. ومع قيام 
ــــــورة أصبح ميدان احلرية مكتظاً بخيام املعتصمني  الّث
وغــــــدا املكان املفّضــــــل لترديد النكات الســــــاخرة عن 
النظام وسوقاً رائجة للباعة املتجولني الذين يعرضون 

بضاعتهم ومستلزمات البقاء في امليدان.
ويذكــــــر مروان -مهنــــــدس اتصاالت مينــــــى- أّنه 
كان ضمن املتظاهرين في ســــــاحة التغيير بالعاصمة 
صنعاء، وشــــــارك في اغلــــــب املســــــيرات التي كانت 
تنطلــــــق حينها من جــــــوار جامعة صنعــــــاء، بل و في 
»جمعــــــة الكرامة« كان ضمن املصلني في مكان قريب 
جداً من املجزرة التي وقعت، و لكّنه غادر قبل دقائق 
قليلة من وقوعها. ويري مروان أّن الّساحتني –ساحة 
التغيير و احلرّية- لهما رمزّية لدى الّشــــــباب اليمنى، 
و أّن الّتواجد بالقرب منهما أو فيهما يصاحبه دائماً 
الّترحم على أرواح الّشهداء ممن سالت دمائهم على 
هذى األرض. وقد عادت الساحتني حلالتهما الّطبيعّية 
قبــــــل ثورة التغيير 2011م، حيُث مّت إزالة املخّيمات و 
املتاريــــــس و التحصينات التــــــي كان املتظاهرون قد 
أقاموها، و كذلك مّت منع اإلعتصامات. و يرى مروان 
ــــــه لن يفّكر أحد في إعــــــادة الّتجربة مّرة أخرى إاّل  أّن
في حالة أن يأتي جياًل جديداً لْم يشهد  املعاناة التي 

شهدها اجليل احلالي.
ويشــــــير محمود الطاهر -ناشــــــط مينــــــى- أّنه لم 
يعد للّشــــــباب أي دور بعــــــد أن أّدى مهمته بنجاح فيما 
أصبحت تســــــمى الصحوة العربية الثالثة ) بداية من 
العثمانيــــــة ثم األنظمــــــة الديكتاتورية وأخيــــــراً التيار 
اإلســــــالمي الذي أقصى اجلميع(، فالّتيار اإلسالمي- 
على حد قول الّطاهر- وفى مقدمته جماعة اإلخوان 
»خــــــذل اآلمال والطموحات التي تنامت عقب الثورات 
العربيــــــة.« و يجــــــد الّطاهر في إخفاق تّيار اإلســــــالم 
السياسي جانباً إيجابّياً، فقد أضحى املواطن اليمنى، 
بل العربي – حســــــب تعبير الّطاهر- »ال يطلق أحكاماً 
بناءاً على أيديولوجّيات، بل وفقاً لإلجنازات املتحققة 
على أرض الواقع في إيجاد حل ملموس للمشــــــكالت 
االجتماعيــــــة و االقتصادية، ولم يعد الّشــــــباب اليمنى 
يؤمن بالّشــــــعارات.« وعلى جانٍب آخــــــر، يرى الّطاهر 
أّن اآلثار الّســــــلبّية ملا حدث من تعقيدات للموقف أّدى 
بغالبية الّشــــــباب العربي إلــــــى التراجع في أخالقياته 
ومســــــتوياته الثقافيــــــة والعلميــــــة، وأصبــــــح مغيباً عن 
األحداث اجلاريــــــة حوله.« و يشــــــير الّطاهر إلى فئة 
من الّشباب الذي شــــــارك بالّثورات و أصابه ما أطلق 
الّطاهر عليــــــه »جنون العظمة،« و عــــــن ذلك يقول: » 
هذا الشــــــباب وجــــــد أّنه قادراً على قلــــــب كّل املوازين 

واســــــتبدال األنظمة في أي وقــــــت، لكّن هؤالء جانبهم 
الصواب في تقديراتهم، وأصبح دورهم هامشى.«

ليبيا..احلرب قائمة
ساحة احلرية في بنغازي، و التي بدأ فيها اعتصام 
مناوئ حلكم »معّمر القّذافي« أثناء ثورة »17 فبراير،« 
حيــــــث اعتصمــــــت اجلماهير بأعداد غفيــــــرة لتحقيق 
مطالبهــــــم في إنهاء حكم القذافي املمتد ل42 ســــــنة، 
وإنشــــــاء دولة دميقراطيــــــة في ليبيا. كانت الســــــاحة 
-الواقعة قبالــــــة كورنيش املدينة على ســــــاحل البحر 
املتوســــــط - تعرف باسم ســــــاحة أو ميدان »احملكمة« 
ولكن بعد الثورة عرفت باســــــم ساحة احلرية وأحياناً 

ساحة التحرير.
ويقــــــول محمد عمــــــار - مهندس مســــــاحة وعضو 
في منظمة الســــــالم اللّيبّية- أّن ساحة احلرية »مكان 
مقــــــدس و يحمــــــل ذكريــــــات احللم بوطــــــن حر..وطن 
بعيداً عن حكم الفــــــرد الواحد..بعيداً عن الديكتاتور 
املجنون« و يضيف عّمار »وال أحد يســــــتطيع نســــــيان 
أرواح التــــــي وقفت أمام الظلم في أوج قوته ولم حتمل 
معها وال رصاصة وال أي وســــــيلة لتدافع عن نفســــــها 
فكان ســــــالحها هــــــو كلمة احلق.« وعّمــــــا وصلت إليه 
األوضاع اآلن، يذكر يصف عّمار املوقف قائاًل: »ورغم 
ما تركته هذه الســــــاحة في أذهان وقلوب أهالي ليبيا 
إاّل أّنها أصابها دمار كامل، والطرف املسيطر عليها ال 
يواجه من يختلف معه في الرأي إاّل بالرصاص؛ حيث 

أصبحت ساحة قتال و احلرب قائمة.«
ويصف ســــــيد البالوى -ناشــــــط ليبيــــــى- الّتجربة 
قائاًل: » ّن الربيع العربى الذى قام بها الشباب عندما 
أدرك أهمية التغيير وانتفض متحدياً لفساد األنظمة 
املستبدة - والذى رغم تدهور أنظمة الرعاية والتعليم 
والثقافة أســــــتطاع أن يثقف نفســــــه ويحصــــــل العلوم 
ويبدع في حتدى معوقات الواقع v، وأبهر العالم أجمع 
مبســــــتواه في الوعى واملعرفة والــــــذكاء الفطري الذى 
تفوق على مكر الفاسدين ورصاص القناصني – إمنا 
هو أكبر معجزة فى التاريخ املعاصر، ولكن سرعان ما 
جتمعت ذيول الفساد بالداخل واخلارج ومتت املؤامرة 
الكبرى مــــــن تاجرين، األول تاجر دين ال يفقه شــــــيء 
والثانى تاجر وطنية كاذب ومدعى، ووقع الشباب »بني 
شقي الّرحا« وضاع احللم وأصبح مجرد تاريخ والسبب 
في ذلك له بعــــــد تاريخى أن التغيير البد أن يكون من 
أسفل القاعدة والبد أن يأخذ وقته حتى يثبت قواعده 
فى املجتمع وهذه ســــــن الله فى الكون ال شــــــيء يأتى 
ســــــريعاً إال ذهب سريعاً.« واســــــتطرد البالوى قائاًل: 
»لقد تعجلنا التغيير.« أما بشــــــأن متكني الّشباب، يرى 
البالوى أّن »لن يستطيع  أى نظام متكني الشباب حتى 
يحقق الشباب التغيير املجتمعي بالنشاط اإلجتماعى 

والتوعية الفكرية بعمل مؤسسي وفردي.«

 ميدان التحرير

 ميدان اللؤلؤ البحرين
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سوريا..ُلعبة املوت
»الغوطــــــة« بريف دمشــــــق هي ســــــهول ممتدة من 
البساتني وأشجار الفاكهة حتيط مبدينة دمشق ببساط 
أخضر من الشرق والغرب واجلنوب، وتعد من أخصب 
بقاع األرض، وهي كثيرة املياه نضرة األشجار وتنقسم 
الغوطة إلى قســــــمني متصلني هما الغوطة الشــــــرقية 
والغوطة الغربية. ويوجد في الغوطة الكثير من اآلثار 
القدميــــــة التي تعود إلى عصور قدميــــــة متعددة منها 
خمســــــة عشر ديراً تاريخياً أثرياً ومجموعة من التالل 
واملواقع األثرية كـ »تّل الصاحلية« الذي يضم آثاراً من 
العصــــــر احلجري القدمي و«تّل أســــــود« الذي يقع إلى 
الشرق ويحوي آثاراً تعود إلى العصر احلجري الوسيط 
والقدمي بجانب »تّل املرج« الذي يقع في منطقة حوش 
الريحانة و«تل أبو سودة« بالقرب من املرج وآثار كثيرة 
في جسرين وعني ترماو وحران العواميد وبلدة حمورة 

التي تعرف اآلن بحمورية.
وقــــــد شــــــهدت ســــــهول الغوطة وخاصــــــة باملنطقة 
الشــــــرقية مداهمات بني اجليش احلــــــر وقوات نظام 
الرئيس بشــــــار األســــــد اســــــتهدفت الثّوار املوجودين 

باملنطقة والقضاء علي حركة املقاومة.
كذلك، اشتهر »حي امليدان املجاهد« بجنوب مدينة 
دمشق بسوريا. و ُســــــّمي بهذا االسم تخليداً ملا شهده 
من  واجه امليدان عدة ضربات ســــــواء من االســــــتعمار 
أو أنظمــــــة احلكم ولكنه ظل صامداً وكأنه يعلن للعالم 
ــــــه أّنه »قلــــــب ســــــوريا« وإذا ضاع ضاعــــــت مالمح  كلّ
ســــــوريا. فصمد أمام قصف االســــــتعمار الفرنســــــي، 
أثناء مواجهة الثورة الســــــورية الكبرى في عشرينيات 
من القرن املاضي. ويضم احلي عدة مزارات تاريخية 
متثل جزءاً كبيراً من التراث الســــــوري أشهرها جامع 
احلســــــن، جامع الدقاق، جامع زيــــــن العابدين، جامع 
منجك، جامع املاجد مســــــجد مــــــازي، جامع املنصور، 
مسجد الشــــــيخ محمد األشمر. وفى الّتاريخ احلديث 
يتجلّي الــــــدور التاريخي والصمودي للحي وأهله جتاه 
قصف الثورة السورية الكبري في 2011م؛ فشهد عدة 

ذكريات منها ما هو مؤلم، ومنها ما يبّشر باألمل.

و يروى دلير يوسف – شاب سورى- واقعة حدثت 
له باملنطقة الشــــــرقّية، وُحفرت بذاكرته، فيقول: »في 
شــــــتاء 2013م أثناء عودتي مع أصدقائي إلى مسكننا 
مبنطقة »عني ترما،« كان اجلو شديد البرودة والظالم 
دامــــــس، و الكهربــــــاء مقطوعة عن املنطقــــــة. اجتزنا 
حاجزاً للجيش احلــــــر، طلبت أن نعود إليهم ونعطيهم 
بعض الفســــــتق فهم يقفــــــون بهذا املكان طــــــوال اللّيل 
حلمايــــــة املنطقة مــــــن أي اجتياح محتمــــــل من جيش 
النظــــــام، أثناء وقوفنا هناك َضرب صاروخ منطلق من 
مناطق النظام اجلســــــر الذي كّنا سنجتازه لو لم نقف 
لدى احلاجز... لقد جنونا من املوت بســــــبب »كمشــــــة 

فستق«! يا لها من لعبة جميلة هي »لعبة املوت.«
وعن متكني الّشــــــباب، يقول مالك قيسون -ناشط 
سورى- أّن متكني الشباب كقضّية حتتاج إلى فترة زمنّية 
لتتحقق، كما أّنها عملّية تدريجّية، و تختف فى اآليات 
التنفيــــــذ من دولة عربّية إلى أخرى، حســــــب األوضاع 
السياســــــّية. ويوّضح قيسون قائاًل: »القضية السورية 
األكثر صعوبة،« لكّنه يوّد لو أّن هناك مساندة للشباب 
ودعمهم واكسابهم اخلبرات واستغالل طاقاتهم- على 
حسب تعبيره. ويؤّكد قيسون أّنه بالنسبة للحكومات، 
فإّنهــــــا بالعالم العربى تُســــــاند متكني الّشــــــباب ما لْم 
يتنافــــــى مع مصاحلها.« و الّشــــــباب العربى الذى قاد 
الّثورات على حد وصف قيســــــون »شــــــباب عنده وعى 
وذو مشروع سياسى حقيقى وفّعال، و يأملون أن يكون 
لهم كيانهم اخلاص.« و يرى قيســــــون أّنه على صعيد 

سوريا فهذا شىء صعب أْن يُقابل باإليجاب.
البحرين..الّذْكَرى

ميــــــدان )دّوار( اللؤلؤة، يوجــــــد بالعاصمة املنامة، 
ويعــــــد هذا امليــــــدان من أبــــــرز معالــــــم البحرين؛ فكل 
األشــــــخاص الذين يدخلون هذا البلد أو مدينة املنامة 
من املطار األصلــــــي البد من مرورهم به، و هو مبثابة 
ميداناً اســــــتراتيجياً. و أصبح مركزا للمعتصمني منذ 
اإلحتجاجــــــات البحرينية التــــــى اندلعت فى  2011م ؛ 
فتّم نصب اخليــــــام، كما صار يرتاده آالف البحرينيني 
حلضــــــور مختلف البرامج اخلطابيــــــة املنوعة. كما مّت 

استخدامه من قبل املشاركني في املسيرات لإلنطالق 
منــــــه واإلنتهاء إليه. وترســــــخ اســــــم امليــــــدان بأذهان 
البحرينيني، وحتى على لسان كبار املسؤولني باململكة 
منــــــذ انــــــدالع االحتجاجــــــات، كرمــــــز للمعارضة. كما 
أضحى اسمه من أشهر األسماء التي تتناولها وسائل 
اإلعالم احمللية والعاملية واملواقع اإللكترونية التي تتابع 
أحــــــداث البحرين. إاّل أّن احلكومــــــة البحرينّية قامت 
بهدم امليــــــدان في يوم 18 مــــــارس 2011م ، وحطمت 
أعمدته وحســــــب وزير اخلارجيــــــة البحريني خالد بن 
أحمد آل خليفة أن ســــــبب هــــــدم الدوار »هو للتخلص 

من ذكرى سيئة.«
ويعلق علي البصراوي -أحد الشباب البحرينى – 
قائاًل: »صحيح أن الرمز قد متت إزالته في البحرين، 
ولكن املــــــكان باق، ويشــــــكل الذهاب إلى هــــــذا املكان 
والســــــيطرة عليه واحداً من آمال املعارضة البحرينية، 
ســــــواء أكان اســــــمه تقاطع أم ميدان، فقد انطبع اسم 
اللؤلؤة في قلب الشــــــعب في هذا البلــــــد، واعتقد أنه 

سيظل باقياً في التاريخ.«
وعن متكني الّشــــــباب، يقول ســــــيد يوسف -ناشط 
بحرينى- أّنه »لألسف الشديد ليست هناك في الوطن 
العربي جهود حثيثة لتمكني الشباب العربي، فاآلالف 
من النخب قد هاجرت للغرب لكي تكمل مشــــــوارها و 
اآلالف من الشباب قد هاجر للقتال مع املتطرفني في 
بعض الدول العربية التي تشهد توترات، و احلكومات 
العربية ال تعمل وفق إســــــتراتيجية لدعم الشــــــباب، و 
إمنا خشــــــية على الكراســــــي؛ لذا جندهــــــا تعمل على 
تقزمي أفق تفكير الشباب العربي لكي ال يطمحون إلى 
الدميقراطية و النمو و العدالة و املساواة و غيرها من 
املبادئ اإلنسانية.« و عن أهم معوقات التمكني، يشير 
يوسف إلى »الفساد اإلداري« و يشرح قائاًل: »الفساد 
اإلداري دوراً كبيــــــراً فــــــي انعدام تســــــاوى الفرص، و 
يخضع كل شــــــيء للمحســــــوبية والطائفية والقبلية أو 
الواســــــطة.« و يضيف: » والبطالة، و عدم وجود رؤية 
لدى احلكومات لتدريب الشباب و تأهيلهم للقيادة كما 

يحدث بالدول الغربية.«
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»المرصد الوطني« و »البرلمان الشبابي«
تجارب شباب العراق للمشاركة في صنع القرار

وزارة الشباب العراقية: »المشروعات تأتى في إطار سعى الحكومة العراقية 

  أحمد عبد السالم- مروة اجلندي

تختلــــــف قضايا وهموم الشــــــباب باختالف البيئة والبلدان. وفــــــي العراق مرت على 
شــــــريحة الشــــــباب الكثير من املتغيــــــرات وتاثــــــرت االمكانيات والفــــــرص املتاحة فيها 
بالكثيــــــر من العوامــــــل التي وضعت هذا الوســــــط امام حتديات حقيقيــــــة تتطلب وعيا 
شامال باســــــتحقاقاتها ووضع برامج فاعلة وخطط مدروسة لدعم هذا القطاع الواسع 
واملهــــــم وتوجيهه في جميع مجــــــاالت التنمية والعمل. ونظراً ألّن مراصد الشــــــباب تعد 
من أهم الوســــــائل احلديثة التي تســــــاعد على تســــــليط الضوء على قضايا الشباب من 
خــــــالل التقارير الدورية واألنشــــــطة والبرامج التي تعكف علــــــى تنفيذها هذه املراصد 
لســــــد الثغرات الناجتة عن ضبابية اإلحصاءات واألرقام التي حتتويها التقارير الوطنية 
وإهمال شريحة الشباب كشريحة دميوغرافية لديها احتياجات خاصة بها. وعلى الرغم 
من وجود مرصدين شــــــبابيني فــــــي دولتني عربيتني فقط هما )العــــــراق وتونس( إاّل أّن 
أهمية إنشــــــاء املراصد الشــــــبابية تقع ضمن اهتمامات األمانة الفنية للجامعة العربية 

حيث أنشئ فيها حديثاً مرصد الشباب العربي.
ولتطبيق ذلك واقعياً، قامت احلكومة العراقّية بتدشني مشروعني للشباب األول هو 
البرملان الشبابي والذي شارك فيه أكثر من عشرة آالف شاب عراقي بواقع 275 شاب 
وشابة ملرحلة انتقالية ملدة سنة إلدارة هذا البرملان والعمل جار بشكل جيد حلني تقنني 
هذا البرملان في الدورة القادمة ملجلس النواب ليكون برملاناً دستورياً بقانون.أّما املشروع 
الثاني فهو تأســــــيس مؤسسة شبابية مستقلة باســــــم »املرصد الوطني للشباب،« والذي 
يرصد احلركة الشــــــبابية في البلد عبر اإلصغاء إلى الشباب ورصد مشاغله وتطلعاته 

ومتابعتها، وإجراء البحوث والدراسات اإلستشرافية حول قطاع الشباب،  وتنظيم 
االستشارات لالستئناس بها في إعداد اخلطط التنموية.

ومت االتفاق على تأسيس »املرصد الوطني للشباب« في إطار تنفيذ 
قرار قمة امللوك والرؤســــــاء العــــــرب باخلرطوم عام 2006 م، وتفعيل 
التوجهات اإلســــــتراتيجية لإلعالن العربى لتمكني الشــــــباب الذى 
أســــــهم في إعداده وإقراره العديد من املسئولني وممثلي املؤسسات 
واملنظمات احلكومية واألهلية، الوطنية واالقليمية والدولية العاملة 
فــــــى مجال الشــــــباب فى الوطن العربى. ويهــــــدف املرصد إلى جمع 

ونشــــــر البيانــــــات املوثوقة واحلديثــــــة وذات الداللة املعنية بالشــــــباب 
على الصعيد اإلقليمي العربي، وإنشــــــاء قاعدة بيانات إقليمية شــــــاملة 

ومتجددة، وبلورة رؤية عربية لتمكني الشــــــباب العربى وتفعيل مشــــــاركته فى 
االستراتيجيات والسياسات الســــــكانية التنموية، و تفعيل احلوار بني مختلف االطراف 
ذات العالقة وكســــــب دعم متخذى القرار واملســــــئولني لصالح سياسات متكني الشباب 
وتفعيل مشــــــاركتهم. كما يسعى ملســــــاعدة صّناع القرار في  تطوير السياسات والبرامج 
الشــــــبابية، واملســــــاهمة في خلق بيئة مثالية لتفعيل آليات املتابعــــــة والتقييم من جهة ، 

واملراقبة واملساءلة من جهة أخرى.
ومتثلــــــت أنشــــــطة املرصد -خــــــالل الفترة مــــــا بــــــني 2009 م و 2013 م- في تنفيذ 
مشروعات شبابية تتمحور حول أهمية إيصال صوت الشباب العراقي إلى مراكز القرار 
والتعرف على مواقفهم، وذلك عام 201م من خالل مشروع »إصغاء.« و التقرير التحليلي 
الســــــتطالع آراء الشباب لعام 2012م الســــــتخالص أهم القضايا التي تهم الشباب في 
العراق. كما صدر عنه التقرير الوطني لـ »تعاطي الشــــــباب للحبوب املخدرة و املهلوسة« 
عــــــام 2013م. وفي عام 2009م كان املرصد الوطني للشــــــباب أحــــــد أهم األدوات التي 
جمعت من خاللها وزارة الشــــــباب والرياضة معلومات ملشــــــروع املســــــح الوطني للفتوة 
والشــــــباب في طول العراق وعرضه ومنه إقليم كردســــــتان. وانطلقت في عام 2010 م 
اخلطة املركزية للمرصد، والتي كانت في أغلبها ورش عمل تنســــــيقية وتخصصية لعدة 

أهداف وغايات إلجناز التقرير الوطني حول الشباب والتنمية البشرية. 
ويؤكد »مهدي سعدون« -املسئول بوزارة الشباب العراقية - على أّن املرصد الوطني 
للشــــــباب يتكون من خمــــــس ممثلني من املنظمات واجلمعيات الشــــــبابية غير احلكومية 
الناشــــــطة وخمس ممثلني عن االحتادات الطالبية للجامعــــــات واملعاهد العراقية والتي 
ســــــتقوم بترشــــــيحهم وزارة التعليم العالي، بواقع ممثل واحد عــــــن الطلبة في جامعات: 
بغداد و املســــــتنصرية  و النهرين، و هيئة التعليــــــم التقني، و الكليات األهلية، باإلضافة 

إلى خمس فتيات ميثلن معاهد إعداد املعلمات تقوم بترشــــــيحهن وزارة التربية. وبنفس 
اآلليات أعاله ، تشــــــكل جلــــــان تنفيذية فرعية في كل محافظة مــــــن محافظات العراق 
برئاســــــة مدير الشــــــباب والرياضة في احملافظة ، تعمل حتت إشــــــراف وتوجيه اللجنة 
التنفيذية املركزية، ويكون عدد ممثلي االحتادات واملنظمات الشــــــبابية والطالبية فيها 
ثالثة ممثلني بدالً من خمس، وتُرفع تقارير دورية عن ســــــير مراحل العمل املنجزة إلى 

اللجنة التنفيذية في بغداد.
وأشــــــار »ســــــعدون« إلى أّن مرصد الشــــــباب فــــــي العراق من املشــــــاريع الشــــــبابية 
االستراتيجية التي تعول عليها وزارة الشباب والرياضة في إحداث تغييرات ايجابية في 
واقع ومستقبل الشباب في العراق ومبا يتماشى مع فلسفة الدولة اجلديدة في »ترسيخ 
الدميقراطية ومبادئ احلوار والشــــــفافية واملواطنة وتقبــــــل الرأي والرأي اآلخر« وذلك 
ضمن آليات حديثة ومبرمجة تهدف إلى متكني الشــــــباب من لعب دور فعال ومتميز في 
املناحي السياسية والثقافية واالجتماعية، وفتح قنوات مشاركة حقيقية أمامهم، متكنهم 

من اإلفصاح عن قدراتهم وإمكاناتهم، والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.
وبناءاً على ذلك، ميكن تعريف املرصد بأّنه مؤسســــــة شبابية دميقراطية تهدف إلى 
تنمية ملكات ومهارات الشباب العراقي كافة- دون تفرقة- وتعمل على تفعيل مشاركته 
في احلياة االجتماعية والثقافية والسياســــــية، من خالل تطوير قدرته على التعبير عن 
نفسه، والتعريف مبشاكله وقضاياه، ومساهمته في إدارة منشآته ومرافقه، ويشارك في 

متثيل شباب العراق في احملافل واألنشطة الشبابية الداخلية واإلقليمية والدولية.
ويوضح »على قاســــــم«- مدير املرصد- أّن  الفريق قام بإنتاج موقع إلكتروني 
الزال قيد التجريب وهو ميكن من خالل هذا املوقع التواصل والتفاعل مع 
الشباب بفاعلية كبيرة. وتابع »قاسم« قائاًل: »املرصد ال ينصح الشباب 
بالتواصــــــل معه؛ بل يقدم ما هو جاذب لهم ليتفاعلوا معه، وللمرصد 
عدد كبير من الفرق واملنظمات والناشــــــطني الذين اقتبســــــوا عمل 
املرصد و بدأت في إعداد التقارير حول قضايا الشباب.« وأضاف 
»قاسم« أّن الفريق امليداني للمشروع بدأ باالتصال املباشر للشباب 
لتنفيــــــذ جتاربه امليدانية بني أوســــــاط الشــــــباب وجتمعاته الطبيعية 
في املــــــدارس والكليات واملنتديات واملالعب الشــــــعبية واملقاهي، الى 
أن  مت إقرار مشــــــروع املرصد الوطني للشباب في مجلس وزارة الشباب 
والرياضة باجللســــــة املرقمــــــة )14( بتاريخ 2009/11/22 م بوصفه شــــــعبة 
مرتبطة مبكتب وكيل الوزارة لشــــــؤون الشباب ليبقى راعياً لها، وبصدور األمر الديواني 
رقم )16( عام 2010 م بتشــــــكيل جلنة ملناقشــــــة مســــــودة التطوير برئاسة السيد وكيل 

الوزارة لشؤون الشباب الذي مبوجبه مت ترقية املرصد إلى »قسم.«
وترى »ندى القيســــــى«-عضو باملرصد- أّن املرصد مشروع ناجح ومهم جداً لرصد 
قضايا الشباب، لالطالع على جتارب دول العالم، وله كادر نشط ومدير جيد يحاول بناء 
قاعــــــدة جيدة مــــــن كادر و أفكار جيدة لتطوير العمل، وله دور فّعال في الرصد وإصدار 

تقارير وعمل دراسات، لتلبية حاجة الّشباب إلى التمكني. 
وتقول »سوسن عالق« -عضو باملرصد:-: »املرصد مبثابة جتربة شبابيه مميزة جداً 
تختص بقضايا الشــــــباب ومشاكلهم واألهداف التي يســــــعون لها عن طريق مشاركاتهم 
الفاعلة في للمجتمع. وقد التحقت باملرصد عن طريق اختبارات أجريت من قبل وزارة 
الشباب والرياضة، وكان السؤال: هل لديك إميان بالعمل الشبابي؟ وما أفكارك لتمكني 
الشــــــباب؟ وكان القبول على أســــــاس املبدأ الذي يحمله الشباب في طموحهم والوصول 

ألهدافهم. وقد ساعدني على حتقيق الذات، وأن أكون فاعلة وقائدة.«
وأّما »على البغدادي« -شاب عراقّي- فيقول أّنه ال يوجد دعم حقيقي للمرصد من 
جانــــــب الدولــــــة. ويُرجع ذلك إلى الظروف التي مير بها البلد حالياً، ويقول: » أتشــــــرف 
باالنضمــــــام للمرصــــــد و أوّد أن أرى أهدافه يتم تنفيذها على أرض الواقع خالل الفترة 
القادمة.« وعلى اجلانب اآلخر، أبدى »مهنا التميمى« - شــــــاب عراقى-  اســــــتيائه من 
فكــــــرة املرصد قائــــــاًل: »بصراحة املرصد العراقي لم يفعل شــــــىء؛ خالل ثالث أو أربع 
دورات برملانية ما صار شي جديد، لذلك األفضل أال يكون هناك برملان شبابي، و لتكن 

احلكومة فقط هي من يشرع وتنفذ وحدها، أحسن بكثير.«

لترسيخ الديمقراطية«
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   أحمد عبد السالم - رباب حمدي

"إذا كان هناك شىء أريد أن يدركه العالم فهو أن الربيع العربى هو خالصنا 
الوحيد." تلك الكلمات التى أنهى بها الشــــــاب الفلسطينى إياد البغدادى -أحد 
أبرز نشــــــطاء الربيع العربى- كلمته أمام منتدى أوسلو للحريات، و التى جاءت 
ضمن "كلمة" ملهمة وجهها "البغدادى" لنظرائه من الشــــــباب العربى و للقادة و 
األنظمة احلاكمة التى تقف عائقاً أمام جناح الثورات العربية و إحداث التغيير 
املنشــــــود عــــــام 2014م. وتلك الكلمات تختصر رؤية "البغــــــدادى" للربيع العربى 
بإعتبــــــاره "فرصة للوحدة العربّية و الّســــــالم العاملي." جتربة "البغدادى" املريرة 
بدأت بإعتقاله بدولة "اإلمارات العربّية املتحدة" و انتهت بلجوئه السياسى إلى 
"النرويج" مبتعداً عن أســــــرته و طفله "إســــــماعيل" ذى األربعة أعوام، و هو عمر 
الربيع العربى. و يعد "البغدادى" من النماذج العربّية التى مازالت حتتفظ برؤية 
شاملة للربيع العربى، و لم تنهكها الّصراعات احمللّية؛ فلم يزل "البغدادى" يؤمن 
بــــــأن ما تعانيه إحدى الدول يؤثر و يتأثر مبــــــا حققته محاوالت التغيير بالدول 

العربّية األخرى، و هو ما عبر عنه بوصف "عائلة الربيع العربى."
 وخالل حوارنا معه، يسرد لنا "البغدادى" تفاصيل رؤيته لألوضاع السياسية، 
وتقييمــــــه ملا أجنزه الشــــــباب العربى، ودور شــــــبكات الّتواصــــــل اإلجتماعى فى 
التغيير، واصفاً لنا مســــــار رحلته الفكرّية، و معلناً عن مشروعه اجلديد: "كتاب 
مانيفستو الربيع العربى،" أو "بيان الربيع العربى" الذى يعتكف حالياً إلمتامه.

< في البداية.. نود االطمئنان عليكم وعلى أسرتكم الكرمية، و هل 
استقرت أوضاعكم - إلى حٍد ما- بعد الّسفر و اإلقامة بدولة الّنرويج؟

- شــــــكرا على الســــــؤال، وضعــــــي أفضل 
بكثير، لكن من الصعب احلديث عن استقرار 
فــــــي حــــــني تفصلنــــــي آالف الكيلومترات عن 
أهلي فمن الناحية الشــــــخصية فإن على رأس 
أولوياتــــــي أن يجمعني ســــــقف واحد بزوجتي 
وابنــــــي؛ فهم ما زالوا فــــــي ماليزيا ولن نتمكن 
مــــــن اللّقاء إاّل بعد حصولــــــي على اللجوء في 
النرويــــــج، وهو ما أنتظــــــره اآلن، وقد يتطلب 

عدة أشهر.
< نوّد تقدمي إياد البغدادى إلى 

قّراءنا من الشباب العربى، فماذا مُيكن 
القول عن نشأة البغدادى، خاّصة تلك احملّطات التى شّكلت شخصية 
الّثائر العربى الذى أنُتم عليه اليوم )إذا جاز هذا التوصيف(؟ و متى 

بدأ شغفكم بالّسياسة؟
-الطفل الفلسطيني من الصعب فصله عن السياسة؛ فمن سن صغير جتلس 
معك أمــــــك لتفهمك ملاذا أنت مختلف، ملاذا أنت الجــــــئ، ملاذا جتد بلدتك على 
اخلارطة باسم عبراني وليس عربي. أضف إلى ذلك، فإن شخصيتي السياسية 
كونتها نفس األحداث التي كونت جيلي؛ فأنا من مواليد الســــــبعينيات، تفتحت 
عيونــــــي على العالم في عهد االنتفاضة وأطفال احلجارة الذين كانوا من جيلي 
وفي عمري، مروراً باألحداث اجلســــــام التي مرت على املنطقة كحرب اخلليج 
األولى ثم سقوط اإلحتاد السوفييتي ثم بزوغ ما يسمى بالصحوة اإلسالمية في 
الســــــعودية في التسعينات ثم أحداث سبتمبر واحلرب على اإلرهاب ثم احتالل 
العراق. لألســــــف هو شريط من املآســــــي من جهة ومن اآلمال من جهة أخرى، 

هذه اآلمال التي انفجرت في عام 2011 م مع أحداث الربيع العربي.
أما بالنســــــبة للشغف بالسياسة فيجب أن نفرق هنا بني السياسة كأحداث، 
وحتليل والسياســــــة كفلسفة وأخالقيات. فأما األولى، فبرغم أني أخوض فيها 
يومياً فال أعتبرها أساســــــية، وال ألوم أبداً من ال يهتــــــم بها. وأما الثانية، فهي 

التي كانت وما تزال تشكل لي الهاجس الفكري والشغل الشاغل؛ فاحلديث عن 
احلقوق واحلريات األساســــــية وعن رفع الظلم وحتقيــــــق العدل هو حديث في 
صلب فلســــــفة السياسة وآلياتها، لكنه أيضاً في صلب احلديث عن األخالقيات 

والقيم بل والدين، وال ميكن أخالقياً عدم اخلوض فيها.
< ُرغم صعوبة الّتجربة التى مررمت بها من ترحيل و ُمفارقة 

ألسرتكم وقبلها اإلعتقال، إاّل أّن اسم "البغدادى" بزغ عقب هذه 
األحداث. هل توافقنا الرأى؟ و ماذا مُيكن أن تسرد لنا عن مواقفكم 

التى زامنت بدايات الّربيع العربى، و وصلت بكم إلى الّلجوء إلى 
النرويج؟

- رمبــــــا أدت األحداث التــــــي ذكرمت إلى زيادة حجم جمهــــــوري، لكنني عند 
إبعادي لم أكن شخصية مغمورة أو غير معروفة، فاإلحصائيات تشير مثاًل إلى 
أني كنت أكثر الشخصيات في اإلمارات تأثيراً على اإلنترنت لعام 2013م، كما 
كنت على اتصال وتواصل مستمر مع عشرات السياسيني والصحفيني واملفكرين 
والنشــــــطاء في املنطقة وخارجها. وهناك نقطة جديرة بالذكر، وهي أنني كنت 
أثنــــــاء وجودي بدولة اإلمارات أجتنب الكتابــــــة باللغة العربية وأجتنب األضواء، 
فقد كنــــــت مقاًل في كتابة املقاالت وأجتنب اخلروج على التليفيزيون؛ ألن بزوغ 

البغدادي: »مانيفستو الربيع العربي محاولة لكسر 
الطوق من الداخل و حل معضلة اإلسالم و الحرية«

اعتقال.. ترحيل.. لجوء سياسي رحلة الفلسطيني »إياد البغدادي« من »اإلمارات« إلى »النرويج«

قام بتأليف 
»دليل الّطغاة العرب« و حاليًا 

يكتب »مانيفستو الربيع العربي«
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اسمي وخصوصاً في املنطقة العربية كان سيسبب لى الكثير من املشاكل، وهذا 
مــــــا حصل فــــــي النهاية. واحلقيقة أنني أنتظر اللّحظة التي ســــــأمتكن فيها من 
الكتابة والتغريد بالعربية كما أكتب وأغرد باإلنكليزية، لكن ينبغي علّي التفكير 

في سالمة أهلي وموازنة ذلك مع نشاطي الفكري والسياسي.
أما مواقفي أثناء الثورات -وصوالً إلى هذه النقطة- فقد كنت من أشــــــد 
مناصــــــري الثورات – كّل الثورات العربية– التــــــى انطلقت في عام 2011م. 
ومن نشــــــاطي املبكر مثاًل، ترجمة فيديو "أسماء محفوظ" الذي توجهت من 
خالله للشــــــباب املصري قبل الثورة بأســــــبوع – إلى اللغــــــة اإلنكليزية، حيث 
حصلت النسخة املترجمة على ما يقارب املليون مشاهدة وأصبحت الترجمة 
التي قمت بها هــــــي املعتمدة عاملياً. كما كنت أعتبر من أهم مصادر األخبار 
خالل بدايات الثورة اللّيبية حتديداً. إاّل أّنه بحلول شهر مارس عام 2011م،  
بدأت باالبتعاد عن حتليل األحداث واجتهت نحو احلديث عن مســــــؤولياتنا 
كشــــــباب، وعن تقدمي رؤية وحل ملا بعد عصر الطغاة. ومن املشاريع الفكرية 
التي بدأتها –آنذاك- مشروع "دليل الطغاة العرب" وهو مشروع ساخر متت 
ترجمتــــــه إلى 13 لغة )وهناك نية لتحويله إلى كتاب كاريكاتوري(. وفي ذلك 
الوقت تقريباً بدأت العمل على مشــــــروع "بيان الربيع العربي" والذي أشرت 

إليه في خطابي مبؤمتر أوسلو للحرّيات.
< هل بإمكانكم تقييم املشهد املصري من واقع ما شاركتم به من 

حتركات مع نظرائكم من الشباب املصري؟
- في عام 2012م، بدأت التنســــــيق مع شبكة من املثقفني والنشطاء العرب، 
وقد لعبت تلك الشبكة دوراً في أول مناظرة رئاسية في تاريخ مصر بني عمرو 
موســــــى وعبد املنعم أبو الفتوح. ثم كانت عملية إحصاء االنتخابات الرئاســــــية 
لعام 2012 م )الدورتني األولى والثانية( والتي قمنا بها بشفافية وعلى اإلنترنت 
وشــــــهد املتابعون لها باملصداقية واحلرفية. وخالل فترة حكم اإلخوان مبصر، 
أكثر ما كان يؤثر في نفسي هو "اخلطاب اإلعالمي املنفّر" والذي جعل مصر بل 
والعالم العربي على صفيح ساخن يطفح بكراهية اآلخر بشكل غّيب لغة احلوار 
واستبدلها بلغة التكفير من جهة والتخوين من جهة أخرى. و مع تصاعد غضب 
الّشــــــارع املصرى، أعلنت رأيي حينها بأن احلل األمثــــــل أن يقبل اإلخوان بعمل 
انتخابات رئاســــــية مبكرة جتنب البالد الــــــدم، و أعربت عن خوفى من انفالت 
ســــــيطرة جماعة اإلخوان على شبابها، وصراحة قلت أّن االنزالق إلى اإلرهاب 
و الرغبــــــة في االنتقام واردة و بشــــــدة. و خالل ما تال ذلــــــك من أحداث، فقد 
عبرت عن معارضتي للعنف واإلقصاء والقتل والظلم واملذابح التي مّت ارتكابها. 
فشــــــل اإلخوان فى إدارة مصر و حل األزمة، و لألسف استغلت بعض األطراف 
الداخليــــــة واخلارجية األزمة ال لعــــــزل اإلخوان فقط بل وإنهــــــاء الدميقراطية 

الناشئة وإعادة القمع.
وقد يكون علو صوتي في معارضة النظام اجلديد مبصر هو السبب املباشر 
في سجني وإبعادي، والذي جاء بعد يوم واحد من حدث أليم وهو وفاة صديقي 
املدون والصحفي املصري باســــــم صبري في ظــــــروف ال زلت ال أفهمها. وبعد 
السجن واإلبعاد آثرت الصمت – حفاظاً على سالمة أهلي – إلى أن أصل إلى 
مكان آمن أستطيع فيه متابعة نشاطي بقوة أكبر وبدون خوف.  ويدعو الرئيس 
املصــــــري إلى "ثورة في اخلطاب الديني،" نعــــــم، نحتاج لثورة في الفكر الديني، 
وتلك الثورة في الفكر الديني لن تدين الظلم باســــــم الدين فقط )التكفير(، بل 
ستدين أيضا الظلم باسم الوطنية )التخوين(، ستدين كل االستبداد بكل أشكاله 

وجتلياته وتبريراته.
< نوّد أْن نطرح عليكم ذلك الّسؤال اّلذى يتّم تداوله و مناقشته 

طوال الوقت و ذلك خالل األعوام اخلمسة الّسابقة؛ عن دور 
وسائل الّتواصل اإلجتماعى فى الّثورات العربّية. لكن، دعونا ُنعيد 

الّصياغة؛ إلى أى مدى وجدمت أّن وسائل الّتواصل اإلجتماعى قّربت 
املسافات بينكم و بني النشطاء  واملدونني و الصحفيني و الشباب 

العربى –عمومًا- املهتم بالشأن العام، و الداعمني للثورات العربّية 
حول العالم؟ و ما تأثير ذلك على شعوركم بالغربة أو/ ورؤيتكم جتاه 

مستقبل الّربيع العربى؟ 
- مــــــن املفارقات أن آخر تغريدة غردت بها قبل الســــــجن واإلبعاد – وكانت 
في رثاء صديقي احمللل السياســــــى الشاب باســــــم صبري – وجاء فحواها: "ال 
تظنــــــوا أن الفضــــــاء اإللكتروني هو فضاء افتراضي، فــــــإن الصداقات حقيقية 
واألفــــــكار حقيقة والدموع التي نذرفها حقيقية." و قلت ما يتفق مع ذلك املعنى 
خالل كلمتى مبؤمتر أوسلو؛" "إّن الفضاء اإللكترونى ليس واقعاً إفتراضياً. هذا 
حقيقى جداً. األفكار حقيقية، الصداقات حقيقية. الكثير من النشــــــطاء الذين 
لم يلتقوا أبداً بشــــــكل شــــــخصى يتحّدثون يومياً بشــــــأن كل ما يهتمون به. نحن 
عائلة. هذه  الصداقات أبدية." ال شك أن الفضاء اإللكتروني كان مهماً للغاية 
في تشــــــكل هذه العائلة التي أشــــــرت إليها، حيث اندفع الكثير من الشباب بني 
عام 2011م و2013 م في مســــــاجالت بني الطرف اإلســــــالمي وبني مناهضيه، 
لكــــــن بعض األصوات وبرغم اتخاذهم مواقفاً شــــــخصية واضحة فلم يخوضوا 
في الســــــب والشــــــتم والتخوين، ولم ينســــــاقوا للتبرير، بل اتســــــمت حساباتهم 
باإلنفتــــــاح وتقبل احلوار، ومن هنا تكونــــــت الصداقات، فكانت تلك نواة حقيقة 
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لعائلــــــة حقيقية جتمعها روح الربيع العربي – اإلميان بالعدل واحلرية واحلقوق 
األساسية، ونبذ العنف والطائفية والتطرف.

ففــــــي زمن ما قبل اإلنترنت كان واقعك الطبقي واالقتصادي بل واجلغرافي 
أساســــــياً في تكوين دائرتك االجتماعية، أما بعــــــد اإلنترنت فقد انفتحنا على 
عالم بال حدود سياسية أو جغرافية، مكننا من أن جند "إخوة" يشاركوننا الرأي 
والرؤية بغض النظر عن املسافات، وال أبالغ أبداً إن قلت أن أحد أكبر العقبات 
 "Skype التي كانت تواجهنا عندما نريد عمل "إجتماع إفتراضي" على "سكايب
مثــــــاًل هو التوفيق بني فروق التوقيت حيث البعض في أقصى الشــــــرق والبعض 

في أقصى الغرب.
< قلتم اآلتى:"هؤالء الذين يريدون احلرية يجب أن ينظّموا 

أنفسهم بنفس الفعالية التى ينظم بها أنفسهم أولئك الذين يريدون 
الّطغاة."فما تقييمكم ألداء الشباب العربى الّداعم للثورات )الّثّوار( 

فى ظّل ما يواجهونه من تضييق غير مسبق من جانب األنظمة؟ 
- ال شــــــك أن أحد أكبر األخطاء التي وقعنا فيها كشــــــباب هو عدم قدرتنا 
على التنظيم بشــــــكل مؤثر، وال أريد أن أكيل اللوم على الشــــــباب أو أن أحملهم 
آالما أكبر، فالظروف لم تكن في صاحلنا، وكنا وال نزال نعاني من غياب الرؤية 
السياسية، وهذا ما حاولت اإلشارة إليه في اخلطاب. وال أستطيع لوم الشباب 
على ذلك الفراغ الفكري فلم يكونوا الســــــبب فيــــــه، لكنني أرى أن علينا تخطي 
ذلك والعمل على ســــــد ذلك الفراغ، ومن ثم اإلنطــــــالق إلى تقدمي رؤى وحلول 
حقيقيــــــة. إن وطننا العربي كله يبدو وكأنه ينزلق من كارثة نحو كارثة، بشــــــكل 
يبعث على اليأس واإلحباط. ورمبا لن يكون في وســــــعنا جتنب جميع الكوارث، 
لكــــــن لرمبا كنا مســــــتعدين - عندما تضع احلروب أوزارها – الســــــتالم الدفة 
واإلبحار بأوطاننا نحو مســــــتقبل تزدهر فيــــــه روح الربيع العربي. ورمبا لنا في 
أوروبا عبرة، فقد أدت احلرب العاملية الثانية مثاًل إلى مقتل 60 مليون إنســــــان 
وخلفت دماراً عمرانيــــــاً واجتماعياً هائاًل، لكن أوروبا نهضت بعد ذلك ومضت 
نحو الوحدة والسالم. فمهما كان الواقع مأساوياً، من حقنا أن نحلم بغٍد أفضل 

ألنفسنا وألبنائنا.
< "إّن الصداقات عبر اإلنترنت ميكنها أن تشكل نواة حلركة فكرية 

كأن نعمل معًا على حمالت ومشاريع وكتب." كيف جاءت بداية 
فكرة "مانيفستو الّربيع العربى"؟ و إلى أين وصل مجهودكم؟ و ماذا 

نتوّقع أن جنده بني طّيات الكتاب )هل تقّدمون رؤية بديلة لإلسالم 
الّسياسى بصورته احلالية(؟ وإلى من توّجه الكتاب؛ من اجلمهور 

احملتمل له؟ وما تقييمكم لبعض اإلنتقادات التى ترددت حول 
الّرسائل التى يحملها الكتاب؟

- النواة األساســــــية لكتــــــاب "بيان الربيع العربي" كانــــــت قبل الربيع، حيث 

حدثت مــــــررت مبحطات فكرية من الناصرية إلى الســــــلفية إلــــــى الليبرالّية، 
وأخيرا تشــــــكلت عندي قناعة أن أهم مصائبنا لم يكن تســــــلط الغزاة بل كان 
تسلط الطغاة، وأن اإلستبداد يشكل زاوية أساسية ملثلث يضم أيضاً اإلرهاب 
والتدخــــــل األجنبي، حيث مييل كل ضلع من أضلــــــع ذلك املثلث على الضلعني 
اآلخرين. فالطاغية يبرر طغيانه بالقول بأنه يحارب اإلرهاب ويحارب التدخل 
األجنبي، واإلرهابي بدوره يبرر تطرفه وإرهابه بأنه يحارب الطغاة واإلحتالل 
األجنبــــــي. أما احملتل األجنبي فيبرر تدخله العســــــكري في أوطاننا بأنه إمنا 
يحــــــارب الطغاة ويحارب اإلرهــــــاب. وبصراحة فإني لم أكن أفكر قبل أحداث 
الربيــــــع العربي في التفرغ للكتاب، فلم أتوقع مطلقا أن تكون هناك مســــــاحة 
ملثل هذا الكتاب في ظل ما كنا نعيشــــــه قبل عام 2011م، فكنت أتوقع أن هذا 
الكتاب هو عمل سأقوم به بعد عقد أو عقدين من الزمن! إال تسارع األحداث 
رجع به إلى ســــــلم األولويات بقوة. أما عن احملتوى فهو محاولة حلل املعضلة 
األساســــــية املشــــــار إليها أعاله – مثلث الطغيان واإلرهاب والتدخل األجنبي 
– عــــــن طريق كســــــر الطوق مــــــن الداخــــــل، أي النهوض احلقيقــــــي، وال ميكن 
لذلك أن يحصل دون حل معضلة اإلســــــالم واحلرية، ومن دون تأسيس فكري 
وأيديولوجي ال يطرح إطاراً فلســــــفياً فقط بل يسقط ذلك اإلطار على الواقع 
ليخرج بحلول عملية ملشاكلنا التي نعاني منها يومياً، من الفساد القضائي إلى 

اإلزدحام املروري.
< حتدثتم عن "عدوين للربيع العربى؛ عدو مرحلى وآخر 

مستقبلى."برأيكم، أيهم ميّثل حصنًا أقوى لألنظمة القدمية بدول 
الّربيع العربى؛ األنظمة الغربّية احمُلافظة على مصاحلها أم األنظمة 

العربّية املتخوفة من عدوى التغيير؟
- ميكــــــن أن تعــــــود للوصــــــف الذي ذكرته فــــــي األعلى عن مثلــــــث "الطاغية 
واإلرهابــــــي واألجنبي"، فهو يوفــــــي بالغرض هنا. إال أنني أرى أن العدو األقرب 
هو األنظمة العربية التي تخاف من متكن الدميقراطية مخافة أن تنتشر إليها. 
لكن ال يجب أن ننســــــى أن قيام الوطن العربي على رجليه بعد كل ما آســــــينا – 
وخاصة نهوض دولة بحجم مصر كدولة قوية منيعة – سيشــــــكل حدثاً سياسياً 
بــــــل وتاريخيــــــاً فارقاً ومؤثراً علــــــى واقع العالم وليس على املنطقة فحســــــب. و 
لألســــــف، فإن أعداء الربيع العربي يريــــــدون أن يوصموا الثورات بأنها زعزعة 
لألمن ولإلســــــتقرار، واحلقيقة أننا مع األمن ومع اإلســــــتقرار، وأن ثوراتنا هي 
لتحقيق األمن واإلســــــتقرار، لكننا ال نرى أبداً إمكانية وجود أمن وال اســــــتقرار 
في ظل الظلم املؤسســــــي وإهدار الكرامة، ال استقرار بدون عدل. فإن أمة من 
املقهوريــــــن املهانني لن تكون إال أمــــــة مقهورة مهانة، والدولــــــة املبنية على هذه 
األســــــس ســــــتكون دولة هشــــــة غير قادرة على حتقيق أمنها فضاًل عن حتقيق 

استقرار ما في املنطقة.

عندي قناعة 
أن اإلستبداد يشكل زاوية أساسية لمثلث يضم أيضًا اإلرهاب 

والتدخل األجنبي
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< إّن املنطقة تشهد فى اآلونة األخيرة – و بوتيرة متسارعة- تغيرًا 
فى القوى الفاعلة باملنطقة، كيف ترون تأثير الّتقارب و/أو الّصراع 
بني عدد من دول املنطقة على مسار التغيير، بخلق فرص إلحياء 

الثورات أو إحكام الّرقابة و السلطوية مبا يزيد من احلركات املسلحة 
و يغلق املجال أمام التظاهرات السلمّية؟

- املشــــــكلة هي أن األنظمة القائمة حالياً غير قابلة للتغيير املؤسسي – أي 
أنــــــه في حــــــال وجود نظام كان مــــــن املمكن التغيير من داخــــــل النظام – إال أن 
احلقيقة املُّرة هي أن ما يوجد لدينا في غالبية الدول العربية ليست أنظمة بل 
شبكات ودوائر نفوذ شــــــخصية، وهذا يقفل املجال للتغيير املؤسسي الداخلي. 
ولألســــــف فإن احلرب فرضت علينا وال أرى مجــــــاال لتجنبها اآلن، "وال صوت 
يعلــــــو على صــــــوت املعركة"، ويجب أن نعمل ملا بعدها. ال ندري كيف ســــــيحدث 
التغييــــــر – عن طريق مظاهرات ســــــلمية أن عن طريــــــق ضغط حقوقي أم عن 
طريق تغيير مؤسســــــي – لكن املسؤولية املرحلية والتاريخية هي تقدمي البدائل 
لكي نكون على قائمة اخليارات، فنحن كما ذكرت سابقا لسنا أصال على قائمة 
اخليــــــارات. و العمــــــل ال يجب أن يتوقف على وجود فرصــــــة في النجاح، بل أن 

العمل هو الذي يخلق الفرصة في النجاح.
< واآلن، دعنا ُنعيد طرح سؤال »الّشابة الّسورّية مرمي«:  هل تريد 
أن تخبرنــا بأّنك مازلت تؤمن..بعد كل ذلك، هل مازلت تؤمن بـ الربيع 

العربى؟
- سأعيد عليكم اإلجابة التى أشرت إليها فى خطابى مبؤمتر أوسلو:

"فــــــي احلقيقة هناك ثالثة أســــــباب تدفعني لهذه الثقة رغــــــم كل هذه الكوارث 
الســــــبب األول هــــــو أن 2011م حدث، ولم يكــــــن ُحلًما أو ضرًبا مــــــن الوهم ماليني 
الشــــــباب العربي خرجوا إلى الشــــــوارع مطالبني باحلرية والكرامة والعدالة. هناك 
شــــــيء جميل ظهرت نبتاته اخلضراء واســــــتولى على خيال العالم. لم يكن سراًبا... 
حًقــــــا لقــــــد كنا موجودين. نحن لســــــنا أقلية ُمطلًقا كننا ظهرنــــــا كذلك ألننا لم نكن 
ُمنّظمني...نحــــــن لم نكــــــن على القائمة. عندما ظهرت اخليارات أمامنا ســــــوداء أو 
بيضاء وال وســــــط بينهما، فذلــــــك ال يعني أن اللون األحمــــــر أو األخضر أو األزرق 
أقلية. عندما اجنلت اخليارات أمامنا ما بني استبداد ديني أو فاشية القومية، فال 
يعني ذلك أّنه ليس هناك خيار ثالث. اخليارات فقط ليست موجودة على القائمة، 
ومســــــئوليتنا التاريخية حُتّتم علينا اآلن أن نضع أنفســــــنا ضمن القائمة. الســــــبب 
الثاني؛ أثُق في أّن الصداقات التي نشــــــأت منذ عام 2011م ال ميكن أن تختفي أو 
تزول. املشــــــهد على االنترنت ليس مجرد مشــــــهد »افتراضي«، السيدات والسادة؛ 
ال... كل شــــــيء حقيقي جــــــدا. األفكار حقيقية، والصداقــــــات حقيقية. العديد من 
الناشــــــطني لم يلتقوا وجًها لوجه - لكننا نتحدث بشكل شبه يومي عن األشياء التي 
تشــــــغلنا.. نحن عائلة، وصداقتنا ماضية لألبد. لقد قــــــال »مارتن لوثر كينج« ذات 
مرة: "يجب على أوالئك الذين يريدون السالم أن يكونوا ُمنظمني بشكل فّعال ال يقل 
عن تنظيم أوالئك الذين يريدون احلرب"، وأنا سأقتبس هذه املقولة ألعيدها:»يجب 
على أولئك الذين يريدون احلرية أن يكونوا ُمنظمني بشكل فعال ال يقل عن تنظيم 
املســــــتبدين« وميكن لهذه الصداقات عبر اإلنترنت تشــــــكيل نــــــواة للحركة الفكرية، 
ونحن نعمل مًعا على احلمالت واملشاريع والكتب. أّم السبب الثالث -ورمبا السبب 
األكثر أهمية- وراء ثقتي هو أن األنظمة العربية القدمية ال متلك ســــــوى وحشيتها 
وجيوبها العميقة، فليســــــت هنــــــاك رؤية أو أمل وراء الطائفيــــــة والغوغائية والنعرة 
القوميــــــة. هذه األنظمة تعيش لفترة محدودة اعتماًدا على اجلنون اجلماعي؛ وهذا 

ال يدوم طوياًل. ذلك – باختصار – ال يزرع استقراًرا، وال يُحقق منًوا."

< وختامًا، نحن عبر صفحات مجّلتنا نهدف إلى إتاحة "ملتقى 
للشباب العربى" و "ميدانًا" موازيًا للميادين التى أغلقت باملتاريس 
و املدّرعات بدول الّربيع العربى، و نوّد منكم، فضاًل، توجيه رسالة 

لقّرائنا من الشباب العربى:
- بصراحة تأتيني العديد من طلبات الكتابة، وتأتيني دعوات حلضور ندوات 
ومؤمترات، إال أن حواراً مثل هذا أتوجه فيه إلى الشباب هو أهم عندي وأولى 
بوقتي وجهدي. و لكم أقول: "احلقوق يا إخواني ليســــــت قابلة للمساومة، هذه 
هي طبيعة احلقوق، فإن رضخنا ورضينا باملساومة لم تعد حقوقاً، بل أصبحت 
مجرد مطالب فئوية، ولم يعد الصراع صراع حقوق بل أصبح صراع قوى. فال 
تيأسوا وال تنظروا للصراع على مدى الشهور والسنني، بل هو صراع أجيال. من 
حقنا أن نعيش في أوطاننا في كرامة، من حقنا أن نعيش في أوطان يسود فيها 
العدل ويرفع فيها الظلم، فهذا هو أساس بناء دولة عتيدة حتقق هدفها العملي 

وهو خدمة املواطن، وهدفها األخالقي وهو رفع لواء احلق والعدل واحلرية."
وقد حصل "البغدادى" فى شــــــهر أبريل املاضى على "حق اللّجوء الّسياســــــى 
بدولة الّنرويج،" ونشــــــر بعدها خطاباً ملتابعيه عبر صفحته الّرسمّية على موقع 

الّتواصل االجتماعى "فيس بوك،" قمنا بترجمته، وودنا أن نشاركه معكم:

•إياد البغدادى/ أبريل 2015م-
"املئات مــــــن الناس هّنئوني على منحــــــى اللّجوء الّسياســــــي بدولة النرويج، 
ويسألونني كيف أشعر؟ فأجيبهم: "حلو ومر. ال يفهمونني.شعور حلو – بالطبع 
– ألنني بأمان. فتح هذا البلد الرائع ذراعيه لي على وعٍد بحمايتي أنا وعائلتي. 
بني شعب هذا البلد الرائع لدّى أصدقاء مدى احلياة، أصدقاء سأفعل أي شيئ 
ألجلهم وهم ســــــيفعلون أي شيئ ألجلى. وفى هذه املدينة ال ميكن أن أكون أبعد 

من 30 دقيقة عن شخص يفتح لي قلبه وبيته.
ولكن - نعم – ُمرّ 

كوني آمن يذكرني ملاذا لم أكن آمناً. لقد كان ثمن ُحلمي بعالٍم عربي أحظى 
فيه أنا و أبنائي بالكرامة هو أن أُطرد من العالم العربي.

كوني حراً يذّكرني بالذين ليســــــوا أحراراً – من ماتوا ، من هم في السجن، 
وأولئك الذين اختاروا الصمت خوفاً. و املفارقة، كنت أنا األوفر حظاً. أنا واحد 

من القالئل الذين ميكنهم ُمتابعة التحّدث.
كوني -للمرة األولى في حياتي -على مســــــار راسخ للمواطنة، يذكرني بأنني 
عشت حياة بال انتماء في بلدي؛ فقط كان يتم الّزج بى في السجن، ونقلى إلى 

املطار مقيداً بالسالسل.
يقول لي أصدقائي "ستزول املرارة"  لكنني أسأل الله أاّل تتالشى. اسأل الله 
أن أصل إلى حلظة املوت ومازالت املرارة عالقة بلســــــاني. اسأل الله أاّل أنسى 

أبداً من أين جئت.
ويقولــــــون لي أنني ســــــأجد – في نهاية املطاف- بعض الراحة و الســــــكينة. 
لكننــــــي أدعــــــو الله أاّل تأتى الّراحة أبداً.  لن يهدأ لــــــي بال إاّل حينما ال يضطر 
الشباب العربي واملســــــلم إلى الهروب ألوروبا للحصول على حقوقهم. وإذا كان 

ذلك يعنى أاّل أشعر بالراحة أبداً، فليكن.
ســــــأظل فلســــــطينّياً أبداً ما حييت. ســــــأظل إماراتّياً أبداً ما حييت. سأظل 
مصرّياً أبداً ما حييت. لن أنســــــى من أين أتيت، أو من أين أتى أبى و أجدادي. 
لن يفنى أبداً حّبي ملوطني، كما لن تتالشــــــى "املرارة" جتاه أولئك الذين جعلونا 

"الجئني" في املقام األول، و هؤالء الذين جعلونا الجئني في املقام الثاني.
وأقول للطغاة: لم تتخلّصوا مّنى بعد! أنا فقط "غربت عن وجوهكم." مازال 

أمامي حياة ألعمل خاللها، والتشويق لم يبدأ بعد. 
أنــــــا عضو في جيل و حركة، من موجة حاولتم كبــــــح جماحها، وظننتم أّنكم 

حققتم ذلك. سأكّرس البقّية من حياتي من أجل أن أخيب أملكم.
أســــــأل الله أال يعطيني احلياة اآلمنة، أو احلياة الهادئة، أو حياة مســــــتقرة 
-  ولكــــــن أن يعطيني القوة والشــــــجاعة لفعل ما هو صحيــــــح بغض النظر عن 

الثمن أو اخلطر.
اللّهّم ال جتعلني أشــــــعر بأنني متواضع مبا فيــــــه الكفاية، أو صادق مبا فيه 

الكفاية، اللهّم أعّنى على نزع النفاق والتحيز وخيانة األمانة والكبر من قلبي.
اللّهّم اجعلني دائماً فــــــي صف الّضعيف... بجانب املُعتدى عليه. لنصرتهم، 

ليس إلخبارهم أن يعتادوا ما هم فيه.
ال جتعلنــــــي أرضــــــى باإلجابات، امنحنــــــي مالحقة األســــــئلة... وقول احلق 
لسلطان جائر، وإذا ما ابتليتني بأن أكون في موقع "سلطة" فأعّنى على اجتياز 

هذا االختبار بشرف. و ال جتعلني أبداً في صّف الّطغاة، أبداً ما حييت."

»الفضاء 
اإللكتروني ليس افتراضيًا.. نحن عائلة.. 

هذه الصداقات أبدية«
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  هند عبداملنجي-  منة صالح 

 املناظرة ال تقتصر على السياسيني أو املثقفني فحسب -كما يظن البعض- 
بل، ميكن من خالل التدريب واخللفية املعلوماتية أن تصبح قادًرا على املشاركة 
والنقــــــاش حول موضوع أو قضيــــــة املطروحة وتقدمي حجــــــج تدعم أو تعارض 
هذه القضية، والتى يشــــــترط أن تكون مثيرة للجــــــدل، ومحل اهتمام، ومتوازنة 
–أي أن يتمّكن الطرفني املؤيد واملعارض من عرض أفكارهم. ولذلك انتشــــــرت 
»املناظرات« بني الّشــــــباب فــــــى العالم العربي مؤخراً كوســــــيلة جديدة للتفاهم 

ولتبادل اآلراء واحترامها.
وبداية، يحدد معني املناظرة »ســــــيف الدين طارق« -مدرب مبؤسسة صوت 
الشباب العربي، وهى احدي الهيئات التي تدعم فن املناظرات بالعام العربي – 
أّنها عبارة عن »مسابقة رسمية حتكمها ضوابط معينة في إطار محدد ويديرها 
حكم، وتشمل متحدثني أفراداً أو فرقاً تضم عدة متحدثني. ويتم منح كل فريق 
وقتاً محدداً لتقدمي حججهم وإثباتاتهم والدفاع عنها في شــــــكل منظم. ويُدعي 
الفريق املؤيد للقضية بـ )بفريق املوالة( وهو من يؤيد القضية أو املوضوع الذي 
يُناظر حوله ويدعمه ويدافع عنه، والفريق األخر الذي يعارض موضوع املناظرة 

ويفند أطروحة فريق املوالة يسمي بـ ) فريق املعارضة( ومن الضروري أن يأخذ 
كال الفريقــــــني موقفاً واضحاً مــــــن القضية، وتُصاغ قضيــــــة املناظرة في جملة 
تقريريــــــة.« ُمضيفاً، أّنه عند التحضير يكون التســــــاؤل: ما هو شــــــكل املناظرة؟ 
ومــــــا هــــــي القواعــــــد واألدوار التي حتدد عنــــــد العرض؟ كمــــــا يتضمن حتديد 
عدد املُشــــــاركني خــــــالل املناظرة، و مدة وترتيب اخلطابــــــات، و الفرص املتاحة 
للمناظرين، و عدد الفرص التي ستتاح للجمهور ملناقشة ما جاء في خطاباتهم. 
ويُشــــــير »طارق« إلى مناذج املناظرات الّتنافســــــّية، قائاًل: »منها مناظرة منتدى 
عــــــام، ومنوذج كارل بوبر، ومنوذج Mass، ومنوذج البرملان البريطاني.« ويصف 
»طارق« التحضيرات من جانب املُشــــــاركني في املناظرة، فيقول: »يقترح املناظر 
بعــــــض األفكار التي تتعلق بكيفية مناقشــــــة موضوع املناظــــــرة، مع إجراء بحث 
حــــــول املوضوع، وصياغة احلجج، وتطوير وإعداد القضية التى ســــــترفع خالل 
املناظرة، و تقسيم احلجج واألمثلة واملسئوليات بني املتكلمني، و تطوير أسلوب 

اإلقناع وتنظيم شكل اخلطابات واملداخالت وتطوير أسلوب اإللقاء.
ويذكــــــر »طــــــارق« أّن املناظــــــرات تتنوع، وتنقســــــم إلى ما يزيد عن عشــــــرة 
أنــــــواع؛ فمنهــــــا »اإلجرائيــــــة؛« التي تدعو إلــــــي تطبيق إجراء معني أو سياســــــة 
معينة، و«االستفهامية؛« التي تشــــــجع املتناظرين علي التفكير بحجج املعارضة 
التنافســــــية، والتي تقام بغرض التنافس بني الفرق في بطولة محلية أو إقليمية 

»صوت الشباب العربي«...
فن المناظرات للتشجيع على الحوار واحترام االختالف
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أو دولية. ويتابع »طارق« رصد األنواع، ُمشيراً إلى »املناظرة العامة؛« والتي يتم 
فيهــــــا التركيز علي مهارات التحدث أمام اجلمهور، و كذلك »املناظرة الفجائية« 
وهي مناظرة تدريبية  تشــــــجع علي التفكير فــــــي االفتراضات التي يقوم عليها 
موقفهــــــم للتدريب علي تبنــــــي املواقف الصعبــــــة، و »مناظرة القاعــــــة؛« وتكون 
اســــــتعراضية تسمح للجمهور بإبداء آرائهم وتعليقاتهم الكالسيكية، وهى تشبه 
»املناظــــــرة اإلجرائية« ولكنهــــــا أقل حّدة. و هناك »املناظــــــرة املتعجلة؛« وتهدف 
لتدريــــــب املناظرين علــــــي صنع اإلعدادات القصيرة أثنــــــاء املناظرة، و«املناظرة 
املرجتلــــــة؛« وتتضمن قيود معينة يفرضها املنظمــــــون علي املتناظرين حول فهم 
منطوق القضية، و »مناظرة املقارنة؛« وتهدف لعمل مقارنات بني شيئني أو أكثر، 
و »مناظرة املنتدى؛« التي تتم للمتناظرين املبتدئني وتتســــــم بطابع اإلثارة بقدر 
ما هو إلقاء خطب عامة وســــــّميت باملنتدي ألنها تناقــــــش قضايا تهم املجتمع، 
وأخيراً »املناظرة املفتوحة« التي ليس بها قيود تتعلق بتعريف يقصده املنظمون 

للقضية.
وفــــــي نهاية املناظــــــرة يُقيم العامة جلنة من احلــــــكام أو اجلمهور أو كالهما 
مًعــــــا، وقد تتكون جلنة التحكيم من أفراد لديهم خبرة في املناظرات، أو طالب 
يتعلمــــــون فن املناظرة، أو مدربي املناظرات أو أفــــــراد من اجلمهور ولكن يجب 
اطالع احلكام على مســــــئولياتهم قبل البدء في التحكيم، ويدير املناظرة امليسر 

الذي ينظم التوقيت بني املناظرين ويبدأ املناظرة وينهيها.
ومن أبرز البرامج التي تبنت فكرة ترسيخ املناظرات بالوطن العربي للتشجيع 
علي تبادل اآلراء بحرية واحترام االختالف، مبادرة »صوت الشــــــباب العربي.« 
حيُث مّت إطالقها في عام 2011م بهدف إتاحة الفرص واألدوات وتنمية املهارات  
الالزمة ملشــــــاركة الشــــــباب بالعالم العربي في إقامة وإدارة مناظرات فعالة من 
أجل املساهمة في إثراء احلوار البناء والدميقراطي في البلدان العربية ويطبق 

حالياً في األردن و مصر و ليبيا و  تونس و اجلزائر واملغرب.
وتعتمــــــد على الشــــــراكات باإلضافة إلي منظمات املجتمــــــع املدني والقطاع 
التعليمــــــي من اجلمعيــــــات األهلية و املجموعات الشــــــبابية و املراكز الثقافية و 
املدارس و اجلامعات، باإلضافة إلي الوزارات املعنية بأنشطة الّشباب والّتواصل 
في الّدول الّســــــتة.  وقد تأسســــــت برعاية »املركز البريطاني« ومؤسســــــة »أنا 
ليندا.« و تعمل علي تنظيم منتديات املناظرة في أماكن عدة ومتفرقة إلشــــــراك 
الشباب من مختلف األطياف. كما متتلك شبكة دعم و موارد إقليمية ومجموعة 
من أدوات التدرب بغرض تيســــــير مزيد من النقاش الذي بدوره سيوفر منصة 
لدعم وتطوير نوادي املناظرات القائمة في البلدان املســــــتهدفة وملتقى لتبادل 
امليســــــرين خلبراتهم وجتاربهم الناجحة وتقدمي الدعم الشــــــخصي. كما سيتم 
إنتاج أدوات التدريب عن طريق إكســــــاب مــــــواد الدعم املتاحة والتدريب الطابع 
احمللي من حيث »اللّغــــــة العربية« واحملتوي 
املتوائــــــم ثقافّياً. وتتنوع باملشــــــروع مجاالت 
املناظرات بني قضايا سياســــــية واجتماعية 
وفنيــــــة، وال تأخــــــذ الشــــــكل التقليــــــدي – 
املناظرة بني شخصني والرد علي األسئلة0 
ولكّنهــــــا تطرقت إلي عمل مســــــرحيات بني 
فريقــــــني متناظرين. وال يقتصــــــر البرنامج 
علي تدريب فئة الشــــــباب الراشــــــد فحسب 
، ولكن القائمني على املشــــــروع اجتهوا إلى 
تدريــــــب طالب املــــــدارس؛ فقامــــــوا بتنظيم 
دوري »مناظــــــرات املــــــدارس« وتدريــــــب 56 
طالــــــب بالثانوية واإلعدادية  على مســــــتوى 
الدول العربية املشاركة. كما مت في املرحلة 
األولى تخريج 117 شخص خالل الدورات 
التكوينية التي متت بكل من طنجة، مكناس، 
وخنيفرة. وفي املرحلة الثانية مت تأســــــيس 
أندية املناظرة بجميع املؤسســــــات التعليمية 
املشاركة، حيث استفاد 883 وتلميذ تلميذة 
من تقنيات إدارة املناظــــــرة باعتماد مقاربة 

كارل بوبر.
و بالرغم من مشاركة ست دول بالبرنامج 
ــــــه كان لكل من األردن واملغرب الظهور  إاّل أّن
الواضح والتفاعل ضمــــــن البرامج املقدمة 
للمناظــــــرات، وكان أكثــــــر املوضوعات ذات 
الفاعلية لديهم »قضايا النساء وانخراطهم 
فــــــي العمــــــل السياســــــي »من أكثــــــر الدول 

تفاعلية« مع املناظرات. 

   بسنت آمال – تقي صالح

 هل قرأت كثيراً مقولة »هارفى روبنز« الّشهيرة: »إّن التواصل الفعال 
هــــــو مفتــــــاح النجاح«؟  مقد يكــــــون من الّصعب التحّكم فــــــي مدى كفاءة 
الطريقة التي يســــــتمع بها اآلخرون إلى حديثك، ولكن ميكنك أن تتحكم 
بالفعــــــل في مدى كفاءة الطريقة التي ترســــــل أنَت بها رســــــالتك؛ فقيمة 
احلياة تكمن في الّتواصل. ويقول »ابن خلدون« أّن »اإلنســــــان اجتماعي 
بطبعه؛« فهو ال يســــــتطيع أن يعيــــــش منعزالً عن اآلخرين ألّنه يحتاج إلى 
التواصل و التفاعل مع اآلخرين. إاّل أّن الّتواصل غير الفّعال يهدر الوقت 
واجلهد و الّطاقة، وال يحقق إنتاجّية، وال يضيف للعالقات االجتماعّية، 
بل يؤّدى إلى الفتور. ونرصد ثمانية خطوات رئيسّية اتفقت عليها أغلب 
الّدراســــــات واملواقع املتخّصصة في االتصــــــال، والتي متّكنك من إجراء 

محادثة مثمرة لتحقيق ما تصبو إليه وتتفادى سوء الفهم.
)1( اجلأ دائماً إلى البســــــاطة والوضوح، اجعل لغتك سهلة وبسيطة 
وكن واضحاً فــــــي مخارج األلفاظ ونطق الكلمــــــات، وادعم حديثك بلغة 

اجلسد: مثل إشارات العني وحركة اليد التى توصل املعنى.
)2( أثناء احلديث، تعّمد ذكر اسم الطرف الذي حتادثه، فذلك يجعله 
أكثــــــر انتباهاً حلديثك و يشــــــعره مبدى اهتمامــــــك باحلديث معه. و إذا 
كنت تعانى من عدم تذكر األســــــماء، قم بتدريب نفســــــك على ربط اسم 

الشخص بصفه متيزه.
)3( حاول قدر اإلمكان أن تكون طبيعياً و احذر التكلّف عند حديثك 
مع اآلخرين، فذلك سيشعرهم مبدى اهتمامك و حرصك على احلديث 

معهم.
)4( جتنــــــب احلديــــــث وأنت منفعــــــل حتى ال تفقــــــد موضوعيتك في 

احلديث ورمبا ستندم الحقاً. خذ وقتاً لتهدأ قبل أن تكمل حديثك.
)4( »املتحــــــدث اجليد هو منصت جيد باألســــــاس.« ولكن، ال تكتفي 
باالســــــتماع بأذنيك فقط، بل بعينيك أيضاً؛ فانظــــــر بعناية إلى الطرف 
اآلخر، وال تهمل ترجمة حركات جســــــده، فقد تكون ســــــبيلك فى فهم ما 

تريد التحقق منه أو فهمه.
)5( اســــــتخدم منظور التفاوض املوضوعــــــي لتصل إلى نقاط االتفاق 
واالختــــــالف، وال حتاول أن تتكلم بلغة مختلفــــــة عن املتفق عليها؛ فذلك 
سيؤدى إلى الصراع بدالً من التفاهم، و ال تلوم اآلخرين على كالمهم، و 

حاول أن تعطى انطباعا جيداً وليس سلبياً.
)6( أثنــــــاء التفــــــاوض مع معارضيك، حاول أن متنح الشــــــخص الذي 
أمامك فرصة إذا أخطأ، و ســــــاعده على تفريغ شــــــحنته العاطفية قدر 
اإلمكان، فذلك مهم له نفســــــياً، ثم حاول أن تقدم رسالة طيبة في نهاية 

الّتفاوض.
)7( حافظ على صفاء الذهن؛ فأنَت لكى تتمتع بـ »احلضور« وحتظى 
بإعجاب اآلخرين، يتوّجب عليك أن تتخلص من كافة األفكار واملشكالت 
خارج موضوع املناقشــــــة، والتي قد تؤدى إلى شرود الذهن والتوتر أثناء 
احلديث. لذلك، قم مبتابعة حديث اآلخرين باهتمام وثم بتدوين النقاط 

التي يقومون بإثارتها خالل املناقشة، حتى تتمكن من الرد.
)8( أثناء حديثك راقب جيداً نغمة ونبرة صوتك لتتناسب مع موضوع 
احلديث. وال تســــــتهني بآراء املعارضني لك؛ افتح عقلك لتســــــتقبل كافة 
اآلراء املختلفة وحاول فهم وجهة نظر اآلخرين حتى تكسب ودهم و تصل 

إلى نتيجة ترضى اجلميع فى نهاية احلديث.

»االحترام« و»التفاوض« 
و»اإلنصات« و»صفاء 

الّذهن« و»مراقبة لغة 
الجسد«

نصائح لتجنب سوء 
الفهم و ضمان تواصل أكثر فعالية
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   بسنت آمال – جرمني خيرت – محمد عزت

وصــــــل إلى مــــــكان املُقابلة مبكراً عن املوعد، وحني وصلنــــــا وجدناه منهمكاً في 
قــــــراءة صحيفة »احليــــــاة اللّندنّية،« والتــــــي يعتبرها – كما أوضح لنــــــا- التجربة 
ــــــة التــــــي الزالت حتتفظ بالتنــــــوع اإلعالمي املطلوب في تنــــــاول األخبار.  الصحفّي
مبالمح هادئة وصوت منخفض مع مخــــــارج ألفاظ واضحة لكلمات مرّتبة وأفكاٍر 
مسترســــــلة أجاب اإلعالمي الّشــــــاب »أحمد خير الّدين«  على كاّفة األســــــئلة التي 
قمنا بطرحها عليه خالل حوارنا معه عن حال اإلعالم ومستقبله، و كيفية حتقيق 
التوازن بني االختيارات الشخصية واملهنية، كما تطرق احلديث إلى اإلعالم احمللّى، 
وصحافة املواطن وشــــــبكات التواصل االجتماعي، وما أتاحته من مساحات للرأي، 
وطبيعة عالقتها بوسائل اإلعالم التقليدية، وعن خططه املستقبلّية، وغير ذلك من 

موضوعات ناقشها »خير الّدين« بشغف ورغبة حقيقّية في إيصال صوت جيله.
< بداية، كيف تصف رحلة »أحمد خير الّدين« في املجال الصحفي 

التي بدأت بكلية التربّية للدراسات اإلسالمّية؟  
- تخرجت من كلية التربية للدراســــــات اإلسالمية، وعملت في مجال اإلعالم 
ألّننــــــي أحــــــب الكتابة وأعتز مبهنــــــة الصحافة، كما أننــــــي ال أمانع في أن يعمل 
البعض في غير مجال دراســــــتهم؛ ففي املجتمعــــــات األوربية يعتمدون أكثر على 
املوهبة املدعمة بالدراســــــة وهنــــــاك الكثيرون منهم يحققــــــون جناحات في غير 

مجال تخصصهم األكادميي، فاملهم هو أن »حتب العمل الذي تقوم به.«
< حّدثنا عن بداية الّرحلة؟ أول مقالة؟ أول قناة تليفزيونّية؟

- أتذّكر أول مقال كتبته كان في جريدة الدســــــتور عن ذكرى أم كلثوم بعنوان: 
»أم كلثوم ســــــيدة كل األماكن،« وحرصت فيه على طرح وجهة نظر الشباب حتت 
ســــــن الثالثني في »أم كلثوم؛« فهي سيدة كل األماكن وكل األذواق، فمن املمكن أن 
تسمعها في أي مكان »في الورشة، في الكافية، في املنزل.« وأّما أول قناة، فكانت 

قناة »درمي،« حيث عملت في فريق إعداد برنامج »العاشرة مساءاً« – مع املذيعة 
منى الّشــــــاذلى، آنذاك. وخضت العديد من الّتجــــــارب اإلعالمّية األخرى والتي 
كانــــــت مفيــــــدة وتعلمت منها، خاّصة جتربة العمل بقناة »بى بى ســــــى البريطانية 

BBC،« و عملي كمراسل ببرنامج »آخر كالم« مع األستاذ »يسرى فودة.« 
< وكيف كانت جتربة العمل مع »يسرى فودة«؟ وماذا تعّلمت منه؟ 

- كانت جتربة العمل مع األستاذ »يسرى« مميزة جداً بالنسبة لي على املستويني 
الشــــــخصي واملهني. وتعلمت منه كيف يكون الصحفي احملترف، وتعلمت أن أرى 
كل شــــــيء من منظور أن دوري هو إيصال املعلومة احلقيقية للناس واالستفادة من 
العالقات في سبيل إظهار احلقيقة وليس لتحقيق منفعة شخصية. وعموماً، فأنا 
تعلّمت من كل من تعاملت معهم، ومنهم على سبيل املثال ال احلصر: رشا قنديل.

< ال شك أّن »املقّدمة الثورّية« التي ألقيتها بنشرة أخبار قناة »أون 
تى فى » – والتي أثارت جداًل بني املمارسني والباحثني فيما يتعلق 
مبدى مهنيتها- قد أحدثت تغييرًا في موقعك بالوسط الصحفي 

واإلعالمي، ماذا ميكنك أن تقول عن تلك اللحظة الفارقة، وما تالها؟  
مثاًل: املزيد من الّشهرة أو املضايقات؟

-نعــــــم، أعتقــــــد أّن تغيراً ما حدث فــــــي حياتي منذ ذلــــــك الوقت؛ فأصبحت 
معروفاً بدرجة أكبر بني الشــــــباب عموماً وشباب الثورة على وجه التحديد؛ حيث 
كان ينتظر أن يجــــــد من يعبر عنه في ظل االجتاه اإلعالمي القائم على »التعتيم 
وتبنــــــى أيدلوجية واحدة وهى الدفاع عن الســــــلطة.« وعّمــــــا تالها، فلم أتعرض 

ملضايقات داخل أو خارج القناة.
< »غدًا ستموت الصحافة؟« سؤال طرحته بعنوان إحدى مقاالتك 

التي ناقشت خاللها الصحافة التقليدية ومستقبلها. فهل مُيكنك أن 
توّضح لنا وجهة نظرك؟

- لْم يكن الّســــــؤال حكماً أصدرته على الّصحافة التقليدّية، بقدر ما كان له 

»ال ألوم اإلعالم على 
ما آلت إليه الثورة... 
والصحافة ال تموت«

مراسل و معد و مذيع 
يهوى التصوير وبصدد 
إصدار كتابه األول

الصحفي الشاب »أحمد خير الدين« 
فـي حـــوار لـ »المــيدان«:
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عالقة بلفت األنظار إلى أّن ملكّية الّصحف تؤول باألســــــاس إلى رجال األعمال 
الذيــــــن يهدفون إلى حتقيق منفعة شــــــخصية واحلفاظ علــــــى مصالح أعمالهم 
غيــــــر عابئــــــني بالصحافة كمهنة. أضــــــف إلى ذلك، التغطيــــــة اخلبرية اآلن تتم 
عبر التليفونات، من خالل رسائل تصل للمشترك في املواقع االلكترونية، ونتج 
عــــــن ذلك عزوف عــــــدد كبير مــــــن اجلمهور عــــــن متابعة الصحافــــــة واإلعالم 
التقليدي، وتراجعت نســــــب املشــــــاهدة واملبيعات، مّما أّدى إلى انخفاض نسب 
اإلقبال اإلعالني ووقوع املؤسسات في أزمات مالية. ومع ظهور شبكة اإلنترنت 
وإّطــــــالع القارئ على أشــــــكال وقوالب صحفّية غير تقليدية اســــــتمدت اهتمام 
القراء و دعمهم فرض ذلك ضغوطــــــاً على الصحافة التقليدية للتطوير ملواكبة 
ــــــات هو ما وددت  اجلمهور املســــــتهدف واحتياجاتــــــه. كل ذلك وغيره من حتدّي

تسليط الضوء عليه ملناقشته قبل فوات األوان. 
< »ساسة بوست« و«نون بوست« و«مدى مصر« و«أصوات مصرية«،« 

وغيرهم من الّتجارب اإلعالمّية الناشئة على شبكة اإلنترنت، ما 
تقييمك لهذه الّتجارب -كصحفي و ُمتابع للشأن العام؟ 

- أصبح لتلك املواقع التي أشــــــرمت إليها -وأضيف إليهم »زحمة« و«راقب«- 
رغم قصر عمرها وتواضع إمكاناتها جمهور تتزايد أعداده يوماً بعد يوم. وهذه 
التجارب بدأت أوالً في االنتشار داخل أوساط الصحفيني وفيما بني النشطاء 
واملهتمني بالشــــــأن العام، ولكّنها، بعد فترة، استطاعت تدريجياً اجتذاب قطاع 
كبير من اجلمهور الذي كان قد عزف عن الشــــــكل التقليدي لإلعالم بحثاً عن 
معلومات موثقة بالصور والبيانات واإلحصائيات، مع لغة ناضجة وبســــــيطة ال 
يغلب عليها اليقني واالســــــتعالء أو لهجــــــة إعالن احلقائق التي أصبحت تصيب 
اجلمهور بامللل. باإلضافة إلى ذلك، فإّنها توّفر مســــــاحات رأى لم تتحها وسائل 
اإلعالم األخرى. و مييز تلك املساحات أّنها جعلت القارئ شريكاً في األحداث 

و تغطيتها والتدوين عنها.
< ُيعانى اإلعالم املصري من املركزّية في التغطية اجلغرافّية، فكيف 

مُيكن تطوير اإلعالم احملّلى في الفترة القادمة؟ 
- توجد بعــــــض الّتجارب الّناجحــــــة، مثال: جريــــــدة »منطقتي« املتخصصة 
في تغطية أخبار منطقة وســــــط البلــــــد بالعاصمة، وكذلك موقع »املندرة« املهتم 
بشــــــؤون الصعيد. وهذه التجارب مُتــــــارس دوراً مهماً في تغطية األحداث التي 
ال يسلّط اإلعالم اجلماهيري الضوء عليها. واقترح أن تخصص الدولة الدعم 
لتلك التجارب، وأن يكون هدفها األساسي هو التطوير، وأاّل يقتصر األمر على 

الشعارات، كاحلال في جتارب القنوات احمللّية األرضّية.
< كان »خير الّدين« من بني أوائل من وصلوا إلى ميدان التحرير 

يوم اخلامس والعشرين من يناير 2011م، ليس بصفته املهنية 
كمراسل إلحدى القنوات الفضائّية املصرّية »-آنذاك- وإمنا 

كمتظاهر. نود معرفة رأيك في جدلية »صحفي أم متظاهر؟« ذلك 

السؤال الذي ناقشته خالل مشاركتك بتجربة »حكاوي التحرير« 
بعد ثورة 25 يناير. 

- هنــــــاك حلظة ما يجب أن جُنيب فيها على ســــــؤال: »مــــــن نحن؟« وحينها، 
ال يجــــــوز اجلمع بني االثنني، فأنــــــت إّما أن تكون صحفياً أو أن تكون متظاهراً. 
أتذّكر فــــــي بداية عملي، أثناء حضوري دورة تدريبّيــــــة مبجال الّصحافة، ألقى 
إحــــــدى احملاضرات صحفــــــي نرويجي، يحنها قّص علينــــــا جتربته أثناء تغطية 
»املعــــــارك بني اجليش العراقي و األكــــــراد،« حينما وجد املصور الصحفي الذي 
ياُلزمه -وكان عراقياً- يطرح الكاميرا على األرض وميســــــك بالسالح، فسأله: 
»مــــــاذا تفعل؟« فرد عليه املصور بأّنه ســــــوف يقاتل مع القــــــوات العراقّية، فقال 
لــــــه حينها: »ال ميكنك أن تكــــــون االثنني معاً؛ فالبد أن تختــــــار: إّما صحفياً أو 
مقاتــــــاًل.« وأنا – خير الّديــــــن- قررت أن أكون صحفياً فقط، حتى أســــــتطيع 

مراعاة املهنية فيما أقّدمه. 
< هل حاولت تقييم الدور الذي لعبه اإلعالم خالل ثورات الربيع 

العربي، مبا في ذلك حدود تأثير شبكات التواصل االجتماعي؟ و هل 
تلوم اإلعالم اجلماهيري على ما آلت إليه األمور؟ 

- لــــــم أحاول تقييم الدور الذي لعبه اإلعــــــالم خالل الثورة، وال ألومه وحده 
فيما آلت إليه األمور، ألّن هناك أمور كثيرة تســــــببت فيما نحن فيه اآلن. وأّما 
شبكات التواصل االجتماعي فقد كان لها دوٌر أثناء الثورة، ولكن ليس وحدها؛ 
فهناك أمور كثيرة أخرى ســــــاعدت في نزول الشــــــعب املصري إلى شــــــارع في 
اخلامس والعشــــــرين مــــــن يناير ومــــــا تاله؛ منها »القمع السياســــــي،« و »غالء 

األسعار،« وغيرها من األسباب املباشرة. 
< وفى رأيك، ما تأثير اعتماد الصحفيني على شبكات التواصل 

االجتماعي على مهنية العمل الصحفي و مستقبل اإلعالم بصورته 
التقليدية؟ 

- الصحفــــــي يجب أن ينّوع في مصادر حصوله علــــــى املعلومات، وال يعتمد 
علــــــى مصدر واحــــــد لتكوين رأيه؛ فيجب أن يطلع علــــــى وكاالت األنباء العربية 
والعامليــــــة واملواقع احلرة غير املوجهة والتي حتظــــــى بالّدقة واملصداقية. ولكن 
لألسف يعتمد العديد من الصحفيني على مواقع التواصل في نقل األخبار التي 
قد تكون غير دقيقة، مما يســــــاهم في نشر الشائعات في املجتمع؛ فإذا انتشر 
خبر عن انفجار في موقع معني يجب عدم نقله إاّل بعد إرســــــال مراســــــل ملوقع 
احلدث للتحقق من اخلبر. وفيما يتعلّق بوســــــائل اإلعالم التقليدية، فيجب أن 
تنــــــوع في تغطيتها لألحداث واألخبار؛ فاخلبر اليوم ينتشــــــر فور حدوثه، لذلك 
يجب أن حترص الصحف على تقدمي تغطيها شاملة وموســــــعة للحدث تشــــــمل 
مختلــــــف اجلوانب مع توثيقها بالّصور، ومحاولــــــة تقدمي حتليل واف لألحداث 

يرد على كافة األسئلة التي تدور بذهن القارئ. 
< كنت قد أبديت -في أكثر من مناسبة- عدم تأييدك لظاهرة 
الكتابات الّشابة و التجارب »غير مكتملة 

اخلبرة« التي غمرت األسواق األدبية؟ 
فماذا ميكنك أن تخبرنا عن ذلك؟ 

-إّن الكتابة شيء عظيم ومقّدس، لذلك يجب 
أن يكون لــــــدى الكاتب خبرة كافية تؤهلهم للكتابة 
ألّن كتابــــــة األفــــــكار ونقلها للغير يؤثــــــر فيهم على 
املســــــتوى الشــــــخصي، وهذا ينعكس بــــــدوره على 

املجتمع ككل.
< وإذا قرر –خير الّدين- يومًا ما أن 
ُيصدر كتابًا؟ ما سيكون عنوانه؟ و ما 

املضمون الذي ستكتب عنه؟ 
- أنا حاليــــــاً، بالفعل، بصــــــدد اإلعداد لكتاب 
يتنــــــاول »قصــــــة صحفيــــــة« أقــــــرب إلــــــى القّصة 

األدبّية. ولم أحدد اسمها بعد.
< عملت كمذيع و صحفي و كتبت 

مقاالت و ُتشارك في إنتاج تقارير مصورة، 
وعملت كمراسل، وتهوى التصوير، وبصدد 

إصدار كتاب، وغير ذلك، فكيف تصف 
طريقك املهني مستقباًل؟ 

»أحــــــب مهنتي جداً، وأحرص دائماً علــــــى تنمية قدراتي؛ فأنا في حالة تعلّم 
مســــــتمر، وأحرص على أن يكون لدّى حد أدنى من املعرفة بكافة التخصصات 
في مجالي؛ وال تعارض بني مختلف األدوار التي أشــــــرمت إليها؛ ألّن التميز في  

مهارة يضيف ملهارات أخرى، وجميعها في إطار العمل اإلعالمي.
< ما الّرسالة التي توجهها لفريق عمل مجّلة »امليدان«؟ 

- أوّد أن أقــــــول »احرصوا دائمــــــاً على نقل احلقيقة كما هــــــي للّناس؛ ألّننا 
موضع ثقة بالنسبة إليهم؛ فالّصحافة ال متوت.« 

»اعترضت على 
ظاهرة اإلصدارات الشبابية ألن الكتابة 

شيء مقدس«
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   آية جمال – نعمة الله التابعي

 أول األلقاب التي حصل عليها كانت »الّطفل الغبي« و«اخلجول.« ولكّنه تخّطى 
ذلك باملوســــــيقى و الّتحّدي واإلرادة؛ فاســــــتطاع كسر حاجزي الفشل الدراسي وما 
يــــــرّدده اآلخرون عنه. هو مثال ملقولة أّن »الفشــــــل بداية طريــــــق الّنجاح.« و قّرر أن 
يســــــتغّل جتربته الّشــــــخصّية في ُمســــــاعدة اآلخرين بإطالق العديد من املبادرات 
واحلمالت اإلعالمّية –عبر وسائل الّتواصل االجتماعي- لكسر حالة اإلحباط بني 
الشباب والعنف ضّد املرأة في موطنه. إّنه املُّدون واإلعالمي واملوسيقى الفلسطيني 
»ســــــائد كرزون. أجرينا معه حواراً طوياًل عبر »ســــــكايب Skype« تطّرقنا فيه إلى 
مختلف محّطات رحلة »كرزون« اإلنســــــانّية والّدراسّية واملهنّية وأنشطته التطوعّية 
خلدمة مجتمعه فلسطني، حواراً مليء باحلماس والّطاقة االيجابّية، ناقاًل لنا صورة 
أخــــــرى ال نعرفها -ولم نرها في وســــــائل اإلعالم العربّية من قبل- عن »فلســــــطني 

وشبابها.«
درس العود

»كرزون« شــــــاب فلســــــطيني، ولد برام الله في اخلامس والعشرين من يوليو عام 
1985م، و نشــــــأ بني عائلة فلســــــطينية مهّجرة من مدينة اللد*. والده كان يعمل في 
دهان الســــــيارات ثّم تطّور ودرس املوسيقى وأصبح عنده فرقة موسيقية أّما والدته 
فهــــــي – كما وصفها- »رّبة منزل عظيمة.« في ســــــن العاشــــــرة، أدخله والده معهد 
املوســــــيقى لكي يتعلم آلة العود وذلك لفشله في الّدراســــــة، ويقول عن ذلك: »كنت 
دائماً أرســــــب في املواد الدراســــــية، على األقل في أربعة مواد كّل فصل دراســــــي، 
ودرجاتي كانت ســــــيئة.« إاّل أّن املوســــــيقى أكسبته »- حسب تعبيره- »سحر خاص« 
وكانــــــت محّطة فاصلة؛ »املوســــــيقى غّيــــــرت حياتي، وجعلتنــــــي أرى احلياة مبنظور 
مختلف عّما اعتاد.« و في ســــــن اخلامسة عشر، حتّسن وضعه في الدراسة، وعمل 
في بيع اإلكسســــــوارات في رام الله، وكان يُلقب بلقبني األول هو »الطفل الغبي« في 
املدرســــــة والثاني »اخلجول،« فبدأ يتصارع مع احلياة لتغيير هاتني الفكرتني؛ فعمل 
في مجال البيع  لكسر حاجز اخلوف، ودمج عالم الفن واملوسيقى مع عالم السوق 
واحلياة الواقعية، وأّدت هذه اخللطة )الّتجارة واملوســــــيقى( إلى تطوير شخصيته؛ 
ففــــــي املرحلــــــة الثانوية جنح مبعــــــدل 96 % مّما أحدث صدمة لــــــدى اجلميع لفترة 
طويلة، وفى فترة قياســــــية، تغيرت أحواله، والسّر كان في احلياة الواقعية اجلديدة 
التــــــي عاش بها. وفي مرحلة اجلامعة، درس اإلعالم ليبدأ مرحلة اعتمد فيها على 

مثلث »املوسيقى و التجارة واإلعالم.«
السّر الفلسطيني

ويصف »كرزون« موطنه قائاًل: »فلسطني هي امتداد للعالم العربي، و تعانى من 
اإلحباط وفقدان األمل في األحزاب السياســــــية والسياســــــيني ومؤسسات املجتمع 
املدني واملســــــتوى التعليمي ومــــــن وجود االحتالل، ومن مجموعــــــة العناصر املؤثرة 
في االنقسام الفلســــــطيني، وغياب املجلس التشريعي، ومجموعة من العوامل التي 
أثرت في الشــــــباب الفلســــــطيني، فضاًل عن حرمانه من الســــــفر ومن الفرص. كّل 
ذلك خلق حالة من الضياع لدى الشــــــباب،  ولكن هناك »ســــــر عجيب« في الشعب 
الفلســــــطيني أّنه على الّرغم من هذا الضغط والصور النمطية الّسلبّية عن الّشباب 
الفلســــــطيني -التي خلقها السياسيون واالنقسام واحلرب العربية العاملية- إاّل أّننا 
ال نعــــــرف مــــــن أين تأتى إلينا هــــــذه الطاقة الكبيرة لكي نصل إلى هذه املســــــاحات 
العاملية من ال شيء. ففي فترة االنتفاضة الثانية، أهلي خسروا كل شيء مع فرض 
احلصــــــار، وباعت أمي آخر قطعة ذهب وعملت أنا فــــــي مصنع و مخبز لكي نوفر 
قســــــط اجلامعة ومصروفات حياتي اليومية ، وذلــــــك زادنا صبر و قوة لكي ننجح. 
واحلقيقة أّن الشعب الفلسطيني شعب كرمي وقوي وصبور ويتمنى أن ينجح، وهذا 
واقع الشــــــباب على املستوى العربي والعاملي؛ فنســــــبة التعليم في فلسطني مرتفعة 
ــــــى الّتعليم اجلامعي. فالتعليم  جداً ونــــــادراً جداً ما جتد طفل ال يواصل تعليمه حّت
ثقافة، و اجلميع البد أن يتعلم، و اجلميع لديه معلومات، و تسأل الطفل الفلسطيني 

»التدوين أتاح لي أن أكون 
رئيس تحرير نفسي«

»التجارة والموسيقى واإلعالم أنقذوا مستقبله«
المدون والناشط االجتماعي الفلسطيني »سائد كرزون« فى حواره لـ »الميدان«:

»سالح الشباب الفلسطيني هو التعليم«

»يؤسفنى غياب الدعم 
العربي لمبادراتنا«
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يُفاجئك مستواه الثقافي، هذا هو الشعب الفلسطيني. و هناك تناقضات كثيرة ما 
بني السياسة و الوضع االقتصادي، ولكن أيضاً هناك حياة وهذا هو السالح.

أّنا رئيس الّتحرير
تخــــــّرج »كرزون« مــــــن جامعة بيرزيت عام 2007م، وبــــــدأ التدوين في 2008م. 
ويروى لنا أســــــباب دخوله عالم التدوين ُمشيراً إلى مشاركته في »مؤمتر املدّونني 
في بيروت« عام 2008م، وأّنه حينها التدوين مجال جديد في فلسطني. و يوّضح 
»كرزان« قائاًل: »في البداية، تابعت مدونني عرب -مصريني وتونسيني ولبنانيني- 
عندهم القوة الستخدام املدونات في التوعية. ثّم اجتهت لعمل مدونتي اخلاّصة؛ 
ألّنني آمنت بأّنه البد أن يكون هناك جيش من املدونني بدولة فلسطني - وبالعالم 
العربــــــي عموماً- متواصل مع العالم اخلارجــــــي، باعتبار أّن التدوين أداة البد من 
استثمارها؛ ألّن كّل شيء إذا لم يدون فهو قابل للنسيان، وهذه مشكلتنا التاريخية 
في فلســــــطني؛ فأمور كثيرة أصبحت في طّي النســــــيان وغيــــــر موجودة بالذاكرة 
بســــــبب عدم تدوينها.« ويســــــتطرد »كرزان« واصفاً جتربته: » فشــــــلت في الكتابة 
اليومّيــــــة إلحدى الصحــــــف؛ فلم يكن عندي القدرة أن أكتــــــب بالطريقة التقليدية 
أو أن تظّل موضوعاتي رهينة سياســــــة حتريرّية، ومّت بالفعل رفض أحد مقاالتي 
بدعــــــوى أّن النقد الذع. أردت أن أكون أنا رئيس الّتحرير، أن أكون ملك نفســــــي، 
فقررت أن أجّته للتدوين. وأصبح منذ ذلك احلني أسلوب حياة.« ويستكمل »كراز« 
قائاًل: »تطّورت معي األمور، كتبت أول مشــــــروع: التدوين للتغيير اإليجابي. وقمت 
به مع شــــــبكة أمني اإلعالمّية، وبدأت رســــــمّياً أُدّرب من عام 2011 م مجموعات 
شــــــبابية كل ثالثة أشهر على أدوات »شبكات الّتواصل االجتماعي« واستطعت من 
خالل التدوين أن أطرح قضايا جادة وحادة وحساســــــة. ثم بعد ذلك اكتشــــــفت أّن 
هناك مشــــــكلة في التدوين؛ وهى عدم وجود شــــــيء يوّحد رســــــالتنا؛ فكل فرد ال 

يكتب مثل اآلخر؛ فكتبت فكرة »باص املدونني.« و تتلخص 
الفكــــــرة في أّنها جتّمــــــع املدّونني في أتوبيــــــس افتراضي 
على اإلنترنــــــت، ونقوم باختيار قضيــــــة واحدة لم يتطرق 
لهــــــا اإلعالم، أو تطّرق لها بطريقــــــة تقليدّية، فنقوم نحن 
بالكتابة عنهــــــا. وبالفعل، بدأنا نقوم بجــــــوالت متكررة، و 
اســــــعي لتطوير الفكرة لتشــــــمل مختلف أدوات »شــــــبكات 

الّتواصل االجتماعي.«
بتعرف إّنو

وينتقل احلديــــــث مع »كرزون« إلى جتربــــــة »بتعرف إّنو 
You know« و هي منصة تفاعليــــــة »تكنو ميديا« جتمع 
ــــــاع القرار، و النشــــــطاء و  بني ثــــــالث فرق أساســــــية: ُصّن
املدونــــــني، و واإلعالميني،وتقوم بربطهم باملواطنني، بحيث 
تكون أوّل منّصة في الدولة إلحداث تغيير إيجابي وتوصيل 
شــــــكاوي املواطنني لصّناع القرار بدون واسطة ومحسوبية، 
لنشر ثقافة املســــــاءلة املجتمعّية واحلق في احلصول على 
املعلومات. و يشــــــرح »كرزان« الفكــــــرة قائاًل: »قضينا ثالث 
ســــــنوات في إعــــــداد الفكــــــرة، وأصبح هنــــــاك تواصل بني 
صناع القرار ألول مرة مع الشــــــباب ومــــــع القطاع اخلاص 
ومؤسسات املساءلة املجتمعية. واليوم لنا شركاء من وزارة 
احلكم احمللي واإلعالم ومدير شــــــرطة فلســــــطني. وسوف 
نلتقي برئيــــــس الوزراء وعدد من الشــــــخصيات االعتبارية 

خالل الفترة القادمة. ولدينا  390 مســــــتخدم نشــــــط يستفيد من املنّصة في طرح 
القضايا بشــــــكل إيجابي مع ُصّناع القرار. وقمنا بعرض مشــــــروعنا في شهر مارس 
املاضــــــي خــــــالل تدريب بالقاهرة مع »كير انتر ناشــــــيونال« و »البنــــــك الدولي« عن 
»أدوات املساءلة.« كما شاركنا بالفكرة في مؤمتر قادم مبدينة عّمان باعتبارها من 
أحدث أدوات املساءلة االجتماعية.« وذكر »كرزان« أّن الفكرة فازت في عام 2014م 
بجائــــــزة الريادّية العاملّية ملنّظمة الّشــــــفافّية الدولّية فى أملانيا )مبلغ خمســــــة آالف 
يورو( مّما دعم بناء املنّصة، وحالياً، يعمل فريق العمل على إدخال التطبيق ملختلف 
الّدول العربّية. إاّل أّن »كرزان« عّبر عن أسفه لعدم تلّقى دعم من اجلانب العربي. 

بنت البلد
ومن الّتدوين و التكنولوجيا، انتقل احلديث مع »كرزان« إلى املبادرات االجتماعّية، 
حتديداً املتعلقة بحماية املرأة. فيشــــــير »كرزان« إلى »بنت البلد« قائاًل: »هي فكرة 
بســــــيطة، ولكّنها مختلفة؛ فهي عبارة عن معاجلة لقضايا املرأة من خالل استخدام 
وســــــائل التواصل االجتماعي، فتشــــــمل: عمل عريضة إليكترونية على موقع فيس 
بوك هدفها جمع أكبر عدد من التوقيعات للضغط على الرئاســــــة واحلكومة لتغيير 
القوانني املتعلقة بحماية املرأة، وأطلقنا بالتطبيق معلومات ورســــــم توضيحي حول 
وضــــــع املرأة، وكذلك موقع متخصص في قضايا املرأة -ســــــيتّم إطالقه في شــــــهر 
ســــــبتمبر القادم يوفر ملؤسسات املرأة طرق الســــــتثمار مواقع الّتواصل االجتماعي. 
وجاءنــــــا حتى اآلن عدد مقبول من التوقيعات، وعموماً، نحن نحتاج 6 أشــــــهر لكي 
نتعــــــرف على املســــــتوى احمللي فنغير الثقافــــــات، ونحن مســــــتمرون في ظل وجود 

التكنولوجيــــــا، نعتمــــــد على ورش العمل واالجتماعات واإلعالم و وســــــائل التواصل 
االجتماعي لتسويق الفكرة والترويج لها.«

ِقّصة
أّما احملّطة الّتالية في حوارنا مع »كرزان،« فكانت التطّرق للكتاب الذي أخبرنا 
أّنه يستعّد لنشره في شهر مايو، والذي يعّد استكماالً لرؤيته في احلياة -التي عّبر 
عنها من قبل في مدونته- ويقول عنها »كرزان«: أســــــرد في الكتاب قّصة فانتازايا 
قمت بربطهــــــا بالواقع، وبطلها طفل يُحاور والدته وهو جنني في رحمها ثّم حينما 
يُولد يكشــــــف الّشــــــفرة التي حاور بها والدته قبل امليالد، و منها يتوّصل ألســــــرار 
العقــــــل الذهنّية التي مُيكن من خاللها امتــــــالك الّطاقة االيجابّية. وآمل أن أمتّكن 
مــــــن ترجمته إلى عّدة لغات.« ويعلّق »كرزان« على ســــــؤالنا بشــــــأن مغزى القّصة، 
بأّنه »ال يوجد شــــــخص باحلياة ال يواجه معوقات، أولى حتدياتي في احلياة كانت 
عقلــــــي؛ فأنا تربيت على اإلحراج من اآلخرين، وعلى النقد من جانب مدرســــــاتي 
وزمالئي واملجتمع وأشــــــياء سلبية من املجتمع، كما واجهت حتديات للوضع املادي 
لاللتحاق باجلامعة ومســــــاعدة العائلة والعمــــــل والتطوعي في نفس الوقت، إاّل أّن 
أصعب حتدي كان مواجهة مجتمع ملئ باإلحباط، ومن خالل القّصة أشــــــدد على 
حقيقة أّنه ال يوجد شــــــيء اسمه فشل.« وأضاف »كرزان«: »أنا مؤمن جداً مبقولة 
غانــــــدي؛ في البداية يتجاهلونك ثّم يســــــخرون منك ثّم يُحاربونك ثّم تنتصر. ففي 
البدايــــــة واجهت صعوبات ملواجهة اإلحباط لــــــم يكن لدى عالقات تدعمني، وكنت 
فــــــي حاجة –آنذاك- إلى بــــــذل املزيد من اجلهد لتحقيــــــق أهدافي، فليس هناك 
واســــــطة أو محســــــوبية، اليوم تغير كل هذا الوضع وأصبح هناك من يؤمن ويتبنى 
ما أقوم به أو أي شــــــيء أنشره فمثاًل، عند اإلعداد لورشة عمل، اعتدت أن أواجه 
صعوبة في جتميع الّشباب، اآلن، األمر تغّير؛ ميكنني بإجراء مكاملة هاتفّية أو نشر 
طلب عبر صفحتي على  موقع فيس بوك، وسأمتّكن 
خالل عشر ســــــاعات من احلصول على ما يزيد عن 
100 متطّوع. هناك دائماً حتديات ولكن األهم التغلّب 

عليها.«
موسيقى أطفال الّشوارع

وعن ا«املوسيقى« حّدثنا »كرزان« وقال: »تربيت في 
أجواء بها موسيقى، فهي حتقق لي الّشعور بالّتصالح 
مع الّذات، وإذا تصالح اإلنسان مع ذاته يصبح صادقاً 
فــــــي مواجهتها بأســــــباب فشــــــله، وبالّتالــــــي يكون في 
أول طريــــــق النجاح، كما تزيد نســــــبة اإللهام واإلبداع 
ورؤية التفاصيل في األشياء من حوله، ويزيد احترام 
اآلخرين له مهمــــــا كان االختالف، وهو ما نفتقده في 
الوطــــــن العربي. خالل مرحلة املراهقة، كنت مختلفاً؛ 
كنت أكثر هدوءاً –من املتوّقع- فقد علّمتني املوسيقى 
اإلنســــــانّية و التركيز وتقدير الذات كإنسان و التعاون 
و املشــــــاركة وفريق العمل الواحد من أجل حلن واحد، 
كذلك علّمتني تقّبل ثقافات أخرى -إقليمّية وعاملية- 
وإدراك العالم من خالل املوسيقى؛ فهي لغة الشعوب 
املوحدة التي تتخّطــــــى كّل احلواجز. فاالنغالق يدّمر 
اإلنســــــان. وقد قمت باســــــتغالل هذه املتعــــــة الكونية 
واســــــتخدمتها حلماية أطفال املخيمــــــات والقرى من 
الفشــــــل؛ وذلك من خالل إعداد ورش عمل في كّل أرجاء فلسطني. التقينا بأطفال 
مشردين في الشارع لتعليمهم املوسيقى، وبالفعل الكثير منهم استطاعوا االستمرار 
في التعليم إلى أن وصلوا ملرحلة الّتعليم اجلامعي، وكثير من هؤالء سافروا وسّجلوا 
اســــــطوانات موســــــيقية، و كّل ذلك بسبب املوســــــيقى  بدالً من اإلحباط والتطرف 

الديني األعمى.«
رسالة

»كلّما اشتدت األزمة ظهر معها أشخاص سليمة عقلياً ونفسياً وروحياً وإنسانياً 
لتغيير الواقع، لكن، بحكم مجال عملي، التقى العديد من الّشــــــباب الذي فق هويته 
ــــــة وانحاز إلــــــى التطّرف الديني أو السياســــــي، وأصبحنا ننقاد لسياســــــات  العربّي
مغلوطة، وغابت عّنا املعرفة بالقضايا احمللّية؛ فنحن منّر مبرحلة سيئة فيما يخّص 
التعليــــــم والّثقافة. و احلل هو مهارة التعرف على اآلخــــــر ثقافة اإليجابّية في رؤية 
احلياة واالحترام وتبادل اآلراء  وسلمّية الّتغيير والسعي لنكون قادة املجتمع. يجب 
على الّشباب أن يبحث عن املفتاح واملشكلة بداخله وليس خارجه؛ فأي خلل مير به 
اإلنســــــان هو مسئول عنه، و ال يجب أن يلوم املجتمع أو أهله، بل يلوم ذاته، ألّنه إذا 
مّر مبرحلة لوم الذات ســــــيتصالح مع نفسه ومع املجتمع وسيتمّكن من حل املشكلة 
ومعاجلتها. وأنصح كل شاب عربي يستبدل ما لديه من صور سلبّية بصور إيجابّية 

عن احلياة، وسيستمتع بالنتائج التي سيحققها ذلك.«
< مدين���ة الل���د: هي أكبر و أقدم مدن فلس���طني الّتاريخّي���ة، تقع على بعد 38 كم 

شمال غرب القدس. أسسها الكنعانيون في األلف اخلامس قبل امليالد.
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ارتفعت طموحاتهم إلي عنان الســــــماء، ثم هبطت فجأة إلى  أســــــفل األرض 
، كانت طموحاتهم  تســــــعى  للتغيير وتتنبأ مبســــــتقبل وحيــــــاة أفضل  ولكن لم 
تســــــلم أمالهــــــم  من وطأة  القهر والقمع  باســــــم الشــــــعارات كبــــــرى واملصالح 
العليــــــا والتــــــي دفعت ببعضهم إلى الســــــجون وجعلت البعض فــــــي حالة اكتئاب 
وإحباط. إنهم شــــــباب الثورات والتغيير، الذين نادوا بالعيش واحلرية والعدالة 
االجتماعية، ولم ينالوا شــــــيئاً؛ سعوا إلى التغيير ولم يحدث فكانت النتيجة أن  
تغيــــــرت حياتهم، وتعرضوا ألثار نفســــــية واجتماعية عّدة نتيجة لضياع الفرص 
املوعودة؛ فلم يقابلهم سوى  املستقبل املُظلم بعد الّثورة التي كانوا يعتقدون أنها 
كســــــرت غربتهم، وحررتهم من قيود الرهائن. ولتوثيــــــق تلك اللّحظة الّتاريخّية 
بتناقضاتها، قرر »عمرو الّتهامى« –طالب بالّسنة الّنهائّية بكلية اإلعالم، جامعة 
القاهرة-الّشباب املصري الذي شارك في الّثورة، فغّيرت أفكاره ونظرته للوطن 

واحلياة عموماً.
في البداية، يخبرنا »التهامي« أّنه يعمل بالّصحافة منذ ثالث سنوات؛ 
»و حالياً، أعمل كمحرر بقسم التحقيقات بجريدة املصري اليوم، وأتعاون 

مع موقــــــع مدى مصــــــر اإللكتروني 
ــــــة.«  باللّغتــــــني العربّيــــــة واإلجنليزّي
ويشــــــير »الّتهامــــــى« إلــــــى خبرتــــــه 
الصحفّية، فيقول: »أجريت العديد 
أبرزها:  الصحفّية،  الّتحقيقات  من 
ــــــات اجلماعة حتــــــت األرض،  يومّي
و حتقيــــــق عن املعونــــــة االقتصادية 
األمريكّية، الذي أهلني للمشــــــاركة 
االســــــتقصائّية  الّصحافة  دورة  في 
بالدمنــــــارك والســــــويد بتوصية من 
التابع  الدمناركى،  املصــــــري  املعهد 

لوزارة اخلارجية الدمناركية.
بني ثورة وُضحاها

وعن برنامجــــــه »تذّكرات الّثورة« 
يوضــــــح »الّتهامى« أّن الفكرة جاءته 
من مالحظــــــة شــــــخصّية لعدد من 
املقّربني إليــــــه، مّمن تغيرت حياتهم 
بشــــــكل كامل بعد الثورة – حســــــب 
تعبير الّتهامى- دينياً وفكرياً. وعن 
مضمون البرنامج، فاحللقات تُناقش 
مشكالت الشباب بعد الّثورة، وتأثير 

ما آلت إليه األمور عليهم من الناحية النفسية، كما يرصد البرنامج كيف 
خلقت الّثورة مســــــاحة جديدة لكّل من شــــــارك فيها، وأتاحت للمدافعني 
عنها خوض جتارب حياتية متشابكة. وقد بدأ تصوير احللقات في شهر 
مايو املاضي. يوّضح »الّتهامى« قائاًل: »دوري اقتصر على اقتراح الفكرة 
ومرحلة البحث عن املصادر، أّما التنفيذ، فهناك شــــــركة منتجة – شركة 
هوت سبوت، ومقرها دبي - تتوّلى ذلك، وهى املمول األساسي للفكرة.. 
وفى البداية عملت فترة بالشركة كباحث في مجال األفالم الوثائقية، ثّم 
شاركت في إجناز عدد من األفالم، وصوالً إلى اقتراح فكرة البرنامج.«

ويشرح »الّتهامى« كيفّية اســــــتعراض البرنامج للتغّيرات املختلفة التي 
طرأت على حياة الّشــــــباب املصري الذي شارك بالّثورة، فيقول: » نُناقش 
العديد من األسئلة املتعلقة باآلثار النفسية واالجتماعية للتجربة الثورّية، 
و نرصد اآلثار الشــــــاهدة علي تلك التجربة وتبعاتها؛ كاملسافة الشاسعة 
بني ما كان يدركه املشاركون وما عايشوه على أرض الواقع خالل السنوات 
األولى من عمر الثورة؛ مّما دفعهم إلعادة تعريف مفاهيم: الوطن والدين 

و احلب و االنتماء و الوظيفة بني عاملهم املثالي إلي العالم الواقعي.« 
مترو الّسادات

و ينقسم البرنامج لعدد من احملاور ما بني رصد اآلثار الّشاهدة على 
ما أحدثته الثورة من تغيير مادي في حياة املشــــــارك؛ كاإلصابات أو فقد 
الوظيفة. و محور الذكريات؛ والذي نســــــتعرض من خالله مشــــــاهد من 
التظاهرات و توثيق املدونني و النشــــــطاء لألحداث. باإلضافة إلى محور 
يرتبط باألماكن ذات الصلة بفعاليات االحتجاج؛ كميدان التحرير، وميدان 
عبد املنعم رياض، وميدان طلعت حرب، ومقاهي البورصة، وشوارع وسط 
البلد عموماً، مع مناقشة ما حتمله هذه املساحات من دالالت و ذكريات 
لدى الثوار. ويتضمن محور »األماكن« كذلك اإلشــــــارة إلى »رمزية إغالق 
محطة مترو الســــــادات مبيدان التحرير بوســــــط البلد، باعتبارها انتزاع 
السلطة للّشوارع والســــــاحات العاّمة من املواطنني.« كما يتم التركيز في 
إطار أحد محاور البرنامج على »األشخاص؛« و »القضايا« والذي يشمل 
التعمــــــق في فهم ثمانية معــــــاٍن و داللتها لدى املشــــــاركني بالثورة، وهى: 
الّشــــــك والتنميط و العدمّية و األمان الشخصي و احمُلاصرة و االغتراب 
و التطّرف والهجرة.« ويســــــتطرد »الّتهامى« في وصف محور »القضايا« 
قائــــــاًل: »هــــــذا احملور هــــــو املدخل 
الرئيســــــي للحلقات العشــــــر األولى 
بالبرنامج؛ وقد أجرينا بالفعل عدد 
من اللّقاءات مــــــع املصادر احملتملة 

لتصوير احللقات.
الّشك

 ويصف لنــــــا »الّتهامــــــى« احللقات 
التي يُجــــــرى العمل عليهــــــا، فيذكر أّن 
مّدة كّل حلقة 30 دقيقة، وأّن املصادر 
التــــــي مّت الّتواصــــــل معهــــــا مّت ُمراعاة 
أن تكــــــون األقرب واألكثــــــر تعبيراً عن 
القضية موضــــــوع احللقة؛ ففي إحدى 
احللقــــــات التــــــي تُناقش »الّشــــــك« – 
حســــــبما أشــــــار الّتهامى- تســــــتعرض 
احللقــــــة منــــــاذج ألشــــــخاص نشــــــأت 
عالقات عاطفّية بينهــــــم وبني آخرين 
خــــــالل الّثورة، وكيف أّن مــــــا آلت إليه 
الثــــــورة من خمود قــــــد أصاب العالقة 
التي انتهــــــت باالنفصال، مّما أّدى إلى 
شعور بالشّك في مصداقية ما مّروا به 
من مشاعر وحقيقة التجربة بأكملها. 
كذلــــــك، يتضمن »الشــــــك« مناذج انتقلت من أقصى اليمني إلى أقصى اليســــــار 
والعكس على مســــــتوى القناعات األيديولوجّية والّدينّية؛ كنماذج لشــــــباب قرر 
االنضمــــــام لـ »داعش« وآخريــــــن اجتهوا إلى الّصوفّية. ومتتد النماذج لتشــــــمل 
»الشــــــّك في الوظيفة، واملجال الدراســــــي، و ما يروجه اإلعالم باعتباره حقائق 

تبني أّنها مغايرة للواقع في أكثر من حادثة.
وعّبر »الّتهامى« عن أمنيته بأن يُحقق البرنامج صدى لدى املُشــــــاهدين؛ بأن 
يدفعهــــــم إلعادة التفكير فــــــي جتربة الثورة من منظور مختلف، و أن يســــــتعيد 
املُشــــــاركني ما مّروا به في إطار ما تســــــتعرضه احللقات ويرويه الشــــــخصيات 
املُشــــــاركة؛ وذلك ملساعدة كّل مهتم بالشأن العام أن يُعيد الّتفاعل والديناميكّية 
ألفكاره ومعتقداته ويســــــتعيد روح الّثورة ومــــــا أنتجته من تغيير أبعد من حدود 

الّسياسة.
واختتــــــم »الّتهامى« حديثنا معــــــه باإلعالن عن مشــــــروعاته القادمة؛ 
»هناك فكرتان لفيلمني وثائقيني؛ أحدهما عن العبيد في مصر، واآلخر 

عن القاصرين )من هم دون الثامنة عشر( في الّسجون املصرّية.«

»الشك« »التنميط« »العدمية« »األمان الشخصي« 
»المحاصرة« »االغتراب« »التطرف« »الهجرة«

»تذكرات الثورة«..برنامج 
يوثق أثر الثورة على حياة الشباب المصري
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  والء حسني- هشام أحمد
- أحمد عبد السالم

اجتاحــــــت العالم منذ ســــــنوات ثــــــورة تكنولوجية 
ضخمــــــة فرضــــــت حتديــــــات جديدة علــــــى كثير من 
املجاالت تأتى في مقّدمتهــــــا مجاالت اإلبداع الفّني 
والكتابــــــة والقراءة ، ولم يقتصر هــــــذا الّتحدي على 
القائمــــــني علــــــى الكّتاب فقط وإمّنا أيضــــــاً املتلقني، 
وذلك بسبب اختالف الوســــــائل التي يحصلون منها 
علــــــى مختلــــــف األعمــــــال الفنية. ومؤخــــــراً، ظهرت 
على الّســــــاحة العربّية العديد مــــــن املتغّيرات األدبّية 
والثقافّية التي كان لها تأثيراً سلبياً على سوق القراءة 
العربية. ومن هنا انطلقت فكرة إنشاء »احتاد الكتَّاب 
العرب.« ويعلّق »بن عزوز فرج« -األديب اجلزائري، 
وعضو باالحتــــــاد- قائاًل: »إّنني مؤمن بالفكرة جداً. 
أرى أّن لهــــــا مســــــتقبل عظيــــــم من خــــــالل الكوادر 
البشرية التي ميتلكها االحتاد. وأشارك في االحتاد 
مبقاالت، ولى احلرية في كتابة ما أريد؛ فليس هناك 
تكبيل للحريات أو ممارســــــة لتضييق على الكتابة.« 
وأضــــــاف »فرج«: »أرى أّن الكتــــــاب الرقمي أّثر على 
الكتاب الورقي بنسبة كبيرة، مبا يتميز به من سهولة 
االطالع عليه وانتشــــــاره الواسع في اآلونة األخيرة، 
ولكن ســــــوف يبــــــرز دوره أكثر خالل األيــــــام القادمة 
عندمــــــا تظهر الفكرة بحذافيرهــــــا للقّراء واجلمهور 

بشكل عام.«
األهداف

يأتى دور احتاد كتاب العرب ســــــاعياً إلى حتقيق 
مجموعــــــة من األهــــــداف، من أهمها: نشــــــر الوعي 
بالثقافــــــة الرقمية في أوســــــاط املثقفــــــني والكتاب 

واإلعالميني العرب، و نشر الوعي بالثقافة الرقمية 
بني أوساط الشــــــعب العربي، وحتقيق قفزات نوعية 
فــــــي وعي الشــــــعب العربي عمومــــــاً لاللتحاق بركب 
الثــــــورة الرقميــــــة التي جتتــــــاح العالم، واملســــــاهمة 
الفعالــــــة في نشــــــر الثقافة واإلبــــــداع األدبي العربي 
من خالل استخدام وسائل العصر الرقمي مبا فيها 
شــــــبكة اإلنترنت، و توحيد اجلهود الفردية للمثقفني 
العــــــرب عموماً وأعضــــــاء االحتاد خصوصاً لنشــــــر 
وترســــــيخ مفهوم الثقافة اإللكترونية، باإلضافة إلى 
العمل كقــــــوة فاعلة ومؤثرة عامليــــــاً للعصر الرقمي،  
رعاية املبدعني واملوهوبني العــــــرب وتنمية قدراتهم 
والعمــــــل علــــــى إبرازها ونشــــــرها رقمياّ،  والّســــــعي 
الثقافة واإلبداع العربي بأصنافه كافة، ضمن ســــــيل 
املعلومــــــات املتدفق الســــــريع ،  ترســــــيخ مفهوم أدب 
الواقعية الرقمية بصفته األكثر قدرة على االتســــــاق 
مع روح العصر،  إنشاء دار نشر إلكترونية تسهم في 
نشر اإلبداع األدبي العربي بكافة أشكاله،   التواصل 
ال واملؤثر مع ســــــيل املعلومات املتدفق من خالل  الفَعّ
التواصل مع املثقفني من أرجاء العالم كافة وإنشــــــاء 

صيغ للتبادل الثقافي معهم.
املوقع االلكتروني

يعمــــــل االحتاد مــــــن خالل موقع خــــــاص به على 
شــــــبكة االنترنــــــت، ومن خاللــــــه يقوم بنشــــــر أخبار 
االحتاد ومقاالت الكتاب. قامت بإنشــــــائه مجموعة 
مــــــن الكتاب منهــــــم: الكاتب أحمد فضل شــــــبلول و 
زهــــــور كــــــرام ومحمد املســــــعودي وســــــعيد يقطني. 
ويعرض املوقع ثالث روايات للكاتب »محمد سنجلة« 
هى: »ظالل الواحد« و«شــــــات« و«صقيع.« يُذكر أّن 
نّص«شات« يتناول »غرف الدردشة اإللكترونّية« وهو 

مستوحى من ذلك العالم اجلديد من عوالم االتصال 
وتطــــــور العالقات اإلنســــــانية وتعقدهــــــا عبر عوالم 

»الوسائط املتعددة أو التي تُعرف بـ املالتي ميديا.«
شروط العضوّية

ويضع املوقــــــع مجموعــــــة شــــــروط »لالنضمام« 
لالحتاد، يأتي من بينهــــــا: أن يكون العضو كاتباً وله 
مؤلفات فــــــي أحد املجاالت اإلبداعيــــــة أو الفنية أو 
النقدية املتضّمنة في املوضوعات املذكورة في البنية 
الهيكليــــــة لالحتاد، له حضور في الســــــاحة الثقافية 
العربيــــــة، وله موقع أو مدونة أو منتدى،  وله اهتمام 
بالثقافــــــة الرقمية ومنخرطــــــاً فيها، وأن يكون - إلى 
جانب موقعه الشــــــخصي-  مدونة أو منتدى خاص 
بالكتــــــاب. ومــــــن أجل أن يكون العضــــــو »عاماًل« في 
االحتاد، البد أن تتوافر فيه مجموعة من الشــــــروط 
؛ وهي أن يكون عربي اجلنســــــية وأمّت الّثامنة عشرة 
عامــــــاً مــــــن عمــــــره، ومــــــارس الكتابــــــة اإلبداعية أو 
اإلعالمية، ولديه كتاب واحد منشور على األقل. أّما 
الكّتاب الذين لم يقوموا بنشــــــر كتــــــاب بعد -ولكّنهم 
ميارسون فعل الكتابة رقمياً وورقياً- فيتقّدمون إلى 
جلنة القبول مبا ال يقل عن ســــــبعة مواد منشــــــورة، 
وتتخــــــذ اللّجنــــــة قراراها بناءاً على املســــــتوى الفني 
واإلبداعــــــي والتقني لهذه املواد. كذلك يُشــــــترط أن 
يكــــــون املتقّدم قد مــــــارس الكتابة الرقمية والنشــــــر 
االلكتروني على شــــــبكة االنترنت وفــــــي مواقع ذات 
مستوى فني وتقني عالي تخضع لتقييم جلنة القبول، 
بحيث يكون قد مّر عليه في ممارسة الكتابة الرقمية 
والنشــــــر االلكتروني ما ال يقل عن ســــــتة أشهر، وأن 
يكون صاحب اهتمامات ثقافية وإعالمية في مجال 

الثقافة االلكترونية و اإلعالم الرقم.

بعد تطورات التكنولوجيا الرقمية

تأسيس اتحاد ُكتاب االنترنت العرب لتدعيم 
الكتاب الرقمي

35مايو 2015

الخيمة الثقافية



  محمد عزت

»األدب مــــــرآة الواقع« جملــــــة يحلو للكثيرين ترديدها، لكن عندمــــــا يتعلق األمر بـ »أدب 
الثــــــورات« فــــــإّن هذه املقولــــــة تصبح أكثر مصداقيــــــة ومعقولية، و متتد و تتســــــع لتتخّطى 
ســــــطور الرواية مرحلة كونها مجّرد »انعكاس« للواقع إلى مساحة تؤثر فيه وتغّيره؛ فتتبدل 
فيهــــــا األدوار و النتائج وتتحول فيها األحالم إلى حقيقــــــة، و احلقيقة –أحياناً- إلى وهم.  
وبالتزامن مع »الثورات العربّية« -التي انطلقت شراراتها مع إْشعال الّشاب التونسي »محّمد 
بوعزيزى« الّنار في جسده عام 2010م- انبرى عدد من األدباء الشغوفني بتوثيق طموحات 
الثــــــورة وأحالمها وآمالها وإخفاقاتها-كٌل وفق رؤيتــــــه- في محاولة لتوثيق ردود األفعال، و 
تطور مجريات األمور، وكشف محاوالت النكوص وااللتفاف على مطالبها الثورية؛ الكرامة 
واحلرية والعدالة االجتماعية- من خالل اســــــتعراض األحداث ضمن أطر إنســــــانّية تبرز 
الّتفاصيل املكانّية والزمنية و تســــــلّط الّضوء على مالمح الوجوه واألسماء و تصف الّروائح 
واألصوات لتكتمل الّصورة. ولطاملا كان -ولم يزل- فن »الرواية« األقدر على حفظ املاضي 
، ورصد احلاضر، واستشــــــراف املســــــتقبل. و تقّدم »امليدان« سلســــــلة شهرّية للقارئ ألدب 
الّثورات، ونبدأها من »ســــــوريا.« ال شــــــك، املوقف يزداد غموضاً وتشــــــابكاً ودموّية مبرور 
الوقــــــت في »ســــــوريا، إاّل أّن »الرواية« تأخذك إلى عالم أبطالهــــــا؛ فتقّرب الّصورة لتتضح 
النقــــــاط الصغيرة وتصبح أكثر قابلية لالســــــتيعاب وأكثر وضوحــــــاً لإلدراك. و في الّتقرير 

التالي نستعرض أربع روايات من قلب سوريا.

أدب الثورات

أيام في بابا عمرو

 تعتبر هذه الرواية ملؤلفها الصحفي السوري »عبد الله املكسور« 
باكورة األعمال الروائية عن الثورة السورية؛ ليس فقط ألّنها األولى من 

حيث تاريخ الصدور، ولكن ألّنها أول رواية تتناول الواقع السوري منذ 
اندالع الثورة في 2011 م بالتفاصيل الدقيقة لكاّفة األحداث الهامشّية. 

صدرت الرواية عن دار »فضاءات« األردنية، و تعرض الرواية جتربة 
الصحفي الّشاب -العائد إلى وطنه سوريا إلجناز مجموعة من األفالم 

الوثائقية مبناطق متفرقة منها بلدة »بابا عمرو« الّسورّية- مع أبطال 
القصص التي يرويها أصحابها خالل تصوير فيلمه. يلجأ الروائي إلى 
الّسرد الدراماتيكّي السيرّي -الذي يغلب فيه فعل التذكر؛ باستحضار 

املاضي-  فيكتب عن »مجزرة حماة« عام 1982م، وعن »العّم الّسجني،« 
و ذكريات »ربيع دمشق،« و«إغالق الصالونات األدبية والسياسية بني 
عامي 2000 و 2001م.« و يشير الكاتب في الرواية إلى العديد من 
الشخصيات باألحرف األولى فقط من أسمائها؛ فلكٍل منها حكاية 

في مواجهة االعتقال والقهر في سياق اجلرح السوري الكبير، كاشفاً 
بذلك عن أوجه الّثورة الّسورّية. وسعى بطل الرواية للتوثيق فقط 

بعيداً عن أي موقف سياسي، فيستعرض األحداث من خالل بعض 
الشخصيات التي يلقاها خالل مسيرته إلجناز فيلمه -والتي يتعّرض 

خاللها لالعتقال- ُمحاوالً تشخيص الكثير من املشاهد اإلنسانية التي 
تواجهه وتختزل احلدث برمزيتها في توثيق روائي امتزج فيه خيال 

الكاتب باحلقيقة امليدانية التي يعيشها الشعب السوري. وجاء باإلهداء: 
»إلى حّبات التراب املشّكلة السمها املمتد عبر حروف خمسة.. إلى.. 

سوريا.. الوطن واألم.«
يُذكر أّن »عبد الله مكسور« روائي سوري من مدينة »حماة ،« و 

صدرت له العديد من الروايات منها: رواية »شتات الروح« و«الطريق 
إلى غوانتانامو،« وله رواية قيد الطباعة حتت عنوان »زوربا العربي«.

كان الرئيس صديقي
تشتبك رواية »كان الرئيس صديقي« للّروائي و الّشاعر سوري »عدنان 
فرزات« بشــــــكل مباشــــــر مع واقع الثورة الســــــورية؛ حيث يتحول الضابط 
»راكان« -بفعــــــل عالقة نشــــــأت بينه وبــــــني فنان تشــــــكيلي، كان قد ُكلّف 
مبراقبته- إلى إنســــــان مرهف احلس، فينقلب على عمله السابق في ظل 
النظــــــام وينخرط في الثورة. الرواية صادرة عن دار »املبدأ« الكويتية عام 
2013م، وجاء باإلهداء: »إلى ســــــورية وهي تعيد ترتيب حروف األبجدية 

التي ابتكرتها أول التاريخ لتصبح: ح ر ي ة.«
 وفى حديٍث لـ »فرزات« مع موقع »اجلزيرة نت،« قال: »اخترت ضابطاً 
ليــــــروي األحداث في رمز حلركة االنشــــــقاقات الكبيرة التي حصلت أول 
الثــــــورة بني الضباط واجلنود وصحوة ضمير الكثيرين منهم، وعن الفكرة 
التي حفزته لكتابة هذه الرواية ، قال »فرزات«: »كانت عالقة أخي بالرئيس 
السوري جيدة ، ولكن حني بدأت الثورة ثبت أن الفنان والسياسي ال ميكن 
أن يكونــــــا علــــــى وئام في الدول القمعية ، وأن السياســــــي املســــــتبد مهما 
ادعى عالقته بالفن املرهف فإنه يرجع إلى أصله االســــــتبدادي ، والفنان 
احلقيقي ال ميكن أن يستغل عالقته بالسياسي لتحقيق مكاسب شخصية 
على حســــــاب جراحــــــات الناس.« وجاء أســــــلوب الكاتب مفعمــــــاً بالصور 
البالغّية احملّفزة لتتخّيل واالندماج مع النّص؛ فيقول: »من الوحشــــــّية أن 

جنّز أغصان الورد كي نقدمها في أفراحنا.. إّننا نيّتم الّطبيعة.« 
ّيذكر أّن »عدنــــــان فرزات »كاتب وأديب وصحفي، وصدرت له العديد 
مــــــن الدواوين الشــــــعرية واملجموعــــــات القصصية، وله خمــــــس روايات، 
أبرزهــــــا: »جمر النكايــــــات،«)2010 م(، و«رأس الرجل الكبير)2011م(. و 
شغل »فرزات« منصب رئيس حترير مجلة »الّدومري« في سوريا، ورئيس 
صفحة »قضايا أدبية« بجريدة »القبس« سابقاً، كما شغل منصب سكرتير 
حترير جريدة »األنبــــــاء« الكويتية، ويعمل حالياً كاتب بصحيفة »القبس،« 
وسكرتير حترير مجلة »البيان« الصادرة عن رابطة األدباء بالكويت، وهو 

وإعالمي وباحث مبؤسسة »جائزة عبد العزيز سعود« لإلبداع الشعري.

سوريا
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جنة البرابرة

")و دمشق اليوم(...جّنة البرابرة، واألرض اخلراب، 
ومنجم األلم.. جّنة البرابرة، حيث اخترع كل سوري هويته 

املتخّيلة ليختبئ فيها." هي رواية للكاتب السوري "خليل 
صويلح" صادرة عن دار العني بالقاهرة عام 2014م. 

تسجل "جّنة البرابرة" يوميات الكاتب من قلب املأساة 
اإلنسانية السورية منذ اندالع الثورة -قبل أكثر من أربع 
سنوات- كما عاشها "صويلح" دون احلاجة إلى اختراع 
حكايات خيالية. و كتب الّناقد "نبيل سليمان" مبقالته 

بجريدة السفير )ديسمبر، 2014م( واصفاً الّرواية: "في 
هذه الرواية يستعيد "صويلح" الكثير من تقنيات السرد 

التي بدأ بها في روايته األولى "وراق احلب" ، حيث 
االنفتاح على الكثير من السرديات التاريخية التي كان 

مؤلفوها قد أرخوا للخراب الذي حل بالعاصمة السورية 
في مراحل تاريخية سابقة؛ أمثال: شهاب الدين البديري؛ 

احلالج وابن عساكر وأبو حيان التوحيدي. ورمبا سعى من 
خالل هذه التقنية  "تداخل األزمة؛" حتى يدرك القارئ 
أنها رواية أقرب لشهادة تلتقط يومي ومعاش في مدينة 
حتت القصف يقدمها كاتب معاصر. ويتواصل الكاتب 

مع ما يجول في أعماق نفسه من مشاعر متضاربة 
قلقة جتاه ما يحدث لوطنه، فيكتب: "أعد أيام الوحدة 
مبقياس سلحفاة هرمة.. أخلط القهوة املّرة باحلنني.. 

أفكر بقوائم التحرمي التي تتراكم يومياً، وهل سيأتي يوم 
مُتنع فيه أسباب البهجة أو أن يقتحم مسلح املقهى ويطلق 

النار عشوائياً على رّواد املكان." ويشدد الكاتب في أكثر 
من موضع على ُقرب املوت و حتوله إلى هاجس يسيطر 
على األفكار و اخلواطر، وتسيطر عليه أثناء كتابة سطر 

الرواية؛ :"نافذة غرفتي.. تقع في الطبقة األخيرة من 
بناية قدمية، في زقاق فرعي، من حي الصاحلية، إلى 
األسطح املجاورة، وأتخّيل قّناصاً ال مرئياً يكمُن خلف 
األطباق الاّلقطة، أو خّزانات املياه، أو النافذة املقابلة 

لنافذتي مباشرًة، فأنا في مرماه متاماً. وهاأنذا أتخّيل 
طريقة موتي، وكيف سأقع عن الكرسي ببطء، ليرتطم 

جسمي برخام أرضّية الغرفة، فيما ستتلّوث شاشة 
الكمبيوتر املفتوحة أمامي بدمي، من دون أن أكمل اجلملة 

األخيرة."
ويصف الّناقد "محمد العباس" الرواية في مقالته 

بجريدة القدس العربي )مارس، 2014م(: "إّنها يوميات 
مثقف يبحث عن أقرانه في الشارع امللطخ هواؤه 

برائحة احلرب والضجر واخلوف.. ويخاف أن يتلوث 
معجمه برائحة البارود، والقتلى، واملخطوفني، واألنفاق، 

واملعتقالت، وشبهات الهوية، وحواجز الطرق إلى 
الضواحي، وريبة أصدقاء األمس."

و "خليل صويلح" من مواليد احلسكة 1959، وحاصل 
على إجازة في التاريخ من جامعة دمشق  1986يعمل 
في الصحافة الثقافية منذ مطلع الثمانينات كمشرف 

ثقافي على "ملحق تشرين الثقافي األسبوعي" ومراسل 
ثقافي إلذاعة "مونت كارلو الدولية،" وله مشروع روائي 

بدأ برواية "عني الذئب، الصادرة عام 1995م،" ثّم تالها 
رواية "وّراق احلب عام 2002م،" والتي نشرت في سوريا 

ثم أعادت "دار الشروق" املصرّية طبعها، وفاز عنها بجائزة 
جنيب محفوظ لألدب الروائي لعام 2009م. و في عام 

2006م صدرت للكاتب روايتني، هما: "بريد عاجل" و"دع 
عنك لومي."

قميص الليل

رواية للكاتبة السورية »سوسن حسن،« صدرت عن دار »دون« اإلماراتية  
عام 2014م. تتناول فيها جوانب من املأساة السورية؛ فتثير من خالل كتابتها 

أغرب جوانب تلك املأساة؛ وهو عنصر اجلهل بهوية الضحايا -الذين يسقطون 
يومياً دون حصر ألعدادهم- فتروى »حسن« تفاصيل نقاش حاد تطور إلى 

شجار بني مجموعة من املواطنني السوريني اختلفوا أثناء دفن أحد املوتى بسبب 
عدم معرفتهم هويته الدينية و ال أي طائفة يتبع. تدور أحداث الرواية خالل 
»يوم واحد« -مبدينة الاّلذقية السورّية- يبدأ مبوت »جيغا« وينتهي باخلالف 

على دفنه جلهلهم بأصوله و انتمائه الطائفي. و«جيغا« هو أحد مصابي حرب 
1967م، الذي دفعته خيبته العامة بهزمية احلرب، وخيبته اخلاصة، بفقدان 
الفتاة التي يحب، إلى االنسحاب نحو الزوايا املظلمة يرصد التحوالت التي 

طرأت على احلياة بكل جوانبها حتى االنتفاضة السورية عام 2011م. وحرصت 
الكاتبة على النهاية املفتوحة الباعثة على األمل؛ فرغم قتامه األحداث التي 
تتناولها الرواية و الشخصيات املتعددة التي ألقت عليها الضوء، فإّن نهاية 

الرواية تشهد »النفخ في رماد احلريق لتظهر اجلذوة املدفونة التي ستبقى دائمة 
التوقد؛« في إشارة إلى أّن الفشل دائماً ما يشعل شرارة صيرورة ثورية من 

جديد.
والروائية »سوسن حسن« هي طبيبة من مواليد مدينة الالذقية بسوريا، و 
مُتارس عملها كطبيبة بسوريا إلى اليوم. لها ثالثة أعمال روائية،هي: »حرير 

الّظالم« 2009م، و«ألف ليلة في ليلة« الصادرة عام 2010م، و«النّباشون« 
2012م.
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  تقي صالح – هشام أحمد
 

أن العراق تعتبر منشأ أقدم احلضارات البشرية 
من األلف الرابع قبل امليالد فهي مهد احلضارات 
وتزخر بالكثير من اآلثار واملواقع األثرية املختلفة 
واملتعــــــددة باختــــــالف احلقبة واحلضــــــارات التي 
نشأت فيه وامتدت إليه فكانت مهد احلضارات. 
و"األرمية،"  و"األشورية،"  و"البابلية،"  "السومرية،" 
و"الفارســــــية،"  و"اليونانيــــــة،"  و"الرومانيــــــة،" 
و"اإلسالمية،" ومن أشهر املواقع األثرية العراقية: 
"برج بابل،" و"بوابة عشــــــتار،" و"الزقورة،" و"مدينة 

احلضر،" و"إيوان كسرى."
وتضــــــم املتاحف العراقيــــــة مجموعة كبيرة من 
آثار احلضارات املتعاقبة على العراق والتي تعتبر 
واحدة من أفضــــــل املجموعات األثرية في العالم، 
ولكن ظلت اآلثار العراقية معرضة للنهب والسرقة 
والتخريب بداية من "هجوم التتار" مروراً بـ "الغزو 
األمريكي؛" الذي ســــــاعد على ســــــرقة الكثير من 
اآلثــــــار العراقية من املتحف العراقي عام 2003م، 
ومنــــــذ ذلك الوقــــــت مت منع عرض آثــــــاره املتبقية 
واملســــــتعادة التي تعــــــود إلى احلضــــــارات البابلية 
واآلشــــــورية والسومرية بســــــبب املخاوف األمنية 

ومن أجل ترميمها أيًضا. وصوالً إلى ما تســــــببت 
به فوضــــــى املعــــــارك األخيرة من جانــــــب تنظيم 

"داعش."
"إننا نعلن تضامننا في مواجهة ممارسات غير 
مســــــبوقة للتطهير الثقافــــــي والقضاء على الهوية 
الثقافيــــــة، فضاًل عن نهب التحــــــف الثقافية، كما 
أننــــــا نعلن التزامنا ببذل كل ما في وســــــعنا لوقف 

هذا التطهير الثقافي."
حتت هذا الشــــــعار أطلقت منظمة اليونسكو، 
في الّثامن و العشرين من مارس املاضي، مشروًعا 
للحفاظ على مجموعات املتاحف العراقية ومواقع 
التراث الثقافي التي تتعرض خلطر وشيك نتيجة 

تخريب داعش لآلثار العراقية.
ويهدف املشروع، الذي قامت بتمويله احلكومة 
اليابانية، إلى املســــــاهمة في حماية الكنوز األثرية 
العراقيــــــة املعرضة للخطر نتيجة لألزمة الراهنة، 
ُمركًزا على وضع وتنفيــــــذ خطط طوارئ للمواقع 
واملتاحف التي حتوي حتفاً أثرية، و تنفيذ ذلك من 
خالل أنشطة بناء القدرات للمهنيني العراقيني في 
ما يتعلــــــق بتعزيز تدابير احلماية، مبا فيها إعداد 
"قوائم اجلرد،" و"إجراء عمليات االستشــــــعار عن 
بُعــــــد،" فضاًل عن "اســــــتخدام الصــــــور اآلتية من 

األقمار الصناعية."
وقالت "إيرينا بوكوفا،" املديرة العامة لليونسكو، 
عبر املوقع الرســــــمي للمنظمة، إن اليونسكو يعمل 
علــــــى احلفاظ علــــــى التــــــراث الثقافــــــي للعراق؛ 
"فتاريخها حافل بالتســــــامح واحلــــــوار والتعايش 
فيما بني شــــــتى اجلماعات الثقافيــــــة، وهي مثال 
حــــــي للتنــــــوع الثقافي و كيفيــــــة التعايش بني هذه 
الثقافات. و ســــــيظل اليونســــــكو يحارب من أجل 

احلفاظ على الهوية الثقافية للعراق."
وتعد اآلثار العراقية مهددة خاصة بعد سيطرة 
املسماة بالدولة اإلســــــالمية "داعش" على املعظم 
األكبر من البالد و خاصة اجلزء الشمالي الغربي 

بالتزامن من إطالق اليونسكو »مشروع الحفاظ على اآلثار العراقية«

الشباب العراقي يطلق مبادرة »#متحدون_
مع_التراث« و تدشين »يوم الثقافة العراقية«

المدير العام لليونسكو: »آثار 
العراق ترمز للتسامح والتنوع 

والتعايش الثقافي«
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الذي يضم مجموعة كبيــــــرة من املتاحف و اآلثار 
القدميــــــة؛ حيث ثّم تدمير متحف "نينوى" شــــــمال 
املوصــــــل بالعراق، وقامت املجموعة ببث شــــــريط 
فيديو يظهــــــر عمليــــــة التدمير املتعمــــــد لعناصر 
املتحف، مبا شــــــمله من "عدد كبيــــــر من التماثيل 
اآلشورية." كذلك مّت تدمير العديد من آثار مدينة 
"املوصــــــل" العراقيــــــة بتدمير ما يقــــــرب من مائة 
قطعة أثرية؛ تضم وثائق نــــــادرة تعود للحضارات 
"البابلية،" و"الســــــومارية،" و"العباسية." باإلضافة 
إلى تدمير القلعــــــة التاريخية "تل عفر" مبحافظه 
املوصــــــل عبر تفخيخها ونســــــف معظــــــم أبراجها 
وأســــــوارها القدمية، فضاًل عن نبشــــــها بحًثا عن 
اآلثــــــار املوجودة في املوقــــــع ونهبها. وقد أصدرت 
احلكومــــــة البريطانية العديد مــــــن التقارير التى 
تثبــــــت أن تنظيــــــم داعش يقــــــوم بتهريــــــب القطع 

األثرية التاريخية من العراق من أجل رفع إيراداته 
املالية.

وفــــــي ســــــياق متصل ظهــــــرت حملــــــة جديدة 
بالتزامــــــن مع برنامــــــج "حماية التــــــراث العراقي" 
برعايــــــة اليونســــــكو حتت مســــــمى "#متحدون_
مع_التراث" حلماية التراث العراقي و الســــــوري 
وأي تــــــراث مهدد فــــــى الوطن العربــــــى؛ و خاصة 
بعــــــد أن عال صــــــوت املتطرفني فى العــــــراق بأنه 
ليــــــس هناك تــــــراث عاملي. وتلقــــــي احلملة رواًجا 
كبيًرا على شــــــبكات التواصل االجتماعي و املوقع 
الرسمي لليونسكو برعاية "بوكوفا" ورئيس الوزراء 
العراقي "حيد البغدادي" و عدد من الشخصيات 
الرسمية فى العراق بهدف حماية التراث العراقي 

و هوية شعبه. 
ومن بني الّتعليقات املتداولة عبر "تويتر" لدعم 
"#متحدون_مع_ احلملة -متضمنة هاشــــــتاج 
التــــــراث"- ما كتبــــــه "ابن اجلزيرة" فــــــى تغريدته: 
"تدمير التــــــراث ما هو إال تدميــــــر للمجتمعات و 
لفكرة التعايش." وغّرد ســــــناري العراقي: "األرض 
التى نعيش عليها تــــــراث و ترابها تراث و هواءها 
تراث." وكتب عبده: "احلضارة هي التاريخ، و دولة 

بدون تاريخ تبقى على الهامش." 

كما قامــــــت مجموعة مــــــن الشــــــباب العراقي 
بإطــــــالق مبــــــادرة حتــــــت مســــــمى " يــــــوم الثقافة 
العراقــــــي" تدعــــــو ألن يكون األول مــــــن إبريل كل 
عــــــام هو يوم الثقافة العراقي لكونه يتفق مع رأس 
السنة وفقاً للتقومي البابلي )عيد أكتو ( حيث كان 
يحتفل به من قبل جميع احلضارات التى ســــــكنت 
أرض الرافدين. وتؤمن احلملة بأن الثقافة عاماًل 
لتوحيد العراقيني مبختلــــــف انتماءاتهم وتنوعهم 
الثقافي؛ فالثقافة والتعليم  هما السبيل لالرتقاء 
باملستوى الفكري الذي يوازي انتماء شعب العراق 

لهذا البلد العريق بكل فخر.
و من جانبه قــــــال "على املخزومي،" املســــــئول 
الرسمي ملبادرة "متحدون مع التراث،" أن املبادرة 
تتكون من خمســــــني شــــــخص متطوع من الشباب 
العراقي الذي يعكس تنــــــوع الثقافة بالعراق، وأّن 
املبــــــادرة "ليســــــت مدعومة مــــــن أي جهة حكومية 
رسمية،" مضيًفا أن "حملة اليونسكو حتاول جاهدة 
إنقاذ ما ميكن إنقاذه وتسليط الضوء على مواقع 
أثرية كانت منسية و مهملة من جانب الّدولة ولقلة 
وعى الشــــــعب، على أمــــــل أن حتصل على مكانتها 
املســــــتحقة عن طريق صيانتهــــــا و االهتمام بها و 

العمل عليها باعتبارها مواقع مقدسة." 

الشباب العراقي 
عبر تويتر: »األرض التي نعيش عليها 

تراث و ترابها تراث و هواءها تراث«

مدير المبادرة العراقية: 
»يجب التعامل مع المواقع 

األثرية باعتبارها مواقع مقدسة«

 مصدر الصورة : املوقع الرسمي حلمة متحدون مع التراث
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  محمد عزت

حتـــت رعايـــة وزارة الّثقافـــة املصرّيـــة برئاســـة "عبـــد الواحـــد الّنبوى" 
نّظـــم املجلـــس األعلـــى للّثقافة فعاليات "ملتقـــى القاهرة الّدولي الّســـادس 
للّروايـــة العربّية" وذلـــك في الفترة ما بني 15 إلـــى 18 مارس، حتت عنوان: 
"حتـــوالت وجماليـــات الشـــكل الروائـــي- دورة فتحـــي غـــامن،" وشـــارك فـــي 
امللتقـــى 250 ناقد وروائي من مختلف الـــّدول العربّية. وأّكد الّناقد األدبي 
"صالح فضل" -خالل الكلمة التي ألقاها بامللتقى- على أّن الّدورة هذا العام 
"تدعـــو اجلميـــع إلقامـــة خارطة طريـــق لإلبـــداع واألدب العربـــي في إطار 
ســـعى وزارة الّثقافة إلثراء مكتبتنـــا العربّية باألعمال اجلاّدة التي ترتقي 
بالّذوق الفني للجمهور وتعلى القيم اإلنسانّية؛ فالفن أحد األدوات املهمة 
فـــي مواجهة طيور الّظالم." ُمضيفًا أّن "القاهرة تســـترد عافيتها لتســـتمر 

كمنارة إشعاع حضاري للعالم العربي."
الغائب احلاضر

و قــــــال "حّمور زيادة" -الّروائي الســــــوداني- أّن الفائدة الكبرى للملتقى هي 
"تالقى األجيال وتبــــــادل اآلراء والّتجارب بني األدباء والّنقاد من مختلف الّدول 
العربّية." وأشــــــار "زيادة" إلــــــى أّن مصر على مّر الّتاريخ كانــــــت "قبلة املبدعني 
العرب،" وأّنها "ســــــتظل كذلك بقوتهــــــا الناعمة التي تدحر اإلرهاب،" معرباً عن 
أمله فــــــي أْن تواصل األجيال القادمة املســــــيرة لدفع الرواية العربية ملنافســــــة 
نظيرتها األجنبية." و عن اختيار شخصّية األديب "فتحي غامن" للّدورة احلالّية 
للملتقى، يعلّق "حّمور": "أســــــتاذي في مصر هو فتحي غامن. تفّتحت عيني على 
روايات غامن وأعجبت بها. وأمتّنى أن يسلط املؤمتر الّضوء على أعماله املتميزة 
ويخلــــــده فى الوجدان العربى كواحد من مبدعــــــي الرواية." و من جانبها قالت 

الّسيدة "زبيدة عطا" -مقررة اللّجنة الّتاريخّية باملجلس األعلى للثقافة، و زوجة 
األديــــــب فتحي غامن- أّن "األديب ال ميوت؛ فغامن يعيش في صفحات رواياته و 
مخيلة القارئ." وأضافت "عطا" أّن روايات "غامن" عكســــــت ما ميوج في "بالط 
صاحبــــــة اجلاللــــــة" من أحداث، كمــــــا تنّبأ  غامن في كتاباتــــــه مبوجة "اإلرهاب 

األسود" في عهد السادات.
الّرواية العربّية

وتضّمن امللتقى ُمناقشــــــة عشرة محاور، هي: "الّرواية وحدود النوع" و"اللّغة 
فــــــي الرواية" و"تطور التقنيــــــات الروائيــــــة" و"الفانتازيا والغرائبيــــــة" و"الّرواية 
والتــــــراث" و"الّرواية والفنون" و"شــــــعرية الســــــرد" و"القمع واحلريــــــة" و"تقنيات 
الشــــــكل الّروائي" و"الّرواية ووســــــائط الّتواصل احلديثة." باإلضافة إلى إقامة 

خمس موائد مستديرة تتناول كل ما يهم الّروائي العربي.
وخالل ُمناقشــــــة ورقتــــــه البحثّية حول "تطور التقنيــــــات الروائية في مصر" 
حتــــــّدث "إبراهيم فتحــــــي" ُمعّرفاً الّرواية باعتبارها "نوع أدبي حديث نشــــــأ مع 
الّطبقــــــة البرجوازية معياره اإلخالص للّذات الفردّية بدالً من التقليد اجلمعي، 
باالحتفاء باللّحظة الّراهنة و اجلزئّيات." ُمضيفاً أّنه في الســــــتينّيات مّت إعادة 
الّنظر في التقنّيات؛ حيُث كثر وصف الواقعية بالتقليدية، ورأى الروائي الواقع 
بعينه هو ال بعيني األيديولوجية الرســــــمية." مؤّكــــــداً أّن "الّرواية املصرّية ظلّت 
ــــــات عّدة، أبرزها الرومانســــــّية، والتي ظهــــــرت جلّية في كتابات  متنّفســــــاً لتقنّي

إحسان عبد القّدوس و يوسف السباعي."

250 ناقد وروائي عربي يشاركون في ملتقى 
القاهرة الدولي السادس لإلبداع الروائي

بين تأريخ الرواية و مستقبلها

حمور زيادة: 
»الملتقى فرصة تالقى األجيال وتبادل 

اآلراء والتجارب بين األدباء والنقاد العرب«
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و شارك الدكتور "محمد بّرادة" –الكاتب املغربي- باملُناقشة، قائاًل: "الّرواية 
العربّية تظل مشدودة دائماً إلى احلاضر؛ فرغم بحث الكاتب زمنياً في املاضي 
والّتاريخ، فإّنه يبحث زمنياً عّما يفّســــــر احلاضر،" ُمضيفاً أّن "احلاضر العربي 
الّدموي يأبى إاّل أن يفرض نفسه على الّرواية العربّية." وأوضح "بّرادة" إشكالّية 
العالقة بني الّشكل و الّداللة في الرواية، مؤكداً أّن هذه العالقة تلعب دوراً مهماً 
في "حتقيق العمق في الّتناول وصياغة النّص األدبي." وفّسر ذلك "بّرادة" قائاًل: 
"ميكن افتراض أّنه من حق الّروائي أن يختار أي تركيب فني دون امتالك الوعي 
بخلفيــــــة عن تاريخ الشــــــكل و التركيبات الفنية املالئمة لــــــه. فنجد أّن حتواّلت 
الّشــــــكل الّروائي في الّتراث األوروبي و العاملي-علــــــى امتداد أربعة قرون- قد 

خضعت لهذه العالقة اجلدلّية و تأثيرها في وعي الروائيني و النقاد." 
ــــــة "إعادة بناء التراث:  كما اســــــتعرضت الّدكتورة "منى ُطلبة" ورقتها البحثّي
قــــــراءة في روايات معاصرة." وأظهرت الّدراســــــة أّن "كّل اســــــتدعاء للتراث في 
العمل الفني هو بالّضرورة اقتطاع للقدمي من ســــــياقه الذي ورد فيه، وهذا ما 
حتقق بامتياز في روايتي: »شــــــوق الدراويش« لـ »حّمور زيادة« و »رحلة الضباع« 

لـ »سهير املصادفة«."
تاء التأنيث

وامتــــــّدت لقاءات امللتقى على مدار يومني، قام خاللهما العديد من احلضور 
بسرد جتاربهم مع الّرواية و الّنص األدبي عموماً. فتقول الكاتبة "فاطمة يوسف 
العلى": "حني أحتدث عن مشــــــواري اإلبداعــــــى أجدنى مدفوعة إلى البدء بتلك 
اللّحظة التي أدركت فيها أهمية قلمي وما يسطره، وأهمية روايتي األولى »وجوه 
في الزحام« التي استعرضت فيها واقع املجتمع الكويتي، و بخاّصة وضع املرأة 
الكويتية." واســــــتطردت "العلّى" قائلة: "أمضيت عمــــــري ووهبت جهدي للدفاع 
عن املرأة، وقمت بتكريس وقتي لدعم تاء التأنيث في حتقيق ما تصبو إليه من 

أحالم وطموحات. وقد أرقني كثيًرا انتشــــــار قضايا 
العنوسة والبطالة والزواج املبكر والتمييز ضّد املرأة 
فــــــي بيئة العمل." واختتمت "العلّى" قائلة: "و أرى أّن 
ما قدمته رحلة ثرية اتسمت بكل احلرية فى التعبير 
عن صوت بنات جنسها، وحتية بلدها الكويت الذي 

منحها هذه احلرية."
املقري

ــــــه أثناء  ويــــــروى الكاتــــــب "علي املقــــــري" كيف أّن
كتابته رواية »طعم أســــــود.. رائحة ســــــوداء« لم يهتم 

بشــــــكل الكتاب وتوصيفه؛ "اّتكأت في هذه الرواية على مرجعيتني فى الســــــرد 
هما: طريقة أو أســــــلوب كتابة احلوليات فى التاريخ العربي، وأســــــلوب الّســــــرد 
احلديــــــث مبا يتيحه من لعب فى بناء الفقــــــرة وتركيب اجلملة، بل وفى منطوق 
املفردة اللّغوية وموقعها وشــــــكل كتابتها، باإلضافة إلى املشهدية الرابطة لسياق 

األحداث والشخوص فى حركة مفتوحة غير مقيدة في إطار نّصي مغلق."
اخليال والواقع

أّما الكاتب العراقي "محســــــن الّرملي" فيقول: "أعتقد أّننا في الوطن العربي 
نعانى من إشــــــكالية الكتابة الواقعية، واألدب ليس هو اّللغة الواقعّية،" موّضحاً 
أّن "اإلنســــــان ينتظــــــر اخليال اجلديد الذي يعني على حتمــــــل احلياة؛ ألّنه يرى 
الواقع في األخبار وغيرها." وعن أســــــلوبه الّروائي، يقــــــول "الّرملي": "أكثر ما 
يهّمنى هو اإلنسان وأوجاعه وأحالمه وتعقيداته، جوانب اخلير والشر فيه. لذا 
فإّن ما يحيط به من أشــــــياء وكائنات أخــــــرى وأمكنة وظروف ما هي إاّل أدوات 

مساعدة بالنسبة لي."
ملاذا نكتب؟

وقام الكاتب واإلعالمي اللّبناني "أحمد الزين" فتســــــاءل "ملاذا نكتُْب؟" الفًتا 
إلى أّنه قد طرح ذلك الّســــــؤال على ضيوفه ببرنامجه "روافد." وشارك "الّزين" 
ما حصل عليه من إجابات من الّروائيني، فقال: "هناك من أخبرني بأّن الكتابة 
حتميــــــه من املوت انتحاًرا، وآخر قال لي أّنه يكتب ألن الكتابة متنفس مهم له." 
أّمــــــا جتربة "الّزين" الّروائّية، فوصفها قائاًل: "أّما أنا فأكتب لكي ال أجن وأفقد 
عقلي؛ فأنا ولدت مع بداية االســــــتبداد املدني، وطوال حياتي أسمع وأقرأ عن 

السجناء الذين تعّرضوا للّتعذيب، ومن ثم أجد ذلك دافعي للكتابة."
الكوميديا اإللهّية

وحتدث الروائي اجلزائري "واسيني األعرج" عن »سيرة املنتهى« موّضحاً أّن 
كتابة الســــــيرة الذاتّية هي فرصة قد تتاح مرة واحدة في العمر لالنتصار لهذه 
الّذات التــــــي مرت عبر جتارب حياتّية فيها من اجلمال واجلنون والقّســــــوة ما 
يســــــتدعي الكتابة عنه. ويرى "األعرج" أّن الّشاعر العّباسي "أبو العالء املعري" 
شــــــهد أقوى تفاعل بني الفّن و الّدين دون رهبة؛ ذلك ألّن الفترة التي عاصرها 
"املعــــــّرى" – حســــــب األعرج- "كانت فيهــــــا اآلراء املتباينة حــــــول الّدين ال تؤّدي 
إلى القتل، بينما امللحمة الشعرّية "الكوميديا اإللهية" -للشاعر اإليطالي دانتي 

اليجييري- قد القت حتفًظا كبيًرا في حينها، بسبب النقاشات الدينية. "
شاور وضرغام

وأّما الّروائي املصري "عّمار على حسن" فبدأ شهادته بأّنه يدين بالفضل إلى 
والده وخالته اللّذان اعتادا أن يقّصا عليه –في طفولته- مقاطع من "سيرة بني 
هالل" و "حكايات شاور وضرغام" و "على الزيبق" و "أدهم الشرقاوي." مشيراً 
إلى أّنهما كانا يدفعانه لقراءة القصص والروايات وكل ما يعثر عليه، في مرحلة 
عمرّيــــــة مبكرة. وتابع "حســــــن" قائاًل: "لو أّن األدب يكفى مــــــا أتعّيش به -حّتى 
عند حد الكفاف- ما كتبت غيره؛ لكّنه منح كتاباتي السياســــــية والعلمية حيوية 
وخصوبة، ومنح كتاباتي األدبية أفقاً وعمقاً ال أنكره؛ ألّنه أسهم كثيراً في فهمي 
للمجتمع والعالم." وأوضح "حســــــن" إلى أّن أعمالــــــه الّروائّية والقصصّية تدور 
في مســــــارات متنوعة وتتناول قضايا عّدة، ُمشــــــيراً إلى جتربته الّروائّية األولى 
"حكاية شمردل"- وهي جتربة أليمة لشاب فقير مريض- ورواية "جدران املدى" 
– و بطلها الرئيســــــي شاب يساري يقاوم الفســــــاد لكّنه ينهزم ويدفع ثمناً باهظاً 
لنبل مقصده وشــــــجاعته- ورواية "شجرة العابد" -فانتازيا ممزوجة بالواقعّية، 
و جترى أحداثها في نهاية العصر اململوكي- ورواية "ســــــقوط الصمت"- و هي 

تصوير جمالي ونفسي واجتماعى ملشاهد ثورة يناير وشخصياتها الفاعلة.
اجلائزة

وفــــــى نهاية الفعاليــــــات، أعلن الكاتب اجلزائري "واســــــيني األعرج" –خالل 
احلفل اخلتامي- فوز الكاتب "بهاء طاهر" بجائزة امللتقى، قائاًل: "متّثل روايات 
بهاء طاهر رحلة إبداعية امتدت على مدى نصف قرن راهن خاللها دائماً على 
اإلنسان." و علّق الروائي جمال الغيطاني على فوز "طاهر" قائاًل: "هو من أجدر 

األدباء الذين يستحقون اجلائزة." 
ووّجه "طاهر" الّشكر للقائمني على تنظيم املُلتقى معبراً عن أمله في أن يُحقق 
امللتقى أهدافه املرجوة، قائاًل: "إّنني فخور بجائزة امللتقى، وأعتبرها وساًما على 

صدري، ولكنني كنت أمتّنى أن تكون هذه اجلائزة من نصيب الشباب."
وأعربت األديبة "عائشــــــة العولقي" -املستشــــــارة الثقافية للســــــفارة اليمنية 
بالقاهــــــرة-  على ذلك قائلــــــة: "هذا يدل على روائي يؤمن بالشــــــباب ودورهم؛ 
فبعض الكتاب ال يريدون للّشــــــباب أن يُشاركهم في املساحة األدبّية أو اجلوائز، 
وهؤالء ال يعلمون أّن الّثقافة ينبغي أن تكون من خالل تواصل األجيال، والشباب 

هم املستقبل."

زبيدة عطا: 
»فتحي غانم يعيش في صفحات رواياته ومخيلة القارئ«
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  مروة اجلندي - تقى صالح
 - بسنت آمال

"يجــــــب علــــــى صاحــــــب البيت توجيــــــه احلديث 
ملاشــــــيته،" "يحظر غســــــل قــــــدور الطعــــــام أو كنس 
املنزل،" و "حتضير املخاريط،" و"التجول بالشــــــوارع 
والدق على األواني احلديدية،" "ممارســــــة القياغ." 
هذه وغيرها هي بعض الطقوس التي يتم ممارستها 
خــــــالل أغرب األعياد بالوطن العربي. وفى التقرير 
التالــــــي نرصد لكم ســــــتة أعياد يتــــــّم االحتفال بها 
بالوطــــــن العربــــــي؛ والتي ترتبط بأصــــــول تاريخية 
متوارثــــــة مّت نقلها من جيل إلــــــى جيل؛ بحيث متزج 

بني اجلذور الدينية والعادات واألعراف.
"اجلماعة" 

ويعتبر من أهــــــم أعياد اجلماعــــــة اليزيدية في 
العراق، ومدة هذا العيد سبعة أيام،  ومن الطقوس 
التي متارس في هذا العيد: "القباغ؛"  حيث يصعد 
اليزيديون إلى اجلبل احمليط مبرقد الشــــــيخ عدي 
محتفلني بهذا اليوم ويعودون من اجلبل ثم يذبحون 

ثوراً كبيراً بهذه املناسبة.
"خا بنسيان"

ويعني "رأس السنة" باآلشورية، كما يُعرف أيضاً 
بإسم أكيتو أي "السنة اجلديدة اآلشورية ،" هو عيد 
الربيع ويعد  عيد قومي لدى اآلشــــــوريني، ويُحتفل 
به في يوم 1 أبريل؛ حيث ميثل بداية للخير ويعتمد 
على أســــــطورة قدمية مفاداها نزول اآللهة عشتار 

إلى العالم السفلي إلنقاذ اإلله متوز وجنحت بذلك 
ليعم اخلير وينشــــــر الربيــــــع أزهاره علــــــى الربوع. 
ويحتفل به اآلشــــــوريني في العراق ودول املهجر كما 
كان يفعــــــل العراقيون القدماء، و يتم االحتفال عادة 
عــــــن طريق رقصات ومســــــيرات فــــــي املناطق التي 

تشكل مركز ثقل لآلشوريني.
"النوروزي"

وهــــــو من األعياد التي  ال ينتشــــــر االحتفال بها 
لــــــدى العرب إال أنــــــه يحتفل به لــــــدى اجلنوب في 
العراق وخصوصــــــاً جنوب العراق ويســــــمى محلياً 
عيد الدخول وفي عيد النوروز يقصد الناس مدينة 
املدائــــــن قرب بغداد والتي تضم مســــــجد ســــــلمان 
الفارســــــي واآلثار الساســــــانية وعادة تقوم األســــــر 
باخلروج إلى احلدائق املساحات اخلضراء في هذا 

اليوم وما يرافقها من احتفاالت.
"خميس األموات"

أو "خميس احلــــــالوة،" ويحتفل بــــــه  في مدينه 
حمص الســــــورية فقط. و سمى بعيد "اخلمسيات؛" 
أي املناســــــبات التي تتكرر يوم اخلميس؛ ففى عيد 
األموات تزين واجهات احملــــــالت و األماكن العامة 
بحلة زهرية و كذلك تشتهر فيه املخاريط من حالوة 
تســــــمى اخلبزية، ثم ينطلق الناس إلى املقابر للتنزه 

و زيارة املوتى و غرس سعف النخل على القبور.
"القرقيعان"

وحتتفل به بعــــــض دول اخلليج العربي و خاصة 
الكويت و الســــــعودية و البحرين و قطر، فهو تقليد 

ســــــنوي يتم اإلحتفال به فى منتصف شهر رمضان 
حيث يطوف األطفال الشــــــوارع و يرددون األهازيج 
و توزع احللوى كما يرتدون مالبس مميزة. و سمى 
بهذا االســــــم ألن االطفال و هم يســــــيرون يصدرون 
أصواتــــــاً بالدق على مواد صلبة كاألواني احلديدية 

التي حتوى احللوى.
"الناير"

يحتفــــــل األمازيغ  به  يــــــوم 12 يناير؛ أول يوم 
في الســــــنة األمازيغية وهو بداية السنة الزراعية 
عند األمازيــــــغ، وذلك في أجــــــواء خاصة تتخللها 
ممارسة عدة طقوس، يتم خاللها توزيع األغصان 
اخلضراء واحلشائش على ســــــطوح املنازل تيمناً 
بعام وفير احملاصيل. و  يتم تزيني واجهات محال 
بيع الفواكه بصرر اجلوز واللوز والفســــــتق والتني 
املجفــــــف والتمــــــر. ويتم في يــــــوم  " الناير"  تغيير 
بعض األدوات املنزلية، ويحظر خالل االحتفاالت 
غســــــل قدور الطعــــــام أو الصحــــــون أو املالعق أو 
نفــــــض طبق اخلبز أو كنس البيت أو إخراج جذوة 
النــــــار منه، كما يحظر اللغو والكالم البذيء كي ال 
تنفر األرواح الطيبة –حسب معتقدات األمازيغ- 
كما تتفادى النســــــاء أعمال الغــــــزل وإخراج النول 
وأي قطعة نســــــيج من املنزل قبل حلــــــول "الناير" 
وذلك لتالفي الشرور على العائلة، في حني يجب 
على صاحب البيت توجيه احلديث ملاشــــــيته لترد 
عليه بثغاء أو خوار أو نهيق، ألن صمتها يعني سنة 

زراعية عجفاء.

أغرب األعياد في الوطن العربي
»ناير« و»خميس األموات« و»القرقيعان«

 مائدة هفت سني أحد أهم تقاليد عيد النيروز احتفال األطفال بعيد القرقيعان

 حلويات حمص اخلاصة بخميس األموات.
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»الشخشوخة«
وليدة صراع بين الفقراء واألغنياء بالجزائر

  تقى صالح - مروة اجلندي

اجلزائرية  االكلــــــة  تلــــــك  »الشخشــــــوخة«...إنها 
التراثية التى متيز املناطق الشــــــرقية و اســــــتطاعت 
أن تكون األكلة الشــــــعبية فى جميع الواليات، ومنها 
انتقلــــــت إلى تونس و املغــــــرب و كذلك إلــــــى أوروبا 

بفضل املهاجرين.
و تعتبر »الشخشــــــوخة« من بني أشــــــهر األطباق 
في اجلزائر والتى ال ميكن االســــــتغناء عنها خاصة 
في األعراس واملناســــــبات. وفيما ال تتوفر معلومات 
دقيقة حول تاريخ طبق »الشخشــــــوخة«، الذي يرجح 
أن يكــــــون إرثا جزائرياً أمازيغيــــــاً قدمياً بالنظر إلى 
اســــــمه، فإن الروائي والسينمائي اجلزائري »عيسى 
شــــــريط« يذكر في روايته »اجليفة« أن الشخشوخة 
هــــــي وليــــــدة صــــــراع طبقي بــــــني الطبقتــــــني الغنية 
والفقيرة، وأن الشخشــــــوخة كانــــــت رد الفقراء على 

ر.« طبق األغنياء املعروف باسم »املَْصوَّ
ووفقــــــاً لـــــــ »شــــــريط« كان أثريــــــاء اجلزائريــــــني 
يتفاخرون على الفقراء بشــــــّي اللّحــــــم خارج املنزل، 
وأمــــــام أعني اجلميع، ثم يدعونهم للوجبة الدســــــمة 
التي يرافقهــــــا عادة خبز مصنــــــوع بطريقة خاصة؛ 
يتســــــم بكثافة دسمه ودقة ســــــمكه )باإلضافة طبعاً 
إلــــــى مــــــا يُرافق ذلــــــك من توابــــــل(. ويبــــــدو أن هذا 
الطقــــــس املوغل في التباهي أثــــــار الطبقات الدنيا، 
فــــــكان ال بد من رد مطبخي بليــــــغ. وهكذا ولد طبق 
»الشخشــــــوخة«، الذي يعد رد فعل على الطبق األول 
ر«. إذ تصنع الشخشوخة من خبز ال  املســــــّمى »املَْصوَّ
تهم دقته وال مــــــدة طهيه، بل يؤخذ كعجينة صغيرة، 
ثم يلقى على صفيحة مستديرة لينضج بعد أقل من 
خمــــــس دقائق، ثم يقطع في المبــــــاالة ظاهرة، بينما 

تطهــــــى كمية صغيــــــرة من اللحم في حســــــاء خضار 
محلي بدون تكلفة تقريبــــــاً، وبعدها يلقى اخلبز في 

احلساء ويخلط املجموع.
ومــــــع مرور الزمن، تطورت األكلة، و تعددت ُطرق 
حتضيرها، واملكونات املســــــتخدمة، ما بني الواليات 
ــــــة، بــــــل و داخل كل والية حســــــب املنطقة.  اجلزائرّي
وتختلــــــف مســــــمّيات الشخشــــــوخة تبعــــــاً للمنطقة 
اجلغرافيــــــة أو طريقــــــة االعداد أو تبعــــــاً للمكونات. 
وبشــــــكل عام، فإّن أشــــــهر الُطرق هى »الشخشوخة 
القســــــنطينية«  )نســــــبة إلــــــى والية قســــــنطينة في 
شــــــرق اجلزائر( و»الشخشوخة البســــــكرية« )نسبة 
ملنطقة بسكرة بوابة الصحراء اجلزائرية في جنوب 
شــــــرقي اجلزائر(. وتتميز »الشخشوخة البسكرية« 
بكثرة اســــــتعمال الفلفــــــل احلار والبهــــــارات القوية، 
و»الشخشــــــوخة البوســــــعادية« )نســــــبة إلى منطقة 
بوســــــعادة في وسط شــــــرق اجلزائر(، و»شخشوخة 
الظفــــــر« )إشــــــارة إلى أنه يتــــــم اســــــتعمال األظافر 
للتفتيت(. وتطهى الرقائق العجينية لهذا النوع على 
»طاجــــــني الطني«، ويصنع »الطاجني« وهو عبارة عن 
صفيحة مصنوعة من الطني املقاوم للحرارة. وهناك 
أيضــــــا نوع آخر يعرف باســــــم »شخشــــــوخة الُفتات« 
وهي أكثر دســــــامة من »شخشوخة الظفر«، وحتضر 
الرقائق العجينية لهذا النوع على »طاجني احلديد« 
وهــــــو صفيحة معدنية دائرية تدهن بكثير من الزيت 

ملنع التصاق العجينة بها.
وتقــــــول ماريا عبد املجيد صاحبة مطعم مبنطقة 
جيجــــــل باجلزائــــــر، أن»الشخشــــــوخة« تعد »ســــــيدة 
املائدة« أو »سلطان املوائد« لدى العائالت احلضنية 
ومــــــا جاورها، على الرغم مــــــن التطور احلاصل في 
تقدمي وحتضير املأكوالت، إال أن طبق»الشخشوخة« 

ال يــــــزال حاضــــــراً و بقــــــوة، ويقــــــدم ألهــــــل املنطقة 
وضيوفها األكارم.

وتضيف »عبــــــد املجيد« أن »الشخشــــــوخة« هي 
بالفعل أكلة تختلف مــــــن منطقة ألخرى ، فكل والية 
تصنعها بطريقه مختلفة، ويختلف االسم تبعاً لذلك، 
فعلى سبيل املثال، في العاصمة يطلق عليها »الرشتة« 
بينما يطلق عليها »البسكرية« في والية بسكرة والتي 
لها نوعان»شخشــــــوخة حمراء بالفول و احلمص« أو 
»شخشوخة بيضاء«. كما يطلق عليها أيضاً »مسلية« 
أو »شــــــواط«  كما فــــــي املناطــــــق الصحراوية، وفي 

منطقة »جيجل« يطلق عليها »النعمة.«
ــــــة أمل عبــــــد املغني  وتذكــــــر الطاهيــــــة اجلزائرّي
أّن تعدد املســــــمّيات يرجع إلى »تنــــــوع اللهجات بني 
املناطق« ليــــــس إاّل، حيــــــُث أّن »العجني املســــــتخدم 
باإلعداد موحــــــد، ورمبا االختالف فقط فى إضافة 
بعض املكونات كالفلفل والبطاطا و اللّفت، أو الشطة 
و البهار اللذان يتم إضافتهما للمرقة.« كذلك، وتشير 
»عبــــــد املغنى« إلى املكانة الدينية لألكلة؛ فتقول أّنها 
ّذكرت باحلديث النبوى باســــــم »الثريــــــد« بإعتبارها 
طعاماً مباركاً أوصى به الرسول الكرمي. و عن سبب 
ارتباط »الشخشــــــوخة« باملنطقة الشرقية باجلزائر 
وخاصــــــة منطقة«احلضنة،« تقول »عبــــــد املغنى« أّن 
ذلــــــك يرجع إلى »إزدهار زراعــــــة القمح، والذي يعد 
املكون األساسي لألكلة.« وتضيف »عبد املغنى« أّنها 
أكلة مناسبة لفصل الشتاء، و نظراً إلنخفاض درجة 
احلرارة باملنطقة الشــــــرقية، فإنها تنتشــــــر لإلمداد 
بالطاقة و احلرارة. وعن انتشــــــار األكلة بني األجيال 
اجلديدة، أكدت »عبد املغنى« أّن«الشباب يقبل على 
الشخشوخة، ويرتبط بها باملواسم و األعياد،إاّل أنهم 

يفضلون جاهزة الصنع.«
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  بسنت آمال – جرمني خيرت

الّســــــيدة »دارين اخلطيب« هي املديــــــر التنفيذي 
لقنــــــاة فتافيــــــت وممثلــــــة و مخرجة ومقّدمــــــة برامج 
تليفزيونّية، شــــــعارها فــــــي احلياة »بــــــدون اإلبداع ال 
نســــــتحق شــــــيئاً في احلياة.« تخّرجت »اخلطيب« من 
اجلامعة اللّبنانّية األمريكّية ببيروت، حيُث اإلعالم، ثّم 
توّجهت الستكمال الّدراسات العليا بالواليات املتحّدة 
األمريكّية فــــــي مجال »اإلخراج الّســــــينمائي« مبعهد 
كاليفورنيــــــا للفنــــــون CalArts. راســــــلنا »اخلطيب« 
ــــــة و املهنّية،  ملعرفــــــة املزيــــــد عن  جتربتهــــــا األكادميّي
خاّصة إللقاء الّضوء على جتربة »قناة فتافيت« وهى 

أول قناة لفنون الطهي في العالم العربي.
<  في البداية، حّدثينا عن دراستك 

لإلعالم و كيف جاءتك فرصة إدارة قناة 
»فتافيت«؟

-اجتهت لدراســــــة اإلعالم ألن طــــــوال حياتي كان 
عندي شــــــغف »خللق شيء من ال شــــــيء؛« »من سرد 
القصــــــص ألصدقائي،« »لإلبداع،« وأيضاً لكّل شــــــي 
جميــــــل أو مميز في هــــــذه احلياة. العمــــــل في »قناة 
فتافيــــــت« كان صدفة محضة؛ حيث أنه بعد فترة من 
الدراسة والعمل في أميركا، كنت قد قررت العودة إلى 
لبنان إلخراج فيلمي الّســــــينمائي الّثاني هناك، ولكن 
–آنــــــذاك- وقعت حرب أبريــــــل 2006 م، واضطررت 
إلــــــى الذهاب إلــــــى اإلمارات العربيــــــة املتحدة كبديل 
حتى انتهــــــاء احلرب. في ذلك الوقــــــت، تعرفت على 
الســــــيد »يوسف الّديب« مؤســــــس »تخيل انتر تينمنت
األم  -الّشــــــركة   »Entertainment  Takhayal
لفتافيت- وعرض علّي االلتحاق بالقســــــم السينمائي 
في الشــــــركة. فعلت ذلك ملدة سنتني تقريباً ولكن من 
بعد ذلك، تغّيرت اخلّطة اإلســــــتراتيجية للشركة؛ فتّم 
إغالق القسم السينمائي وُعرض علّي االنضمام لقناة 

فتافيت كمديرة لقسم اإلبداع واإلنتاج فوافقت.
<   أنِت شخصّية ُمتعّددة املواهب 

واالهتمامات؛ عملِت كمذيعة و ممّثلة )بفيلم: 
و مخرجة سينمائّية و في مجال التعليق 
الّصوتي، و لِك جتربة مع »برامج الواقع« 

ونشرِت مذّكراتك، وشاركِت في جتربة الّطبخ 
في برنامج »سوا باملطبخ.« قمِت أيضا بتجربة 
الطبخ في برنامج )سوا باملطبخ(. أين جتدين 
شغفك، وهل ندمِت على أي من تلك الّتجاُرْب؟ 

- أنــــــا شــــــخصياً ال أنــــــدم على أي شــــــيء قمت 
بعمله فــــــي احلياة؛ أي أعتبــــــر كل جتربة هي خبرة 
جديدة أكتســــــبها وشيء جديد أتعلم منه. ولكن، من 
بني كل التجــــــارب التي قمت بها، فاألحب إلى قلبي 
هــــــو التمثيل يليه اإلخراج الســــــينمائي ومن بعدهما 
ُمشــــــاركتي ببرنامج »ســــــفرات وبهــــــارات«. التمثيل 
يســــــمح لي بعيــــــش أدوار وحياة أشــــــخاص مختلفة 
وجتربة مشــــــاعر رمبا لم يســــــبق لــــــي خوضها في 
حياتــــــي اخلاصة؛ فيأخذني إلــــــى عالم مختلف عن 
عاملي. أما اإلخراج السينمائي هو الشيء الذي ميأل 
طموحي وشــــــعوري الدائم باالبتــــــكار، حيث أنه لكل 
)Shot or Frame( لقطــــــة أو إطــــــار وهى مبثابة 
حتٍد للمخرج ليحكي القصة بطريقته اخلاصة. أّما 
»سفرات وبهارات« فهذا »أنا احلقيقّية.« هو برنامج 
واقعي، أسافر فيه إلى بلدان مختلفة وأتعايش فيها 
مــــــع مواطنــــــني محليني، وألقي  الضــــــوء على ثقافة 
وحضارة هذا الشــــــعب و البلد. أكيــــــد أمتنى تكرار 
جتربة التمثيل و اإلخراج الســــــينمائي وأضطلع إلى 
موسم جديد لـ »سفرات وبهارات« الكتشاف حضارة 

وثقافة جديدة.

<  نوّد أن تعرف املزيد عن جتربتك فى 
برنامج الواقع »سفرات وبهارات« باعتباره 

غير معتاد على التليفزيون العربي، و وكيف 
ُتقيمني مردود »برنامج الواقع« لدى جمهور 

الوطن العربي؟ وماذا عن »اجلزء الّثاني« الذي 
يتّم الّتحضير لتصويره بـدولة »تونس«؟

-تعريف املشــــــاهد العربي بثقافة وحضارة شعوب 
أخــــــرى وتقريبنا من بعضنا اآلخر. اإلنســــــان بطبيعته 
حــــــني ال يعرف شــــــيء يتخوف منه أو ينظــــــر إليه كأنه 
مختلــــــف ،ونحــــــن كإعالميــــــني جــــــزء مــــــن رد اجلميل 
للمجتمع، هو تقريبنا من بعضنا اآلخر وتقريب وجهات 
النظر. نحن نعيش بعالم اآلن كل شيء مختلف نخاف 
منه أو نعتبره خطأ. وبنظري الشــــــخصي، جلعل عاملنا 
أفضل، يجب تقبل اآلخر أو وضع أنفسنا مكانه. هدف 
ســــــفرات وبهارات هو خلق هذا التفاهم. -اســــــتهدف 
البرنامــــــج باألســــــاس تعريف املشــــــاهد العربي بثقافة 
وحضارة شــــــعوب أخرى وتقريبنــــــا من بعضنا البعض. 
فاإلنســــــان بطبيعته حني ال يعرف شــــــيء يتخوف منه 
أو ينظــــــر إليه كأنه مختلف، ونحن كإعالميني جزء من 
رد اجلميل للمجتمع، هو بناء اجلسور لتقريب وجهات 
النظر. نحن نعيش بعالم اآلن كل شيء مختلف نخاف 
منه أو نعتبره خطأ. وبنظري الشــــــخصي، جلعل عاملنا 
أفضــــــل، يجب تقبــــــل اآلخر وأن نضع أنفســــــنا مكانه، 
وهذا هدف ســــــفرات وبهارات؛ خلق هذا التفاهم. أّما 
عن رد فعل اجلمهور العربي على أّما عن ردود األفعال 
جتــــــاه برامج الواقع، فأكيــــــد كان عندي تخوف، وهذا 
طبيعي؛ فإذا فقد اإلنســــــان هذا الشعور فإنه فقد ما 
قد يحّثه على فعل األفضل. ولكن إمياني الشــــــديد أّن 
اإلنسان حني يتعب ويناضل ويسعى إلى تقدمي األفضل 
ســــــيكون هناك أشــــــخاص آخرين يقدرون هذا العمل، 
و شــــــعبنا العربي أصبح أكثر انفتاحــــــاً وتقباًل لألفكار 
جديدة. ونعم ســــــفرات وبهارات كان كـ »فكرة وتنفيذ« 
أســــــلوب جديد غير معتــــــاد على التليفزيــــــون العربي، 
ولكن احلمــــــد لله ،برأيي، البرنامــــــج القى حّب وقبول 
وإعجاب من املشــــــاهد العربي، بشــــــكل غيــــــر متوقع. 
وتقييمــــــي للتجربة، فأنا أرى أّن ســــــبب جناح املوســــــم 
األول )الذي مّت تصويره بتايالند( هو حقيقة البرنامج 
وعدم التصنع، ولكن هــــــذا يبقى للجمهور ليحكم. أّما 

فيمــــــا يتعلّق باجلــــــزء الّثاني، فقــــــد كان حلمي أن يتم 
تصويــــــره في بلد عربــــــي، وتونس واحدة مــــــن البلدان 
العربيــــــة التي تعاني من الركود الســــــياحي بعد الثورة. 
فشــــــعرت أنه من واجبي كعربيــــــة أوالً وكإعالمية ثانياً 
أن ادعم السياحة العربية في تونس من خالل برنامج 
»ســــــفرات وبهارات،« و أمتنى أن يلقى املوســــــم الثاني 
النجاح. فريق اإلنتاج قد فعل املستحيل من أجل جناح 
املوســــــم الثاني فأمتنى أن يجنوا حصــــــاد تعبهم. ومن 
أبرز ما الحظتــــــه في الّثقافة الّتونســــــّية »تعلق الّرجل 

الّتونسي باجللوس على املقاهي.«
<  نوّد إلقاء الّضوء على اجلانب اإلنساني 

في حياة »دارين اخلطيب؛« حّدثينا عن 
أكثر شخصّية ألهمتك، و أحدث كتاب اطلعِت 

عليه، و رؤيتك كّشابة عربّية ملا مُيّر به العالم 
العربي، وشعارك في احلياة؟

أؤمــــــن أّن »القــــــدوة« باحلياة كلمة كبيــــــرة؛ لذلك 
بصراحة وال مــــــرة فكرت أن يكون هنــــــاك قدوة لي؛ 
فأنــــــا أرى أّن ظروف كل إنســــــان مختلفة عن اآلخر، 
وأحياناً الظــــــروف حتتم عليك خيارات ليس ضرورياً 
أن تقتنع دائماً بصحتها. ولكن هناك شــــــخص واحد 
اعتبره جزئّياً قدوتي، وهى أّمي؛ فهي مثال للحنان و 
احلب والعطاء بال حدود. أّما كتابي املُفّضل، فيوجد 
أكثر مــــــن واحد: »الّنبــــــي« جلبران خليــــــل جبران، و 
»فيرونيــــــكا تُقرر أن متوت« لباولــــــو كويلو، و« ورددت 
اجلبــــــال الّصدى« خلالد اخلميســــــي. وشــــــعاري في 
احلياة: »بدون إبداع، ال نستحق احلياة.« و أحاول أن 
أطبق هذا الشــــــعار في كل شيء أقوم به في حياتي؛ 
فإذا لم أشــــــعر باإلبداع لكل شــــــيء أقوم به -حّتى لو 
كانت أشياء بســــــيطة؛ كاختيار مالبسي مثاًل- أشعر 
بامللــــــل وأفقد القدرة على التركيــــــز أو حتى االهتمام 
باألمر. وأوّجه رسالة للّشباب العربي، أقول لهم فيها 
»أاّل يفقــــــدوا األمل، وأن يجتهــــــدوا؛ فالنجاح ال يأتي 
وأنــــــت جالس في البيت أو على القهــــــوة، بل، النجاح 
يأتي بالســــــعي املتكــــــرر والقدرة على احللــــــم.« و أنا 
برأيي أّن الشــــــباب العربي أصبح أكثــــــر وعياً من أي 
وقــــــت مضى، ولكن ظروفنا االقتصادية ال تســــــاعده، 
و برأيــــــي، الشــــــباب العربي يجــــــب أن يحظى بالفترة 
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  تقي صالح - مروة اجلندي

إّن املتأّمل فــــــي حركة بحــــــث الثقافة العربية 
والعاملية اآلن ســــــيالحظ أّن فعاليات تلك الثقافة 
بتقنيــــــات املعلومات  مرتبطــــــة ارتباطاً مباشــــــراً 
والتطور التكنولوجي املتواصل؛ حيث دفع التغيير 
الســــــريع في مجتمعاتنا التقليدية إلى البحث عن 
جذورهم وعن ذاكــــــرة جماعية جتمعهم ومتيزهم 
وتوحدهــــــم ملواجهة تلك املتغيرات الســــــريعة في 
مجتمعهــــــم. وفي محاولة للحفــــــاظ على الذاكرة 
اجلماعيــــــة للعــــــرب وتقريب املســــــافة بينها وبني 
التاريــــــخ وخلق منهــــــج عام يربط بــــــني املضامني 
الثقافّيــــــة للمحتوى العربي على شــــــبكة االنترنت 
وتوثيقــــــه، لتقدمي مواد تؤكــــــد هويتنا العربية من 
جهة، ويحميها من عوامل الســــــلب والتهميش من 
جهة أخرى، ســــــعت الدول العربية إلى االستعانة 
بطــــــرق حديثة المتالك ذاكــــــرة إليكترونية موثقة 
تتكون مــــــن قواعــــــد البيانات و نظــــــم املعلومات 
اجلغرافيــــــة، بحيث يتّم نشــــــرها علــــــى اإلنترنت 

وتكون متاحة من خالل أقراص مدمجة.
وبدأ املبادرة من »وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــــــات« و«مركز توثيق التــــــراث« لتبنى فكرة 
»رقمنة الذاكرة« و«التوثيق الرقمي للتراث العربي« 
بجوانبــــــه املختلفة، للحفاظ علــــــى تراثنا العربي 
املشــــــترك، من خالل توظيف تقنيــــــات املعلومات 
فــــــي عمليات توثيــــــق عالية اجلودة، وباســــــتثمار 
للمبادرات العربية املتاحة في هذا املجال. وبقرار 
من »مجلس وزراء العرب لالتصاالت واملعلومات- 

في دورته الرابعة عشــــــرة بالقاهرة، قامت وزارة 
االتصــــــاالت وتكنولوجيــــــا املعلومــــــات بجمهورية 
مصر العربية بإسناد إدارة مشروع »ذاكرة العالم 
العربــــــي«- وهو أحد املشــــــروعات التــــــي تبّناها 
فريق بلورة اإلســــــتراتيجية العربيــــــة لالتصاالت 
واملعلومات- إلى مركــــــز توثيق التراث احلضاري 
والطبيعي املتخصص في »توثيق ورقمنه التراث؛« 
حيث تبّنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
املصرية املشــــــروع و أكدت دعمها املالي واملعنوي 
لــــــه؛ فتّم رصــــــد مبلغ من موازنة الــــــوزارة لدعمه 
في الســــــنة األولى 2007م/2008م. كما  دعمت 
»مكتبــــــة اإلســــــكندرية« ورش العمــــــل التمهيدية 

األولى والثانية في عامي 2005م-2007م.
وبلــــــغ عدد الــــــدول املنضمة للّجنــــــة التنفيذية 
للمشــــــروع خمســــــة عشــــــر دولــــــة هــــــي: األردن، 
الســــــودان،  الســــــعودية،  البحريــــــن،  اإلمــــــارات، 
الكويت، املغرب، تونس، سوريا، عمان، فلسطني، 
قطــــــر، لبنان، مصر، موريتانيــــــا، وذلك باإلضافة 
إلى »املنظمــــــة العربية للتربيــــــة والثقافة والعلوم 

»ذاكرة العالم العربي«
15 دولة عربية تشارك في أول مشروع لتوثيق التاريخ إلكترونيًا

مدير المشروع: »تعطيل 
مؤقت واستكمال المشروع 
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)ألكسو(« و«املنظمة اإلســــــالمية للتربية والعلوم 
والثقافة )إيسيسكو(.«

وتعددت اجنازات املشــــــروع خالل الفترة ما بني 
2007م و 2010م؛  و التي متّثلت في: إعداد احملتوى 
الثقافــــــي الرقمي، والذي كان مــــــن املتوقع أن يصل 
إلــــــى  20ألف بيان بعد عمليــــــات التوثيق واملراجعة 
واعتماد النشــــــر من قبــــــل الدول املشــــــاركة، فيما 
يتعلق بالّتراث املخطوطي، الّتراث املعماري،التراث 
التراث الشــــــعبي، والذاكرة املشتركة.  املوســــــيقي، 
كذلك، إنشــــــاء بوابــــــة إلكترونيــــــة ؛ و التي ارتبطت 
بفكــــــرة إتاحــــــة العنصر الّتراثــــــي العربي من خالل 
ــــــة، والتي  األطــــــر اجلغرافيــــــة واملوضوعّية والزمنّي
من شأنها تيســــــير ربط املســــــتخدم العربي بتراثه 
وهويته؛ حيث تنقسم البوابة إلى ثالثة أقسام، هي: 
خريطة العالم العربي، و املادة التراثية في إطارها 

املوضوعي، و البعد الزمني للعنصر التراثي.
وتضمنت الرؤية املستقبلية للمشروع في ترجمة 
احملتوى لإلجنليزية، وتوســــــيع النشر على البوابة، 
واستمرارية جمع وتوثيق التراث مع إضافة محاور 
جديدة، ورفع سقف التنسيق بني الدول واملؤسسات 
املشــــــاركة، باإلضافة إلــــــى دعم املخرجات ســــــواء 

املطبوعة أو اإلليكترونية.
وأكــــــد املهنــــــدس »محمد عبد املنعــــــم الصاوي« 
–رئيس مجلس إدارة مؤّسســــــة ســــــاقية الصاوي- 
على أّن أول رصد لفقدان أمتنا العربية هويتها هو 

»خروجها من حالة اإلبداع إلى االستهالك؛ فتفرح 
وتســــــارع إلى املخترعات األجنبّية، و تكتفي مبوقف 
االنتظــــــار لتلقي حســــــنات اآلخريــــــن. أصبحنا في 
عصر يتفاخر فيه  العرب بإتقان اللغات األجنبّية.« 
وأضاف »الصاوي«: »أنــــــا ال أعرف أهم من اللّغة. 
لقــــــد عّرفها ابــــــن خلدون بأّنها وعــــــاء الفكر. و من 
يتنــــــازل عن لغته يتنازل عن إنســــــانيته. و نحن أّمة 
اختارت أن تضّحي بلغتها بشكل رخيص، وسمحت 
للمتآمرين باســــــتغالل هويتها.« كما عّبر »الصاوي« 
عن شعور باخلجل جتاه إيقاف مشروع ذاكرة العالم 
العربــــــي، والتي اعتبرها »فكــــــرة عظيمة« للحفاظ 
علــــــى الهويــــــة والثقافة العربيــــــة، ُمشــــــيراً إلى أّن 
أسباب إيقافه الزلت »متثل عالمات استفهام كبيرة 
للكثيرين.« وطالب »الّصــــــاوي« القائمني على إدارة 
شــــــؤون البالد العربية بوضع قضية الثقافة والهوية 
على قائمة أولوياتهم، خاصة – حســــــب الّصاوي- 
وأّن األمة العربية لن تستطيع حتقيق أي تقدم بعد 
انســــــالخها من هويتها وجذورهــــــا األصلية. ووّجه 
»الصاوي« رسالة إلى الشباب املنبهر بفكرة العوملة 

والثقافة الغربية مطالباً إياهم بوضع أنفســــــهم في 
ميزان اإلجنليزيــــــة و رصد مدى ضآلتهم أمام هذه 

اللغة بأمانة.
وأكــــــد املهندس »محمد فــــــاروق« -مدير مركز 
توثيق التــــــراث احلضاري ومدير مشــــــروع ذاكرة 
العالــــــم العربي قبل إيقافه- على أّن املشــــــروع لم 
يتوقــــــف، و لكّنه تعرض لـ »فتــــــرة تعطيل مؤقت« 
ــــــورات العربّية، و التي  خالل الّســــــنوات األولى للّث
–حســــــب تعبيــــــر فــــــاروق- حالــــــت دون اجتماع 
املسئولني عن املشروع في الدول العربّية املختلفة 
املُشاركة. وأشار »فاروق« إلى سبب آخر للتعطيل، 
وهو »مشكالت التمويل.« وصرح »فاروق« بأّنه قد 
تقرر اســــــتكمال املشــــــروع مع بداية العام القادم. 
وأوضــــــح »فاروق« أّن املشــــــروع كان قد انتهى من 
املرحلــــــة األولى مــــــن القيام مبجموعة دراســــــات 
وأبحاث عن دول عربية مختلفة -قبيل تعطيله- و 
إنشاء قواعد بيانات موحدة ألنواع تراث مختلفة 
بالتعاون مــــــع كل الدول العربية – حســــــب قدرة 
الّدولة علــــــى االلتزام بأداء املهام املطلوبة بصورة 
دورّية- إلى جانب تصميم استمارة موحدة جتمع 
الدول األعضاء قبل البدء في املرحلة الثانية؛ »و 
ســــــيتم في املرحلة الّثانية إضافة محاور جديدة 
جلمع التراث من الدول العربية، و االعتماد على 
جهــــــات تراثية جديدة، وأيضا إتاحة املوقع باللّغة 

االجنليزية للوصول لقطاع أكبر من اجلمهور.«

عبد المنعم الصاوي: »أشعر 
بالخجل لتوّقف المشروع و عالمة 

استفهام بشأن األسباب«
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»صراع الحداثة والتقليد«
ومصير هوية العمــارة 

العــربية
المتخصصون: »بعض دول الخليج 

أصبحت معمل تجارب«

»التطوير مقبول طالما 
يتوافق مع طبيعة 

 طارق والي

البيئة المحلية«
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  حسناء الشيمي - هاجر عبد الرحمن

شــــــهدت البيئــــــة العمرانية العربية ســــــمات وافدة من احلضــــــارات الغربّية 
احلديثة، مّما أفقدها أصالتها التــــــي ترمز إلى جذور احلضارة العربّية وهوية 
األّمة العربيــــــة. وقد أطلق املتخّصصون على ذلك "صــــــراع احلداثة والتقليد؛" 

الذي أنتج تشابهاً مماّلً فاقداً للجمال بني مختلف املباني واملنشآت احلديثة.
وعن ذلك، حتّدثنا "منال أحمد" -أستاذ العمارة في كلية التخطيط العمراني 
جامعة القاهرة – ُمؤّكدة أّن الّدول العربّية فقدت هويتها بســــــبب عدم الثقافة 
والوعــــــي؛ فأصبحت تنقل من الغرب دون وعي مبدي مناســــــبة هذه الطرز مع 
بيئتها  أم ال؛ مثلما نري في اململكة العربية السعودية التي تتميز بارتفاع درجة 
احلــــــرارة، ورغ ذلك، أصبحت تعتمد في عمارتها علي الطراز األوروبي املصمم 

ليُناسب البيئة ذات املناخ  املنخفض في درجات احلرارة.
وأكــــــد "محمد  أمين" -عضو اجلمعيــــــة املصرية للمعماريني - أّن املعماريني  
في بداية تأسيس أي مشروع يقومون بدراسة البيئة وطبيعتها وهويتها وسكانها 
واحتياجاتهم،  باإلضافة إلي معرفة تاريخها ومدي مالئمة املشــــــروع لكل ذلك 
ومــــــن ثم ينفذونه، ولكن  ما يتــــــم علي أرض الواقع "يناقــــــض ذلك متاماً؛ فقد 
أصبحنا جند مشــــــاريع مختلفة متاماً عن طبيعة البيئة التي تؤسس فيها." كما 
أشار "أمين" إلي أّن  دول اخلليج تتبني ثقافة "احلجم الكبير؛" حيث ترغب في 
بنــــــاء أكبر مباني  في العالم؛ مثل: أكبر مركز جتــــــاري، أو أكبر مدينة مالهي؛ 
فإمارة دبي مثاًل قامت بتشييد "برج العرب" كاماًل معتمدة في ذلك علي الطراز 

األوربي دون مراعاة لطبيعة البيئة احمللّية.
وأرجع  "طارق والي" -مؤســــــس ومدير مركز طــــــارق والي للعمارة والتراث- 

ذلك االقتباس إلي أّن دول اخلليج من الناحية املعمارية "كانت ســــــيئة للغاية؛ و 
كانت اليمن ودبي  األسوأ علي اإلطالق؛" ألّن مجتمعاتهم –حسب تعبير والى- 
كانت قائمة علي التجارة باإلضافة إلي تواضع املســــــتوي االقتصادي لهم، لكن 
بعد ظهور البترول –أوَضح والى- فقد حدثت  طفرة اقتصادية غمرت الكيانات 
العمرانيــــــة ملدن اخلليج؛ أصبحت املنطقة مســــــرحاً و ملعبــــــاً و مختبر جتارب 
العمارة حتى أطلق البعض عليها "ملعب العمارة" الذي  يحاول فيه الكّل أن يظهر 
فنــــــه و قدراته كنتيجة طبيعية لالنفتاح على الغرب دون أي حتفظات. ومن هنا 
–يتابع والى- دخلــــــت القيم الغربية لتغيير النمط املعماري و التخطيطي للمدن 
فــــــي املنطقة ونتج عنها إزالة املدن القدمية بتراثها و اســــــتبدالها مبدن ال متت 
بصلة إلى تراث و تاريخ و مناخ املنطقة. ورفض  "والي" التعميم علي كل الدول 
العربية مشــــــيراً إلي أّن  دول شمال إفريقيا تتميز باحلفاظ علي تراثها القدمي 
مع األخذ بعوامل التجديد ألنهم لديهم ثقافة وحضارة عريقة؛ فمصر حافظت 
علــــــي تراثها إلي حد كبير، كذلك تونس واجلزائر املغرب حافظت جميعها علي 

التراث واستطاعوا استثماره لدرجة أننا جند لديهم حرف تقليدية.
وحّثت "ســــــهير ذكي حواس" -أســــــتاذ العمارة والتصميم العمراني في كلية 
الهندســــــة جامعة القاهرة وعضو جلنة العمارة – املســــــئولني لضرورة احلفاظ 
علي التــــــراث والهوية ، وفي  دعوة منها لعدم اجلمود نادت بضرورة األخذ من 
احلضارات املختلفة ما يالئم ثقافتنا وطبيعة مجتمعنا؛ فحسب تعبير "حواس" 
فــــــإّن "كل بلد لها تراثها اخلــــــاص الذي مييزها، و املهــــــم أن حتافظ علي هذا 
التراث الذي يشــــــبه السلســــــلة التي تتكون من حلقات تربــــــط بعضها البعض؛ 
فاجليل احلاضر هو الذي ميســــــك السلســــــة لذا عليه أن يحافظ علي القدمي 

ويربطه باحلاضر وفى حالة انكسار حلقة ينتج عن ذلك تدمير كل املاضي."
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  هشام أحمد

متحف يضم عدد هائل من أبشــــــع األدوات املستخدمة في تعذيب وعقاب 
البشــــــر علــــــى مر العصور، يخّيل إليــــــك عند زيارته أّنك في »بيت لألشــــــباح« 
أو »أحد ســــــجون القرون الوســــــطى.« يضم هذا املتحــــــف قرابة األلف قطعة 
مــــــن األدوات التي اســــــتخدمت في تعذيب املعتقلني في الســــــجون عبر العالم 
وخاصة املعتقلني السياســــــيني؛  لتكــــــون دلياًل تاريخياً علــــــى ما فعله احلكام 
الطغاة في معارضيهــــــم، كما يوصف املتحف حاالت التعذيب التي تعرض لها 
هؤالء املعتقلني من خالل مجموعة من التماثيل التي توضح كيفية اســــــتخدام 

تلك األدوات. كما يوجد صور ألقدم املساجني في مصر.
ــــــه منزل الدكتــــــور »محمد عبد الوهاب.« نعم، منزلــــــه –الواقع مبنطقة   إّن
الهرم مبحافظة اجليزة- الذي قام بتحويله إلى متحف بعد رحلة دامت قرابة 
العشر ســــــنوات حول العالم الستكشاف األدوات األغرب واألكثر بشاعة التي 
اســــــتخدمت لتعذيب املســــــاجني وجتميعها في مكاِن واحد لتوثيق ما مّرت به 

البشرّية في مراحلها وعصورها املختلفة.

وجدران املتحف مّت اســــــتخدامها كجداريات للتوثيق؛ فتشــــــهد على فترات 
الظلم والقهر مبــــــا يغطيها من هياكل عظمّية معلقة، أو صوراً لرّواد التعذيب 
باملعتقالت، أو مختلف األدوات التي ليس لها مثيل؛ مثل املســــــتخدمة في عهد 
»محاكــــــم التفتيش األســــــبانية، والتي يعود بعضها إلى عــــــام 1492م. ويصّنف 
املتحــــــف األدوات؛ فتجد أدوات مخّصصة لتعذيب الســــــجينات من النســــــاء؛ 
كاألدوات التــــــي ترجع إلى محاكــــــم التفتيش بأوروبا في العصور الوســــــطى: 
كأدوات تشــــــبه املقّص والســــــاطور، وكلّهــــــا أدوات مخصصــــــة لقطع أعضاء 

السجينات.
كما مّت تصنيف األدوات وفقاً لنوع التعذيب املقصود؛ ما بني تعذيباً جسدياً 
وآخر معنوياً؛ كاحلال مع التعذيب باستخدام احليوانات املفترسة و احلشرات. 
وكذلك، وفقاً لتاريخ استخداما ألدوات؛ فبعض أدوات املتحف يرجع تاريخها 

إلى احلمالت الصليبية، كأدوات قطع األطراف.
ومن أشــــــد أنواع التعذيب املعنوي للّرجال املوجودة باملتحف، التعذيب عن 
طريق أدوات جتميل؛ فقد مّت االعتماد على »وضع مساحيق جتميل للمساجني 
قهراً، وإجبارهم على ارتداء مالبس نسائّية، و غير ذلك من ممارسات مهينة 

»مساحيق التجميل للرجال« و»األدوية منتهية 
الصالحية« و»الخازوق«

طبيب مصري يحول منزله 
لمتحف ألدوات التعذيب عبر 

التاريخ اإلنساني
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بهدف كسر إرادتهم واحلّط من كرامتهم.« وكذلك، يوجد أداة أخري مصنوعة 
من اخلشــــــب تشــــــبه »القفص،« يتم وضع املعتقل مكّبل األطراف على أن يظّل 

واقفاً ملدة زمنية تفوق قدرته على التحّمل.
وال يقتصــــــر املتحف علــــــى أدوات الّتعذيب، بل جتد العديــــــد من األدوات 
املخصصة للقتل املباشر، وأبرزها أداة »اخلازوق« التي لْم يعرفها العالم سوى 
بعد أن روى أّن »ُســــــليمان احللبي« قد قتل بواسطتها. و »اخلازوق« عبارة عن 
عمود خشــــــبي مسن يجلس عليه الّسجني، ويبدأ في اختراق جسده تدريجّياً 
ــــــى الوصول إلى املّخ،« مبا يعد من أبشــــــع طرق القتــــــل. ويُظهر املتحف أّن  حّت
هناك العديد من الطرق غير املرئّية للتعذيب، منها استخدام »األدوية منتهية 

الصالحية.«
و يهدف الدكتور محمد عبد الوهاب من حتويل منزله ملتحف -يؤرخ ألدوات 
التعذيب املختلفة- إلى  توجيه رســــــالة لكل احلكومات واجلهات املسئولة أّنه 
إذا كان هناك مجرم يســــــتحق العقاب فال يجب أن يكون عقابه بهذا الشــــــكل 
البشــــــع واملهني لإلنســــــان -الذي خلقه الله وكرمه- و ال تظّل عقولنا حبيسة 

فكر العصور الظاّلمّية.
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  هند عبد املنجي   – آية جمال 

»اجلرافيتي« هو أحد فنون الشارع الذي يعبر من ِخالله الفنان عّما ِبداخله في 
لوحة تُزين ُجدران الشــــــوارع وجتعل ِمنه معرضاً فنياً رائعاً متتزج فيه األحرف مع 
الرســــــومات لتُخرج لوحة جميلة، يُرسل من ِخاللها الرسام بعض املعاني للجمهور؛ 
بني السخط والتمرد، أو تخليد ذكرى حدث أو فرد، أو تضامن مع صاحب مظلمة. 
اجلرافيتي فن ُوجد ُمنذ احلضــــــارة الفرعونية واإلغريقية والرومانية، وتطور عبر 
الزمن حتى وصل للجرافيتي احلديث، الذي نشــــــأ في الستينات من القرن املاضي 

في ِنيويورك بإلهام من موسيقى الهيب ُهوب.
وارتبطت إعادة إحياء فــــــن اجلرافيتي في العالم العربي ارتباطاً وثيقاً بانطالق 
الثورات؛ وفى مصر، شــــــهدت جُدران ميدان التحرير وشارع محمد محمود العديد 

من الُرسومات، لينتقل من بعدها هذا الفن إلى باقي احملافظات. 
وقــــــد ارتبط الفــــــن بعدة مســــــميات؛ منها: »الفــــــن الثوري« و »الفن املنشــــــق« و 
»اجلرافيتي« و »الفن واملقاومة«، وغيرها من املصطلحات التي تعكس جوهر طبيعة 
الفن وأهدافه وشــــــخصية القائمني عليه. ومع انتشــــــار الفن فــــــي أعضاء الثورات 
العربية، زادت أعداد املقاالت، واحملاضرات واألطروحات العلمية وحلقات النقاش، 
واألفــــــالم الوثائقية واملعارض التي ناقشــــــت فن اجلرافيتي وبدايته وتاريخ نشــــــأته 
وجــــــذوره ومقاصده وحدود تأثيره، ومنها من عمــــــل على محاربة هذا التيار الفني، 

وآخرين اعتبروا أّنه أصبح تياراً قائماً بذاته وله لغته الرمزية املتفرد بها.
ومــــــن أبرز ما ناقش فن اجلرافيتي في الوطــــــن العربي كتاب  »جدران احلرية« 
تأليف األملاني دون كارل وبســــــمة حمدي الصادر عــــــام 2014م، و الذي يوثق صور 
اجلرافيتي املنتشرة علي جدران الشوارع املصرية عقب اندالع ثورة يناير ويوثق أهم 
األحــــــداث والتظاهرات و عدد القتلى واجلرحى، ويدعم بقوة مجموعة من الفنانني 
املصريــــــني أمثال: »آية طارق،« و«عمار أبو بكر،« و«جنزير  Ganzeer« و مت توزيع 
الكتــــــاب في مختلف أنحاء العالم إاّل أّنه ُمنع من دخول الصني، و مصر- بلد الثورة 
التي يعبر عنها الكتاب- وذلك فقد صادرت سلطة اجلمارك باإلسكندرية  الشحنة 
األخيــــــرة املكونة من 400 نســــــخة، ووفقاً لتصريحات أحمد الصيــــــاد -وكيل وزارة 
املالية- فإن ســــــبب املنع هو ما اعتبرته الســــــلطات »حتريضاً علي التظاهر وأعمال 

الشغب والعنف ومقاومة الشرطة واجليش.«
ويُقِســــــم رســــــامي اجلرافيتي هذا الفن إلى نوعني؛ مرســــــوم ومكتوب، األول هو 
األكثر انتشــــــاراً، و يقوم على فكرة رســــــم أشــــــخاص وحروف وإشــــــارات وعالمات 
بطريقة هندســــــية تعطــــــي في النهاية صورة جمالية ال يُتقنهــــــا إال فنان وُمبدع، أما 
النوع الثاني فهو عبارة عن جملة على جدار قد يكتبها رسام أو شخص لديه موهبة 

الجرافيتي...
فن الشارع

 إحدى رسومات متام

 من أعمال بثينة بثينة

 متام عزام
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و ال تتطلب إبداعاً ألنها ُمجرد جملة. ونســــــتعرض في التقرير الّتالي بعض النماذج 
العربية لرسامي اجلرافيتى: 

ويحدثنا القائمني على إدارة صفحة »جرافيتي مصر...جرافيتي الثورة« قائلني: 
»َرســــــم الشــــــباب اجلرافيتي ليُعِبروا من ِخالله عن ســــــخطهم، فالشاب كان يرسم 
أيام الثورة وعنده غضب من شــــــباب جيله واشمئزازهم من الوضع احمليط. وكانت 
الرسمة ممكن تترش على احليطة بإسبراى واستينسيل في حوالي خمس أو عشر 
دقائــــــق وكنا نقوم بالتحضير لها قبل التنفيذ ألن اجلرافيتى جرمية في نظر األمن، 
و دوماً ما كنا نرسم في أوقات متأخرة لضمان األمان و إنتهاء العملية بسالم. وعن 
رسومنا بشارع محمد محمود واحملافظات األخرى التي قامت الدولة مبسحها فكل 

الرسومات صورناها وننشرها علي صفحتنا.«
أّما »ِنيمو« -رسام جرافيتي مصري- فيُشاركنا جتربته مع فن اجلرافيتي قائاًل: 

»كانــــــت بدايتي مع اجلرافيتي عندما كنُت ُمنضم ملجموعات األلتراس وســــــاعدتني 
املجموعــــــة كثيراً وقتها في أن أنتقل من فنان إسكتشــــــات إلى فنان جرافيتي. وكان 
ذلــــــك قبل الثورة بســــــنة واحدة، وبعد الثورة بدأت في رســــــم املصابني والشــــــهداء، 
وبعد مرور فترة على الثورة قررت أن أترك اجلرافيتي السياســــــي وبدأُت بالرســــــم 
اإلجتماعي؛ وهذا ألن الثورة لم حُتقق مكســــــب وال مطلب مــــــن مطالبها«.  ويتابع: 
»اتخــــــذُت اجلرافيتي وســــــيلة للتعبير عن القضايا االجتماعيــــــة املختلفة من خالل 
عمل حمــــــالت عن الفقر واجلوع وأطفال الشــــــوارع والتحرش، وبدأت برســــــومات 
عاديــــــة في بيتي ثم قــــــررُت أن أطلع على اإلنترنت ألتعلم من خالل موقع يو تيوب«. 
ويســــــتكمل، قائاًل: »رســــــمت حملتني؛ األولى عن أطفال الشوارع والفقراء، والثانية 
تُســــــمى »أوعاك« وهي عبارة عن بوســــــترات تهدف إلى كل املباِدئ والقيم اجلميلة 
بشــــــكل عام، وُكنت أوزع »فاليرات« ِبها أشــــــهر رســــــومات احلملة مع ِكتابة الهدف 
ِمنها وتوزيعها على باِئعي اجلرائد لبيعها مع اجلرائد. وحالياً أعمل ِضمن مشــــــروع 
جتميل أحد األحياء فى املنصورة املعروف بإسم »تُورِيل«، هذا املشروع تابع ملُنظمة 
)إحنا هنبنيها( التي يُشــــــرف عليها حى شــــــرق املنصورة، وتهدف إلى إعادة إعمار 
احملافظــــــة من جديد. واجلرافيتى الذي أقوم بتنفيــــــذه يُناقش العديد من القضايا 
كَمحاربة اجلوع، وأطفال الشوارع، باإلضافة إلى قطع جرافيتى جمالية ِلنشر قيمة 

الفن واجلمال على حواِئط املنصورة كجرافيتى األصدقاء التي قمت برسمها.«
وحتدث معنا »حســــــام شكوكاني« - رسام جرافيتي سعودي اجلنسية، واملُشارك 
في أطول ِجدارية في العالم لرســــــم اجلرافتي، وهو أحد أفضل رسامي اجلرافيتي 
فــــــي العالم- عن مدى ُحبــــــه لفن الهِيب ُهوب وفروعه –الــــــراب، اجِلرافيتي، ِبريك 
دانس- وأن سبب اِختياره لتعلم رسم اجلرافيتي هو كونه فن غير محدود مِبساحة 
ورق أو لوحة؛ فيُمكن الفنان من الرســــــِم على اجلداِر، القطاِر، السيارِة أو أي مكان، 
ويُتيح توصيل رســــــالة الفنان سواء كانت حب، هدف من قصة، ُظلم، سياسة. وعن 
ُدخولِه عالم اجلرافيتي قال »شــــــكوكاني« أّن الِبداية كانت ِبرســــــَم عناصر بســــــيطة 
على الورق إلى أن اســــــتطاع إتقان الِكتابة اجلرافيتية، ومِبُصاحبِة صديقه »محمد 
دوس« بــــــدأ أول تطبيق على جدران كورنيش جّدة، ونتيجة عدم ســــــماح الســــــلطات 
الســــــعودية للرســــــم على اجلدران ســــــوى في اِســــــتثناءات معينة، وأماكــــــن ُمحددة، 
وبشرط عدم املســــــاس بالدين والسياسة، متت مهاجمتهم ِمن ِقبل رجال الشرطة.

ويُتابع »شــــــكوكانى« مشيراً إلى أنه مبرور الوقت ُكسر حاجز 
اخلــــــوف، ومت الِبدء في أول رســــــمة على جــــــدار الُكورِنيش 
مُبســــــاعدة مجموعة من الشباب ُمستغِرقني ثالثة أشهر من 
الرســــــم لياًل. ومِبُجرد اإلنتهاء من الرســــــمة ُفوِجئنا جميعاً 
بإِعجاب الناس بها لتُصبح أشــــــبه باملتحف الذي يلتقط فيه 
الــــــزوار الصور. ومن بعد هذِه اخلطوه بدأ اجِتاه الشــــــِركات 

الى تنظيم املُسابقات و الفعالياتت الرسمّية.
ويَحكي رسام اجلرافيتي الُســــــوري »مّتام عزام« جتربته 
املُختلفــــــة مع فــــــن اجلرافيتي والتي بدأت برســــــم جرافيتي 
رقمــــــي عن طريق مونتــــــاج صورة حقيقية و إضافة رســــــمة 
جرافيتية عليها. ورغم أّنه فنان تشكيلي، إاّل أّن خروجه من 
ســــــوريا إلى ُدبي بعد الثورة السورية بسبعِة أشهر، وُفقداِنه 
ملرِسمه وأدواته، دفعه ملُمارســــــِة الرسم ِبشكل ُمختلف يُعبر 
عمــــــا ِبداخلِه، وذلــــــك عن طريــــــق برامــــــج اجلرافيك التي 
امتلــــــك خبرة قدمية ومتميزة فيها. وفــــــي رغبِة منِه إلبتكار 
طريقــــــة جديدة لرســــــم اجلرافيتي واخلــــــروج ِبه عن مفهوم 
املنع امللتصقة بالتمــــــرد ليُصير العمل الفني ُجزءاً من ثقافة 
الشــــــارع ِبهذا املنحى بدأ في االجتــــــاه للجرافيتي احلديث. 
وُعرضــــــت أعمالــــــه الفنية في ُدبي وبَيــــــروت ولنَدن وبارِيس 
وِبرلني وبُوسطن وِنيويُورك واإلسكندرية وداكار، وحالياَ في 

واشنطن وِشيكاغو ومِتشجن لعرض آخر أعماله.
كما تروى »بُثينة الشــــــوكيلي« رســــــامة جرافيتي ُعمانية  
جتربتها وتقول: »ِبدايتي مع اجلرافيتي كانت باملدرسِة، فأنا 
أُحب أن أكتب ِعبارات وأُضيف لها نُقوش وألوان وقبل أن أعرف أن ُهناك ما يُسمي 
باجلرافيتي. ومِبُشاهدة بعض ُفنون الرسم على اجُلدران من Google  عرِفت عن 
اجلرافيتــــــي وأن هذا الفن تعبيري، فبديت أتعلــــــم على الورق. وتواصلت مع فنانني 
جرافيتــــــي ِبِدول أخــــــرى عبر موقع ِفيس بــــــوك وهو ما مكني مــــــن تطوير موهبتي 
ومعرفتي بأساسياته خاصة وأن هذا الفن لم يصل ُعمان حتي اآلن إال ِبشكل بسيط 
في املُناســــــبات وبعض الفعاليات اإلجتماعية والسياســــــية والكوميدية. وألن أدوات 
اجلرافيتي غير ُمتوفرة عندنا، نلجأ إلى البخاخات العادية واألصباغ الغير ُمختصة 
باجلرافتي، ونظراً ألن الرسم على ُجدراِن احلائط بالشوارع ممنوع من الدولة فأنا 
أرســــــم على اللّوحات، واتخذت شكل خاص بالرسوم الكرتُونية للتعبير عن أفكاري. 
ومــــــازال لدي رســــــمه أمتني أن تتحقق في أقرب وقت تُضــــــم فناننِي العالم العربي، 

وجتمع أهداف ورسائل مشتركة بعيدة عن التخريب والتشويه.«

 جرافيتي الثورة

 الرسام نيمو

 أطول جدارية في العالم

 الرسام حسام
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   هند عبد املنجي – آية جمال – حسناء الشيمي 

 )D-CAF اختار القائمون على تنظيم مهرجان الفنون املعاصرة )دى كاف 
فــــــي دورتــــــه الرابعة »شــــــارع محمد محمود« ليكــــــون مقراً لفعاليــــــات املهرجان 
وأنشطته؛ التي تضم املوســــــيقى احمللية واإلقليمية والدولية، واملسرح والرقص 
والفنــــــون البصرية والفيلم، وغير ذلك. و ميتد »شــــــارع محمد محمود« املعروف 
بني الّثوار بـ »شــــــارع عيون احلرية« بطول  ســــــور أحد مبانــــــي احلرم اجلامعي 
القدمي للجامعة األمريكية بالقاهرة. ويضم الشــــــارع رســــــومات اجلرافيتي علي 
جداره والتي حتمل صوراً للشهداء، ونقداً للدولة والشرطة واملؤسسة العسكرية 
والقيم املجتمعية،  وعدد من الرســــــومات الســــــاخرة، وتوثيقاً لألحداث الدموية 
التي شــــــهدها الشارع على مدار اخلمس ســــــنوات املاضية. وأقيم املهرجان في 
الفترة ما بني 19 مارس وحّتى 9 أبريل، حتت رعاية مؤسســــــة »املشرق« و إدارة 
املخرج أحمد العطار، صاحب فكرة املهرجان، كما أّنه مشــــــرف على قسمني من 
أقسامه الستة، وهما الفنون املسرحية وبرنامج روح املدينة الذي يهدف لتقدمي 

عروض في الساحات العامة واملفتوحة.
وخــــــالل املهرجان، متت االســــــتفادة مــــــن تواجده بالقرب من منطقة وســــــط 
البلد وميدان التحرير باســــــتعراض األماكن الثقافية  واملباني التاريخية العريقة 
واملســــــارح، من خالل اســــــتغالل املواقع غيــــــر التقليدية كـ »املبانــــــي التاريخية،« 
»واجهات احملالت،« »األزقة،« و«أســــــطح املنــــــازل« كمواقع للعروض، واألحداث، 
والفنون، بهــــــدف جذب اجلمهور وأهل العاصمة للتفاعــــــل مع مدينتهم بطريقة 

جديدة.
ومن أبرز أنشطة املهرجان »برنامج الفنون املسرحية،« الذي يقوم على فكرة 
مشــــــاركة اجلمهور؛ حيث توجد بعــــــض العروض التي تعتمد كليــــــاً على جمهور 
احلضور، و برنامج »روح املدينة« الذي يهدف لتوســــــعة نطاق العروض املسرحية 
في املساحات العامة غير التقليدية. و«برنامج الفنون البصرية« يشمل مجموعة 
مختــــــارة من املعارض الفردية، وليلة يقدم فيها الفنانون التشــــــكيليون عروضهم 
املســــــرحية اخلاصــــــة. كما مت دعوة منســــــق أفالم »مهرجان تورنتو الســــــينمائي 
الدولي« لإلشــــــراف علــــــى برنامج عروض األفــــــالم هذا العــــــام، والذي تضمن 
مجموعة متنوعة من األفالم من جميع أنحاء العالم، من السنغال إلى الصني إلى 

الدمنارك، ومن البرازيل في أمريكا الالتينية ومن الواليات املتحدة وغيرها. 

وتطمح »دى كاف« إلى أن تصبح واحدة من الفعاليات الفنية العربية السنوية 
للوصــــــول إلى قطاع عريض من اجلماهير املصرية، وخلق جســــــور التواصل بني 
الفنانــــــني العــــــرب وأمناء املتاحف الدوليــــــة واملبرمجني، وكذلك االســــــتفادة من 
التــــــراث الثقافي واالجتماعي واملعماري الفريد وســــــط مدينة القاهرة. وعالوة 
على ذلك، يســــــعى فريقها لتقــــــدمي األفضل في الثقافة العامليــــــة املعاصرة إلى 
القاهــــــرة، ولتقــــــدمي املهرجان الدولــــــي درجة عالية من االحتــــــراف، وقد حظي 

املهرجان بتغطية إعالمية كبيرة.
سّت احليطة

أّما مبادرة » ســــــت احليطة » فتأسســــــت على يد الفنانة واملصورة السويدية 
»ميا جروندال« صاحبة كتاب »جرافيتي الثورة ،« وهو كتاب يتناول »فن الشارع« 
والذي جمعت فيــــــه املؤلفة قرابة 10 آالف صورة مت التقاطها، منها 260 صورة 
عــــــن املرأة،  وقررت أن تلقي الضوء بشــــــكل أكبر على املــــــرأة وقضاياها فكانت 
فكرة »ســــــت احليطة« الذي بدأ في العام املاضي في األردن بالتعاون بني مسرح 
»بلــــــدك« ومؤسســــــة »واو WOW« و في هــــــذا العام ومع قدوم املشــــــروع إلى 
مصر، مّت اختيار عنوان »بال قيود« للتعبير عن حترر املرأة من القيود النفســــــية 
واالجتماعيــــــة وحتى القيود التي تضعها لنفســــــها. ويعتبر »بال قيود« جزءاً ثانياً 
من مشــــــروع »من اخلوف إلى احلرية« الذي أقيم العام املاضي في األردن حيث 

كان يناقش قضايا التحرش التي تتعرض لها األردنيات.
و مّت فــــــي إطار املشــــــروع إقامة ورش عمــــــل فنية عن »فك القيــــــود« للتعبير 
عــــــن النســــــاء الالتي جنحت في فــــــك قيود الغضــــــب واخلوف التي ســــــيطرت 
عليهّن، وتهــــــدف من خالل ذلك إلى متكني املرأة وإعطاءهــــــا منبراً للتعبير عن 
ذاتها وعــــــرض الصراعات التي تخوضها في تعامالتهــــــا في املجتمع من خالل 
اجلرافيتــــــي. ويُذكر أّن مشــــــروع »واو« بــــــدأ في مصر منذ عــــــام 2013م، ومنذ 
ذلك احلني، شــــــارك به أكثر من 60 فناناً من رسامي اجلرافيتي، ووفقاً للموقع 
الرســــــمي للمشــــــروع، فقد قام بتمويل املشروع جهتان رئيســــــيتان، هما: »املعهد 
الســــــويدي« - وهو وكالة عامة تســــــاعد السويديني في حتقيق األهداف الدولية 
املختلفــــــة املتعلقة بالسياســــــة اخلارجية والتعليم واملســــــاعدات والتنمية الدولية 
-  و مركــــــز التنميــــــة والثقافة )CKU ( - وهو مؤسســــــة احلكم الذاتي التابعة 
لوزارة الشــــــؤون اخلارجية الدمناركية و تدير برامج الثقافة والتنمية في منطقة 
الشرق األوسط، وآســــــيا، وغرب أفريقيا، وشرق أفريقيا و تطبق اإلستراتيجية 
الدامنركية للثقافة والتنمية »احلق في الفن والثقافة،« التي وافق عليها البرملان 

الدامنركي مايو 2013م.
وتؤكد »دنيا شهدي« -املسئولة اإلعالمية ملشروع ست احليطة -  أّن املهرجان  
مت تنفيذه ليعبر عن حقوق املرأة بشكل مطلق، وأّنهم يقومون من حني إلي آخر 
بتنظيــــــم ورش عمل في أماكن مختلفة ومت التركيز على أال يظل العمل محدوداً 
مبدينتي القاهرة واإلســــــكندرية ليتجاوزهما إلى احملافظات املصرية األخرى؛ 
منها مدينتي املنصورة واألقصر، حيث أقامت املبادرة أنشطة لسكان املدينتني، 
وهــــــى املبــــــادرة األولى من نوعها، ونســــــعى ألن متهد الطريــــــق لفعاليات أخرى 
مشابهة في املستقبل.  وتشير »شهدى« إلي أّنه بعد حتديد مكان الفعالية، يتم 
توجيه دعوات إلي رسامي اجلرافيتي املهتمني بقضايا املرأة علي صفحة »ست 
احليطــــــة« علي موقــــــع التواصل االجتماعي »فيس بوك،« و تذكر »شــــــهدى« أّن 

»ست الحيطة«
شارع »عيون الحرية« يستضيف فعاليات 

مهرجان الفنون المعاصرة في دورته الرابعة 

مؤسس المبادرة: »نتعرض لمضايقات من 
فناني الشارع الذين يحتكرون الجدران«
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وحتدثنــــــا مع عدد من املشــــــاركني باملبادرة، و تقــــــول »خديجة مصطفي » - 
فنانة تشــــــكيلية ومشاركة للمرة الثانية- أنها حتاول أن تعبر عن املشكالت التي 
تواجهها املرأة من وجهة نظرها. أّما »ســــــام« -فنان جرافيتي ومشــــــارك للمرة 
الثالثــــــة- فيذكر أّنه قام برســــــم لوحة تعبر عن احلريــــــة وضرورة تخلص املرأة 
من القيود التي حتاصرها، وركزت »ســــــلمي فهمي«- فنانة تشــــــكيلية ومشاركة 
للمرة األولي-  أّنها ترسم علي احلوائط ألول مرة، وهذا –حسب فهمي- »جزء 
مــــــن قوة املرأة املصرية.« ويؤمن املشــــــاركون أّن اجلرافيتــــــي ليس مجرد تزيني 
للجــــــدران، وأّنه يختلف عن اللّوحات املوجودة باملعارض الفنية واملتاحف؛ فهذه 
الرســــــومات يجب أن تكون واضحة ألنها تخاطب املاّرة وتنقل رســــــائل واضحة، 
وفى مشروع »ست احليطة« يتم إضافة اللّمسة األنثوية التي حترض املرأة على 
اخلروج من اإلطار التقليدي للمجتمع.

علــــــى جانب آخر مت تصميم برنامج 
املشــــــروع بحيــــــث يكــــــون مــــــن املرونة 
ليستوعب األساليب واملداخل املختلفة 
التــــــي يســــــتخدمها كل فنــــــان للحفاظ 
على فرديته الشــــــخصية والسماح لها 
بالنمو والتطور على حدة. ويعتبر هذا 
املشــــــروع هــــــو األول والفريد من نوعه فــــــي جمع هذا العدد مــــــن الفنانني في 
عمل مشــــــترك على املســــــتوى القومي فيما غير املجال املوســــــيقي؛ فبلغ عدد 
املشاركني في مشروع »ست احليطة« هذا العام حوالي 13 مصرياً و 6 من دول 
عربية أبرزها لبنان، سوريا، األردن، تونس، وقد اختار عدد من املشاركني عدة 

شعارات ألعمالهم، من أبرزها »كوني نفسك« و«احلمي.«
يُذكر أّن صحيفة »منطقتي« املتخصصة فى تغطية أخبار منطقة وسط البلد 
بالعاصمة، كانت قد نشــــــرت تغطية لليوم اخلتامي للمهرجان، وأشارت احملررة 
»هند الشــــــناوي« إلى أّن الورشة تعرضت ملضايقات أمنية ومن جانب مجموعة 
أطلقت على نفســــــها اســــــم »فنانو الشارع،« و مّت إزالة رســــــوم اجلرافيتي التي 
نفذتها الورشــــــة، ومّت اصطحاب القائمني على الورشــــــة إلى قسم شرطة قصر 
النيل وتوجيه تهمة »طمس اجلرافيتي األصلي الذي كان موجوداً منذ ســــــنوات 
بالشراع.« وأوردت »الشناوي« رد مؤسسة املبادرة »ميا جروندال«، حيث قالت: 
»نحــــــن نتعرض للكثير من املشــــــكالت من قبل فناني الشــــــارع؛ حيث يحتكرون 
احلوائط ويقومون بشطب الرسومات املوجودة عليها، لذا اضطررنا للرسم في 
أعلى احلوائط على مساحات أكبر دون اخلوف من حدوث أية مشاكل مماثلة، 

فنحن لدينا التصاريح التي متكننا من الرسم في األماكن املصرح، بها.«

المسئول اإلعالمي للمبادرة: »المشروع 
تكريم للفتيات الاّلتي تعرّضن للتحرش«

تصوير » حسناء الشيمي«.  » جرافيتي ست احليطة علي جدران احلرم اليوناني بشارع محمد محمود »  

الدعوة تكون عامة و بدون شــــــروط بعينها سوى الرغبة فى املشاركة واالهتمام 
باملوضوع، وحسب »شهدى« فمنذ بداية املشروع انضم وبالفعل شارك بالورشة 
عــــــدد كبير من الفنانــــــني من جنســــــيات مختلفة؛ من مصر واألردن والســــــويد 
واإلمــــــارات والبحرين ولبنان وتونس، وتصف »شــــــهدى« كيف تطورت العالقات 
بني املشــــــتركني وحافظوا علــــــى التواصل فيم بينهم لتبــــــادل األفكار و الترتيب 
ملشروعات مشابهة. وأضحت »شهدى« أّن »ست احليطة« ليس لها مقر محدد؛ 
فهــــــم يقومون بتنظيم الــــــورش اخلاصة بهم في األماكــــــن القريبة من اجلدران 
التي يرســــــمون عليها؛ وأشارت إلى ورشة »بال قيود » املوجودة باحلرم اليوناني 
بوســــــط البلد، حيث يتم الرسم علي اجلدران احمليطة باحلرم في شارع محمد 
محمود. وقد مّت اختيار »شــــــارع محمد محمود« – حســــــب شــــــهدى- باعتباره 

شهد شــــــرارة الثورة، كما شهد- وذلك 
األهم- حاالت التحرش التي تعرضت 
لها عدد من املشــــــاركات بالتظاهرات، 
»اجلرافيتــــــي  أّن  »شــــــهدى«  وأكــــــدت 

اجلديد تكرمي لهن.« 
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   هند عبد املنجي - مروة اجلندي

انتزع مّني بطاقتي الشخصّية ليتأكد أّني عربية... وبدأ  يفتش 
حقيبتي وكأّنني أحمل قنبلة ذرية

وقف يتأّملني بصمت... سمراء مالمحي ثورية
فتعجبت ملطلبه وسؤاله عن الهوّية...كيف لم يعرف من عيوني أّني 

عربية
أم أّنه فّضل أّن أكون أعجمية...ألدخل بالده دون إبراز الهوية

بهذه األبيات من قصيدة »البطاقة الشــــــخصّية واحلدود العربّية،« جّســــــدت 
»حالوة« ما يعانيه الشاب في عامله العربي، وهى القصيدة التي ألقتها »حالوة« 
خالل ُمشاركتها مبســــــابقة »فصيح اللّغة العربّية بالعالم العربي،« و مّكنتها من 
احلصول على املركز األول في املســــــابقة و لقب »فصيحة اللّغة العربّية بالعالم 

العربى.«
»رمي حــــــالوة » هي فتاة مصرية -بالصف الثالــــــث اإلعدادي- تعيش بقرية 
»مشــــــتهر« مركز طــــــوخ مبحافظة القليوبية. وكغيرها من أبنــــــاء القرية تتلمذت 
»حالوة« فــــــي الكّتاب؛ فختمت حفظ القرآن الكرمي كاماًل وهي بالصف الثالث 
االبتدائي. وساعدها ذلك علي اكتساب قدرة عالية في القراءة باللّغة الفصحى 
ومعرفــــــة مخارج حروف اللغة العربية بشــــــكل صحيح. اعتــــــادت »حالوة« منذ 
طفولتهــــــا على كتابة القصــــــص القصيرة وموضوعات التعبيــــــر وقراءة قصائد 
الشــــــعر ومعرفة قوافيها، كّل ذلك ســــــاعدها خالل فترة املســــــابقة وصوالً إلى 

الفوز.
فبمجّرد إعالن اإلدارة عن املســــــابقة وصل اإلعــــــالن ملجمع مدارس الفيوم 
بطــــــوخ، و أجمع املدرســــــني علي اختيار »حــــــالوة« لتمثيلهم باملســــــابقة، ومرت 
املســــــابقة بعدة مراحل؛ بدأت علي مستوى اإلدارة، فكان هناك سؤال ارجتالي 
عن رأي املُشــــــاركني في الدروس اخلصوصية، ثّم طلب إلقاء قصيدة، واختارت 
فــــــي تلك املرحلة »حــــــالوة« أن تُلقى قصيدة »أنا البحــــــر.« تال ذلك، التصفّيات 
على مســــــتوى احملافظــــــة، وكانت كاّفة األســــــئلة عن مصر ودور الشــــــباب في 
تنميتها. أّما مرحلة التصفّيات على مستوى »املديريات،« فألقت قصيدة »غربة 
وحنــــــني« ألمير الشــــــعراء أحمد شــــــوقي، وصوالً إلى التصفّيات على مســــــتوى 
»اجلمهورية« ومّتت االختبارات بالقرعة، وكان موضوعها التحدث عن »األزهر 
جامع وجامعة،« باإلضافة إلى ارجتال »قصة قصيرة« وإلقاء »قصيدة،« وألقت 
»حالوة« قصيدة »مصــــــر الكنانة،« وختاماً، قامت بترتيل بضع آيات من القرآن 
الكرمي. واستطاعت رمي من خالل هذه االختبارات أن تثبت جدارتها بااللتحاق 

باملسابقة من البداية و أبهرت جلنة احلكام  واستحّقت املركز األول واللّقب.
 عن الّتجربة، تروى لنا »حالوة« أّنها التقت عدد كبير من نظرائها من الّدول 
ــــــة املختلفة، و جال بخاطرها -آنــــــذاك- أّنها فرصة لتكوين صداقات، و  العربّي
التعرف على حال الّتعليم بدولهم. كما دفعها ذلك للتفكير في »شدة املنافسة.« 
ــــــه يوم التصفّيات – حســــــب ما تذكره حالوة- فقــــــد اختلف املوقف عّما  إاّل أّن

حسبته؛ فلم حتضر سوي دولتني، هما: سلطنة عمان و السودان.
يُذكر أّن »جامعة الّدول العربّية« الّتكرمي، و أشــــــارت »حالوة« إلى غياب كّل 

فصيحة الّلغة العربية بالعالم العربي

»ريم حالوة« تفوز بالجائزة بقصيدة« 
البطاقة الشخصية والحدود العربية«

من وزيــــــر الثقافة ورئيس جامعة الدول العربية و أي اهتمام إعالمي باحلدث. 
و حصلت »حالوة« بجانب اجلائزة واللّقب على جائزة مالية قدرها 715 جنيهاً 
مصرياً وشــــــهادة تقدير. و فور عودتها إلى قريتها، مّت استقبالها بحفاوة؛ حيث 
مّت تنظيم تكرمي لها من مدرســــــتها –حسب حالوة- فقد فاق ما نّظمته جامعة 
الــــــّدول العربّية. و أرجعت الفضل في جناحها -بعد الله عز وجل ثم  والديها- 
إلى أسرة اللّغة العربية مبدرســــــتها وشيخ الكّتاب الذي –حسب تعبير حالوة- 

كان له الفضل األكبر في حبها للغة العربية واملنزلة التي وصلت لها.
ووصفــــــت لنا »حــــــالوة« كيف أّنهــــــا أحببت التجربة واملغامــــــرة في صعودها 
خطوة بخطوة، من درجة ســــــلّم إلى درجة أعلى، عبر مراحل التصفّيات، وكيف 
أســــــعدها اســــــتقبال أهل البلد ومباركتهم لها، رغم أّنها –على حد تعبيرها- ال 
حتــــــب الظهور فــــــي األضواء. كما مّت تنظيم حفلة ُمفاجئة باملدرســــــة من جانب 
صديقاتها وزميالتها. وتقول »حالوة: »التجربة أضافت لي الكثير؛ ســــــاعدتني 
على املستوى الشخصي، واكتسبت من خاللها جرأة احلديث أمام عدد كبير من 
الناس، وهذا دعم ثقتي في نفســــــي.« وأشارت »حالوة« إلى نظيرتها املتسابقة 
من دولة »عمان«، فتقول: »اســــــمها خولة، و حتدثنا سوياً لفترة طويلة، اكتشفت 
من خاللها أّن اللّغة العامّية لديهم  أشبه بالفصحى وأّن لديهم قدرة عالية جداً 
علي تأليف الشعر وتنظيم بحور الشعر واالرجتال، أما املناهج التعليمية لديهم 
ــــــة.« واختتمت »حالوة« حوارها  االهتمــــــام فيها أكثر علــــــي مواد اللّغة اإلجنليزّي
معنــــــا قائلة: »الّتجربة أضافت لي الكثير -بغض الّنظر عن اجلائزة املادية التي 
حصلــــــت عليها- لكن التجربة كان ممتعة بالنســــــبة لــــــي وإذا أتيحت لي فرصة 

االلتحاق بها مرة ثانية سأكون سعيدة.«

 رمي حالوة
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  حسناء الشيمي - مروة اجلندي

بـــدأت »ُبّصـــي« عـــام 2006 م لعـــرض وتوثيق جتـــارب وقصص املـــرأة املصرّية. 
تنوعـــت العـــروض علـــى مـــدار الســـبع ســـنوات املاضيـــة بهـــدف خلق مســـاحة 
للتعبيـــر عـــن مختلـــف القضايـــا واملشـــكالت التـــي تواجههـــا املـــرأة فـــي مصـــر؛ 
السيما تلك املسكوت عنها من جانب املجتمع. بدأت »ُبّصى« كنشاط ُطاّلبي؛ 
مجموعة من الّطاّلب باجلامعة األمريكّية بالقاهرة من تخصصات مختلفة 
متحمســـني لفكرة العرض هم مـــن قاموا بالعروض دون أن يكونوا من دارســـي 
أو محترفـــي الّتمثيل املســـرحي. وبداية من عـــام 2010م، خرجت »بصي« من 
إطـــار اجلامعة، وبدأت العمل كمشـــروع تطوعي مســـتقل غير تابع ألي جهة. 
ومع الوقت تطورت عملية جمع القصص للعروض لتشـــمل جتارب الســـيدات 

والرجال.
اعتذار ُمفاجئ

وفي حوار ملجلة »امليدان،« أوضحت »ســــــندس شــــــبايك« املســــــئول احلالي ملشروع 
»بُّصــــــي« العديد من اجلوانب عن املشــــــروع. وفي البداية، توّضح »شــــــبايك« إلى أّنها 
ليســــــت صاحبة الفكرة؛ فالفكرة بدأت كنشــــــاٍط ُطاّلبى باجلامعة األمريكّية بالقاهرة 
عام 2006م، و مبرور الوقت تفّرقت املجموعة املؤّسسة و تركت مناصبها وجاء آخرين 
لتوّلى مهام اســــــتمرارّية املشــــــروع. وقد انضمت »شــــــبايك« إلى املشروع عام 2007م. 
وعن »اســــــم« املشروع ورمزّية اختيار الفعل »بُّصى،« تقول »شبايك« أّنه مرتبط بهدف 
املشــــــروع؛ وهو البحث عن املوضوعــــــات املغّطاة وإزالة ذلك الغطــــــاء و دعوة املجتمع 

ملناقشة األمور املسكوت عنها.
وتوّضح »شــــــبايك« دوافع انضمامها ومشاركتها في املشــــــروع قائلة: » في 2007م  
بعد مشاهدة أول عروض املشروع، أصابني الذهول من مشاهدة جتربة مميزة كهذه؛ 
وجود شخص يتحدث عن التحرش بصراحة وبوضوح ومباشرة، وخاّصة أّنني تعرضت 
ملوقف قريــــــب لهذا. فازدادت رغبتــــــي في احلكي، وبالفعل انضممــــــت إليهم كإحدى 
املشاركات في العرض، واآلن أصبحت املسئولة عن املشروع. وعن جتربتها األولى فى 
»احلكى« تصف »شــــــبايك« ذلك قائلة: »أول عرض حكيت قصتي وكان ذلك اضطراراً 
بســــــبب »اعتذار الفتاة التي كانت من املفترض أن تقوم بذلك.« وأثناء العرض، لم يكن 
أحد يُدرك أّنها قّصتي –من احلضور- ســــــوي اثنني من أصدقائي، إاّل أنني شــــــعرت 

باخلوف من أن يعرف أحد أنني أحكى عن نفسي..كانت بداية صعبة، لكن جيدة.«
عرض صامت

وعن اختيار »احلكى املســــــرحي« كأداة رئيســــــّية بأنشطة »بُّصى« توّضح »شبايك«: 
»ألّن املســــــرح هو أصدق وســــــيلة في احلكي؛ حيث يتيح التواصل بالعني بني املتحدث 
على خشــــــبة املســــــرح  واجلمهور، كما يتيح التفاعل بطريقة مباشــــــرة وحاضرة، كما 
يتميز املســــــرح بنطاق حرية من الّرقابة على املضمون، كما في التليفزيون- باإلضافة 
إلى التكلفة العالية بالطبع- لذلك مّت اعتبار املســــــرح أفضل وســــــيلة مناســــــبة نفسياً 
وعاطفياً ومهنياً. و تضيف »شــــــبايك« أّن املُناقشة ُمتاحة ومفتوحة للجمهور، ولكن – 
حســــــب شــــــبايك- مع ضرورة ُمراعاة الّتعليقات، فأصحابها يتواجدون بالعرض -وإن 
لم يقوموا باحلكى بأنفســــــهم، وقد يقوموا بإلقاء قصتهم بأنفسهم؛ مّما يجعلهم حتت 
ضغط نفسي من استرجاع احلادثة. وتُشير »شبايك« إلى أّن املؤسسة تقّدم »احلماية« 
الاّلزمــــــة ألصحاب القصص؛ فبعد أن كان القائمون على العرض يصّرحون بأســــــماء 

أصحاب القصص املروّية، تغّير ذلك؛  »فهدفنا القصة وليس صاحبها بالنهاية.«
وفى عام 2010م، شــــــهدت عروض »بُّصى« اســــــتخدام »حركات صامتة« بســــــبب 
»الّرقابة.« و تروى لنا »شــــــبايك« ذلك املوقف قائلة: »الّرقابة –آنذاك- أجبرت فريق 
العمــــــل على حتويل بعض العــــــروض- التي مت إبداء حتفظات عليهــــــا في اليوم األوّل 
للعرض- إلى عروض صامتة. ويرجع سبب ذلك إلى تقدمي البعض شكوى كيدّية تتهم 
املجموعة بتقدمي مشاهد غير الئقة أثناء العرض، ولم يكن ُهناك سوى مشهد فتاة تقرر 
التوقف عن ارتداء احلجاب، فتنزعه عن رأسها أثناء العرض، إاّل أّن االتهامات صّورت 
جلهــــــات الّتحقيق غير ذلك.« وقد تعرض املشــــــروع للعديد مــــــن الهجوم واالنتقادات، 
وصلت بعضها إلى اعتبار املشــــــروع إســــــاءة ملصر. وتذكر »شــــــبايك« أّن الرقابة على 
املضمون تكررت؛ حيث ترفض اجلهات الّرقابّية – حســــــب شــــــبايك- مناقشة قضايا 

»بصي«
عروض حكى مسرحية لرصد تجارب المرأة 

ومشكالتها

ُ

سندس شبايك »مدير المشروع«: 
»وجدنا أّن العديد من المشكالت سببها 

الرئيسي النساء أنفسهنّ«

  سندس
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بعينهــــــا واخلوض فيها؛ كارتداء احلجــــــاب أو التوّقف عن ارتدائــــــه –باعتباره ازدراء 
للحجاب- وبعض وقائع التحرش.

وال يقتصــــــر األمر على »الّرقابة على املضمون؛« فترصد لنا »شــــــبايك« الكثير من 
الهجوم الذي تعرضت له املجموعة إلى درجة –حســــــب شــــــبايك- »أصابتنا باإلحباط 
في أحياٍن كثيرة.« إاّل أّن »شــــــبايك« تابعت قائلة: »لكّننا أيضاً نواجه بعض التشــــــجيع؛ 
فهناك الكثيرات الالتي أشــــــدن بالتجربة؛ خاصة وأّن حياتهن تغيرت كثيراً بســــــببنا؛ 
فاحلكي يُخرج الفتاة مــــــن دائرة املجني عليها والضعف واخلجل ليجعلها أقوي وأكثر 

قدرة على مواجهة العديد من املواقف.«
مترو الّسيدات

ورغم اعتماد املشــــــروع باألساس على »احلكى املســــــرحى،« إاّل أّنه في إطار تعدد 
أنشطة املشروع، فقد مّت نقل العروض إلى عدد من األماكن غير املعتادة؛ كـ »موسيقى 
الّشــــــارع،« و »عروض حكى مبترو األنفاق،« كما هو احلال في ورشة عمل »محّطات،« 
وذلك بهــــــدف جعل الفن متاحاً للجميع. وتوّضح لنا »شــــــبايك« ذلــــــك، قائلة: »جاءت 
فكــــــرت العرض في أن يتّم احلكى داخل عربات املترو املخّصصة للســــــيدات.« وتتابع 
»شــــــبايك« وصفها للتجربة، قائلة: »كما توقعنا؛ فقد تعرضنا للهجوم والسّب من قبل 
بعض الراكبات، وقام البعض اآلخــــــر بالتصفيق لنا، وهناك من طالنب الفريق بالتزام 
الصمــــــت، وهناك من دعمونا الســــــتكمال العرض. وتعرضنا للتعــــــدي علينا بالضرب 
وللعناق من أخريات.. وأعربت لنا بعض الراكبات أّنهّن اكتســــــنب شــــــجاعة احلكى من 
العــــــروض. واملميــــــز في جتربة املتــــــرو؛ أّن ردود األفعال تناقضــــــت ألّنها صادقة جداً 

وعفوية؛ السلبّية منها واإليجابّية.«
مسرح بالبيت

وسألنا »شبايك« عن كيفّية متويل »بُّصى« ألنشطتها، وذكرت لنا أّن املشروع يواجه 
نقصــــــاً فى اإلمكانيات املادية والتقنية، وأّنها –أحياناً- تعتمد على التمويل من نفقتها 
اخلاّصة؛ وتوّضح »شــــــبايك«: »املشــــــروع ال يعد مصدر دخــــــل ألي من أعضاء الفريق 
والعاملني به؛ القائمني على عروض احلكى ال يتقاضون أجراً، وتأجير املسرح يختلف 
من عرض آلخر؛ أحياناً نحصل على دعم مالي من مؤسســــــات؛ كما في عرض »عاش 
يا وحش« الذي مولته مؤسســــــة »نظــــــرة«، وقد نحصل على منحة إلجناز العرض، كما 
أّن هناك بعض األشــــــخاص الذين يعرضون علينا اســــــتخدام بيوتهم كمسرح للعرض، 
وكذلك فإّن التذاكر -بأسعارها الرمزّية- قد متّثل مصدراً لتغطية التكاليف فى بعض 
العروض.« وعن إمكانية دعم الّدولة -ممثلة في »وزارة الثقافة«- تقول »شبايك«: » ال 

نتوقع ذلك؛ فاملجتمع يرفض أفكارنا.«

)13+(
مؤخراً، امتدت أنشطة »بُّصى« لتشمل الفئة العمرّية األصغر سناً؛ وهى »املُراهقني.« 
وعن ذلك، توّضح »شــــــبايك«: »في البداية، كانت جميع عروض مقدمة للفئة العمرية 
)+18( ولكن الحظنا أّن الكثير مّمن هم حتت السّن يأتون راغبني في حضور العروض. 
ووجدنــــــا أّنه في النهاية، أغلب القصص التي يتم حكيها حدثت ألصحابها في مرحلة 
املراهقــــــة؛ و فكرنا أّن اخلطاب اإلعالمي يتوجــــــه لفئتني عمريتني؛ األطفال و الكبار، 
ويتــــــم إغفال املراهقني، رغــــــم أّنهم الفئة األكثر تعرضاً ملثل هذه املشــــــكالت، واألكثر 
احتياجاً للتوعية. ومن هنا قررنا أن نقدم عرض )+13( حتت عنوان: خمسّيات. وهو 
يتناول املشــــــكالت التي يواجهها الّطالب يومًيا من »حترش« و«عنف جسدي ومعنوي« 
و«مشــــــكالت تقّبل أجسامهم مع ما ميرون به من تغّيرات« في تلك املرحلة و«عالقات 
عاطفية« و«عالقاتهم بزمالئهم وأسرهم وأصدقائهم.« وواجهنا العديد من الصعوبات 
ليخرج املشــــــروع إلــــــى الّنور في النهاية يومي  16و 17أبريل باحلرم اليونانى بوســــــط 

البلد، الذي أتاحت لنا إدارته إقامة العرض دون تكلفة.«
بنت

أّما »بنت،« فكما تســــــرد لنا »شــــــبايك«: »قامت شركة أفالم مصر العاملّية بالّتعاون 
مع املركز الثقافي البريطاني بتطوير ورشــــــة إلنتــــــاج أفالم قصيرة تعكس واقع باملرأة 
املصرّية، و قمنا بإرســــــال فكرتنا للُمشــــــاركة، و مّت قبول فكرتنا ضمن اخلمسة أفكار 
املقبولــــــة ليتم متويلها.« و تدور فكرة الفيلم حول »إحســــــاس الفتاة أثناء ســــــيرها في 
الّشــــــارع.« و قــــــد مّت اختيار بطلــــــة الفيلم لتكون »فتاة عادّية غيــــــر محترفة في مجال 

التمثيل،« و مّت عرض الفيلم خالل مهرجان السينما األوروبي.
محّطة

ووصفــــــت »شــــــبايك« ما تقّدمه »بُّصــــــى« باعتبارها »محّطة« يتــــــّم من خاللها نقل 
»حكايات الفتيات« دون إضافة أو تعديل أو توجيهات أو تعليقات. و »محّطة« مفتوحة 
وُمتاحة للجميع؛ »نحن ال نُخاطب الّرجل فقط، وال املرأة فقط؛ نحن نســــــتهدف تغيير 
طريقة تفكير، ســــــواءاً اّتبعها رجــــــل أو امرأة.. وقد وجدنا أّن العديد من املُشــــــكالت 
سببها الرئيسي النساء أنفسهّن؛ في قضية اخلتان؛ األم هي من تتخذ القرار، وخالل 
عملنا مع إحدى الفتيات الاّلتي تعّرضن حلادثة حتّرش في محافظة بورسعيد وجدنا 
أّن األب هو الّداعم لتقدمي بالغ رســــــمي، بينما رفضت األم مســــــاندتها.. وغير ذلك.« 
كما أعربت »شــــــبايك« عن تقديرها للعديد 

من الّرجال املُساندين لـ »بُّصى.«
وعــــــن محّطات »بُّصى« خــــــارج القاهرة، 
تُشير »شــــــبايك« أّن أول عمل للفريق خارج 
اإلســــــكندرية،  مبحافظــــــة  كان  القاهــــــرة 
وتصفــــــه قائلة: »كان عبارة عن ورشــــــة وفي 
نهايتهــــــا مّت تقدمي عرض قصصي من حكي 
أهل اإلســــــكندرية.« واحملّطــــــة الّتالية كانت 
محافظة »بور ســــــعيد.« وتذكر »شبايك« أّنه 
يتّم تقدمي عروض منفصلة في كّل محافظة، 
لكن، أحــــــد العروض الرئيســــــّية للمجموعة 
بعنــــــوان »عاش يــــــا وحش« بــــــدأ مبحافظة 
القاهرة، و امتّد إلى محافظات: أســــــيوط و 
الّسويس و اإلسكندرية. وعن معايير اختيار احملافظة، تقول »شبايك«: »نحاول اختيار 
ُمحافظات بعيدة عن بعضها، بحيث تكون ممّثلة جلميع أنحاء اجلمهورّية. كما نبحث 
عن احمُلافظات التي جند فيها داعمني ملســــــاعدتنا في اإلقامة لتوفير الّنفقات.« وعن 
جتربــــــة اخلروج من القاهرة، تقول »شــــــبايك«: »نُعانى من املركزّية و ســــــعى أصحاب 
األفكار لتنفيذها بالعاصمة، لكن، كذلك فإّن التنّقل داخل مصر في منتهى الّصعوبة؛ 
وفى بعــــــض احمُلافظات، كمحافظة الســــــويس، مّت تقدمي العرض فــــــي إحدى قاعات 
األفراح، لعدم توافر مســــــارح. باإلضافة إلى العدد احملدود ألعضاء الفريق، وحقيقة 
أّنهم من املتطوعني باألســــــاس.« أّما من ناحية احملتوى املُقّدم، فتؤّكد »شبايك« وجود 
اختــــــالف، وأّن كّل محافظــــــة لها مشــــــكالتها وجتاربها التي متّيزهــــــا؛ »إاّل أّننا نُواجه 
صعوبــــــة في احمُلافظــــــات خارج القاهرة بحيث يقل االنفتــــــاح واجلرأة في احلكى عن 

جتارب ذاتية؛ فمازال الكثير ال يتقّبل مجّرد سماع لفظ الّتحرش وليس مناقشته.«
ولم تقتصر محّطات »بُّصى« على احمُلافظات املصرّية املختلفة، بل امتدت لتشمل 
إقامة عروض بعدد من الّدول العربّية واألجنبّية، منها: لبنان واألردن وفرنســــــا. وعن 
احملّطات املستقبلّية، قالت »شــــــبايك«: »إذا أتيحت لنا الفرصة، سنتوّجه إلى املغرب، 
فأحد أفراد املجموعة من املغرب. و نوّد التســــــجيل مع فتيات سعودّيات؛ فقد وصلتنا 
خمس شــــــكاوى من فتيات تعّرضن للتحّرش باحلرم املّكى. وعموماً، نوّد أن نتمّكن من 

تقدمي عروض بكافة الّدول العربّية.«
واختتمت »شبايك« حديثها معنا بالتأكيد على أّن »بُّصى« فكرة ليست ملك شخص 
بعينه؛ بل هى »فكرة ملك نفسها« قادرة على االستمرار بغض الّنظر عن القائمني على 
إدارة الفريق. ووّجهت »شــــــبايك« رســــــالة إلى الفتيات الالتي ال يجدن الشجاعة على 

مشاركة جتاربهّن، قائلة: »أنِت مش لوحدك.«

»أقمنا عروض محافظة السويس بقاعة 
أفراح لعدم توافر مسارح«

»تجربتنا للحكى 
في المترو: البعض 

تعدّى علينا بالضرب، 
والبعض صّفق لنا«
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»بين العرف و الدين« 
مشروع تخرج بجامعة صنعاء يناقش قضية 

عمل المرأة
 هند عبداملنجي -  تقي صالح  

مشـــروع تخـــّرج الّطالبة »صفاء عصـــام« بكلّية اإلعـــالم بجامعة العلوم 
و التكنولوجيـــا بصنعـــاء. الفيلـــم يعـــرض قصـــص أربـــع فتيات مـــن الواقع؛ 
إحداهمـــا تعمـــل شـــرطية بهيئة املـــرور، والثانيـــة مبهنة اجلـــزارة، والثالثة 
كــــ »محّصل تذاكـــر بأحد األتوبيســـات، والّرابعـــة حالقة للّرجـــال. الفيلم 
مّت تقدميـــه في إطـــار درامي يعكس الســـخرّية التي يتعرضـــن لها الفتيات 
األربعـــة، و املعانـــاة اليومّيـــة املفروضـــة عليهـــّن مـــن جانب املجتمـــع. يصف 
الفيلـــم - من خالل النماذج األربعة- حـــال الفتيات اليمنّيات، و محدودّية 
األماكن املســـموح لهّن بالعمل فيها، كاملدرسة و املستشفى و املكاتب. الفيلم 
يســـّلط الّضـــوء علي مشـــكلة تواجهها املرأة باملجتمـــع اليمني، وهي حترمي 
بعـــض املهن علي املرأة العربية ألنها ضـــد العرف والتقاليد. إاّل أّن الفيلم ال 
يقتصر على ُمناقشة قضية عمل املرأة، بل يلقى الّضوء على جوهر األزمة 
التـــي ُتعانيها الفتاة اليمنّيـــة املتمّثلة في كلمة » عيب« التي أصبحت إطارًا 

مطاطيًا للمنع و الّرقابة، و مّت اخللط بينها و بني »احلرام.« 

»عيب...كلمة قتلت الكثير من األحالم واغتصبت حق الكثيرات، 
وجرحت براءة تعامل الكثيرات مع مجتمع ذكوري.«

ويبدأ الفيلم مبشــــــهد لتجّمع بطالت الفيلم األربعة بإحدى مطاعم مدينة 
»صنعاء« مبنطقــــــة »باب اليمن« و هي املنطقة األكثــــــر ازدحاماً بالعاصمة، و 
يرّكــــــز على ردود أفعال العاّمة الذين أظهروا امتعاضاً واضحاً رافضاً لتواجد 
الفتيــــــات. وعن ذلك تروى لنــــــا »عصام« – مخرجة الفيلم- أّن هذا املشــــــهد 
هو موقف حقيقى عاشــــــته هى وصديقاتها، وكان »شرارة« التفكير فى إجناز 
الفيلم، و توضح لنا »عصام« قائلة: » أنا وفتيات جيلى،  النساء عموماً، سئمنا 
مــــــن هذه األوضاع اخلانقة. بدأنا نتســــــاءل: ما العيب فــــــي أن أتناول الطعام 
فــــــي الطريق وأنا على عجلة من أمري؟ وما املشــــــكلة في أن أجلس على أحد 
األرصفة بالّشــــــارع ألســــــتريح قلياًل؟ هل عدنا إلى زمن اجلاهلية؟ ونحن على 
يقني بأّن الّدين أرقى من ذلك. الّتاريخ يشهد مبقاتالت و مجاهدات و ملكات 
حكمن لســــــنوات، واآلن وصل بنا احلال أن من أرادت العمل يتم اخلوض في 

شرفها. أردت االعتراض على ذلك.«
إاّل أّن ذلــــــك ال ينفى حقيقــــــة أّن أوضاع املرأة اليمنّية حتســــــنت كثيراً في 
الســــــنوات األخيرة، و حصلت على العديد من احلقوق، لكن ما الذي يفّســــــر 
هذا الّتعارض؟ حســــــناً، كما تفّســــــر لنا مخرجة الفيلم، فــــــإّن القوانني بالفعل 
موجودة لكّنها غيــــــر مطّبقة؛ نظراً العتماد املجتمــــــع اليمنى بدرجة أكبر في 
إصــــــدار إحكامه على »العادات و التقاليــــــد و األعراف كما حتددها كل قبيلة 
في حدود املنطقة التي تسيطر عليه،« و عن ذلك تقول »عصام«: »لدينا أمثلة 
لنساء ناجحات، ولدينا قوانني، وزادت بالفعل نسبة مشاركة املرأة السياسّية، 
لكــــــن، في رأيي لتغيير أوضاع املــــــرأة فهناك طريقان ال ثالث لهما؛ أول طريق 
هو أن وعى املرأة نفســــــها بحقوقها، ثــــــّم يلى ذلك املطالبة بها و عدم الصمت 
على إهدار تلك احلقوق، و الطريق املوازى هو اجتهاد منظمات املجتمع املدني 
في الدفاع عن تلك احلقوق، و دعم املرأة في مطالبتها باحلرية و االســــــتقالل 
والكرامة، و الضغط على مؤسســــــات الدولة لتطبيــــــق و تفعيل القوانني التي 

تصون كرامة املرأة و حتفظ لها حريتها و استقاللها.«
وعلــــــى الّرغم من أّن الفيلم قد حاز علــــــي إعجاب جلنة التقييم باجلامعة، 
فإّن ردود أفعال املجتمع اليمنى لّم تختلف عّما صّوره الفيلم، فقد أثار الفيلم 
جدالً بعد عرضه عبر موقع »يو تيوب« و مشاركة املستخدمني له عبر شبكات 
الّتواصل اإلجتماعى. و هذا لْم يكن ُمفاجئاً، لكن املثير للدهشة، هو أّن النقد 
جاء بشــــــّدة من جانب فتيات مينّيات مّمن وصفــــــت النماذج املعروضة بالفيلم 

باعتبارهن »فتيات منحرفات تُردن نشــــــر الفتنة داخل املجتمع اليمنى،« على 
ــــــق على ذلك قائلة: »أردنا من  حــــــد قول إحدى التعليقات. إاّل أّن »عصام« تعلّ
خــــــالل الفيلم إحداث صدمة لدى املجتمع اليمنى، و كنت أعرف مســــــبقاً أّن 

املرأة اليمنّية هى عدوة نفسها باألساس.« 
ــــــة، و أثار حالــــــة من النقاش  وأحــــــدث الفيلم صدى باألوســــــاط اإلعالمّي
املجتمعى، و مت عرض الفيلم على: »قناة مين شباب،« و قناة »أزال الفضائية،« 
و  قناة »BBC  العربّية«، و»قناة العرب،« كما نشرت عنه »صحيفة األهالي،« 
و »صحيفة املصدر،« و«صحيفة نت،« في القسم اخلاص بتغطية املوضوعات 
اإلجتماعية املثارة على موقع التواصل اإلجتماعى »فيس بوك.« واســــــتضافت 
احملطــــــة اإلذاعّيــــــة »حيــــــاة إف إم« فريق العمــــــل بالفيلم ملناقشــــــة الفكرة مع 

اجلمهور.
وأهتم العديد من الّشــــــباب اليمنى -الّداعم لفكــــــرة الفيلم أو ممن لديهم 
اعتراضات - بإيصال رســــــائل تشــــــجيع لصّناع الفيلم و على رأسهم املخرجة 

 لقطة من الفيلم تعبر عن فتاة جتمع األجرة من الركاب
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»صفــــــاء عصام،« وذلك من خالل التعليقات علــــــى الفيلم مبوقع »يو تيوب« أو 
صفحات شــــــبكات التواصل اإلجتماعى التى ناقشت الفيلم أو أشارت إليه، أو 
عبر التواصل املباشــــــر مع املخرجة. و كتبت  »نورا األقمر« تقول: » فيلم رائع 
وحتية للبنات اللّي عملوه؛ فاخللط بني الدين والعرف من أكبر مشــــــاكلنا في 
اليمن باإلضافة إلى هذا يتفن البعض في املغالطة في االستدالالت بأحاديث 
غيــــــر صحيحة أو بجــــــزء من آية قرآنية لتغيير املعنــــــى واملقصد منها.« وعلى 
ــــــات مديح« تقول: »أنتم تُريــــــدون التغيير و ال تعرفون  جانــــــب آخر، كتبت »جّن
نتائجــــــه! انظروا إلى املرأة العربّية التى خرجت للعمل بالبلدان األخرى، وإلى 
مــــــا تتعّرض له. املجتمع جاهل بحقوق املرأة. املــــــرأة اليمنّية تلقى إحترام من 
األب و األخ و الــــــزوج و يعاملونــــــه بإعتبارها كنز يجب احلفاظ عليه.  والرجل 

اليمنى يتغرب و يتعب توفير احتياجاتها.«  
و يوّجه الفيلم رســــــالة واضحة مباشــــــرة فى نهايته على لســــــان شخصية 
»د.هالل ســــــند،« التي يقول فيها: »كّل عرف لم يخالف الّشريعة فهو من شرع 

الله عّز وجّل، لكن املشــــــكلة التي تواجهنا في مجتمعاتنا اإلســــــالمية العربية، 
أّننا حّولنا العادات إلي دين نتعبد به.«

وتذكر »عصام« أّن »اجلميع كان يريد أن يشــــــترى الفكرة و ينسبها لنفسه، 
و خاصة بعض القنوات الفضائية اليمنية، لكننا رفضنا ذلك، ألّن كل من يريد 
الفكرة كان يريد عرضها بطريقته و قناعاته اخلاّصة.« لذلك أتى تقدميها من 
خالل »مشروع التخرج« أكثر الطرق ضماناً لالستقاللّية و نقل رؤية املخرجة 
و فريــــــق العمل. وعن دور األفالم في رصد وتغيير واقع املرأة اليمنية، تشــــــير 
»عصــــــام« إلــــــى أن هناك أفالم أخرى مينية تناقش ظــــــروف املرأة، و تضيف: 
»وهناك العديد من األفالم قصيرة التي تناقش عدد من القضايا املجتمعّية كـ 
»محو األمية،« و »زواج القاصرات،« في إطار تنموي و تعرضها القناة اليمنية 
الرســــــمية.« وتؤكد »عصام« رؤيتها للفيلم قائلة: »الفن مرآة املجتمع، و الفيلم 
يعكس مشــــــكالت املــــــرأة، لكّنه ال يقتصر على املرأة اليمنّيــــــة، و أراه يعّبر عن 

املرأة العربّية عموماً.«

مخرجــة الفيلم:  »أردت أن أصدم 
المجتــمع.. ووعى المرأة بحقوقها أول خــطوة الكتســــابها«
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  تقى صالح – منة الله صالح
 – نعمة الله التابعي

مــــــا »املعنى؟« هــــــل يرتبط »املعنى« باألشــــــياء التي 
نتحدُث عنها ِباألســــــاس، أم أّنُه يرتِبط ِبنا كُمتحِدثني؟ 

كيف نُِفرق بني عشرات الِصفات واألسماء؟
إّن وجود ُفروق واِضحة وِبشــــــكل جذري في معاني 

الظواهر واألشــــــياء من جماعــــــة ألخرى، وبني األفراد 
بعِضهم البعض أحد معجزات اخللق. إّن ِدراسَة اللُغُة 
ِبوصَفها ظاِهرة ِاجِتماعية ومكوناً ِمن ُمكِونات الثقافة 
قد حظيَت ِبنوعاً ِمن اإلسِتقالل وأصبحت ِعلم ُمعترف 
ِبه  يُســــــمى ِعلــــــم »اللُغِة اإلجِتماِعــــــي«؛ يَهتم مِبكونَات 
الُلغة و ِعالقاتها باملُجتمع. والبحث عن الَكيِفَيات التي 
تَتَفاعل ِبها الُلغة مع املُجتمع والنظر في التُغيرات التي 

تُِصيب ِبنية الُلغة استجابًة ِلوَظاِئفها اإلجِتماعية.
ويرى عدد كبير ِمــــــن اللغوِينِي أن الوضع الطبيعي 
ِللُغــــــة مييل نحــــــو اإلنقَســــــام والتوزيع ، والســــــبب في 
ذلــــــك التأثــــــر إنِقســــــام مجُموعَة ضخمة مــــــن اللُغات 
املُشــــــتركة إلى لهَجــــــات ُمتعدِدة كتفــــــُرع الالِتينية إلى 
ِفرنسية وإيطالية واســــــباِنية وبُرتغالية، والسامَية إلى 
عربية وِعبِرية وِســــــريَاِلية، وتشُعب العرِبية إلى ُسورية 

علم »الّلغة االجتماعي« يهتم بمكونات الّلغة 
ولهجاتها بالمجتمع وعالقات أفراده
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وِلبناِنية...إلخ، حتى أن الُسورية والُلبنانية تفرعت إلى 
لهَجات أُخرى عدة.

وفى َمقالــــــة لـ »صبحي رمضان فــــــرج« - املُدِرس 
املُســــــاِعد ِبُكلية اآلداب جاِمعة املنُوفية- نشــــــرت في 
»موســــــوعة اإلِعجاز العلمي« بتاريخ »أكتوبر 2010 م« 
أوضح أن ُعلماء الُلغة اختلَفوا في تعِيني ســــــبب تعُدد 
الُلغات؛ ِفمنُهم من قال أن الُلغة َوَضِعيُة أي إن ُكل َقوم 
قد اتَفقوا على وضع لَفظ ُمعني ليُدل على مدلُول ُمعني 
وقال آخرون أن الُلغة رّبانية وليست وَضِعية أي أن الله 
قد ألَهم ُكل قوِم بلُغِتهم. والقول الراِجح هو القول بأن 
الله قد علــــــم كل قوم لُغتهم ِبطريــــــق اإللهام. مضيفاً 
أنه »إذا كان لون البشــــــرة كاِمن في اجِلينات الِوراثَية، 
فكذلك اإلستعداد للنُطق والُقدرة على التعِبير وِإمَكان 
إطــــــالق اللفظ املُعني على املعنى املُراد، كل ذِلك كاِمن 
ِمن أصــــــل اجِلبلة اإلنســــــانية، ولو أن اخِتالف الُلغات 
راجعــــــاً إلى البيئة أو اإلتفاق ملَا كان ذِلك ِمن آيات الله 

وملَا خّص ُسبحانُه الُعلماء بِتلك املعرفة.«
وعلــــــى الرغِم ِمن توُحدنا ظاهريــــــاً فى لغة واحدة 
وهــــــي »اللّغة العربيــــــة،« لِكن مت اِكتشــــــاف أننا كعرب 
ُمختلفني ِفيما بَيننا في طريقة نطقن؛ فيوجد ِمئات ِمن 

اللَهجات التي مُتيز ُكل منطقة داِخل الوطن العربي بل 
وصل األمر الختالف اللّهجات داخل الدولة الواحدة. 
وهو ما عَقب عليه »نصر«-أستاذ علوم اللغة بكلية دار 
علوم جامعة القاهرة- رافضــــــاً ِفكرة أن اللهجات قد 
تُشِكل عائقاً في التواِصل؛ ألن اللُغة العربية الُفصحى 
الزالت موجودة ُومتأِصلــــــة لدينا، ودلل على ذلك بأن 
العربية ليســــــت كالالِتينية؛ حيث اختلَفت لهجاتَها في 
الِبداية فتشــــــعبت وزادت الفَوارق وخرجت ِمنها لُغات 
عديدة كاإلجنليزية والِفرنســــــية واإلســــــباِنية وغيرها 

لتُصبح الالِتينية لغة َمّيتة.
ونشر موقع » نون بوست« بتاريخ 28 يناير 2015م 
ملخصاً لدراســــــة أجراها الباحث »إليكســــــاندر كى« 
– األســــــتاذ املســــــاعد بقســــــم األدب املُقارن بجامعة 
ســــــتانفورد- والتي أوصى فيها الباحث بضرورة إعادة 
النظر في جهود علماء القرن العاشــــــر واحلادي عشر 
من مسلمي بالد فارس في مجال اللّغة. وتوصل »كى« 
إلى أّن  الكتابات العلمّية الّسابقة على الثورة العلمية 
األوروبيــــــة بتعاملها مع الظواهر اإلنســــــانية كوحدة ال 
تتجزأ؛ أي أّن الصحة اجلســــــدية لإلنسان على سبيل 
املثال ال ميكن فصلها عن وضعه الروحي أو مشــــــاعره 

وقدراتــــــه العقليــــــة وحالتــــــه االجتماعية، فهــــــذا يعني 
باألســــــاس أّن محاولة فهم البشــــــر حلياتهم وأنفسهم 
ال ميكــــــن فصلها عن معتقداتهم. وتؤّكد الّدراســــــة أّنه 
بذلــــــك، فقد اســــــتطاع علماء املســــــلمني تقدمي إجناز 
عجز عنه الوســــــط العلمــــــي والثقافــــــي األوروبي إلى 
اليوم؛ وهو التأســــــيس ملجموعة واضحة ومعروفة من 
املصطلحــــــات والقواميــــــس العلمية املشــــــتركة واملتفق 
عليها بني الدارســــــني والعاملني باملجــــــال، وينتج هذا 
باألساس – حســــــب الدراسة- نتيجة النعدام ضرورة 
خلق حدود متخيلة بني التخصصات العلمية املختلفة 
وتفســــــير الظواهر بشــــــكل كلي عوًضا عن استخدام 
نظــــــرة معملية حتاول حتليــــــل وفصــــــل الظواهر عن 
ســــــياقاتها واملؤثرات احمليطة بها. وقــــــد اعتبر »كي« 
اإلجناز الســــــابق ظاهــــــرة جديرة بالدارســــــة، بالنظر 
إلــــــى طبيعة املجال العلمي الغربي وما يتبعه في  كافة 
الدول؛ وهي حالة االنشقاق واخلالف الواضحة على 
التعريفات األساســــــية واحملورية متاًمــــــا لكافة العلوم 
اإلنســــــانية واألدبية وإعادة تعريفها مراًرا وتكراًرا مبا 
ال يســــــمح بخلق حالة دراســــــية وعلمية بّناءة، بل حالة 

علمية تهدف للنقد والتحليل.
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  بسنت آمال – نعمة الله التابعي
 

»األمازيــــــغ ،البجا، الطوارق، الدروز، اإلســــــماعليون، الشــــــاوية، والقبائليون، والشــــــلوح، و 
األباضيــــــون ، واملزابيون،...« هؤالء وغيرهم مناذج ألقليات بالوطن العربي الذي يضم العديد 
مــــــن األقليات الفكرية والدينية و األثنية وغيرها. و األقليات مجموعة بشــــــرية ذات ســــــمات 
وخصائــــــص تختلف عن مثيالتها في مجتمع األكثرية، ولكل أقلية منها ســــــمات قومية، أثنية، 
دينيــــــة. ووضع األقليات في الوطن العربي مختلفاً نظراً ألن كل دولة لديها طوائف و عرقيات 
مختلفة،  إاّل أّن تعامل األنظمة العربية مع األقليات جعلهم يشــــــعرون بالتهميش و االختالف 
و العنصريــــــة؛ وهذا أدى إلى تأجيــــــج مفهوم الطائفية فانخرط الفرد في هويته اإلثنية مقابل 
انتمائه إلى الدولة؛ و أبســــــط مثال على ذلك العراق و سوريا، فتعدد الطوائف الدينية جعلها 
تدخل في مزيد من احلروب مقابل أى طائفه تسيطر ليكون لها السلطة و الدفاع عن طائفته؛ 
و أّدى ذلــــــك إلى غياب مفهوم املواطنة بســــــبب غياب املســــــاواة في العديد مــــــن الدول إاّل أّنه 
مؤخراً وما مع شــــــهد الوطن العربي من موجات احتجاجية خالل ثورات الربيع العربي، فإّن 
هنــــــاك املزيد من األصوات التي تعلو باملطالبة باالندماج وباحلقوق االجتماعية والسياســــــية 
وحــــــق اإلعالن عن الهوية الثقافية وخالفه؛ و ميثل النمــــــوذج »النوبى« في مصر مثاالً إلرادة 

فــــــي الدســــــتور األخير  انتصــــــرت حلقوقها 
للّدولة، إاّل أّن الفيصل دائماً مرحلة التطبيق. 
فقد أظهرت التجربة على مدار ســــــنوات أّن 
قوانني حماية حقوق األقليات ال جتدي نفعاً 
بدون حتقيــــــق القبول املجتمعــــــي؛ فنصوص 
القوانني الدولية تشدد على حماية األقليات؛ 
كـــــــ »احلق فــــــي حمايــــــة الوجــــــود الهوية،« و 
»املشاركة السياســــــية،« و«عدم التمييز.« كما 
تقر منظمات حقوق اإلنســــــان، وعلى رأسها 
منظمة العفو الدولية بضرورة حماية األقليات 
من اإلبــــــادة والتطهير العرقــــــي، وتلزم الدول 
واحلكومــــــات بتوفير »األمــــــن« لألقليات، مبا 
يضمن عدم استهدافها من جانب مجموعات 
أخرى كامليليشيات. ويعد أهم حق لألقليات، 
هــــــو احلق فــــــي الوجود واإلعالن عــــــن ذاتها 
ووجودها املــــــادي و حصانة حقها في التفّرد 
و االحتفاظ بهويتها دون محاوالت االنصهار 
التي تهدف إلذابتها بدمجها ضمن األغلبية. 
ولذلك نعرض لكم »خريطة األقلّيات بالعالم 
العربي« فــــــي محاولة لالحتفــــــاء بالتنوعات 
واالختالفات بــــــدالً من محاربتهــــــا ومحاولة 
قولبة املواطنني مبا يهدد الســــــلم املجتمعي، 
ويضعف الطاقة البشرية. ولعّل الّتجارب غير 
العربّية لدل تخطت تلك احلواجز واملعوقات 
لفكريــــــة تكون ملهمــــــاً للشــــــعوب العربية في 

األعوام القادمة.

»لتعارفوا«

خريطة أقليات الوطن العربي

الصومال

ُعمان

اإلمارات
السعودية

العـراق

سـوريا

العـراق
 املسيحيون غير العرب        2 %

الصابئة املندائيون أقل من        1 %

األكراد         18 %
االيرانيون          1.5 % 

التركمان         2 %

قطر
 االيرانيون )مبن فيهم البلوش(        10 %

الباكستانيون )مبن فيهم البلوش(        18 %

الهنود         18 %
الهندوس          3 % 

املسيحيون )العرب واألجانب(         2 %

اإلمارات العربية المتحدة
 سكان من اصل ايراني        12 %

آسيويون من غير االيرانيني )الهنود 
والباكستانيون والبنغالديشيون والبلوش 

وغيرهم(        50 %

املسيحيون )العرب واألجانب(         2 %
الهندوس          3 % 

سلطنة ُعمان
 اآلسيويون من غير العرب )معظمهم من 

الباكستانيني والبلوش وااليرانيني(        17 %

األفارقة )زجن(        2 %

األردن
 املسيحيون        1.5 %

الشركس        1.6 %

األرمن         0.5 %
األكراد          0.2 % 

التركمان         0.12 %
الشيشان أقلية ضئيلة

الكويت
 املسيحيون العرب )من مختلف الطوائف(         8 %

االيرانيون         5 % 

اآلسيويون )الهنود والباكستانيون والبلوش والبنغالديشيون وغيرهم(          9 %
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موريتانيا

المغرب

الجزائر

مصر

السودان

سـوريا

موريتانيا
 املوّلدون )عرب وبربر(        40 %

األفارقة الزجن         20 % 

البربر )مبن فيهم الطوارق(         2.5 %

 البجا        6 %
الهوسا         4 % 
النوبيون         3 %
الفور         2 %
شعوب صحراوية أخرى          4 % 
القبائل النيلية وشبه النيلية         16 %
البانتو          2 %
الوثنيون )كلهم من غير العرب(          25 % 
املسيحيون         5 %

المغرب
 البربر        36 %

الطوارق )بربر من البدو الّرّحل. أقل من         1 % 

األوروبيون )االغلبية مسيحيون(         1 %

األفارقة )الزجن( أقل من        1 %

الجزائر
 املسيحيون العرب أقل من        1 %

البربر السنة )أهمهم الشاوية والقبائليون والشلوح(          26 % 

االباضيون )املزابيون، وهم من البربر( أقل من         1 %

الطوارق )بربر سنة من البدو الّرّحل( أقل        0.5 %

املسيحيون البربر )خصوصًا في جبال القبائل(أقل من         1 %

 النوبيون        2 %مصر

البجا )ومنهم البشارية( أقل من        0.5 %

البربر)السيويون(أقل من         0.5 %
أفارقة، وغجر          2 % 

األقباط         9 %

لبنان
 الدروز        6 %

العلويون أقل من        1 %

املسيحيون العرب         33 %
املسيحيون غير العرب          5 % 

األكراد         1 %
الترك أقل من         1 %

سـوريا
 العلويون        10 %

الدروز        4 %

االسماعيليون         7 %
املسيحيون العرب          2 % 

األكراد         4 %
الترك         1 %
الشركس         1 %

الصومال
 العرب        1 %

االفارقة )من قبائل البانتو(        2 %

اآلسيويون         1 %

المملكة العربية السعودية
 يشكل االسماعيليون )من املستعلية في جبال عسير 

املتاخمة لليمن(        3 %

السودان

65مايو 2015



  تقي محمد - جرمني خيرت - مروة اجلندي

 يحتل االقتصاد العربي مكانة مهمة في عامليًا  فُتمد الدول 
العربية العالم مبا يعادل ثلث النفط عامليًا، وحتتوي أراضيها 

على ما يقرب من ثلثي االحتياطي العاملي. وتتسم املنطقة 
العربية بالتباين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وهذا ما أفرز 

قدرًا هائاًل من التباين في توزيع الثروة  معدالت النمو والرفاهية 
االقتصادية واالجتماعية بها، وجعلها تعمل على التقدم 

االقتصادي بشكل كبير وسريع لتحلق بركب الدول الكبرى عامليًا 
، ولتزيد من مستوى الرفاهية للفرد العربي.

ووفقــــــاَ ألحدث تقاريــــــر  البنك الدولي فإّن الوطن العربي أصبح منقســــــماً 
إلى ثــــــالث مجموعات؛ و تضم املجموعة األولى دول مجلس التعاون اخلليجي 
الســــــت، وهم: قطر والســــــعودية واإلمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت، 
وذلك ليس ألنها جتتمع في إطار مؤسسي واحد ولكن النضمامها  لنادي الدول 
املرتفعة الدخل. أّما املجموعة الثانية فتضم الدول العربية النامية املتوســــــطة 
الدخل أو الفقيرة املستوردة للنفط، وهم: مصر واألردن ولبنان واملغرب وتونس 
وجيبوتي وفلســــــطني. و املجموعة الثالثة تضم الدول العربية النامية املصدرة 

للنفط، وهم: العراق واجلزائر وليبيا وسوريا واليمن.
و أوضح تقرير التنمية البشــــــرية لعام 2014م- في الدول العربية- الصادر 
مــــــن البنك الدولــــــى، أن الدول العربيــــــة تقع حتت املتوســــــط العاملى فى عدم 
املســــــاواة، وشمل التقرير 22 دولة فى شــــــمال أفريقيا وغرب آسيا ممتدة من 
احمليط األطلنطى إلى احمليط الهندى، ويبلغ عدد ســــــكانها 350 مليون نسمة 
في حني بلغ الناجت احمللي اإلجمالي للبالد العربية 1.5 تريليون دوالر تقريباً، 

وهذا يعني  أن متوسط الدخل السنوي للفرد يساوي 3500 دوالر. 
وأشــــــار التقرير إلى أّن 7.4% من الســــــكان في الدول العربية يعيشون على 
أقــــــل من 1.25 دوالر، وال يزال 2.2 مليار شــــــخص يعانــــــون من الفقر املتعدد 
األبعاد أو يشــــــارفون على الوقــــــوع فيه لكن هذا املتوســــــط متفاوت بني بلدان 
عربية غنية بإيراداتها وأخرى محدودة اإليرادات ومكتظة بالسكان. ففي مصر 
هناك 25 % من الســــــكان فقراء، ويعيش ثلثا ســــــكان جنــــــوب مصر )الصعيد( 
في فقر مزمن، في حني %19 من ســــــكان العراق فقراء، و 14.4% من ســــــكان 
األردن فقراء، وترتفع نسبة الفقراء بلبنان لتصل 28.6 %  حسب معايير األمم 
املتحدة. وترتكز ظاهر الفقر في املغرب لتُقدر بأكثر من أربعة ماليني مواطن 
ميثلون 15 % عدد الســــــكان، إاّل أّن األوضاع  أخذت بالتحسن خالل السنوات 
العشــــــر املاضية بعد االرتقاء بالبنية التحتية في املناطق الريفية وتوسيع نطاق 

التعليم.
هذا و قد تضررت »السودان« اقتصادياً جراء انفصال جنوبها عن شمالها؛ 
فتوقــــــف العمل بنظام مرور بترول اجلنوب عبر خط أنابيب الشــــــمال. وأصدر 
بنك الســــــودان املركزي تقريراً أوضح فيه أّن جملة ما فقدته السودان )جنوباً 
وشــــــماالً( من وقف تدفق النفط بلغ 20 مليار دوالراً منها 5 مليارات من جانب 

اخلرطوم و11 مليار من جانب جوبا والباقي خسائر لشركات التصدير.
فــــــي حني احتلــــــت »قطر« املرتبة األولى عاملياً مــــــن حيث دخل الفرد و هذا 
يعكــــــس مدى قوة اقتصادها املعتمد على النفــــــط و التنوع في مصادر الدخل. 

وكان قــــــد توقــــــع صندوق النقد الدولــــــي أن ينمو الناجت احمللــــــى في قطر عام 
2014م بنسبه 6% بفضل املشاريع االستثمارية التي تتعمد الدولة إقامتها.

 وجاءت »اإلمــــــارات العربّية املتحدة« في املركز الرابــــــع عاملياً كأغنى دولة 
في العالم من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي؛ الذي بلغ 49.88 
ألف دوالراً، متقدمة على »سويســــــرا« حســــــب تقديرات صندوق النقد الدولي 

لعام 2014م.
 و ســــــجل الناجت احمللي اإلجمالي -على أســــــاس تعادل القوة الشــــــرائية- 
أعلــــــى مســــــتوى له في تاريخ االقتصاد الســــــعودي خالل عــــــام 2014 م ليصل 
إلى 1651،7 ملياراً بقيمة الدوالر اجلارية في األســــــواق العاملية مرتفعاً بنسبة 
6.4% عمــــــا كان عليــــــه خالل عام   2013م، وتوقع صنــــــدوق النقد الدولي أن 
يســــــتمر معدل منوه عند نفس املستوى خالل العام اجلاري 2015م ليصل إلى 

1757.2 ملياراً بقيمة الدوالر اجلارية في األسواق العاملية.
ويعلّق على ذلك “ رشاد عبده”  -أستاذ االقتصاد باألكادميية العربية للعلوم 
املالية- قائاًل: “مُيكن إرجاع أســــــباب التفــــــاوت إلى اختالف التوازن بني الدول 
فيما يتعلق باملــــــوارد البيئية والتي من أبرزها الغاز والبترول؛ فدولة كقطر يبلغ 
تعداد ســــــكانها 2 مليون نسمة و لديها وفرة كبيرة من النفط جتعل من متوسط 

أستاذ اقتصاد: 
»الفقر ليس في الموارد فقط؛ بل في 

العقول واألفكار أيضًا«

»قطر األولى عالميًا من حيث
دخل الفرد و 25% من سكان مصر 

تحت خط الفقر«

البنك الدولي يقسم الوطن العربي إلى ثالث مجموعات 
ويرصد التفاوت االقتصادي:
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دخل الفرد بها يفوق متوسط دخل الفرد في دول أخرى كمصر واليمن مبعدالت 
كبيرة، هذا إلى جانب خطط الدولة لزيادة دخلها؛ فمصر- على ســــــبيل املثال- 
رغم غناها بالطاقات البشرية إاّل أّن املواطن بها حتول إلى طاقه مستهلكة بدالً 
من كونه طاقة منتجة، وهو ما تسبب في الكثير من األزمات كالبطالة، وعمالة 
األطفال، وانخفاض مســــــتويات التعليم ، والهجرة غير الشرعية.« وأشار  رشاد 
إلى أّن “الّسبيل للدول الفقيرة لرفع اقتصادياتها هو خلق فرص عمل للشباب، 
وبالتالي تستطيع رفع مستوى إنتاجها وزيادة صادراتها، وهو ما يجعلنا نقول أن 

الفقر ليس في املوارد فحسب ولكن في العقول واألفكار.”
املستقبل

»مصــــــر فــــــي املركز الثاني و العشــــــرين، واإلمارات في املركــــــز الـثالث لعام 
2028م.« هذا ما يتوقعه تقرير مركز البحوث االقتصادية والتجارية »ســــــيبر.« 
و يرصــــــد التقرير إمكانيــــــة ارتفاع ترتيب اململكة العربية الســــــعودية في مورد 
النفط من املرتبة التاســــــعة عشــــــر في عام 2013 م إلى الثامنة عشــــــر بحلول 
عامي 2018 م و 2023م، ولكنها – وفقاً للتقرير- ستعود مرة أخرى إلى املركز 
التاســــــع عشر بحلول عام 2028م. كما يتوقع التقرير تراجع أسعار الطاقة، مع 
احتفاظها مبوقعها ضمن أكبر القوي االقتصادية عاملياً. وحسب التقرير، فمن 

املتوقع لالقتصاد املصري أن يتعافى -شــــــريطة عودة االســــــتقرار السياسي- 
كما ستعمل العوامل الســــــكانية املواتية على تعزيز النمو ليصل للمرتبة الثانية 
والعشرين بحلول عام 2028م. و ارتفاع اقتصاد العراق إلى املرتبة 27 في عام 
2028 م يرجع إلى »زيادة إنتاج الطاقة، شــــــريطة حتقيق درجة من االســــــتقرار 

السياسي، واحلد من العنف حتى يستمر االستثمار.«
ــــــه فيمــــــا يتعلّق بالتنبؤات االقتصادية، يقول »رشــــــاد«: »ال ميكن وضع  إاّل أّن
قاعدة ثابتة نحكم من خاللها على أي دولة بأنها ستحرز ترتيباً عاملياً؛  فذلك 
يتوقف على قدرتها على االســــــتفادة من مواردها وطاقاتها البشــــــرية ألقصى 
حد.« ويشــــــير »رشاد« إلى »املغرب« وقيامها بفتح باب االستثمارات اخلارجية، 
والذي من خالله اســــــتطاعت زيادة إيراداتها من مشــــــروع إنتاج الطاقة -الذي 
شاركت فيه دول أملانيا وفرنسا وإيطاليا – بحيث حصلت على نصف اإليرادات، 
مما أتاح لها مخزون هائل من الطاقة يســــــتطيع رفع مستواها االقتصادي في 

األعوام املقبلة.
فاالقتصــــــاد يحيــــــي أمم ويجعلها قــــــوة ال ميكن الوقوف أمامهــــــا ، لذا فإذا 
تكاتفــــــت الدول العربية ووحــــــدت جهودها ومواردها وعملت علي اســــــتغاللها 

وترشيدها ، فبإمكانها تدعيم قوتها وإثبات مكانتها بالعالم.
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  بسنت آمال – نعمة الله التابعي

 يســــــافر البعض فيشــــــعر بالوحدة و »الُغربة« بعيداً عن وطنه و أهله، هذا 
طبيعــــــي. أّما غيــــــر الطبيعي أن تعيش غريب فى بلــــــدك، وأن يفرض أحدهم 
عليك حدوداً داخل موطنك؛ و ال تتخطاها سوى مبوافقات، واألصعب هو أن 
جتد نفســــــك منتمياً ألقلية على أرضك. إّنهم »عرب 48،« الذين يُطلق عليهم 
تســــــميات عّدة؛ »اجلالية العربية،« »العرب في إســــــرائيل،« »عرب إسرائيل،« 
»العرب الفلسطينيون في إسرائيل،« »األقلية الفلسطينية،« »األقلية العربية،« 

وغيرها من التسميات التي تبرزهم كمواطنني »في منتصف الّطريق.«
هنــــــاك ما يقــــــارب الـ 1.3 مليون عربي من مواطني إســــــرائيل؛ يشــــــكلون 
19.4% من تعداد السكان املقدر بحوالي 6.7 مليون. وبعض التقديرات ترّجح 
وصول تلك النسبة إلى 23% من مجموع السكان العام في إسرائيل بحلول عام 
2020م وإلى 31% في عام  2050م؛ حيث أن أربعة أخماس السكان العرب قد 

خرجوا من مدنهم وأصبح العرب أقلية في دولة يهودية.
وفى دراسة فلسطينية بعنوان »هوية حتت االحتالل« حول التحديات الثقافية 
واحلياتية لفلسطينيي الداخل احملتل للباحثني »شفيق محمود« و«عمار ياسر« 
تناولت الهوية الثقافية لألقلية الفلسطينية في إسرائيل، وذكرت الدراسة أّن 
»إسرائيل تعمل على تشويه الهوية الثقافية والدينية والتاريخية للفلسطينيني؛ 
وذلك من خالل اإلعالم املرئي واملســــــموع واملقروء في الدولة العبرية، وأيضاً 

من خالل احملاربة، واعتبارهم أقلية كاحلال في فرنسا املتعايشة مع أصحاب 
األرض األصليني، وهو ما تســــــعى من خالله إســــــرائيل للظهور بصورة الّدولة 
الدميقراطية التي حتترم األقلية الفلســــــطينية.« وأّما عن أحوال »عرب 48،« 
فوفقاً للّدراســــــة، تعد هذه الفئة هي »األقل نصيباً من خدمات الدولة واألبعد 
عــــــن التعيني فــــــي مواقع القيادة، مــــــع امتداد التمييز إلى توزيــــــع اخلير العام 
والثروة االجتماعية بني اليهــــــود والعرب، وعدم متتعهم بأي حقوق جماعية،« 
و حســــــب نتائج الدراســــــة، فإّن احلقوق األقلية القومية الوحيدة -التي يتمتع 
بها عرب فلســــــطني- هي »احلقوق الدينية،« إاّل أّن الّدراســــــة توّضح أّنه حّتى 
ذلك احلق املكفول منقوص بالنســــــبة للمســــــلمني منهم؛ »والسيما فيما يتعلق 
بحق الطائفة اإلســــــالمية في إدارة شؤون أوقافها أو حقها في تعيني قضاتها 

الشرعيني.«
ويعلّق »أحمد الّطيبى« -عضو الكنيست اإلسرائيلي و رئيس حزب احلركة 
العربية للتغيير- قائاًل: »نحن جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونرفض 
أن يتم النظر إلينا نظرة تخوين.«  ويستطرد »الطيبى« واصفاً الوضع: »نواجه 
التمييز ضدنا من قبل احلكومات اإلسرائيلّية املتعاقبة، ال يُسمح لنا باالندماج 
على املستوى السياسي أو االجتماعي، ونضالنا مستمر لنيل حقوقنا باملساواة.« 
أّما عن جهودهم جتاه القضّية الفلســــــطينّية، يؤّكد »الطيبى« سعيه الدائم من 
خالل نشاطه اجلماهيري و السياســــــي – باعتباره رئيساً حلزب سياسي- و 

البرملاني – كعضو بالكنيست- و اإلعالمي.

عرب 48...
غريب في وطنه

»الّطيبى« رئيس حزب الحركة العربية للتغيير وعضو الكنيست اإلسرائيلي:
 »نحن جزء من الشعب الفلسطيني 

ونرفض نظرة التخوين«
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  رباب حمدي- آية جمال

مع ظهور التكنولوجيا وبدء عصر االنفتاح على العالم 
اخلارجي، أصبح الشباب يعيش في مجتمع ينغلق فيه على نفسه؛ 

فهم ال يريدون سوى اجللوس أمام شاشات الكمبيوتر أو الضغط 
على أزرار الهواتف احملمولة والتجول عبر تطبيقاتها املختلفة؛ 

فاالبن أصبح يرى والديه صدفة حينما يقرر اخلروج من عزلته 
و مغادرة عامله. يرى الّشباب أّن اآلباء واألمهات مُيانعون كاّفة 
أفكارهم وآرائهم، وال يتقبلون التغيير أي يحدث من حولهم، 

والفجوة تزداد مبرور الوقت، فينعدم تدريجيًا احلوار بني 
الطرفني، وتزداد العالقة توترًا. ويتطّلب تخّطى ذلك، إجراء 

احلوار الهادئ البّناء والفّعال بني اآلباء واألبناء لدعم الّشعور 
بالّثقة إليجاد منطقة مشتركة لتضييق فجوة االختالفات 

الفكرّية.

الّشباب
يقول »عبد الكرمي سلطان«)24سنة( –صحفي من اليمن-: »صراع األجيال، 
من وجهة نظري، يتمثل في أّن جيلنا احلالي يعطي كل اهتماماته ألشياء يراها 
اجليل الســــــابق أشــــــياء تافهة أو ال تستحق االهتمام الذي يرونه في جيلنا مثل: 
املوضــــــة ومتابعة مباريات كرة القدم،. وهذا بســــــبب أّن اآلباء لديهم معتقدات 
وأفكار كالسيكية، عكس األبناء الذين يواكبون تطورات العصر. كما أّن اإلنترنت 
ومواقع التواصل االجتماعي ساهمت بشكل كبير في زيادة هذه الفجوة.« ويرى 
»ســــــلطان« أّن أســــــباب هذا الصراع هو أّن اآلباء عاشوا في ظل طقوس قدمية 
وعادات وتقاليد مازالوا متمسكني بها ومتحفظون باألفكار واملعتقدات القدمية 
ويفكرون من زاوية التحفظ، على عكس األبناء الذين يقولون على هذه العادات 
واألفكار »العادات البالية؛« حيث أّن األبناء متســــــرعون في التفكير وفي أغلب 
األوقات وال يفكرون باألشــــــياء الصحيحة كما أّنهم تأثــــــروا كثيراً باحلضارات 
الغربية والتطور التكنولوجي وغيره، ويحبون أن يعيشــــــوا حياتهم ببساطة دون 
جهد وعناء بعكس آبائهم.« وعبر »ســــــلطان« عن حل املشكلة بقوله: »هو العمل 
علــــــى رفع درجة الوعي لدى الشــــــباب فــــــي األمور التي يحتاجــــــون إلى فهمها، 
وكذلــــــك اآلباء، ودمج اآلباء مع األبناء كثيراً والتقارب بينهم وتقبل آراء بعضهم 
البعــــــض. كذلك، اقتــــــرح عمل برامج إذاعيــــــة وتليفزيونية للتوعيــــــة والتثقيف، 

وندوات حملاولة تقليل هذه الفجوة والوصول حلل مناسب.«
و ترى »نهى الدوسري« )21 سنة(- طالبة جامعية من السعودية - أّن هناك 
صــــــراع واختالف كبير بني اآلباء وأبناءهم، وذلك – حســــــب الدوســــــرى- »منذ 
فتــــــرة طويلة« وأوضحت ذلك قائلة: »ويرجع هذا إلى تشــــــديد اآلباء على بعض 
األمور التي تخص أبناءهم ومتسكهم برأيهم وعدم السماع ألبنائهم ومحاورتهم 
فــــــي أمور حياتهم اخلاصة، ورغبتهم في التحكم فيهم وفي آراءهم.« وشــــــددت 
»الدوســــــرى« علــــــى أّن التكنولوجيا بشــــــكل عــــــام و حتديداً اإلنترنــــــت و مواقع 
التواصــــــل االجتماعي، أصبحت تلعب  دوراً كبيراً جــــــداً في زيادة وتعميق هذه 
الفجوة بينهم؛ ألن األبناء – حســــــب تعبير الدوسرى- يحّبون التوحد مع عاملهم 
االفتراضي واآلباء يرفضون ذلك بشــــــدة. وأضافت »الدوسرى« أّنها ال ترى أي 

االختالفات الفكرية 
بين األجيال..

»الشباب« يرصدون 
األسباب و»المتخصصون« 

يطرحون الحلول
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حــــــل مقنع لهذه األزمة إاّل من خالل تقبل اآلبــــــاء للتغير الذي طرأ في املجتمع 
ومحاولة مواكبتهم لهذا العصر.«

ويقول »عزت الشــــــيخة« )24 سنة( -طالب مبعهد هندسة اتصاالت ومنظم 
اســــــتغاثة وسالمة بحرية من ســــــوريا- أّنه قد تتسع الفجوة بني اجليلني أو تقل 
ولكن من الصعب أن نطلق عليها تعبير »صراع.« ويوّضح »الّشيخة« رؤيته قائاًل: 
»الصراع عبارة عن طرفني كل طرف يسعى إلى فرض هيمنته على األخر، ولكن 
فــــــي هذه احلالة نقول إنهــــــا فجوة قد تتحول إلى صراع في بعض األحيان وفي 
بعض املجتمعات أو في بعض األسر. ومن املمكن أن نُرجع أسباب هذه الفجوة 
في عدم إدراك اآلباء الكامل للتكنولوجيا وإيجابيتها؛ فهم يرون سلبياتها أكثر؛ 

فاآلباء ال ميلكــــــون القدر الكافي مــــــن املعلومات عن ماهية 
اإلنترنــــــت؟ ما فوائده؟ أو حتى ما هو الضرر من اإلنترنت؟ 
وأضــــــاف »الشــــــيخة« أّنه ال يجــــــب إنــــــكار أّن الفجوة كانت 
موجودة من قبل التطور التكنولوجي وظهور مواقع التواصل 
االجتماعــــــي وغيرها، ولكنها ازدادت بشــــــكل كبير ومخيف 
جــــــدا بعدهاً؛ فاجللوس أمام أجهزة الكمبيوتر واســــــتخدام 
وســــــائل التواصل االجتماعي لســــــاعات طويلة أّدى لغياب 
األبناء وانعزالهم عن األســــــرة وهذا الغيــــــاب ألقى بظالله 
على عالقة االبن بأســــــرته ودراســــــته وعالقاته بشكل عام، 
ممــــــا يؤدي إلى زيادة اخلوف عنــــــد اآلباء، ومما يحول هذه 
الفجــــــوة إلى صراع حقيقي بني خوف األهل الشــــــديد على 
األبناء من ناحية ورفض األبناء البعد عن هذه التكنولوجيا 
أو تقليلها من حياتهم. وأختتم »الشــــــيخة« استعراض وجهة 
نظره باقتراح حل لتلك املشكلة، وهى ضرورة أن يقوم األهل 
مبواكبة هذا االنفتاح والتطور الهائل والســــــريع الذي أصبح 
فرضاً، وفتح مساحة أكبر للحوار والنقاش حتى في األمور 
احلساســــــة مع أبنائهم، مما يســــــهم بشــــــكل كبير – حسب 
الّشيخة- في تقليل أو تضييق هذه الفجوة وجعل األسرة هي 
البيئة األكثر أمناً بالنســــــبة لألبناء وتنمية مهاراتهم وجعلهم 
قادرين على اتخاذ قراراتهم وحتمل مســــــؤولياتهم، وإدراك 
األهــــــل أّن الزمن قد تغير والبد مــــــن مواكبتهم لذلك كـقول 
ــــــوا أبنائكم كما رّباكم  ســــــيدنا علي كرم اللــــــه وجهه: »ال تُرّب
آبائكم؛ فإّنهم ُخلُقوا لزماٍن غير زمانكم.« وتابع »الّشــــــيخة« 
قائاًل: »يقع جزء كبير أيضاً من املســــــؤولية في تضييق هذه 
الفجوة على عاتق األبناء من خالل إدراكهم أّنه من الصعب 
على األهل مواكبة هذا التطور الهائل والسريع بشكل كبير 
واإلبقــــــاء على االحترام في التعامل مع األهل واحملاولة في 

تنظيم الوقت للتفرغ واجللوس مع األسرة وبناء جسور الثقة والتواصل معهم.
وتعلــــــق »دانيا« )27 ســــــنة ( - طالبة بكلية اإلعالم من ســــــوريا- قائلة: »إّن 
الفجوة بني اآلباء واألبناء بســــــبب غياب احلوار البناء والفعال جعل االبن ال يثق 
بوالديه، وال يبوح بأســــــراره لوالديه، وإذا أراد معرفة نشــــــئ يلجأ لألصدقاء أو 
عن طريق اإلنترنت، وبالرغم من ضخامة املشكلة لم ينتبه اآلباء لهذه الظاهرة 
ويعتبرون أّنه ليس مطلوباً منهم غير توفير امللبس واملســــــكن والتعليم.« مضيفة 
أّن »اإلنترنــــــت أصبح نقمة وليس نعمة بســــــبب ســــــوء االســــــتعمال.« كما أّنه ال 
يوجــــــد »حل نهائي« للتخلّص من هذه الفجوة ولكن »باســــــتطاعتنا تضييقها عن 
طريق املشاركة واملناقشة بني اآلباء واألبناء.« ويتفق »أنس الشناوي« )22 سنة( 
– طالــــــب- مع أّن صــــــراع األجيال يتلخص في كون اآلباء متمســــــكني بعاداتهم 
وتقاليدهم القدمية التي تربوا عليها، ويتعاملون مع أبنائهم على ما تربوا عليه، 

وال يضعــــــون في االعتبار تغيير الزمان واملجتمــــــع، وأّن وجود اإلنترنت والتقدم 
التكنولوجي أحدث تغييراً كبيراً في مفاهيم الشــــــباب. و يضيف »الشناوى« أّن 
تلك االختالفات الفكرية أدت إلى بحث األبناء عن مصادر أخرى إليجاد نوع من 
التواصل واحلصول على إجابات لألسئلة التي تراودهم، ومن هنا يبدأ تهميش 
دور اآلباء في حياة األبناء. ويرى »أنس«، أّن حل هذه املشكلة يتوقف على تأهيل 
اآلباء على كيفية تربية أبنائهم والتواصل معهم ومواكبتهم للعصر الذي يعيشون 
فيه، كما يجب عليهــــــم محاولة تقبل آراء ووجهات نظر أبناءهم وتوجيههم دون 
تعنيفهم، واســــــتخدام لغة حوار ونقاش هادئ وهادف والسماح لألبناء بالتعبير 
عن أنفســــــهم دون كبتهم، كما يجب على األبناء أيضاً ُمراعاة الفارق في الســــــن 

واملسافة العمرية واختالف الثقافات واألزمنة.
وترى عبير عصام )27 ســــــنة( -مهندسة من مصر- أّنه 
»ليس صراعاً بقدر ما هو اختالف في منط احلياة واألزمنة 
ومعتقــــــدات مختلفــــــة وأســــــلوب معاجلة حياتيــــــة مختلف.« 
ُمضيفة أّنه »بالطبع كل جيل يتمســــــك مبــــــا كان مييز جيله 
ويرفض أي تعديل عليه.« وتوضح »عصام« أســــــباب الفجوة 
قائلة: »أسباب الفجوة في انشــــــغال اآلباء عن أبنائهم بحثاً 
عن لقمــــــة العيش؛ فأصبحــــــت مثل الدوامة التي ســــــحبت 
األهالــــــي فأصبح أوالدهم يكبرون بعيــــــداً عن رعايتهم، مّما 
أّدى اتســــــاع الفجوة بينهم في التفكير وفي أســــــلوب احلياة. 
باإلضافة إلى تأثير اإلنترنت، وحقيقة أّن الّزمن أســــــرع من 

ذي قبل.«
ويشــــــير الّشــــــاب الّســــــعودى »خالد املطيري« )26 سنة( 
أّن كل جيــــــل لــــــه ثقافته اخلاّصــــــة وعاداتــــــه وتقاليده التي 
ترّبى عليهــــــا وتبّناها، لذلك –وفقاً لرؤيــــــة املطيرى- يتولد 
االختــــــالف الفكري بني اآلباء واألبناء بســــــبب »االختالفات 
الثقافية والفكريــــــة واالختالفات في طريقة التربية أيضاً.« 
ويعد »الفرق الكبير في الســــــن بني اآلباء واألبناء هو العامل 
األساســــــي في حدوث هذه الفجوة.« وأشــــــار »املطيرى« إلى 
أّن الثقافة منســــــوبة للعمر وهــــــذا ألّن اجليل القدمي لم يكن 
لديــــــه تكنولوجيا أو انفتاح على العالــــــم اخلارجي كما نحيا 
اآلن؛ فالتكنولوجيا أصبحت تلعب دوراً كبيراً في تغيير آراء 
وأســــــلوب التفكير والعيش وامللبس وكل شــــــيء مّما أدى إلى 

زيادة الفجوة الفكرية بني اآلباء واألبناء.«
تقول »خولة احلديد« -من سوريا-: »أعتقد أّن مصطلح 
صراع األجيال ال يعبر بشكل حقيقي عن واقع احلال القائم 
بني جيل و آخر، كما أّنه ال ميكن توصيف األمر كونه مجرد 
صراع؛ فمن مهمة اجليل السابق نقل ثقافة و إرث املجتمع إلى اجليل الالحق، 
و مــــــن حق اجليــــــل الالحق أن يتمرد على عــــــادات و تقاليد ونظم تفكير اجليل 
السابق ويعيش عصره و قيمه. هاتان املنظومتان من التفكير أحياناً تتصادمان 
معاً، لكنهما ليســــــا في حالة مســــــتمرة من الصراع، و أعتقــــــد أّنه من الطبيعي 
أن يحــــــدث مثل ذلــــــك الصدام في مفاصل معينة لكن ال ميكن تســــــميته أبدا بـ 
»الصراع،« بل ميكن احلديث عن فجوة في التفكير والسلوك وهو يتسع ويضيق 
من أســــــرة ألخرى ومن بيئة ألخرى.« و تشــــــير »احلديد« إلى أّن األسباب التي 
تؤدى إلى اتساع الفجوة متعددة أولها الفارق العمري؛ فأحياناً يكون الفارق بني 
األب وابنــــــه يزيد عــــــن 25 عاماً.  وبكل ملرحلة عمرّية عمر طبيعتها الســــــلوكّية 
والنفسّية. وهذا يعني علمياً جيل كامل، و ثانياً: اختالف مفاهيم كل عصر عما 
قبله، واالنقالب املسارع لكثير من املفاهيم والقيم املجتمعية التي باتت تتحرك 

 دكتور إبراهيم حسنني

 دكتورة هالة منصور انس الشناوي

 عبد الكرمي سلطان
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علــــــى أرض رملية ولم يبــــــَق من املمكن احلديث إال عــــــن ثوابت أخالقية عامة، 
بينما الكثير من العادات والتقاليد انقرضت بالنســــــبة ألجيال جديدة وما زالت 
حتكم ســــــلوك أجيال سابقة، ثالثاً: تطور وســــــائل االتصال احلديثة التي تتقنها 
األجيال اجلديدة و لم يتعامل معها إاّل في احلدود الدنيا األجيال الســــــابقة، و 
هذا جعل اجليل اجلديد في قلب العالم احلديث بينما ترك األجيال الســــــابقة 
في عزلة عنه، ومُيكن أن نضيف أيضاً األبوية التي ميارسها اجليل السابق على 
اجليــــــل الالحق و محاولته فرض رؤيته و قيمه و أخالقه على جيل ينتمي لزمن 
آخــــــر و قيم أخرى.« وتابعت »احلديد« حديثها قائلة: »و تتجلّى هذه الفجوة في 
عدة مظاهر منها : متســــــك اجليل السابق بقيم و عادات و تقاليد يتمرد عليها 
اجليل اجلديد و ال تعنيه و ال يريدها أن حتكم ســــــلوكه، انحياز اجليل اجلديد 
إلى وســــــائل التقنية احلديثة و الفنون عموماً، متســــــك اجليل الســــــابق بالدين 

ومفاهيمه اجلامدة بينما اجليل اجلديد 
لديه نظرته و رؤيته اخلاصة و مفهومه 
اخلاص للدين و ممارســــــاته و طقوسه، 
ويظهر كل هذا في حاالت مترد يبديها 
اجليل اجلديد بطريقة مالبسه و أسلوب 
حياته مبظهره العام أو باملوسيقى التي 
يســــــمعها واألغانــــــي ومختلف مجاالت 
اهتمامه، وبأمناط سلوكية متعددة في 
وأمناطها،  االجتماعية  العالقات  شكل 
وباختيار حقول دراسية ال تعجب األهل 
كالفنون البصرية و املعلوماتية.« وقالت 
»احلديد«: »الشك أّن وسائل االتصال 
احلديثــــــة عمومــــــاً ومنهــــــا اإلنترنت، و 
الفنون البصرية أيضاً قد ساهمت في 
اتساع هذه الفجوة؛ فاألجيال اجلديدة 
أصبح لهــــــا قدوتها اخلاصــــــة و مثالها 
اخلــــــاص و رؤيتها و مفاهيمها املختلفة 
ألمناط احلياة و السلوك، بينما األجيال 
الســــــابقة تريد من اجليــــــل اجلديد أن 
يتخذ من رموزه احمللية و الدينية مثاالً 
و قــــــدوة، و أن يُعنــــــى بقضايــــــا يرونها 
أكثــــــر أهمية مــــــن اهتمامهــــــم بقضايا 
عاملية،  وبالتأكيد عــــــدم مواكبة اآلباء 
ملفاهيم العصــــــر و قيمــــــه - و بالتالي 
أدواته و وســــــائله- أحد أهم أســــــباب 
هذه الفجوة، ولــــــو كان اآلباء واألمهات 

منخرطني بشــــــكل فعلي بهذا كله لقاموا بإبداء تعاطف ألبنائهم، والســــــتطاعوا 
إيجاد لغة مشــــــتركة و أكثر واقعية، و الستطاعوا مشاركتهم الكثير مما يؤمنون 
بــــــه من قيم ورؤى.« و اختتمت »احلديد،« بأّنه يتوّجب على مؤسســــــات املجتمع 
احمللي اإلعالمية و التربوية و الثقافية أن تسهم بشكل فّعال في تضييق الفجوة 
القائمة بني األجيال، من خالل حمالت التوعية و التثقيف املجتمعية، و الفنون 
الدرامية، و وســــــائل اإلعالم، و من خالل تعديل املناهج الدراسية بحيث جتمع 
بني األصالة و احلداثة، و هذا الوعي الذي ينبغي إيجاده في املجتمع مسؤولية 
كل املؤسسات املجتمعية ، و يجب أن يتوجه لكل فئات املجتمع ، بحيث يجب أن 
تتشــــــبع األجيال اجلديدة بالقيم املجتمعية األصيلة املعبرة عن الهوية الوطنية و 
روح مجتمعهم ، وفــــــي الوقت ذاته على اآلباء تفّهم أن أبناءهم أبناء عصر آخر 

و زمن آخر و عليهم اســــــتيعابهم و اســــــتيعاب ما هم عليه و تفهمهم من خالل 
اإلطالع على ما يطلعون عليه ، كما أنه على اآلباء التخفيف من العقلية األبوية 
املتسلطة مقابل إبداء األبناء لقيم الرحمة و املودة و االحترام لهم، و هذا ال يتم 
إال بانقالب جذري في طريقة طرح مؤسســــــات املجتمــــــع اإلعالمية و التربوية 
واالجتماعية ملفاهيمها املختلفة، وفي تكريس مفاهيم حقوق الطفل و الناشــــــئ 

وحقوق اإلنسان عموماً واحترام خياراته في احلياة بكل مفرداتها. 
اخلبراء

ويوّضح لنا »ملهم احلراكي« - أخصائي الّطب النفسي العام والعالج النفسي 
لألطفال واملراهقني في ســــــوريا- أّن مشــــــكلة صراع األجيال »ليست حتمية؛« 
وإمّنا تنتج عن »سوء فهم الوالدين للتربية وأسسها« موضحاً أّن صراع األجيال 
ينشــــــأ حني يبتعد الوالدان عن أبنائهم لظروف املعيشــــــة ومتطلبات احلياة، ثّم 
فجأة يقــــــرران التقرب من أبنائهم، بعد أن تركوهــــــم للقائمني على رعايتهم أو 
حلل مشــــــكالتهم بأنفســــــهم. وشــــــّدد »احلراكى« على ضرورة تخصيص أوقات 
يومية مــــــن قبل الوالدين للجلــــــوس واللعب مع أبنائهم. كما يشــــــير »احلراكي« 
إلــــــى أهمية تقنني اســــــتعمال أدوات التقنية احلديثــــــة وتخصيص أوقات معينة 
لها، واالســــــتعاضة عنها بالتواصل املباشر واحلركي مع األبناء، كما حّث اآلباء 
التواصــــــل مع أبنائهم انطالقاً من مســــــتوياتهم وبطريقتهم وأســــــلوب تفكيرهم 
واهتماماتهم. كما دعي »احلراكى« إلى إطالق الطفل بداخل كل شــــــخص حتى 
ولــــــو كان كبيًرا؛ إذ أّن كّل شــــــخص يحب االســــــتمتاع مبباهج احلياة واالنطالق 
والعفوية في بعض حلظاتها، فال بد أن تنطلق هذه الدوافع مع األبناء وميارس 
معهم كل أشــــــكال اللهو واللعب، وأن يتخلص شــــــيًئا ما عن الرسميات والتعامل 
الفوقــــــي.« ويؤكــــــد »احلراكي« أّنه يتوّجب على املــــــرأة العاملة أن جتعل ألبنائها 
أولوية على عملها، وأاّل تترك أمر تدبير أمورهم إلى اخلادمات، مشيراً إلى أّن 
مفهــــــوم األبناء وتربيتهم في القرآن ال يعضد مــــــن مقولة »صراع األجيال،« ألّن 
الله يقول: »املال والبنون زينة احلياة الدنيا.« فالعالقة مع 
األبناء جتلب الفــــــرح وال جتلب الصراع. و لتجّنب صراع 
األجيال –حسب تعبير احلراكى- »فالبد من التواصل مع 
األوالد منــــــذ صغرهم ، بل وحتى قبــــــل أن يتكلموا؛ إذ أّن 
األحضان والقبالت العاطفية املستمرة لها دور في إشعار 

األبناء بقرب والديهم منهم.«
ويقــــــول »إبراهيــــــم مجدي حســــــنني« -أســــــتاذ الطب 
النفســــــي بجامعة عني شمس- أّن ظهور مصطلح »صراع 
األجيال« ارتبط بظهــــــور التكنولوجيا في أواخر منتصف 
القرن العشــــــرين، وذلك بســــــبب ظهور أدوات تكنولوجية 
جديــــــدة لم يعكــــــن يعرفها الناس من قبــــــل – آنذاك- كـ: 
التليفزيون والكمبيوتر والســــــيارات احلديثة والكاسيت و 
الرميوت كنترول، مّما أّدى إلى اندهاش األجيال القدمية 
من اإلباء واســــــتنكارهم لها عكس ما قام به الشــــــباب من 
حيث تقبلهم للتغير ورغبتهم الدائمة للتطوير.« ويتابع »حســــــنني« قائاًل: »ظهور 
اإلعالم و بدء العوملة أّدى إلى تزكية الصراع وتعميق الفجوة؛ وهذا بسبب ظهور 
أشــــــياء جديدة لم تكن موجودة من قبل.« ويضيف »حسنني« أّن اإلنسان عندما 
يتقــــــّدم بالعمر تقــــــل مرونته في التفكير ويزداد تعصبــــــه ألفكاره وتصميمه على 
رأيه، ويزداد العند، وبالتالي يحدث الصدام مع الشباب بسبب أّن الّشباب يريد 
التغيير والتجديد ويتمّيز باالندفاع اســــــتعجال األشــــــياء، و يجد اآلباء يحاولون 
إبطائه وتوقيفه عّما يريد تغييره.  ويرى »حسنني« أّن حل هذه املشكلة لن يتحقق 
بــــــدون وجود وســــــطية ومرونة فــــــي التفكير من جانب اآلبــــــاء واألبناء، كما البد 
–حسب حسنني- من مراجعة الشــــــباب ألفكارهم اجلديدة والتريث والعقالنية 
في املطالبة بالتغيير؛ ألن الوسطية –سب تعبير حسنني- تؤدي إلى نتائج جيدة، 

أّما العنف فال ينتج عنه أي شيء غير العنف واملشاكل وزيادة الصراع.
أشــــــارت »هالة منصور« -أستاذ علم االجتماع بجامعة بنها- ال يوجد صراع 
بــــــني األجيــــــال ألّن »كلمة صراع مصطلح صعب جداً،« مشــــــيرة إلى أّن الصراع 
تخســــــر فيه كافة األطراف. وّفلت »منصور« اســــــتخدام لفظ »االختالف مُيكن 
حتويلــــــه لتفاعل إيجابي بني األجيال املختلفة التــــــي تكمل بعضها البعض، بدالً 
من استنســــــاخ األجيال.« وأضافت »منصور« أّنه »إذا اســــــتوعبنا االختالف بني 
األجيال وقدرنها، بذلك ســــــنكمل بعض وكل األجيال ستستفيد من بعضها، كما 
أّن األجيــــــال اجلديدة تفكر بطريقة مختلفة؛  فحالــــــة االختالف حالة صحية، 
و البــــــد من وجود اختالف بني األجيــــــال؛ فالظروف تتغير وطبيعة احلياة تتغير 
فالبد من مســــــايرة هذا التغيير ونحاول مســــــايرته.« وتنصــــــح »منصور« اآلباء 
ــــــم اســــــتخدام التكنولوجيا إلتاحة اهتمام مشــــــترك يدعــــــم التفاهم و يقلل  بتعلّ

اخلالفات.

 دكتور ملهم احلراكي

 دكتورة خولة احلديد

 عبير عصام

 عزت الشيخة
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تقرير المفوضية
 العليا لالجئين

تدفقات النازحني على لبنان : بني 2012 و 2013 و 2014: إن تدفقات 
النازحني مستمرة، ففي نيسان عام 2012، كان هناك 18،000 الجئ سوري 

في لبنان، وفي نيسان 2013، كان هناك 356،000، وفي نيسان عام 2014، 
بلغ العدد أكثر من مليون، واآلن في نهاية 2014، ارتفع العدد إلى نحو 
1،5 مليون. وفي كل يوم، تسجل املفوضية في لبنان نحو 2،500 الجئ 

جديد: أي أكثر من شخص واحد كل دقيقة، وهي معطيات واضحة من 
خالل اخلرائط التي نشرتها املفوضية العليا، والتي تبنّي ضخامة تدفقات 

النازحني، وإنتشارهم السريع في كامل األراضي اللبنانية

تقدر أعداد الالجئني السوريني في مصر بنحو 400 ألف، سجلت 
مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني في القاهرة 134 ألفا منهم طبقا 

ألرقام مارس  2014، ويتمركز 90%  منهم بالقاهرة الكبرى واإلسكندرية 
ودمياط.

الالجئين السوريين الذين امتطوا قوارب 
الموت من عام 2012 وحتى شهر يونيو 2014

 فقد بلغ عدد املهاجرين ضمن قوارب املوت إلى إيطاليا 582 شخصًا، 
بينهم 69 امرأة، و120 طفاًل، منهم 56 طفاًل كان مع أحد والديه أو وصّي 

قانوني أو شرعي، و64 طفاًل غير مرافق ألحد أبويه.
حيث بلغ عدد األشخاص القادمني من سورية، والذين ركبوا القوارب من الشهر 

األول لعام 2014 وحتى الشهر اخلامس من عام 2014: 6620 شخصًا تقريبًا

 أسباب إزدياد الطلب على اللجوء في ألمانيا 
والسويد تحديدا من قبل الالجئين السوريين:

أملانيا: وجود عائالت وأقرباء، قاموا بشرح ميزات اللجوء ألقربائهم 
من الوافدين اجلدد  ورغبة من هذه العائالت بلم شمل عائالتهم ضمن 

الدولة األوربية الواحدة ، تسهيالت لالجئني السوريني في الرعاية واحلقوق 
واحلماية اإلنسانية.

السويد: حتتل املرتبة األولى ضمن دول اللجوء بسبب سياسة التسهيالت 
واملميزات املغرية التي تتبناها جتاه الالجئني من خالل سياسات التمكني 

واالندماج ضمن املجتمع السويدي. 

الالجئون 
السوريون

  أية جمال ، هشام أحمد

مايو 2015 72

هــتــافات



قائمة بكل بلدان العالم التي يستطيع حامل جواز السفر السوري دخولها دون تأشيرة 
دخول)فيزا( بشكل مسبق بعد التحديث بحذف دول اجلزائر ولبنان ومصر واألردن وليبيا 

و جزر القمر.

القارة االفريقية :

بروندي:  يأخذ تأشيرة لدى الوصول )مجاناً (
الرأس االخضر: يأخذ تأشيرة لدى الوصول )مجاناً (

جيبوتي: يأخذ تأشيرة ملدة شهر واحد لدى الوصول )لقاء 30 دوالر(
مدغشقر: يأخذ تأشيرة دخول ملدة 90 يوم لدى الوصول )لقاء 60 دوالر(

موزنبيق: يأخذ تأشيرة ملدة 30 يوم )لقاء مبلغ 25 دوالر امريكي(
جزر سيشل: شهر واحد )مجاناً (

تنزانيا: يأخذ تأشيرة دخول لدى الوصول )لقاء مبلغ 50 دوالر امريكي (
توجو: يأخذ تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة سبعة ايام )ميكن جتديدها لقاء 50 دوالر(

اوغندا: يأخذ تأشيرة دخول ملدة 3 اشهر )لقاء مبلغ 50 دوالر امريكي (
زامبيا: يأخذ تأشيرة دخول لدي وصوله )لقاء مبلغ 50 دوالر امريكي (

األميركتين:

دومينيكا: مدة 21 يوم )مجاناً (
االكوادور: مدة 90 يوم)مجاناً (

جزر هايتي : مدة 3 اشهر )مجاناً (
مونتسيرات:  يستطيع احلصول على تأشيرة الكترونية عن طريق االنترنت صاحلة ملدة سنة.)مجاناً(

سانت كيتس ونيفيس: يستطيع احلصول على تأشيرة الكترونية عن طريق االنترنت.)مجاناً(
جزر تركس وكغايكوس: ملدة 30 يوم. )مجاناً( 

قارة آسيا :

بنغالدش: تأشيرة ملدة 90 يوم لدى الوصول )لقاء مبلغ 50 دوالر امريكي(
كمبوديا : تأشيرة دخول ملدة ثالثني يوم لدى الوصول )لقاء مبلغ 20 دوالر امريكي (

إيران : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 90 يوم. )مجاناً (
الوس : تأشيرة ملدة ثالثني يوم لدى الوصول )لقاء مبلغ 30 دوالر امريكي (

ماكاو : تأشيرة دخول ملدة 30 يوم لدى الوصول.)مجاناً (
ماليزيا : تأشيرة دخول لدى الوصول وملدة 90 يوماً.)مجاناً (

جزر املالديف : ملدة تسعني يوماً.)مجاناً (
نيبال : تأشــــــيرة دخول لدى الوصول )ملدة 15 يوم لقاء مبلغ25 دوالر امريكي ،ملدة 30 يوم 

لقاء مبلغ 50 دوالر امريكي ،ملدة تسعني يوم لقاء مبلغ 100 دوالر امريكي (.
تيمور الشرقية : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 30 يوم ) لقاء مبلغ 30 دوالر امريكي(

اليمن : تأشيرة دخول لدى الوصول.)مجاناً(

اوربا :

تركيا : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 90 يوم )مجاناً(

اوقيانوسيا :

جزر كوك : ملدة 31 يوم )مجاناً (
واليات ميكرونيزيا املوحدة : ملدة 30 يوم )مجاناً (

نيوي : ملدة 30 يوم )مجاناً (
باالو : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 30 يوم )مجاناً (

ساموا : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 60 يوم )مجاناً (
توفالو : تأشيرة دخول لدى الوصول ملدة 1 شهر)مجاناً (

قائمة البلدان التي يدخلها 
السوري بدون تأشيرة:

مالحظة: عند انتهاء 
مدة التأشيرة في الدول 

املذكورة يجب مراجعة 
اجلهات املختصة في الدولة 

للحصول على االقامة 
القانونية او الترحيل خارج 

الدولة.

أكثر الدول إستقباال لالجئين 
السوريين 

لبنان

مليون الجئ
1,17

تركيا

مليون الجئ
1,55

األردن

الجئ
624,325

مصر

الجئ
136,661

العراق

الجئ
242,468

تاريخ النشر من املصدر:  01/ 09/ 2014
املصدر: مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية

تقرير إحصائي صادر عن مركز دراسات اجلمهورية الدميقراطية 
عن الالجئني السوريني في الدول الصناعية ال� 44 خالل الفترة 
بني عام 2011 وشهر يوليو/ متوز 2014، أي حتى النصف األول 

من العام 2014.

إجمالي عدد الالجئين
3,9 مليون الجئ

لوحظ أن عدد الالجئين السوريين ضمن االتحاد 
األوربي يبلغ نحو 855.43 شخصًا خالل النصف األول 

من عام 2014 )يناير-يوليو( 

األعداد اإلجمالية لالجئين السوريين ضمن القارة 
األوربية والواليات المتحدة األمريكية وكندا 

وأستراليا ونيوزيالندا وكوريا الجنوبية واليابان من 
عام 2011 وحتى شهر يوليو 2014:

النصف األول 2014:  261.51

860.57 :2013
731.32  :2012

467.10 :2011
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الشباب العربي ومناظرة
»حرية التعبير بال قيود: مع أم ضد؟« 

خالل 99 ثانية

  بسنت آمال-جرمني خيرت

أتاحــــــت منظمــــــة "مناظــــــرة" الفرصة للشــــــباب 
للمشــــــاركة بتعريف "حرية التعبير بــــــال قيود: مع أم 
ضد؟" مــــــن خالل إرســــــال مقطع فيديــــــو لهم مدته 
99 ثانيــــــة. والقت احلملة إقباالً مــــــن عدد كبير من 
املشــــــاركني من مختلف أحاء الوطن العربي، وقامت 
إدارة الصفحــــــة الرســــــمية ملنظمة "مناظرة" بنشــــــر 
املقاطع املصورة ملتابعة الصفحة ملناقشة احملتوى في 
محاولة لتشجيع احلوار و املناقشة بني شباب الوطن 
العربي في القضايا املشــــــتركة بني الــــــدول العربية. 

ونستعرض معكم بعض اآلراء:
 يقــــــول "إياد مهدي عبد الرحمــــــن" مؤيداً حلرية 
التعبيــــــر، "إّن حريتــــــي هــــــي كنزي،" مســــــتعيناً بقول 
الشاعر أحمد مطر: "قلت لزوجته أسكتي وقال البنه 
أنكتم، صوتكما يجعلني مشــــــوش التفكير. ال تنبســــــا 
بكلمــــــة.. أريــــــد أن أكتب عن حريــــــة التعبير." و يرى 
"عبد الرحمن" أّن الّسجن ليس اجلدران؛ إمّنا الّسجن 

احلقيقي هو وجود قيود على حرية التعبير."
أّما "كمال كرزهن" من اجلزائر، بدأ مشاركته بأحد 
أبيات الشعر التي اشتهرت مع ثورات الربيع العربي، 
للّشاعر أبى القاســــــم الّشابى: "إذا الّشعب يوماً أراد 
احلياة..فالبُْد أن يستجيب القدر." ويقول "كرزهن": 

"ال معنــــــى للحياة بدون حرية، وال معنى للحرية بدون 
ضمان احلق في التعبير." إاّل أّن "كرزهن" أشــــــار إلى 
أّن الواقع العربي ال يخلو من احلدود املصطنعة التي 
وضعتهــــــا من قبل األنظمة في ســــــعيها لقمع األفراد 

وإخضاعهم لها."
وتــــــرى "غــــــادة طهميش" من تونــــــس أن احلق فى 
حرية التعبير راســــــخ منــــــذ القــــــدم، وأّن القيد يلغى 
احلريــــــة فى التعبير والتي هي حق  ثابت عبر الزمان 
واملــــــكان، وتقول "طهميــــــش": إذا مّت وضع قيود على 
حرية التعبير لن يحل ذلك املشــــــكلة؛ بل ســــــيزيد من 

خطاب العنف والكراهية."
وتعبر "عزة جمــــــال "من اليمن عــــــن رأيها قائلة: 
"إّمــــــا أن تكون حراً أو ال.. وال يوجد اســــــتثناءات إاّل 
إذا كان حصولــــــك على حريتك يتولد عنها اإلســــــاءة 
للغيــــــر." وأضافت "جمــــــال" أّن "كل دولة عربية تكبح 
حريــــــة التعبير بحجة حماية نظامهــــــا األمني، لكّنها 

بذلك تتسبب في أضرار كثيرة."
و كان هناك بعض اآلراء املعارضة لفكرة "احلرية 
بــــــال قيود،" فيرى"يحيى االسمســــــرع" أّن "النظام هو 
الــــــذي يحكم الكون وبدونه ســــــنصل إلــــــى الفوضى، 
والقــــــراَن الكرمي ضمن حرية التعبيــــــر وفقاً لقواعد 
والتزامــــــات معينة واإلخالل بهــــــا يؤثر على املنظومة 

الشخصية واملجتمعية معاً."

واتفقــــــت معه "أمــــــل محمد الصغيــــــر" من اليمن 
بقولهــــــا: "يجب أن تكون هنــــــاك ضوابط وقيود على 
احلرية وإاّل سنتحول إلى مجتمع الغابة؛ حيث يسود 

قانون البقاء لألقوى ويأكل القوى الضعيف."
و أيــــــدت ذلــــــك "والء الكحــــــالوى،" والتي بدورها 
قالــــــت: "بــــــدون قيود علــــــى احلرية سيســــــود الظلم 
وُســــــتنتهك الكرامة ألن اجلميع ســــــيفرض رأيه دون 
أية اعتبارات." وأشارت "الكحالوى" إلى ما أدت إليه 
الرســــــوم املسيئة التي نشرتها صحيفة "شارلى إبدو" 
الفرنســــــّية في إطار مبــــــدأ "احلرية بال حدود." وقد 
أشــــــار عدد من املشــــــتركني إلى احلادثة ذاتها لتبرير 

اعتراضهم على مبدأ "حرية بال قيود."
وتســــــاءل املشــــــترك األردني "محمــــــد اخلاليله: 
"أمتنح احلرية حدوداً؟" وشــــــرح رؤيتــــــه قائاًل: "لكي 
يتم تفعيل احلرية البد من وجود قوانني تضمن عدم 
ظهور أى ســــــلوكيات خاطئة في املجتمع." وتتفق معه 
"منــــــى صالح" من اليمن مبررة رأيهــــــا بأّنه "ال يوجد 
حرية مطلقة، وال يوجد قيد مطلق." وتؤيدها "إميان 
اليدومى " من السعودية، التي تقول أّن  حرية التعبير 
يجــــــب أن تكــــــون مقننه مبــــــا يضمن عــــــدم االنتهاك 
والتطاول على اآلخر، خصوصــــــاً فيما يتعلق بالدين 
واحلريات الشــــــخصية." وترى اليدومى" أّن احلرية 

املطلقة غالباً ما "تخلق نزاعات طائفّية."

المؤيدون: »تقييد حرية التعبير يخلق خطاب الكراهية وليس العكس«
المعارضون: »ال يوجد حرية مطلقة وال يوجد تقييد مطلق«
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حملة تستهدف العودة للقيم 
االجتماعية األصيلة بالمغرب

»دقيقة تغيير« 

  هند عبد املنجي

بدأ الّشــــــاب املغربــــــي »محّمد بنبــــــا« و مجموعة مــــــن رفاقه عام 
2014م حملــــــة عبــــــر مواقــــــع الّتواصل االجتماعي و موقــــــع »يو تيوب 
You Tube« –عبر إطالق قناتهم الرسمّية- بعنوان« دقيقة تغيير،« 
عبر نشــــــر عدد من اللّقطات التمثيلّيــــــة قصيرة املدة، إلعادة االعتبار 
لعــــــدد من القيــــــم االجتماعّية التي – حســــــب القائمني على احلملة- 
»كادت أن تختفــــــي من املجتمع املغربي.« وتنوعت القيم املُشــــــار إليها 
مــــــا بني قيم أخالقّية و تربوّية و اجتماعّية وثقافّية وغيرها، و أبرزها 
قيــــــم: »الّرجولــــــة،« و »اإلحســــــان،« و »فعل اخلير،« و »املشــــــاركة في 
االنتخابــــــات،« و »التعليم و محو األمّية،« و »القراءة.« كما اســــــتهدفت 
احلملة إيجاد حلول لبعض مشــــــكالت املجتمــــــع املغربي؛ االجتماعية  
والتربوية واألخالقية والدينية.  وقد أحدثت احلملة تغييراً كبير األثر 
بني الّشباب املغربي املستخدم لإلنترنت، إاّل أّن احلملة لم تقتصر في 
الّدعوة ألهدافها على شــــــبكة اإلنترنــــــت؛ و خرج املتطوعون بامللة إلى 
الشــــــوارع لنقل صورة العمل التطوعي للمجتمع املغربي بحيث تنتشر 
الفكرة بني املواطنني في األحياء 
املختلفــــــة. ومّت اختيــــــار احلملة 
ضمن أفضل مبادرات إعالمّية 
عربّية هادفة للعمل االجتماعية 
التطوعي فــــــى أكثر من محفل، 
أعضاء  مشاركة  إلى  باإلضافة 
احلملــــــة ببرنامج »ســــــفير الب 
Safir Lab« الفرنســــــى – وهو 
ضمن أكثر البرامج متابعة بني 
الشــــــباب باملغرب- مما زاد من 

شهرتها.
وقــــــال »محمد بنبــــــا« في 
»جاءتنا  »امليــــــدان«:  لـ  حديثه 
عــــــام  أواخــــــر  فــــــي  الفكــــــرة 
الحظنــــــا  عندمــــــا  2013م، 
أّن الويــــــب املغربي أصبح مليئاً بفيديوهات الفكاهة والســــــخرية. 
ففكرنا في البدء بالعمل على برنامج شــــــبابي ذي طابع إصالحي 
تنمــــــوي.« وأضــــــاف »بنبا،« أّن احلملة لن تظل حبيســــــة شــــــبكات 
التواصل االجتماعي و اإلنترنت؛ بــــــل قرر وزمالئه باحلملة البدء 
فــــــي البحث عن موضوعات ملبادرات ذات طابع شــــــبابي لتنفيذها 
علي أرض الواقع بالنزول إلى الشــــــارع و تنظيم فعاليات شــــــبابية 
مختلفة لإلعالم عن أهدافها، مؤكداً أّنها ستظل ذات طابع تطوى 
خيري. وأشــــــار »بنبا« إلى أّن أول مبادرة يســــــعى إلى إطالقها في 
الفترة القادمة تســــــتهدف توجيه طاّلب املــــــدارس و املعاهد العليا 
املقبلني على االلتحاق بالتعليم اجلامعي؛ وذلك – وفق تعبير بنبا- 
يعد من أكبر املشــــــكالت التي يعانى منها الشباب باملغرب؛ فهم ال 
يســــــتطيعون حتديد ميولهم و الكليات األكثر توافقاً مع مهاراتهم. 
وعن املعوقات التي تواجههــــــا احلملة، يذكر »بنبا« نية فريق لعمل 
باحلملــــــة الســــــعي لتحويل مبادرتهم ملنظمــــــة أو جمعية ذات طابع 
مؤسسي بحيث يحميهم هذا الكيان من املضايقات و يدعم تيسير 
اإلجراءات الالزم إتباعها إلقامة الفعاليات. كما أضاف »بنبا« أّن 
خّطة احلملة في الفترة املقبلة »أن تصبح نشــــــاط عابر للحدود،« 
فكما يصف لنا »بنبا« سوف تقوم احلملة بتعيني سفراء لها بالدول 
العربيــــــة، مؤكداً أّن »توافر الدعم املالــــــي« أهم ما ينقصنا إلجناز 
خطتنا، فحسب »بنبا« تعتمد احلملة منذ إطالقها وحتى اآلن على 

التمويل الذاتي ألعضاء احلملة.

  أحمد عبد السالم - 
جرمني خيرت 

»املواطــــــن الرقمــــــي« تقرير يصــــــدر كل 
أســــــبوعني يســــــتعرض األخبار والسياسات 
اإلنســــــان  بحقــــــوق  املتعلقــــــة  واألبحــــــاث 
والتكنولوجيا في العالم العربي، وينشــــــرها 
والقائمون  العربية واالجنليزيــــــة.  باللغتــــــني 
على إصــــــدار التقرير خمــــــس جهات، هي: 
مبــــــادرة »دفــــــاع األصــــــوات العامليــــــة،« وهو 
مشــــــروع مســــــتقل حلريــــــة التعبيــــــر هدفه 
الدفاع عن حريــــــة التعبير ومحاربة احلجب 
اإللكترونية«  »اجلبهة  ومؤسسة  اإللكتروني، 
وهــــــى منظمــــــة دولية غيــــــر هادفــــــة للربح 
مقرها الواليات املتحــــــدة األمريكية، وتوفر 
أموال للدفاع عن املعتقلني السياســــــيني في 
احملاكــــــم و فضح أفعــــــال احلكومــــــات التي 
تخالــــــف القانون، ومنظمة »تبــــــادل اإلعالم 
االجتماعــــــي،« وهى منظمة تدعو إلى متكني 
وسائل اإلعالم العربية وتبادل حر للمعلومات 
 »Access دون قيــــــود، ومنظمــــــة »أكســــــس
املعنية بالدفاع عن اتصاالت مفتوحة وآمنة 
جلميع املستخدمني، وأخيراً مؤسسة »حبر« 
التــــــي تقوم بإنتاج محتــــــوى تفاعلي ذا  قيمة 
معلوماتية،  وتشــــــجع املواطنني على ســــــرد 
قصصهم والتفاعل من أجل الوصول حللقة 

ربط بني املواطنني.
 و«املواطن الرقمي« مصطلح يشــــــير إلى 
الشخص الذي ُوِلَد خالل طفرة التكنولوجيا 
أو بعدها وتفاعل مــــــع التكنولوجيا الرقمية 
منــــــذ ســــــن مبكــــــرة، ولديــــــه قــــــدر كبير من 
اإلملــــــام بهذه املفاهيــــــم. و أول ظهور لتقرير 
»املواطن الرقمي« كان في الّثاني عشــــــر من 
مايــــــو 2014م، وتناول حادثــــــة قطع خطوط 
االتصــــــاالت عن ســــــيناء وما أســــــماه »ثورة 
اإلنترنت.« و يغطــــــى تقرير املواطن الرقمي 
مواضيــــــع متعددة، من ضمنها: »سياســــــات 
احلجــــــب،« »حرية اإلعالم،« »قطــــــاع تنمية 
واملعلومــــــات،«  االتصــــــاالت  تكنولوجيــــــا 
»الرقابة،« وموضوعــــــات متعلقة بـ »احلقوق 
التكنولوجية.« وهو تقرير  ميكن القول بأنه 
»صــــــوت من ال صوت له،« حيــــــث يكتب عن 
املضايقات التي يتعرض لها املستخدمني في 
الوطن العربي، ويرص حــــــاالت االعتقاالت 
التي تتم ضد أشــــــخاص يدافعون عن حرية 
اإلعــــــالم أو يحاولــــــون التعبير عــــــن آرائهم 
بحرية، وأيًضا املضايقات واالعتقاالت التي 
تتم ضد النشطاء الذين ينتقدون احلكومات 
عبــــــر حســــــاباتهم علــــــى شــــــبكات التواصل 
االجتماعي أو منصاتهــــــم للتدوين وغيرها. 
ويشارك في كتابة التقرير وحتريره وترجمته 
للغــــــة العربية أكثر من 20 متطوًعا من داخل 

وخارج الوطن العربي. ويحتوى التقرير على 
وسائل لالنضمام لفريق حتريره، إضافًة إلى 
صفحة له على مواقع التواصل االجتماعي، 
والتي يتم من خاللها اإلعالن عن الفعاليات 
التــــــي ينظمها املبادرة في إطار االتصاالت و 

اإلنترنت بالوطن العربي.
تقرير أبريل

ويُذكــــــر أّن أبــــــرز ما جــــــاء فــــــي الّتقرير 
الّصادر في أبريل املاضــــــي، خبر عن« قيام 
أكبــــــر مــــــزّودى اإلنترنت –ميــــــن دوت نت- 
بحجب عــــــدد مــــــن املواقع اإلخباريــــــة التي 
نشــــــرت انتقادات للحوثيني املسيطرين على 
صنعاء باإلضافة إلى الــــــوزراء؛ ومنها وزارة 
االتصاالت وتقنية املعلومات. باإلضافة إلى 
خبر إضراب الناشط العّمالي »رشيد عوين«  
عن الّطعام بعد صدور احلكم بحبســــــه ملدة 
6 أشــــــهر في شــــــهر مارس املاضي- بتهمة 
»التحريض على التظاهر غير املســــــلح« عبر 
صفحته علــــــى موقع الّتواصــــــل االجتماعي 

»فيس بوك«.
 كما  جاء بالّتقرير خبر آخر عن اعتقال 
الســــــلطات البحرينيــــــة الناشــــــط احلقوقي 
ورئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان« نبيل 
رجب«- في الثاني مــــــن أبريل املاضي- إثر 
اتهامه بـ »نشر معلومات من شأنها اإلضرار 
بالسلم األهلي وإهانة هيئة نظامية باملخالفة 
للقانون.« وكان« نبيل« قد نشر عن ممارسات 
التعذيب في سجن َجّو، على خلفية أنباء عن 
مهاجمة األمن للســــــجناء مؤخًرا ومنعهم من 
التقرير  بأســــــرهم.كذلك تضمــــــن  االتصال 
مطالبة« منظمة مراســــــلون بال حدود« و23 
منظمة من منظمات املجتمع املدني وحقوق 
اإلنســــــان، الســــــلطات املوريتانيــــــة باإلفراج 
الفوري وغير املشــــــروط عن »محمد شــــــيخ 
HYPERLINK »http:// ولد محمــــــد 
akhbarnass.net/ index.php/
news/10642-2015-03-28-15-
html.34-36 »مخيطير« - أول موريتاني 
يصدر ضده حكم باإلعدام بتهمة الرّدة على 
خلفّية نشــــــره مقالة بعنوان: »الدين والتدين 
واملعلمني« في ســــــياق نقــــــده للنظام الطبقي 

التمييزي املوجود مبوريتانيا.
وفيما يخص »مصر،« أشــــــار التقرير إلى 
حتذير الرئيس املصري عبد الفتاح السيسى 
-فــــــي كلمته االفتتاحية ملؤمتر القمة العربية 
السادس والعشرين، والذي أقيم في الثامن 
والعشــــــرين من مــــــارس املاضــــــي- من كون 
اإلنترنت »خطر إرهابي جديد،« مع مطالبته 
»بتضافر اجلهود ســــــعًيا لتفعيل مبادئ عامة 
لالســــــتخدام اآلمن لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات وتفعيل االتفاقيات الدولية املنظمة 

لهذا الشأن.«

»المواطن الرقمي«
مبادرة للدفاع عن الحقوق التكنولوجية 

لمستخدمي اإلنترنت بالوطن العربي
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  رباب حمدي - هند عبد املنجي

أصبحت اإلنترنت جزءاً ِمن حياة أي شاب في الوقت احلالي، وذلك مِلواكبَة 
عصــــــر اإلِنفتاح على الَعالم اخَلاِرجي، والرغبَة في املعرفِة وُمتابعِة أخبار العالم 
والتعــــــُرف على الثقافات األُخرى ومعِرفة ما يدور حوله؛ فاإلنترنت- وِباألخص 
مواِقــــــع التواِصــــــل االجتماعي- أصبحــــــت  مصدراً رِئيســــــياً مِلعِرفــــــة األخبار 
الِسياســــــية، وتكوين ِعالقات ِاجِتماعية وثقافية جديدة، وِلذا استخدمتها بعض 
اجلِهات ِلعمل حمالت ِلدعم قضايا حَيوية وذلك ِلسُهولة الوصول للشباب عبر 

هذه املواقع.
 ومع ظهــــــور قوة جديدة كأحــــــد آليات جمع اآلراء وكقــــــوة ضغط ُمجتمعي 
تُسمى » الهاشتاج » فأصبحت ُمِهمة مواقع التواصل أسهل وأسرع في الوُصول 
ِللجمُهور املُســــــتهدف، فِعندما تقوم مجموعة ِبتَوِحيَد هشتاج ُمعني ويتم وضعه 
في عدد كبير ِمن التغريدات فإنه يصل إلي قاِئمة أكثر املَوضوعات تداوالً ولذا 
مُيِكن لُكل ُمســــــتخِدمي موِقع تويتر عبر العالم ُمشاهدة القضية التي يُعبر عنها 

الهشتاج املطروح. 
وتُعد احلَملــــــة التي ُقِدمت ُمؤخراً، والتي َقام ِبهــــــا مَجموعة ِمن الَصحفيني 
وأصحاب الرأى جِلّمع تبُرعات ِلشــــــراء ُمِعدات أمنية مطلوبة -أحزمة وخوذات 
واقية ضد الرصاص- لِلحصول على احِلماية أثناء التغِطية اإلعالِمية ِلألحَداث 
Protect_Gaza_ #« »وذلك من ِخالل هشــــــتاج »احمــــــوا صحفيى غــــــزة

Journalists« من أبرز احلمالت.
والتي انطلقت رداً على ما تعرض له الَصحفِيني الفلسِطينيني ُمؤخراً ِبقطاع 
غّزة ِمن قتل وإصابات و تدمير عدد من مقار املؤسســــــات اإلعالمية ، وهو ما 
أَســــــفر عن َمقتَل 17 َصحفياً ِخالل العَملية الَعسكريَة »َحافة واَِقية«  ِفي  شهر 
يوليو ِمن الَعام امِلاضي2014 م، و أبرزُهم املُصِور الَصحفي اإليَطالي »ِســــــيمون 
َكاميللي« الذي كان يعمل حِلساب ِوكالَة األَسوِشيِتيدِبرس ، باإلضافة إلى ثالثة 

صحفيني وُمصورين ِفلسطينيني تاِبعني ِلقنوات و ِوكاالت أنباء ِفلسطينية.
ويُعتبــــــر ِقطاع غّزة واِحدة ِمن أكثر املنَاِطق الَســــــاِخنة ِفــــــي الَعالم، ِمن حيث 
الِصراَعات التي تَقَع في ِظل اِستمرار اإلحِتالل واحِلصار اإلسرائيلَي املَفروض 
ــــــدات اآلِمنة التي  عليهــــــا، الى جانب ذلك يفتِقــــــر الَصحِفيون احمَلِليون إلى املُِع
مُتِكنُهــــــم ِمن احِلماية أثناء التغطية اإلِعالمية لألَحداث، وما يُزيد األمر ســــــوءاً 
هو وجود عدد َكبير ِمن اخِلريِجني تتراوح أعداَدُهم بني 700 – 900 (  فرد ( 
موالني ينخِرطون في العَمل املَيداِني دون تلقي تَدريب ُمســــــبق أو احُلصول على 

املُِعدات اآلمنة املَطلوبَة - ُسترات واقية ِمن الُرصاَص وُخوذاَت- حِلمايتهم.
و مَت اإلعــــــالن عن احلملة ِفي اِلبداية عبر موقع »ِفيس بوك،« باالتفاق على 
أن تبدأ يوم 22 مارس من الساعِة التاِسعة مساءاً حتى العاِشرة مساءاً، ِلتُحقق 
إقبال َشــــــديد على تويتر حتى يَصل الَهشــــــتاج إلى النَجاح ويُساِعد احلملة على 
حَتِقيق أهَداِفها وُمســــــاعدة الَصحفيني فى فلســــــِطني. وإن كان اإلقبال األكبر 
ِمــــــن األَجانب، فــــــي ظل عدد قليل ِمن العــــــرب مّمن لَديِهم رغبة في ُمشــــــاركة 
وُمســــــاَعدة اخوِتِهم، فقد َشــــــارك الَكثير ِمن لنَدن، ِاجنلِترا، ايَرلنَدا، ِميريالنَد، 
َكندا ومجموعة من الصحفيني بفلسطني، وعدد قليل من ُدبي، ُسوريا وِمصر.

لِكــــــن بالرَغم ِمن هذِه اجُلهود لم يَصل الهشــــــتاج إلى الَقاِئمة املُتداِولة ، لذا 
لم تَيأس احَلملة، وقــــــَررت أن تُعِيدها مَرة أُخرى ِفي يوم 27 مارس حتَى تُذِكر 
اجُلمهــــــور ِبأنها َمازالت جَتَمع التبُرعات ِلدعم هــــــؤالِء الَصحفيني، وذلك حَتت 
ِعنوان هشــــــتاج جديــــــد »#Donate4GazaPress« ، ولَِكن هذه املَرة تَفاعلت 
مَعــــــُه مواِقع إِعالميــــــَة كبيرة وَصحفيني أكثر، ورغم ذلــــــك، إاّل أنه بانتهاء اليوم  
ــــــن ِتكرار هذه احلملة ِعدة َمــــــرات أُخرى حتَى يَِتم حَتقيــــــق أهداِفها ِلدعم  أُعِل

صحفِي غّزة.
ــــــل 17 َصحفي ِفي ِقطاع  وجــــــاَءت أهم التَغِريدات كاآلتي : »اســــــِتهَجان مِلقتَ
غزة: »إنِقذ حيَاة الصحفيني ِبغزة، وتبَرع ِلشــــــراء اخَلوذات والُســــــترات الواقية 
ِمــــــن الُرصاص.« وهاَجمت التَغريدة جتاُهل وســــــاِئل اإلعالم الغرِبية مِلا يحُدث 
ِللَصحفيني ِبقطاع َغزة، وَقتِلهم ِمن جانب اجليش اإلسراِئيلي. و عَبرت تغريدة 
أخرى كيف أّن إَســــــرائيل تُريد قتَل ُكل ِشــــــهود الَعيان على ما ترتِكبه، وِلذا تَقتل 
الصحفيني ِبغزة. و دعت إحدى التَغرِيدات الناس ِللتَبُرع حتى يَتمكن الَصحفيني 

ِمن تَوِثيق اجلرائم التي ترتَكبُها إسرائيل في غزة.
هذا وقد قاد احلملة على تويتر كل من » والء اجلَهســــــني، ُدوك َجاز، يوسف 
اجلّمال،« ودعمتها ُمؤسســــــة »بريس هــــــاوس Press House.« يُذكر أّن تلك 
لَيست املرة األُولى التي تُقِدم ِفيها املُؤَسسة بتقدمي دعم ِللصحفيني ِبفلسطني؛ 
فهي تعمل على ِبناء شبكة إعالمية َمعلوماتية لتسهيل التواصل بني اإلعالميني 
وتزويدهــــــم باملعلومات الالزمة من خالل آليات االتصــــــال والتواصل العصرية 
والتقليدية، وإصدار النشــــــرات عبر املوقع اإللكتروني وكافة وســــــائل االتصال 
واإلعالم، وتقوم ِباســــــِتضافة دوريَة للنُخب والَشخِصيات اإلعالمية واالعتبارية 

واملَسئوِلني؛ ِللتواُصل مع مُمِثلي وساِئل اإلعالم احمَللية والعالم.
وتُقِدم املؤسســــــة بعض اخلدَمات الالزمة لهم عبر شَبكة اإلنتَرنت، َشاَشات 
الِتليفزيــــــون ومَجموعة كبيرة ِمن أبرز املَطبوعــــــات احمَللية واإلقِليمية والدولية، 
فضاًل عن أن املكان يُشــــــِكل ُملتقى اِجتماعي ِلكافة اإلعالميني الِفلســــــطينيني، 
و يَوفر »بيت الصحافة« ُفرص للتَعاُرف و التِشــــــبيك بني الصحفيني احملليني و 
العامليني، والعمل على خلق شــــــراكة ُمتكامِلة و ُمتوازنة مع املُؤسَســــــات الدولية. 
كما تَتطلع املؤسســــــة الى مَتكني اإلعالم الِفلســــــطيني، وخلق إعالم َفلسطيني 
يَخــــــُدم قضايا املُجتمع الفلســــــطيني، ويُلبي رغباِته ِبرؤيَة ُمســــــتِقلة تَعتمد على 
الشفافيَة وامِلهنية كمبدأ خِلَدمة القضايا الوطنية على املستوى احمللي والدولي 
ِمن ِخــــــالل تطوير كوادره وتعزيز مبدأ ُحرية الكلمة وثقافة الِســــــلم األَهلي في 
املُجتمع الفلســــــطينى ، وتهدف املؤسسة إلى خلق شبكة من اإلعالميني الُشبان 
وامُلفكرين لنشــــــر وترويج قضايا الشــــــَعب الِفلســــــِطيني الَعادلة محليــــــاً ودولياً 

ِبالتعاَون والتَنسيق الكامل مع الهيئَات الرسمية واألهلية.
ومُبساعدة ُمؤَسَسة »بيت الصحافة«، والعديد من املوطنني من مختلف دول 
العالــــــم التزال احلملة مســــــتمرة لتحقيق أهدافها، ولتثبــــــت أن مواقع التواصل 
االجتماعي قادرة على التقريب بني الشعوب ودعم اجلماعات احمُلتاجة التي ال 

تُبِرزها وَساِئل إَعالِمنا الَعربيَة.

»احموا صحفيي غزّة«
ية عبر 

ِ
حملة إليكترون

تويتر تجمع تبرعات دولية 
لدعم الصحفيين ِبغزّة
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10 خطوات إلطالق
حملة ناجحة عبر »تويتر«

  هند عبد املنجى-رباب حمدى

إلطالق أي حملة، فإن الهدف الرئيسي للقائمني عليها يكون فى »حشد 
أكبر عدد من الداعمني.« و مع انتشــــــار اإلنترنت، و بخاّصة إقبال الشباب 
على اســــــتخدام »شــــــبكات التواصل اإلجتماعى،« فقد بــــــدأت العديد من 
املجموعات االستفادة من هذه املواقع و العدد الكبير ملستخدميها الدائمني 
في التعريف بحمالتهم املختلفة، و حشد الداعمني لها لزيادة تأثير احلملة 
و الضغط الذي متارسه على صانع القرار أو اجلهة املستهدفة من احلملة. 
وبالتطبيق على موقع »تويتــــــر،« األكثر جذباً للفئات األكثر »جدّية« و قدرة 
على »نشر املعلومات،« فإّنه يستلزم الوصول إلى أكبر عدد من املستخدمني 
أن يصــــــل موضوعك إلى قائمــــــة الـ Trending، أو ما يُعــــــرف بـ »قائمة 
املوضوعــــــات األكثر تداوالً عبــــــر تويتر.« وللوصول لهــــــذه القائمة، فهناك 
عــــــدد من اخلطوات التي يجب اتباعهــــــا من جانب القائمني على احلملة و 
املشاركني بها في مرحلتها األولى. ونستعرض معكم عشر خطوات رئيسّية 
لنشــــــر حملتك عبر تويتر، مهما اختلفت طبيعة احملتوى، ســــــوءاً حملة ذات 
هدف سياســــــي ، إجتماعى، توعية صحّية، مبــــــادرة تعليمّية، أو غير ذلك، 
فهذه اخلطوات العشرة هى نقطة البداية. ولتيسير ذلك، يتّم االعتماد على 
ما يُعرف بـ »الهاشتاج،« وهو يستخدم لتيسير البحث عن موضوع معني، و 
يســــــاعد في جتميع كافة املوضوعات التي تتناوله. هو أقرب إلى ما نعرفه 

بـ »الكلمات املفتاحّية« التي تصف جوهر أي محتوى.
• انتظــــــر حتي يتم اإلعالن عن »هاشــــــتاج احلملة،« ثم قم بـ »نســــــخه« 
واســــــتخدامه بتغريداتك، بدالً من إعادة كتابته بنفســــــك، حّتى ال تخطىء 

التهجئة. 
• قم بنشــــــر أكثر من تغريدة متضمنة »هاشتاج احلملة« املتفق عليه. ال 
تقم بإعادة إرسال Retweet تغريدات اآلخرين؛ فموقع »تويتر« ال يحتسب 
ذلــــــك ضمن عدد التغريدات التى تؤهل احلملــــــة للوصول إلى قائمة »أكثر 

».Trending املوضوعات املتداولة
• ال يُشــــــترط أن يرتبــــــط »مضمــــــون« أو »محتــــــوى« التغريــــــدة »هدف 
احلملة.« فموقع تويتر يحتســــــب عدد مّرات نشر »الهاشتاج« بغض النظر 
عن »احملتوى.« لذلك، طوال فترة احلملة، قم بنشــــــر تغريداتك املختلفة و 

أضف إليها »هاشتاج احلملة« املتفق عليه؛ فحّتى إذا ُكنت ترد على أصدقائك و 
تناقش معهم موضوعاً مختلفاُ متاماً، قم بإضافة »هاشتاج احلملة.«

• قم بدعوة املشــــــاهير مّمن لديهم عدد كبير من املتابعني. إذا ما قام أحدهم 
بالتغريد باستخدام »هاشتاج احلملة،« فذلك يزيد من فرصة مشاركة املتابعني 
له في حملتك، و بالّتالي يزيد من فرصة وصول »هاشــــــتاج احلملة« إلى »قائمة 

املوضوعات األكثر تداوالً عبر تويتر.«
•  يُفّضل دائماً التركيز على »الّســــــاعة األولــــــى« من انطالق احلملة. لذلك، 
حاول أن تطلب من املشــــــاركني فى احلملة نشر أكبر عدد ممكن من التغريدات 
املرفق بها »هاشــــــتاج احلملة« فى نفس الوقت و بســــــرعة كبيرة اعتمد فى هذه 

املرحلة على التغريدات القصيرة.
•  قم أنت و أصدقــــــاءك بالّتواجد فى الوقت احملدد إلطالق احلملة. قوموا 
جميعاً بإرسال التغريدات املرفق بها »هاشتاج احلملة« فى نفس الوقت إلحداث 
»انفجار.« هذا يُحدث تأثيراً أكبر من قيامكم إرســــــال عدد كبير من التغريدات 

فى أوقات متفرقة على مدار فترة إطالق احلملة.
•  إذا لم يصل الهاشــــــتاج لقائمــــــة »املوضوعات األكثر تداوالً عبر تويتر« بعد 
مرور الّســــــاعة األولى، اســــــتمر أنت و املشاركني فى نشر التغريدات و التعريف 
باحلملــــــة و الهــــــدف منها. إاّل أّن الفرصــــــة دائماً تقل إذا لم تصــــــل إلى قائمة 

املوضوعات األكثر تداوالً خالل الّساعة األولى.
 • قم مبشاركة »املقاالت« و املعلومات العاّمة فى إطار »هدف احلملة.« هذا 
مهم جلذب اإلنتباه و التعريف بالقضية على نطاق واســــــع و من أكثر من زاوية. 
انتبــــــه أّنه العديد من املواقع بــــــدأت الربط بني محتواها و بني »تويتر؛« فأصبح 
ميكنك الضغط بســــــهولة على »لوجو تويتر« املوجود أعلى أو أسفل أى موضوع 
اطلعت عليه عبر اإلنترنت، ليتم مشاركته تلقائياً و بسرعة كبيرة عبر تويتر. ال 

تنس إضافة »هاشتاج احلملة« للتغريدة.
• ال تستخدم »هاشتاج احلملة« أكثر من مرة في نفس التغريدة؛ وال تستخدم 
»هاشتاج احلملة« و معه  أكثر من خمسة »هاشتاجات« أخرى فى نفس التغريدة. 

موقع تويتر قد يتجاهلها من االحتساب.
• قم بدعوة أصدقاءك دعمك واالنضمام إلى احلملة عبر مشاركة »هاشتاج 
احلملة« و التغريد عبر تويتر، حتى تضمن جناح احلملة من خالل تكثيف عدد 

املشاركني.
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حينمــــــا امتمت املرحلة الثانوية كانــــــت طموحاتي أكبر من أن 
يســــــعها وطني لذا ميمت وجهي شــــــطر عاصمة املشرق العربي 
وهــــــي أحدى العواصم الثالثة التي احتضنت العلم واملعرفة على 
مر العصور وهم : دمشق، بغداد، القاهرة، إلى قاهرة املعز بالد 
العلــــــم والعلماء ملــــــا لها من حب و مكانة كبيــــــرة لدي منذ نعومة 
أظافــــــري وأنا متيم بها وبعلمائها وكتابها، ففي بالدي يتغنون بها 

و بعلمائها فهم يعرفونها أكثر من أبنائها   
لكنني عندما اتيت إليها كان الســــــؤال الذي يؤملني إجابته هو 

)أنت منني يا هندسة؟؟(  فابتسم وأقول من موريتانيا
ويليه السؤال املبكي )أنتو بتتكلمو عربي كويس(

وهنــــــا تكمن الطامة الكبرى أنــــــه كلما وجدت أحد يعرف أين 
تقع أو يعرف اسم عاصمتها 

والبعض اآلخر أعاد تشــــــكيل خرائط القارة الســــــمراء وكأنه 
، ماجــــــالن ، فكثيــــــر ما قيل لــــــي : )موريتانيــــــا آه دي اللي جنب 

إندونيسيا وماليزيا أنا عارفها كويس(
في أحدى املرات أجابني أحد املثقفني قائاًل : ) بلدكو عارفها 

هي احلته الصغيرة في اخلريطة من حتت( 
آآآآآآاملنــــــي كثيراً أن أحفاد جمــــــال حمدان اجلغرافي الالمع 
واملفكــــــر الكبير، ال يعرف الكثير منهــــــم جغرافياً الوطن العربي  

إال النزر اليسير

قامــــــت ثــــــورة 25 يناير 2011 حملاربة الظلم الذي كانت متارســــــه 
الســــــلطة  احلاكمة جتاه الشعب ، عندما رفضت هذه القوة االستماع 
ملطالب الشعب أصبحت الثورة تطالب بإسقاط النظام احلاكم بأكمله. 
منذ هذه اللحظة وعلى مدار األربع ســــــنوات املاضية، ميكننا أن نرى 
وبشكل واضح بأنه يوجد تغيرات دائمة في مجتمعنا سواء وان كانت 
علــــــى الصعيد السياســــــي أو اإلجتماعي وميكننــــــا ايضاً مالحظة أن 
الشــــــعب املصري حرر نفســــــه من بعض القيود التي كانت ترافقه في 

ظل احلكم القدمي.
ولكــــــن هــــــل ميكننا أن نتحــــــدث عن أنه مت كســــــر جميــــــع القيود 
اإلجتماعية والسياســــــية لدى املجتمــــــع املصري؟ وهنا أرى مبنظوري 
الشــــــخصي مشكلتنا العصيبة وهي أنه رمبا وقد هدمت بعض القيود 
السياســــــة ولكن مع اســــــقاط هــــــذه القيود السياســــــية، تتأثر احلياة 
اإلجتماعية بالسلب حتى وان ظهرت إيجابيه في البداية ، هذا وألن 
شــــــعبنا العظيم ليس مؤهل للحرية السياسية في الوقت احلالي ألنه 
قــــــد ضاعت منه العديد مــــــن القيم االجتماعية منذ ســــــنوات طويلة 

نتيجة اإلهمال التعليمي والثقافي 
ومن أهم القيود السياســــــية التي مت كسرها وحصل عليها الشعب 
بعد الثورة هي حرية التعبير التي هي أســــــاس كل التغيرات اإليجابية 
منها والسلبية التي حتدث في البالد منذ أربع سنوات  ،  أثرت هذه 

احلرية بشكل واضح على املجتمع املصري 
من مســــــاوئ حرية التعبيــــــر التي امتلكها الشــــــعب بأكمله هي أن 
كل مــــــن أراد التعبير عن رأيــــــه حوله إلى قضية رأي عام وفي الغالب 
هــــــي مواضيع ليس لها أي أهمية خصوصاً فــــــي الوقت احلالي مثل 

  محمد يحي صدفى اخو 
من مورتنيا 20سنة ، طالب بالفرقة الثانية 
كلية الحقوق جامعة القاهرة، كتابة الشعر 

هي الهواية، يحلم باستكمال الدراسات 
العليا بمصر ، وااللتحاق بالسلك القضائي 

المورتاني.

إلى أي مدى تم كسر القيود
االجتماعية والسياسية بعد الثورة؟

جهل العرب بالعروبة

  زينة أحمد شهاب
 ١٩سنة، طالبة في مدرسة الليسيه الدولية في 

فرنسا
تحب القراءة والكتابة والموسيقى والطرب القديم

تهتم بكل ماله عالقة بمصر والمجتمع
عاشقة لبلدي وحبي ليها ال يوصف

zeina.shehab96@hotmail.com

مايو 2015 78

زوار



أليس واجباً علينــــــا كعرب على األقل أن نكون ملمني بالوطن 
العربــــــي من أقصــــــاه إلى أقصــــــاه. فجهلنا به يــــــدل على جهلنا 

بأنفسا
فالعزلة التي حتيط  مبوريتانيا ال ميكننا وضع اللوم فيها 
على اإلنســــــان املوريتاني، فالطبيعة هي التي تســــــببت فيها 
وجعلتها محاطة بالرمــــــال املتحركة والتي تعرف بـ)املجابات 
الكبرى( من اجلهتني الشمالية والشرقية واحمليط األطلسي 
من الغــــــرب ونهر صنهاجة من اجلنوب، مما تســــــبب في أن 
تكون موريتانيا فريدة ومختلفة في معظم أمناط وأســــــاليب 
احلياة عن الوطن العربي، فالزي املوريتاني يتطابق مع الزي 
اإلفريقــــــي فهو بعيــــــد كل البعد عــــــن زي اجلارتني العربيتني 

املغرب واجلزائر 
أمــــــا إذا تطرقنــــــا للهجــــــة الغالبــــــة فــــــي موريتانيــــــا املعروفة 
)باحلســــــانية( نســــــبة لقبائل بني حســــــان القاطنة هناك،  فهي 

هجني بني العربية الفصحى واللهجة الصنهاجية البربرية  
وخالل مئات الســــــنني كانــــــت موريتانيا أو ما يعرف ســــــابقاً 
باســــــم )بالد شــــــنقيط( ركناً هاماً لنشــــــر العلوم الشــــــرعية  عن 
طريق اجلامعات الصحراوية التي تعرف محلياً باسم )احملاظر( 
يقصــــــده كل طالب نهم ظمآن متعطش لنيــــــل معني املعارف إلى 

يومنا هذا.

حركة "خلع احلجاب" التــــــي افتعلها مجموعة من الناس العتراضهم 
علــــــى فــــــرض احلجــــــاب ،  بالفعل هــــــو رأي يحترم وليــــــس يوجد ما 
مينع التعبير عنه ولكن النظافة والصحة والتعليم وانتشــــــار الشــــــذوذ 
اجلنســــــي والتحرش اجلنســــــي الذي ازداد بعد الثورة بشكل مخيف، 
هــــــي كلها مواضيع أهم يجــــــب التركيز عليها أكثر مــــــن التركيز على 

خلع احلجاب.
وطبعاً ال ميكنني ان أنسى دور اإلعالم املصري في توعية الشعب 
منــــــذ الثورة وحتى هذا اليــــــوم ،  ويعتبر اإلعالم من املشــــــاركني في 
تفجيــــــر الثورة ومع الوقت مت كســــــر حاجز اخلــــــوف لدى اإلعالميني 
والصحافيــــــني وأصبح اجلميع يتحدث ويبــــــدي رأيه بكل حرية ولكن 
يوجد بعض االشــــــياء الغير مفهومة بالنســــــبة لي وهــــــي مثاًل ايقاف 
برنامج الدكتور باسم يوسف الذي ُكرم في امريكا ويعتبر األن أفضل 
مذيع على مســــــتوى العالم ، ال افهم سبب ايقافه بعد انتقاده للجيش 
والرئيــــــس احلالي عبد الفتاح السيســــــي مع العلم أنــــــه لم يتم ايقافه 
عندما كان يســــــخر من اإلخوان. اذاً النقض والســــــخرية ال جتوز أال 
على بعض الناس ولكن البعض االخر يعتبر "ممنوع من اللمس" أليس 

هذا يعتبر كبت وانتهاك للحرية الفكرية وحرية التعبير؟ 
فخالل الســــــنة املاضية لم يعمل املصريون على تعميق ارتباطاتهم 
اإلجتماعية والسياسية فحسب وإمنا يعملون أيضاً على إعادة فحص 
أســــــاليب قدمية في التفكير بحقوق االنسان والكرامة  ، تغيير بعيد 

املدى كهذا يحتاج الى الوقت 
فإذا حافظ املصريون على قوة اندفاع ما بعد الثورة والتخلص من 

بعض السلبيات هذا فسوف ترى مصر جديدة على األرجح.

 شــــــباب التســــــعينات... هذا الشباب الذي اتهمه الكهول و الشــــــيوخ ممن شهدوا تاريخ 
النضــــــاالت الطالبية خاصة في الســــــبعينات و الثمانينات و أجزموا أنه شــــــباب تافه بعيد 
كل البعــــــد عن القضايــــــا العربية... ال نخوة و ال عزة و ال مبادئ لــــــه... كل همه أن يحيا و 
يستمتع مبلذات احلياة... لذلك و عندما بدأت أول شرارات الثورة في تونس عندما أحرق 
البوعزيزي نفســــــه بعد أن أحرقوا مورد رزقه... لم يصــــــدق كثيرون أننا على أبواب ثورة و 
أن هذا الشباب سوف يغضب و ينتفض و يتمرد... لم يعتقدوا في سالمة فطرتنا... حتى 
آخر حلظة... الكل ينتظر و يترقب متى ســــــتخمد الثورة... نظام بن علي الذي امتد ألكثر 
من 23 ســــــنة جنح في كسر شوكتهم و أسكن اجلنب و الرعب في قلوبهم... شعب اعتاد أن 
يحيا تلك احلياة الرتيبة بدون مفاجأت ال مغامرات... صدقوا تلك الكذبة "األمن و األمان 

"... مقابل احلرية و الكرامة.
أي أمــــــن و أي أمان إذا َمــــــس الظلم و الطغيان األفراد كل و نصيبــــــه... إذا بات الفرد 
جائعــــــاً بردانــــــاً... يعني إذا مات أحدنا جوعاً أو بســــــبب قســــــوة ظــــــروف احلياة عوض أن 
ميــــــوت برصاصة في صدره.. هــــــل يعتبر عاش حياة أمنة؟؟؟ طبعــــــا ال لذلك أول من أمن 
بالثورة هو ذلك اجليل اجلديد الذي لم تكســــــر شــــــوكته بعد و لم ميس قلبه مرض اليأس 
و القنــــــوط بعد... قامــــــت الثورة... فهللنــــــا و رقصنا و طربنا ثم ســــــريعا تفككنا جماعات 
جماعــــــات كل ينادي على هــــــواه أنا أرفع راية احلق... أنا حامــــــي الدميقراطية و التعددية 
و الكرامة اإلنســــــانية... شــــــعارات جميلة و براقة... كانت فترة جميلة رغم صعوباتها فمن 
رفعها هم قوم آمنوا باحلرية و حاربوا من أجلها سنوات و سنوات رغم احلصار و الظلم و 

اإلستبداد... فرقتهم توجهاتهم األيديولوجية.
 إذا ماذا حدث؟؟؟ ملاذا توترت األوضاع سريعاً و عمت الفوضى و سالت الدماء... ذلك 
الشــــــباب الذي حارب و انتفض و غامر ثم ســــــريعا ســــــلم البالد للكهول و الشيوخ... أولئك 
الذين و رغم صمودهم لسنوات و سنوات فقد أطفأ الزمن حماسهم و بأسهم و عزمهم... 
حتى استطاع النظام القدمي التسلل رويداً رويداً و عاد ليطفو للسطح... هذه األنظمة التي 
اعتادت األســــــاليب امللتوية بتاريخها األســــــود و أيديهم املخصبة بدماء كثير من األشــــــراف 
الذين أخمدوا اصواتهم زمن حكمهم... هؤالء ال يزالون يتحكمون في دواليب الدولة أضافة 
إلى ثرواتهم الكبيرة... هذا السم ال يزال بيننا في مجتمعنا. ملاذا حتول الربيع إلي خريف؟؟ 
ملاذا أخمدت الثورة... ببســــــاطة ألنها لم تكتمل بعد فإما أن يصمد الشعب و يصر على أن 
يفتــــــك حقوقه أو يعود إلى زمن الذل و العبودية... بلد مثل تونس رمبا اســــــتطاع أن يفتتح 
سلسلة الثورات العربية و لكن لن يستطيع أن يقودها... ألنه ببساطة بلد صغير دبلوماسياً 
و سياســــــياً ال ميكن أن يكون له تأثير... حلظة إنقالب مصر و فشــــــل الرئيس مرســــــي في 
ردعهــــــا كانت حلظة فارقة مزعزعة لكامل املنطقة... البداية كانت مع تونس و لكن القيادة 
يجب أن تكون من مصر أو ســــــوريا ألن كال البلدين لديهما ثقل سياسي مؤثر... مثلما كان 
الشباب بطال في 2011 عليه أن يكمل ما بدأه و يواصل إصراره نحو احلرية و الكرامة... 
نحو بناء وطن أجمل... الفصول تتعاقب و بعد اخلريف يأتي الشتاء ليعود الربيع مجددا.

  جهاد غراد  
 إحدى أبرز النشطاء السياسيين في تونس بعد الربيع العربى 

25 سنة. حاصلة على ماجستير في علوم الوراثة وناشطة بالقطاع 
الطالبى لحركة النهضة التونيسية ، وُتعد من أبرز النشطاء 

المعارضين للنظام الحالى في تونس ، أهدت مقالة حول "مستقبل 
تمكين الشباب العربى" لمجلة الميدان".

مستقبل تمكين
الشباب العربى
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إذا كان هنالك دوافع أولى لكتابة رواية " قناديل ملك اجلليل "، فهي قيم التســــــامح 
التــــــي عبرت عنها شــــــخصية ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشــــــر. فأكثر ما 
يؤرقنــــــي اليوم عربيا، هو ظاهرة التعصب، والشراســــــة التي تتناثر حارقة كل ما حولها 
ومعكرة حياتنا هنا وهناك، واملتمثلة في إقصاء الطرف اآلخر، بالتكفير حينا وبالتخوين 

حينا وصوال إلى القتل في أحيان كثيرة.
مجتمعات كهذه ال ميكن أن يكون التطور والتقدم واللحاق بركب اإلنسانية، واحلضارة 
أمــــــرا ممكنا وواردا في حياتها، إذا ما واصلت التشــــــبث بانغالقها واحتكارها للحقيقة، 

ولعب أدوار حاسمة في مصائر البشر والبالد.
قد يبدو جانب التســــــامح هذا متقدما على اجلانب الوطني، والتاريخي في مســــــألة 
صراع الروايتني " العربية الفلســــــطينية والصهيونية " حول فلســــــطني، اجلانب الوطني 
الــــــذي يلعب دورا مهما وأساســــــا في كتابة رواية كهذه، ولكننــــــي ما زلت أرى، أن افتقاد 
مجتمعاتنــــــا لقيم التســــــامح هو وأد شــــــرس لألوطان ومــــــن فيها، ألن الشــــــيء الوحيد 
الذي ســــــنحصده، هي احلقول احملترقة، التي ال تنبت فيها ســــــوى الطوائف واألقليات 

واألكثريات والعصابات أيضا.
ولذا كان ال بد لي أن أحتدث في هذا قبل أي أمر آخر

لقد عاش األدب املشغول بالقضية الفلسطينية زمنا طويال، كان الوطني فيه يضّيق 
اإلنســــــاني، وحني انتبــــــه للمصيدة اخلطيرة التي وقع فيها، اكتشــــــف أن عليه أن يعطي 
األولوية لإلنســــــاني، ألننا بغيره ال نستطيع أن نوســــــع الوطني ونعطيه معناه احلقيقي ، 
لكنني أحس اليوم بأن علينا أن نوسع اإلنساني أكثر، ألننا بغير ذلك نعمل دون أن ندرى 
على هدم األوطان التي نقاتل من أجل حتررها، ومن أجل أحالمها، ومستقبل أجيالها، 
ولكرامتهــــــا املهدورة، باإلحتالل أو بالتســــــلط والقهر ؛ لنكون فعــــــال جزءا من الضمير 
اإلنساني وجزءا من احلضارة اإلنســــــانية ومساهمني في ترسيخ قيم جديدة حتتضنها 
البشــــــرية وتســــــتنير بها في كل مكان، كما حدث واستنارت البشــــــرية بفكرة االنتفاضة 

الفلسطينية ذات يوم، وتستنير اليوم بالربيع العربي.
إن اإلنســــــاني هو ما يوســــــع الوطني ويعطيه بعده احلقيقي واجلوهري في الضمير 
اإلنساني؛ ألننا إذا أخفقنا في أن نكون بشرا أوال وأخيرا، فلن ننجح في أن نكون بشرا 
جيدين: ســــــواء أكنا أردنيني أو فلســــــطينيني أو مصريني أو سوريني أو لبنانيني إلى آخر 

القائمة.
وأعود لقناديل ملك اجلليل، وشــــــخصية ظاهر العمر التي تتبتعها هذه الرواية على 

مدى ستة وثمانني عاما

شاعر وروائي ولد في عمان ألبوين فلسطينيين أقتلعا عام 
النكبة من أرضهما وبعد تخرجه عمل مدرسا في السعودية لمدة 
عامين ثم عاد إلى عمان وعمل في الصحافة لمدة ١8 عاما قبل أن 

ينتقل للعمل مديرا ثقافيا في دارة الفنون لمدة عشر سنوات.
وقد حصل على العديد من الجوائز من دول مختلفة أبرزهاجائزة 

رابطة الكتاب األردنيين ثالث مرات )أفضل ديوان( عن ثالث من 
مجموعاته الشعرية وهوايته المفضلة هى قراءة الكتب األدبية.

  إبراهيم نصرالله

لقد وجه إلي ســــــؤال مهم حول الشــــــخصية املعاصرة التي أكون قد اســــــتحضرتها 
لكتابة هذه الرواية، واإلفادة منها لرسم صورة ظاهر العمر الزيداني ، في الوقت الذي 
كان هذا الســــــؤال يفتح بابا على احلاضر املّر، فإنــــــه كان يفتح بابا على الهاجس الذي 
أرقني، وهو كيف تكتب عن شــــــخصية حقيقة، وهذه هي جتربتي األولى في الكتابة عن 
شــــــخصية تاريخية، هذا إذا ما اســــــتثنيا ما كتبته عن فــــــوزي القاوقجي في رواية زمن 

اخليول البيضاء.
أشــــــرت في إجابتي: أنني ال ميكن أن أستحضر أحدا وأنا أكتب رواية عن شخصية 
تاريخية حقيقية، إن كل همك يكون منصّبا على إعادة بعث تلك الشــــــخصية إلى احلياة 
مــــــن جديد، ألن ظاهــــــر ليس صورة ألحد؛ فتنني ألنه صورةُ نفســــــه، وصــــــورةٌ لروحه، 

رغم أن الشباب في العالم العربي يشكلون مجموع الطاقة البشرية واحليوية القادرة 
على القيــــــام بالعمليات النهضوية والتنموية، إال أن مجموع من القيود املجتمعية أعاقت 

هذا الشباب عن القيام بدوره. 
في املجتمع الفلســــــطيني قيد الشــــــباب باخلوف من التغير، بعدم تشــــــجيع األســــــرة 
ألبنائهــــــا في املشــــــاركة السياســــــية والبرملانية، كما أن التنظيمات الفلســــــطينية التي ال 
ينكر أهميتها في مقاومة االحتالل أحاطت منظومتها هذا الشباب باخلوف واالنصياع 
السياســــــي لها، حتى يكاد أن يكون هذا املجتمع قد فرض على هذا الشباب التقليد في 
كل شيء في حياته، أقنعه بأن دراسة تخصص تقليدي يضمن له وظيفة وهو الهدف في 

هذه احلياة من أجل االنتقال إلى اجلزئية األخرى وهي الزواج وتكوين أسرة.
هذا الواقع أضعف الثقة في الشباب الفلسطيني حتى أصبح يستشعر بأنه محصور 
في زاوية خانقة، وضيقت هذه  القيود على الشباب اخلناق في حال انفراده في اتخاذ 
القــــــرارات التي تخصه، وأفرزت جياًل لم تكتمل عنده مشــــــاعر املســــــؤولية جتاه الذات 
بالشــــــكل الكامل، لتأتي شبكات التواصل االجتماعي وحتدث ثورة ال ميكن إغفالها وإن 

اختلفنا حول مدى آثرها على هذا الشباب.

وأحدثت تلك الشــــــبكات فــــــي البداية نوع من أنــــــواع التواصل القوي بني الشــــــباب 
فــــــي مختلف أرجاء العالم العربي، لتصد بالقمــــــع والكبت والتضييق الذي ميارس على 
الشــــــباب العربي، مما أفســــــح املجال لقوة الشــــــبكات االجتماعية ودور اإلنترنت الذي 
بات الالعب الرئيســــــي في األحداث، ومع استمرار انتشار شبكات التواصل االجتماعي 
ر هذا  وزيادة اإلقبال اجلماهيري عليها، خاصًة موقع الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وَفّ
الفضــــــاء مساحات للحرية، البعيــــــدة عن الرقابة، فأدواتها من املمكن أن تخلق مناخات 
للتغيير، ألن املســــــاحة املمنوحة عليها ال يُصاَدر فيها الرأي بشكل عام، وال يوجد عليها 
رقيب ميكن أن مينع شــــــيئاً، وال محرر لغوي من جهة ثانية، وفيها يســــــتطيع الشباب أن 
يعبروا عن أنفسهم بحرية وبدون قيود، وخير مثال على ذلك ما حدث في تونس ومصر 
دليل قاطع على قدرة هذه الشــــــبكات على احلشــــــد والتواصل بني الناس بشــــــكل سريع 
جداً، باإلضافة إلى ما لعبته من دور كبير في التأثير على شريحة عريضة من الشباب. 
فيما يخص الوضع الفلســــــطيني هنا، كانت هذه الشــــــبكات هي كلمة »ال« التي أزعجت 
األطراف املتنازعة على الســــــاحة الفلســــــطينية فيما يعرف باالنقسام الفلسطيني الذي 
أنهك الشــــــباب مع تزامنه مــــــع احلصار والعدوان على قطاع غــــــزة على وجه التحديد، 

قناديل ملك الجليل

باستخدامه لشبكات التواصل ، كيف كسر الشباب 
الفلسطيني القيود المجتمعية؟
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  ميرفت عوف  

صحفية فلسطينية 
وماجستير فى اعالم 

المؤسسات النسوية: 
دراسة في االثر والحاجات 

المستقبلية.

وصورةٌ حللمه الكبير ومتّرده، فقد تواصل قتاله من أجل حتقيق هدفه أكثر من سبعني 
عاما، وحني مات وعمره ســــــت وثمانون ســــــنة، كان لم يزل فوق حصانه يقاتل من أجل 

هذا الهدف.
هذه صورة نادرة لن نعثر عليها بســــــهولة في كثير من النماذج العربية والعاملية، وإن 
كان ميكن أن جند شــــــخصيات عظيمة، ولكن لها ســــــماتها اخلاصة بها وتفردها أيضا، 

مثل الشهيد عمر املختار، والكبير نيلسون مانديال.
أما عن صفاته، فال أظن أن هناك إنسانا خاليا من العيوب، وجمال الرواية أن ترى 
في اإلنسان صفاته كلها. ولكن جمال شخصية ظاهر كان قائما في قدرته على محاربة 
أخطائــــــه، واإلعتذار عنها بصورة واضحــــــة. فمن يدارون أخطاءهم ويوارونها بعيدا عن 
عيــــــون الناس وينكرونها هم الضعفاء، أما األقوياء ففيهم تلك العظمة التي تتيح لهم أن 
يروا أخطاءهم ويعترفوا بها، ويروا اآلخر ليراهم، ويســــــمعوا رأيه ليســــــمع رأيهم، ألنهم 

يحلمون ويعملون دائما على أن يقدموا ما هو أجمل مستقبال.
حــــــني بدأت بكتابة هــــــذه الرواية، لم تكن الثورات العربية قــــــد انطلقت، لكنني كنت 
أعــــــي أنني أكتب عن ثائر عربي كبير، هذه الشــــــخصية الفذة التي رفضت التوريث في 
ذلك الزمان، وأرافقه في رحلته الكبرى إلنشاء دولة عربية مستقلة في فلسطني، وتتبع 

حياته اإلنسانية.
لقــــــد حدثت بعــــــض التقاطعات، بني الروايــــــة وبني الراهن العربــــــي، كما كتب أخي 
الدكتــــــور زياد الزعبــــــي حني قال " إنها رواية الثورة على الظلم والقهر " ولذا فإن ظاهر 
العمر الزيداني الشخصية احملورية في الرواية الذي يؤسس لبناء دولة  تقوم على القوة 
والعدالة واحلرية في محيط يحكمه اآلخر بالقسوة والظلم واالستعباد – ميثل صورة ملا 
ميكن أن يتشكل في الراهن منبثقا من جتربة تاريخية متثل صورة جلذور عميقة للناس 
فــــــي أرضهم وأرواحهم. إنها رواية الثورة على الظلم والبحث عن احلرية والعدالة رواية 

ستأخذ القارئ إلى عواملها وتعّبر في الوقت نفسه عن عوامله الراهنة.
يلتجــــــئ الكتاب حينــــــا إلى املاضي، ويكتبــــــون عنه، ويتجهون أحيانــــــا إلى احلاضر، 
واملســــــتقبل، ولكن اجلوهري في كل كتابــــــة جوهرية، أن أي عمل روائي جيد، هو صورة 
لألزمنة الثالثة، ليس على صعيد الرؤية فقط، بل أيضا على صعيد النوع األدبي نفسه، 
وأقصــــــد هنا فــــــن الرواية. هذا القول رمبا تؤكده تلك األعمــــــال التي مّرت على كتابتها 
آالف الســــــنوات، ولم نزل نقرأها مبحبة ونكتشف فيها اجلديد، وجتعلنا نكتشف شيئا 

مختلفا في أنفسنا على الدوام.
ولذا حني تكتب رواية تاريخية، تكتب في احلقيقة أطروحتك الفنية ملعنى الرواية في 
التاريــــــخ، ومعنى التاريخ في الرواية. ولعل أكثر ما كان يؤرقني هو هاجس كتابة ملحمة 
معاصرة. إذ بدا، لفترات طويلة، وكأن املالحم تنتمي لزمن بعيد، وأن كتابتها اليوم أمر 
مســــــتحيل، وإذا كان من أمر ســــــعدت به فهو أن كثيرا من النقاد قد صنفوا هذه الرواية 

وما قبلها  "زمن اخليول البيضاء "  كرواية  تنتمى ألدب املالحم.

حيث وجد لشــــــباب الفلســــــطيني املتنفس فــــــي قول رأي ومواقفه، وهــــــي أن لن حتدث 
شــــــيء ملموس وقوي فما تزال »العيار الــــــذي يدوش« كاًل من حماس وفتح حلثهما على 
تنفيذ مصلحة وطنية تخدم كافة فئات الشــــــعب الفلسطيني. وفرت هذه الشبكات مناخ 
لقــــــول كلمة »ال« لعــــــادات وقيود ال توافق رأيهم، وأصبحــــــوا يطالبون بتغييرها، وأعطت 
الشــــــبكات فرصة للشباب باملساهمة والتغيير املجتمعي بشكل أفضل وأقوي ومثال ذلك 
املساهمات االجتماعية ضد األسر الفقيرة، كما ساهمت في انتقاء ما يريد الشباب من 
أخبــــــار دون االعتماد على التلقي فقط من وســــــائل اإلعالم التقليدية، وأضفت نوع من 

املشاركة أن صح التعبير والتعليق والنقاش على أوسع نطاق لإلخبار.

 إن الربيع العربي يشــــــّكل مجموعــــــة من اإلحتجاجات 
الشــــــعبّية التي تختلف في النطــــــاق والكثافة من مكان إلى 
آخر علــــــى امتداد العالــــــم العربي والتي كانــــــت بداية من 
ديســــــمبر كانون األّول2010؛ فبعد سنوات من املعاناة قام 
الّناس وعلى رأسهم الشباب مبعارضة الزعماء املستبّدين 

في بلدانهم للمطالبة مبزيد من احلرّية ورخاء العيش.
وقد كان تأّثر دول الشــــــمال اإلفريقــــــي جلّياً بالثورات 
ــــــة، حيث نزل الشــــــعب إلــــــى الشــــــارع إلقامة مبدأ  العربّي
الدميقراطّية، وباملقابل وبعد ســــــنتني ونصف بعد الثورات 
العربّية لم نشهد أّي تغيير على مستوى االنتقال السياسي؛ 
والدليــــــل على ذلك لعلّه يبرز فــــــي التوّتر الذي حصل في 
دول مثــــــل مصــــــر وتونس وليبيا مّمــــــا أّدى بالضرورة لفهم 
أسباب التمرد والوســــــائل التي سمحت للشعب باإلطاحة 

بالقوى املهيمنة.
أمــــــا اليوم فــــــال وقت للعــــــودة والرجوع إلــــــى أزمنة ما 
قبــــــل الربيع العربي، لقد آن األوان لتجاوز اآلثار الســــــلبية 
لألزمات العربيــــــة والعمل على تكريس قيــــــم املواطنة مبا 
تتضمنه من مساواة أمام القانون ومشاركة في الشأن العام 
وحريات مدنية، فاملواطنة هي العنصر الرئيســــــي إلرساء 
أســــــس النظام الدميقراطي وهي أســــــاس عملية االندماج 
الوطنــــــي في الدولــــــة احلديثة، حيث يكــــــون فيها االنتماء 
للوطن والدولة والقانون املدني الذي يتقدم على أي انتماء 

آخر إقليمي أو قبلي أو ديني أو طائفي أو عرقي وغيره.
 بال شــــــك فمسألة املواطنة تندرج بقية احللول ملختلف 
القضايا واملشــــــكالت التي تعاني منها كثير من املجتمعات، 
فهي البديل احلاســــــم والعقالني للصراع وتنافس الهويات 
واالنتمــــــاءات املختلفة التــــــي تصنع العقبــــــات أمام وحدة 

األوطان واستقرار املجتمعات.

  بن عزوز فرج
بن عزوز فرج أديب وطبيب شعبى جزائرى42 

سنه ، عمل بالتعليم والصحافة واإلشهار 
وتصميم المواقع ، يجيد أكثر من لغة ولدية 

الكثير من المواهب وأبرزها الكتابة، يعمل اآلن 
رئيسًا لتحرير مجلة المجداف الجزائرية ومدون حر 

وعضو فى الشبكة الجزائرية لإلعالم الثقافى. 
كتب للميدان بعض الكلمات.

الشباب والربيع 
العربى
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  تقى صالح-  نعمة الله التابعي - مروة اجلندى
 

ثالثة عشــــــر شــــــاباً مصرّياً اســــــتقلوا ســــــيّاراتهم و دّراجاتهم البخارّية و 
انطلقوا فى رحلة إلى تنزانيا- فبراير املاضي- اســــــتغرقت أربعة و عشرين 
يومــــــاً مّروا خاللها بثقافات و شــــــعوب عّدة و عــــــادوا محّملني بالذّكريات و 
الّدروس احلياتّية و اخلطط املســــــتقبلّية. اســــــتضاف القائمون على »نوادى 
العلوم« مبؤسسة األهرام أربعة من أعضاء الفريق املشارك بالّرحلة )مارس 
2015م( في نــــــدوة بعنوان »إفريقيا على الطريق.. رحلة هواة بالســــــيارات 
والدراجات البخارية من مصر إلى تنزانيا.« وأدار الندوة »أشــــــرف أمني« ، 

رئيس القسم العلمى بجريده األهرام.
سافر الّشباب مسافة تقّدر بـ »8400 كيلو متراً« بدءاً من منطقة املعادى 
بالقاهــــــرة وصوالً إلى تنزانيا، فى مّدة اســــــتغرقت أربة و عشــــــرين يوماً ما 
بني الســــــادس من فبراير و حّتى الثامن و العشــــــرين من نفس الشــــــهر من 
العام احلالي 2015م. وشــــــمل خّط سير الّســــــيارات و الدّراجات البخارّية 
ثالثــــــة مدن مصرّية و أربعة دول أفريقيــــــة بخالف مصر، كالتالي: »املعادى 
ثم إلى األقصر، منها إلى أســــــوان ثم اخلرطــــــوم، ثّم أثيوبيا و كينيا،  مروراً 
بخط االســــــتواء، و وصوالً إلى تنزانيا )دار الّســــــالم(، و التي مّت فيها شحن 
الّســــــيارات والدّراجــــــات البخارّية إلى مصر، وقام أعضــــــاء الفريق بالعودة 

بالطيران.

فى البداية حتّدث خالد الســــــيد- منظم و قائــــــد الرحلة مع زوجته دينا 
طموم – أّن القيام مبثل هذه التجربة حلم ظّل يراوده طيلة الســــــبع سنوات 
املاضيــــــة، فلديه شــــــغف بالتخييــــــم و الغوض منذ أن كان عمــــــره 13 عاماً. 
وأّمــــــا زوجته دينا فبدأت مغامراتها عام 1999م، وبدأت ممارســــــة الغطس 
منذ عامني. ومنذ أربعة أعوام، فّكرا فى الســــــفر إلى أفريقيا، وأخيراً قررا 
ــــــي بالشــــــجاعة الكافية خلوض التجربة فى نوفمبــــــر 2015م. و يذكر  التحلّ
الّســــــيد أّن أهم أســــــباب تردده فــــــى خوض التجربة هــــــو أّن »هذا النوع من 
الرحــــــالت غير معروف فى الوطن العربى.« و أشــــــار الّســــــيد إلى أّن بقية 
األعضاء املشــــــاركني لم يكن يجمعهم قبل قرار السفر سوى حلم واحد وهو 
القيــــــام مبثل هذه التجربة، و أّما الّصداقــــــة بينهم، فتطورت خالل الّرحلة، 
فيقول الّســــــيد: »إّن من أهم مميــــــزات الّرحلة هي التعــــــرف على أصدقاء 
جدد.. تشــــــاركنا معاً كاّفة الّتفاصيل و حتّملنا الظروف القاسية و املغامرة 
املجهولة ملدة 24 يوماً.« وذكر الّســــــيد أســــــماء الشــــــباب، وهم: دينا طارق- 
ريهام الشــــــهاوى- أحمد الغنيمى- يحيى سعيد- نبيل جيار – وائل بشير- 
محمد رمضان- إيهاب احلســــــينى- حسام أباظة- نادين وهاب – مصطفى 

العرب-  رمي فهيم(.
وعن سبب اْختيارهم للقاّرة األفريقّية، قال الّسيد: »ذلك لكونها من أغنى 
القــــــارات فى احلياة البرّية، على الرغم من فقر شــــــعبها إاّل أنهم لديهم ما 
يكفى من املاشــــــية ليتناولوا اللّحوم يومياً، كما ميتاز شعبها بالوّد. باإلضافة 

8400 كيلو مترًا.. 24 يومًا..3 مدن و 4 دول
13 شابًا فى رحلة برية من القاهرة إلى تنزانيا
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  منة الله صالح

بدأت الرحلة في الّصباح الباكر، حتّركت متوّجهة إلى زيارة »مقّر جامعة 
الّدول العربّية بالقاهرة،« باعتبار مواطنة مصرّية شــــــاّبة توّد معرفة املزيد 

عّما تقّدمه اجلامعة من أنشطة وفرص مشاركة الّشباب.
البحث على اإلنترنت

لم أتردد بشــــــأن وجهتي؛ كنت قد استخدمت شبكة اإلنترنت في البحث 
عن العنوان. وصلت ميدان الّتحرير مبنطقة وسط البلد، قررت االستفسار، 
فتوّجهت إلى ناظر محطة األتوبيســــــات بامليدان، فأبدى معرفته باملكان، و 
أرشدني إلى أحد األتوبيسات، ثم قال مازًحا: »هتروحى مؤمتر؟« مّر الوقت 
وأنا في الّطريق، ثّم فوجئت أنني وصلت إلى »شارع جامعة الّدول العربية!« 
ســــــرت بالّشــــــارع، ال أعلم ملاذا أنا هنا؟ هل املعلومات التــــــي وجدتها على 
اإلنترنت خاطئة؟ أم أّن ناظر احملّطة أســــــاء فهم سؤال؟ كيف ذلك؟ قررت 
االستفسار مّرة أخرى، فقال لى أحد املاّرة: »اجلامعة مش فى شارع الدول 
العربيــــــة، دى في ميدان التحرير.« عدت مّرة أخرى إلى امليدان. هذه املّرة 
استفسرت من أحد حارسي العقارات، وصف لى الّطريق، واّتبعت وصفه، 
مّرة ســــــاعة وأنا أدور حــــــول امليدان وبناياته وشــــــوارعه اجلانبّية ومحالته 
الّتجارية واملاّرة. وأخيراً، وصلت. وجدت املقر. دخلت، أل، ليس بعد. مررت 
أوالً بسلســــــلة من اإلجراءات والتعقيــــــدات »األمنّية.« اآلن، أقف أمام أحد 
موظفي االســــــتقبال.. اآلن، أجلس صامتة ســــــاكنة، ال أحرك سوى عيناى 
مع حركة سيدة قاربت على الّستني ذهاباً وإياباً بطول املكتب. اآلن، بدأت 
اإلجابة على أســــــئلتها عّما أريد؟ وملاذا جئت؟ كيف ميكنها أن تســــــاعدني؟ 
أجبــــــت. قالت: »أنا مســــــئولة اإلعالم، ومش هقدر أفيدك فــــــي اللّى أنِت 
عــــــاوزاه. ممكن تروحى األمانة العاّمة للّشــــــباب.« اآلن، للمّرة الّثانية، أمام 
موّظف االستعالمات. سألت. أجاب. حصلت على عنوان: »شارع احلسني 

متفّرع من شارع محيى الّدين أبو العّز، املهندسني.« 
اليوم الثاني

»ال أحد هنا يعلم شيئاً عن األمانة العاّمة للّشباب.« وجدت صعوبة في 
احلصول على املســــــاعدة. لم استسلم، ها أنا أدور وابحث واقرأ الالفتات 
وأعيد طرح الّســــــؤال، ألحصــــــل على نفس اإلجابة: »مش عــــــارف والله.« 
وصلت. عمارة 44. اآلن، أنا أمام أحد موظفي االســــــتقبال؛ »املسئولني في 

مهّمة خارجّية. هيرجعوا إْن شاء الله األسبوع اجلاى.«
احمُلاولة الّثالثة

بداية األسبوع. عمارة 44. موظف االستقبال. مّت إيصالي بأحد املسئولني. 
»عــــــذًرا نحــــــن ال نتعامل مع أفــــــراد، نتعامل فقط مع حكومــــــات؛ فإذا أردِت 

االستفادة من أنشطة اجلامعة، توجهي إلى وزارة الشباب والرياضة.«

رحلة البحث عن »جامعة 
الدول العربية«

إلــــــى التنوع الكبير في الثقافات والّديانات وكذلك اللّغات؛ إذ تضم ما يزيد 
عن سبعة آالف قبيلة.«

وعن وسائل املواصالت، أوضح الّسيد أّن الرحلة بـ »الّسيارات و الدراجات 
البخارية« تعد أفضل طريقة تتيح االقتراب من الشــــــعوب اإلفريقية –التي 
مــــــّروا عليها خالل رحلتهــــــم وصوالً إلى تنزانيا- و التعــــــرف على ثقافاتهم 
املختلفة، كما أتاحت التمتع بالطبيعة اخلاّلبة التي – على حد تعبير الّسيد- 
»منحتنا طوال الّرحلة نوعاً من الّســــــالم الّداخلى.« ُمضيفاً، أّن الّسيارات و 
الدّراجــــــات البخاريــــــة أتاحت للفريق »حرية أكبر فــــــى احلركة.« وفى نهاية 
كلمته، وّجه الّســــــيد دعوة لنشر فكرة السفر بني املصريني، وخاّصة الّسفر 
إلى دول القاّرة األفريقّية، حيُث أّن »الّشعب األفريقي ال يشعر بانتماء مصر 

إلى القاّرة األفريقّية.«
وحتدث وائل بشير –أحد أعضاء الفريق املُشارك بالرحلة- عن الترتيبات 
الاّلزمــــــة خلوض املغامرة قائاًل: »كل ما حتتاجه هو جواز ســــــفر، و رخصة 
ســــــيارة دولية، يُفّضل أن تكون سيارات دفع رباعي مجهزة، و احلصول على 
األمصال إذا لزمت.« إاّل أّنه اســــــتطرد مشّدداً: »لكن، أهم شىء هو امتالك 
روح املغامــــــرة و روح الفريق.« وفيما يتعلّق بالّدعم املقّدم من احلومة املرّية، 
أشار بشير إلى أّنه كان »دعماً معنوّياً بالدرجة األولى.« وعن تكلفة الّرحلة، 
ذكر بشــــــير أّن »تكلفة الفرد الواحد فــــــي الرحلة تراوحت بني ثالثة و أربعة 
آالف دوالر.« إاّل أّنه أوضح: »لكن التكلفة – في النهاية – تكون وفقاً ملستوى 
الرفاهية الذي توفره لألفراد املشــــــاركني بالّرحلة، و كذلك يختلف حســــــب 

املكان الذي تقررون زيارته.« أي أنها قد تقل أو تزيد عن ذلك.
و »بشــــــير« – 31 عاماً- حاصل على بكالوريوس جتارة وموظف بشــــــركه 
موبينيــــــل،  وقــــــام بزيارة  13  دولــــــة مختلفة في 5 قــــــارات، و يقول: »لدى 
اهتمامــــــات عديدة، أحب القفــــــز باملظاّلت و القفــــــز بالباجنى و التجديف 

وتسلق اجلبال و رحالت السفارى الصحراوية.«
أّما عن جتربة املرور عبر احلدود، وصف بشير التجربة قائاًل: »كان سهاًل 
جداً على عكس ما كان متوقعاً من جانبنا؛ فدخولنا إلى الســــــودان استغرق 
أربع ســــــاعات من اجلانب املصري، و بضع دقائق لعبور اجلانب السوداني، 
و كذلك بالنســــــبة لعبورنا احلدود بني أثيوبيا و السودان. باإلضافة إلى أّن 
عبور احلدود بني أثيوبيا و كينيا و تنزانيا كان مفتوحاً على مدار اليوم ودون 

اخلضوع للتفتيش.«
و عن الصعوبات التى واجهها الفريق خالل الّرحلة، شــــــرح بشــــــير كيف 
أّنهــــــم واجهوا صعوبات فى القيادة بالّســــــيارات و الدّراجات البخارّية نظراً 
لعدم جاهزّية الطريق من حيث وجود »املدّقات« أو بســــــبب أّن بعض الطرق 
لم يكن ممهداً، كالتي تواجدت فى »كينيا« و »تنزانيا.« وإّن كانت – حســــــب 
بشــــــير- الطرق أفضل حاالً فى »الســــــودان« و »أثيوبيا.« و أشــــــار إلى عائق 
آخر أمام الّســــــيارات و الدّراجات البخارّية و هو »مطالع اجلبال« املوجودة 
بأثيوبيا، و التي أحدثت في الســــــّيارات بعض األعطال التي اســــــتلزم معها 
إجراء صيانة دورّية و إصالحات بســــــيطة. وأضاف بشير إلى أّن الطرق لم 
تكن العائق الوحيد الذي واجههم، و إمّنا كذلك ارتفاع درجات احلرارة التي 

تسببت في اجلفاف و إصابة البعض بضربات شمس.
وخــــــالل الندوة، قــــــام إيهاب احلســــــيني –أحد أعضاء فريــــــق الّرحلة- 
باســــــتعراض مجموعة من الصور توثق رحلتهــــــم. و أظهرت الصور الطبيعة 
اخلاّلبــــــة فى أســــــوان و النوبة والبــــــالد اإلفريقية التي مــــــّروا عليها خالل 
الّرحلة. و شرح احلسيني كيف أّن الّشعوب األفريقّية تعتمد بشكل أساسي 
على الســــــياحة وأّنها لذلك تهتم بإنشاء احملمّيات الطبيعّية و هتم باحلفاظ 
على البيئة من خالل سّن القوانني الّصارمة وضمان تطبيقها. و »احلسينى« 
-49 عاماً-  حاصل على بكالوريوس جتارة و موظف ببنك االحتاد الوطنى. 
يصف نفســــــه قائاًل: »لدى عشــــــق ال نهاية لــــــه للطبيعــــــة.. بداية خروجى 
للطرقــــــات كان و أنا عندى 16 ســــــنة.. و من وقتها و أنــــــا أقوم باإلنضمام 
وتنظيم الرحالت. وزرت مختلف املناطق من شمال مصر إلى جنوبها و من 
شــــــرقها إلى غربها، و كذلك اشتركت فى العديد من مسيرات السباق منذ 

عام 2008م، و عملت مساعداً للعديد من فرق السباق و الطيارين.«
< يعتبر من أقدم أنشــــــطه العلوم فى مصر منذ الســــــتينات بدأه األستاذ 
»صالح جالل« مؤسس الصحافة العلمية في مصر من خالل مجلة »الشباب 
و املســــــتقبل«، ثم استكمل بعده األستاذ »وجدي رياض« املسيرة و أنشأ أول 
صفحه للبيئة  بجريدة »األهرام.« و أهداف النادي:  نشــــــر الثقافة العلمية، 
و دعم الشــــــباب املبتكرين على مســــــتوى مصر. يُذكر أّنه يوجد بكل جامعة 

مصرية فرع لنادي العلوم التابع لألهرام.
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  هاجر عبد الرحمن -  حسناء الشيمي

املهندس نور الدين إبراهيــــــم، مهنــــــدس شــــــاب  
قام بتأســــــيس "كيوبــــــا" ليصبح خالل شــــــهور أحد 
أكبر املواقــــــع باملنطقة العربّية- التــــــي تقّدم خدمة 
الّتخطيط للّســــــفر االقتصادي؛ خّطة مرنة تتضّمن 
بدائــــــل متعــــــّددة و تشــــــمل توفير متطلبات الســــــفر 
واإلقامــــــة و االنتقاالت و ترشــــــيح أماكــــــن مفّضلة 
للّزيــــــارة بالّدولة وذلك في إطــــــار ميزانّية محدودة 

تُناسب الّشباب.
وفى حوارنا معــــــه، يذكر "إبراهيم" أّن دراســــــته 
للهندســــــة أفادتــــــه كثيراً فــــــي جتربته مــــــع "كيوبا؛" 
"الهندســــــة ليست فقط دراســــــة؛ بل منهج تفكير و 
طريقــــــة حيــــــاة حتليلّية فــــــي الّتعامل مــــــع الفكرة و 
تطبيقها،" كما أشــــــار إلى أّن جتربة إنشــــــاء "كيوبا" 
بــــــدأت عبر اكتســــــابه خبــــــرة بالكتابة عن الّســــــفر؛ 
" وكان كثيــــــراً ما تأتيني أســــــئلة بشــــــأن التخطيط 
للّرحالت، فشــــــعرت بأهمّية الفكرة و ســــــعيت إلى 

تطويرها إلى مشــــــروع خاص. وبالفعل كانت كيوبا." 
وعن أهداف "كيوبا،" يرصدها لنا "إبراهيم" مؤكداً 
إلى أّنها تتخّطى حتقيق الّربح؛ "أوّد املســــــاعدة فى 
تغيير ثقافــــــة املجتمع، خاّصة فئة الّشــــــباب، وذلك 
ــــــه ليس مقصوراً على  فيما يتعلّق بفكرة الّســــــفر وأّن
األغنياء، وأّنها جتربة ضرورّية لتشــــــكيل شــــــخصّية 

الفرد."
وعــــــن أبرز األســــــئلة التــــــي يتّم طرحهــــــا، وأهم 
املساعدات والنصائح التي يقّدمها، فيقول"إبراهيم": 
"اإلقامة من أبرز األســــــئلة؛ و أحاول تعريف املُسافر 
إلى اختياراتها املتعّددة ما بني: شــــــقة أو غرفة في 
فندق أو سرير في نُُزل أو بيت شباب. باإلضافة إلى 
ذلك، فالعديدين يعتمدون على كيوبا لتحديد وجهة 
الّسفر، فأقترح عدد من األماكن التي تتقارب تكلفة 
زيارتها مبا ال يتوّقعه املستخدم؛ كمدن: شرم الشيخ 
و أثينا و تركيا. كما أشارك البعض في ترتيب أمواله 
ونفقاته، واألماكن الّسياحّية املقترحة. وأشعر أنني 
لســــــت مجّرد ُمقّدم خدمة؛ بل شــــــريك ملن أقّدم له 

اخلدمــــــة؛ أحاول حتقيــــــق الّتوازن ما بــــــني الّتكلفة 
املنخفضة و املتعة والّراحة خالل الّرحلة."

واملُفاجأة كانت حينما أخبرنا "إبراهيم" أّن "كيوبا" 
كلمــــــة "ُمخترعة" وليس لها معنى، لكّنها – حســــــب 
إبراهيم- جنحت كعنصر جذب للمســــــتخدمني في 
بداية نشــــــر الفكرة. وأضاف أّن أغلب املُتفاعلني مع 
الفكرة "من فئة املتزوجــــــني حديثاً الذين يخّططون 
لشهر العسل، ويتوّجهون إلى تركيا، فرنسا، اسبانيا، 
ماليزيا، واليونــــــان، ومؤخــــــراً، زاد اإلقبال على كٍل 
مــــــن بالى وماليزيا." أما عن فئــــــة املُغامرين، فيقول 
"إبراهيــــــم": "دائماً ما يهدفون إلــــــى تقليل النفقات 
ألدنــــــى ميزانية ممكنة، وهم على اســــــتعداد لتحّمل 

املشّقة."
و يُذكر أّنه باإلضافة إلى "كيوبا،" فإّن "إبراهيم" 
لديه مشــــــروع "نّورنى،" والذي يقــــــول عنه: "أصبح 
نافذتي التي أعرض من خاللها عملي الشــــــخصي؛ 
ــــــق بالتكنولوجيا و  أقــــــوم من خالله بكتابــــــة ما يتعلّ

السفر."

نور الدين »المؤسس«:
»الهندسة أفادتني كثيرًا في منهج التفكير وطريقة الحياة«

»كيوبا«
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»احلم«
تهدف لنشر ثقافة السفر للتبادل الثقافي والعمل التطوعي
مؤسس المنظمة: »نستهدف تنظيم 240 رحلة خالل عام 2015م«

  والء حسني - هشام أحمد

 يعتبر الســــــفر الكتشــــــاف العالم وتبادل الثقافات واخلبرات من األمور التي 
يُنصح بالقيام بها عموماً من آٍن آلخر، و في مرحلة الّشــــــباب حتديداً باعتبارها 
مرحلة تأسيســــــّية لرحلة الفرد احلياتّية. فالّسفر يغّير نظرة ورؤية الفرد للعالم 
من حوله، و يزيد من قدرته على تقّبل االختالف، و يعينه على فهم ذاته وموقعه 
ودوره جتاه اآلخرين. وإمياناً بذلك، قامت مجموعة من الّشــــــباب العربي بإنشاء 

».Have a dream مؤسسة »احلم
البداية

بدأت املؤسسة بعد جتربة شخصية ألحد الشباب املؤسس وهو »محمود عبد 
املجيد،« الذي أراد نقل جتربته في الســــــفر إلــــــى »الصني« واخلبرات التي 

اكتســــــبها هناك إلى الشباب العربي؛ من خالل توفير منح لتيسير 
ســــــفرهم للخارج. فقم »عبد املجيد« بإنشاء هذه املؤسسة، 

والتي بدأت العمل رســــــمّياً عام 2014م. واعتمد شباب 
»احلم« على جتاربهم في السفر ملساعدة الشباب على 

تعزيز عالقاته بالعالم من حوله. 
األنشطة

وتعمــــــل  املنظمة على تنظيــــــم عملية التبادل 
الثقافــــــي بــــــني الشــــــباب العربي وغيــــــر العربي، 
وتوفير فرص لســــــفر الشباب العربي في املرحلة 
ــــــة ) من 18 إلــــــى 35 ( إلى مختلف بلدان  العمرّي
العالم، كما تعطي فرصة للمتطوعني من الشباب 

للتعرف على الثقافات واكتساب اخلبرات املختلفة. 
وحتاول املنظمــــــة من خالل أنشــــــطتها املتعددة أن 

تكون املنظمة األولى والقائدة لتشــــــجيع سفر الشباب 
من الشــــــرق األوسط إلى مختلف دول العالم، وذلك من 

خــــــالل توفير برامج ســــــفر منظمة تنظيًمــــــا جيداً داخل 
وخــــــارج مصر. وتتميز برامج املؤسســــــة بأّنها جتمع ما بني 

»الترفيــــــه« و »التثقيف؛« فمن ناحيــــــة تتيح زيارة مكان جديد 
والتعرف على ثقافته وشعبه، و تتيح تقدمي املشتركني لثقافتهم، 

كما يتّم تنظيم برنامج تطوعي خالل الرحالت، يشارك من خالله 
املشتركون في أداء مهمة تعليمية تثقيفية وفقاً ملهاراتهم وقدراتهم، 

باإلضافة إلى ميزة تكوين صداقات وشــــــبكة من العالقات مع شباب 
من مختلف الدول حول العالم.

ويرجع اختيار اســــــم املؤسسة إلى اخلطاب الشهير للزعيم والناشط 
األمريكي »مــــــارت لوثر كينج« والذي حتّدث فيه عــــــن أهمّية الّتعايش في 

نضاله لتحقي املســــــاواة لذوى البشرة السمراء بالواليات املتحدة األمريكّية، 
وأشــــــار فيه إلى أّن لديه حلــــــم I have a dream.« و يتفق ذلك مع أهداف 

»احلــــــم« العربّية؛ التي تســــــتهدف حتقيق التناغم وبناء جســــــور تواصل لتخّطى 
االختالفات.

ثقافة الّسفر
وأّما عن األســــــباب التي حتول دون ســــــفر الّشــــــباب العربــــــي؛ فهي متعددة، 
ــــــق برفض األهل-  وحتصرهــــــا املؤسســــــة بأّنها أســــــباب اقتصادية و أخرى تتعلّ
خاّصــــــة مع الفتيات باإلضافة إلى عدم رغبة الشــــــباب أنفســــــهم، أو خوفهم ن 
املعيشــــــة في مجتمع مختلف. وتعمل مؤسســــــة »احلم« على تغيير ثقافة الّشباب 
بتوعيتهم باملفاهيم اخلاطئة لديهم عن السفر للخارج و التواصل مع اآلخر، كما 
توفر حلول للمشكالت االقتصادية بتوفير رحالت منخفضة التكلفة، كما تُساعد 
في تدريب الشباب قبل السفر على مختلف الصعوبات التي قد يواجهونها وفقاً 

لوجهة الســــــفر. وقد تلجأ املؤسســــــة إلى دعم الفتيات الّراغبات في السفر في 
إقناع األهل باملوافقة، من خالل تقدمي ضمانات األمان و احلماية، و تقدمي شرح 
لتفاصيل البرنامج، باإلضافة إلى توفير املؤسســــــة برامــــــج مخصصة للفتيات، 

وأفواج في بعض الرحالت مخصصة لهّن.
شركاء

تعمل املنظمة بالتعاون مع عدد من املراكز واملؤسســــــات الكبرى، من أهمها: 
 ،CSETC واملركز الصيني للتعليم والتدريب ،UNESCO منظمة اليونســــــكو
وهــــــو متخصص فــــــي برامج التبــــــادل الدولي، ويكــــــّرس اهتمامه ببناء جســــــور 
دوليــــــة لربط املواهب الشــــــابة وتنميتها. كذلك، يدعم مؤسســــــة »احلم« »مكتب 
ملقا للتراث العاملــــــي،« والذي يهتم باحلفاظ على مواقع التراث العاملي. وقامت 
املنظمة من خالل هذه الشــــــبكة من الشركاء بإجناز عدد من املشروعات، 
منها تنظيم ثالث رحالت ملاليزيا واندونيســــــيا، ورحلة لرومانيا 
والصني 2014م، وفى أبريل املاضي، انطلق فوج جديد من 

الشباب إلى »غانا.«
جتربة

وقــــــال كرمي ســــــطوحي -أحد املشــــــاركني في 
معســــــكر الصني 2014م- إّن سفره إلى الصني 
جــــــاء عن طريــــــق الصدفة، عندمــــــا قام مبلء 
اســــــتمارة التقدم للحصول علــــــى املنحة والتي 
توجد على صفحة املنظمة على موقع التواص 
االجتماعــــــي فيــــــس بوك، وكانــــــت تلك حلظة 
فارقة غيرت مسار خططه املستقبلية. ويقول 
»ســــــطوحى« أّن هــــــذه التجربة جعلت الســــــفر 
الكتشــــــاف العالم هو أهم أهداف حياته، مشيًرا 
إلى أّن معســــــكر الصني هو ثاني معســــــكر تقدمه 
منظمة اليونسكو وأول معسكر يشارك فيه الشباب 
املصــــــري، الفًتا إلى أنهم خالل الرحلة، مّت تقســــــيمهم 
إلــــــى أربعة معســــــكرات فرعيــــــة، وهى: معســــــكر جبل 
 »Smart Lady سونغشــــــان، ومعسكر »ســــــمارت اليدى
املخصص للفتيات، ومعســــــكر مزارع الباندا، ومعسكر سور 
الصني العظيم، والذي شارك فيه واستمر أسبوعني. وأوضح 
»ســــــطوحي« أّن أهداف املعســــــكر متثلت فــــــي »محاولة الترويج 
للحضارة املصرية، وتصحيح الصورة اخلاطئة التي ترســــــخت في 
أذهــــــان العالم عن مصر وشــــــبابها،« و«التحدث عن دور اليونســــــكو 
فــــــي حماية اآلثار؛ مثل قيامها بنقل معبــــــد الكرنك من مكانه إلنقاذه 
مــــــن الغرق عند بناء الســــــد العالي،« كما قام املشــــــاركني في املعســــــكر 
أيضــــــاً بتعليم األطفال الصينيني لغات أخــــــرى: مثل  العربية واإلجنليزية 
والفرنســــــية وغيرها. وتابع »ســــــطوحى« بأّن عمل املتطوعني الدوليني إلى 
جانب املتطوعني الوطنيني أفادهم كثيراً في فهم الصني بشكل أفضل، وحّسن 

صورة املصريني واملسلمني لدى املشاركني في املعسكر من مختلف الدول.
املستقبل

وعن اخلطط املستقبلّية ملؤسسة »احلم،« فكما يوضحها »محمود عبد املجيد« 
-مؤسس املنظمة- هي: توفير 240 فرصة سفر للمشاركني داخل وخارج مصر، 
وتنظيم ثالث مناسبات عامة لعرض القصص الناجحة للمسافرين، تنظيم أربعة 
برامــــــج تبادل ناجحــــــة داخل مصر، الوصول إلى مليــــــون متابع لصفحة املنظمة 
على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك،« والتي أُنشئت في أكتوبر 2014 م، 
والتي تهتم بعرض معلومات عن الدولة املقرر الســــــفر إليها واستمارات وشروط 
السفر وتعرض جتارب الشباب املشاركني في معسكرات سابقة وتتلقى تعليقات 

املتابعني وآرائهم في نشاطها.
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 هذا السلم اخلشبي حلزوني 
الشكل هو مكان للمرتلني

  بسنت آمال-جرمني خيرت

مصر هى املزيج الثقافى العجيب بني األديان واحلضارات ،فانزل إلى شارع 
األزهر وأبدأ من شــــــارع الغورية الذى يبدأ بجامع الغورى و فى نهايتة كنيســــــة 
العذراء املغيثة األثرية بحارة الروم.متشى قلياًل فى الشارع وسرعان ما ستشعر 
بأنــــــك ركبت آلة زمن انتقلت فيها من عــــــام 2015 وهبطت فى القرن اخلامس 
حيث الفاطميني كانوا ال يزالون فى احلكم. قم باملرور على ســــــيبل محمد على 
باشا وال تنســــــى أن متلى عينيك بالزخارف املنقوشــــــة علية لتعرف قيمة الفن 
احلقيقى ،ثم انعطف  من حارة الروم وســــــتجد أمامك كنيسة"العذراء املغيثة"، 
ليســــــت مجــــــرد بناء عادى تعلــــــوه الصلبان بل حتفة معماريــــــة بداية من مدخل 
الكنيســــــة حيث األيقونات األثرية وصوال إلى حصن الكنيسة والهيكل.وال تنسى 
أن تنظر إلى االعلى لتشــــــاهد أسقف الكنيســــــة حيث الزجاج املرسوم واملعمار 

الفريد الذى سيشعرك باحساس من الراحة وميلئ ذهنك بهدوء عجيب.
ونحن سنأخذك إلى الكنيسة لتتمتع معنا بتلك الرحلة الشيقة ، ولكن رجاء 
فــــــى البداية اغلق أذنك وال تنصــــــت إلى أحداً من يقولــــــون كلمات مثل "فتنة-

عنصري األمة".

شارع الغورية باألزهر..
يبدأ بجامع وينتهى بكنيسة

العذراء المغيثة بحارة الروم »مدد وعون لمسلم ومسيحى«

 البداية مع مسجد الغوري

 سبيل محمد على يتكون من واجهه نصف 
دائريه  وشبابيك من النحاس املزخرف

على الطراز البيزنطى " "سقف الكنيسة مقام 

مدخل كنيسة  
السيدة العذراء امُلغيثة عبارة عن 
الكنيسة التى تتكون"باب مستطيل" ومنه ندخل إلى 

 مدخل حارة الروم
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مدخل كنيسة  
السيدة العذراء امُلغيثة عبارة عن 
الكنيسة التى تتكون"باب مستطيل" ومنه ندخل إلى 

 الهيكل  الرئيسي للكنيسة على اسم السيدة العذراء 
مصنوع من اخلشب املطّعم بالعاج وعليه كتابات عربية 

وقبطية

 الهيكل الثانى فى الناحية اجلنوبية 
على ميني هيكل مكّرس على اسم املالك 

ميخائيل

  الهيكل الثالث على اسم 
الشهيدة مارينا

  ايقونة كبيرة 
للصليب و بجواره 

أيقونتان إحداهما 
للمرميات واألخرى 

للسيدة العذراء. وهما 
يرتكزان على رأس 
نسرين متعاكسني 

محفورين في اخلشب 
يقف كل منهما على رأس 

تنني

   "بيضة نعام" ترمز إلى 
عني الرب الساهره على 

حماية شعبه دائما كما 
تراقب النعامه بيضها حتى 

يخرج الى احلياة

   جنفة الكنيسة االثرية

   مقصوره كبيرة احلجم ُمقسمه 
لثالث ايقونات " للشهيده مارينا 
،للسيدة ،رئيس املالئكه غبريال"

   صوره اثرية ملونة للسيد 
العذرا حتمل السيد املسيح

   مزار الشهيدة 
مارينا.. "يتم إنارة 

الشموع أمام تلك 
األيقونات لطلب 

صلوات القديسني"

   البئر الذى شرب منه السيد 
املسيح اثناء رحلة العائلة املقدسة 

الى مصر

   ادوات كانت 
تستخدم  فى ُصنع 
امليرون"زيت مقدس" 
فى القرن السابع 
عشر امليالدى
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انتظرونا
في العدد الثاني من

طهي بنكهة 
سياسية..برامج الطهي 
تغزو الفضائيات هربًا 

من السياسة

رحلة استكشافية »أمازيغ مصر« جنة فى واحة سيوة يعلوها التراث والحضارة.

شيخ القبيلة هو قاضيهم ولغتهم ال تكتب..

فى حواره لـ»الميدان«:

»أحمد شهاب الدين«: »أنا فلسطينى الدم، كويتى 
الجنسية، مصرى التنشئة، محب بالفطرة.«

استنادا لصالحيات 
الدستور للشباب.. 
شباب اسوان يتبنى 
حمله المحليات 

للشباب.
ترجمة جوجل العشوائيه 
أثرت على معانى و مكانة 

اللغة العربية

داعش تنشأ خالفة بوك


