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بيروت

مــوسم إنـتــخـابي أو بــلـدي كـانت
تـــصــلـــنــا رســـالـــة تــطـــلب الــرأي
واإلقـتـراح وكثـيـراً ما كـان موضع
األخـذ بـه. كـمــا أنـنــا عـنــدمـا كــنـا
نــــنـــــاقش مــــســـــؤولــــ أو زمالء
بــريــطـانــيـ في الــذي تــسـبَّب به
وعـد بلـفور في أحوالـنا فـإننـا كنا
نـرى من يـشـاركـنـا الـرأي بـأنه قـد
آن اآلوان لكي يعالج جيل األحفاد
بـالـرويـة واحلـكـمـة مـا فـعـله جـيل
األجــــــــداد خـــــــــارج إطــــــــار احلق

والعدل. 
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ولـكم سـجلْـنا أمـام كثـيرين أفـكاراً
تــتــلـخص فـي أنه لـو كــان بـلــفـور
بـنـوعـيـة كـارادون مـبـتـكـر صـيـغـة
ي  242 عــام 1967 الـــقـــرار األ
ـــا احلــال عــلـى نــحــو لـــكــانت ر
أفـــضل بــالــنــســـبــة إلى الــصــراع
الـعـربي  –اإلسـرائـيــلي. وقـوبـلت
األفــكـار بــاإلصــغـاء. تــلك حــكــايـة
الــرئــيس الـذي فـي تـقــديـرنــا كـان
يـــتـــمـــنـى لـــو لم يـــخـــطف مـــجـــد
ـكتـسَبة الـرئاسـة منه جـنسـيته ا
وكـــيـف أنـــهــــا كــــانت في بــــعض
سـنــواتــهـا من عــنــاصـر صــمـوده
كصـاحب مشـروع سيـاسي إنتهى
به رئــيـسـاً لـلـعــراق. وأمـا حـكـايـة
حـسـام سـعد الـدين احلـريـري فإن
فـرادتــهـا في أن نــكـهــة عـســكـريـة
أخــذت طــريــقــهــا إلى احلــريــريــة
السياسية اإلصالحية وتتمثل في
أن حـفـيد الـرئـيس الـشـهـيـد رفيق
احلريري إنـضم إلى كوكبة من11
ـلك عـبـد أمـيـراً سـعـوديـاً أحـفـاد ا
الـــعـــزيـــز (مـــتــــعب بن عـــبـــدالـــله
وشـقـيـقـه خـالـد وسـعـود بن عـبـد
احملسن وخـالد بن سلـطان وخالد
بـن بــــنـــدر ومــــحــــمــــد بـن نـــواف
وسـلـطـان بن فـهـد وعـبـد الـرحـمن
الـفــيـصل وتــركي وعـبــد الـعــزيـز
وعــــبــــد الـــرحــــمـن أبـــنــــاء طالل)
وثمانية شيوخ من أسرة الصباح
(فـــهــد األحــمــد اجلـــابــر ومــبــارك
عبـدالله اجلـابـر وسعـد الـعبـدالله
السـالم وعلي بن صبـاح وعبدالله
الــسـالم اجلــابـر وفــيـصـل صـبـاح
الـــســـالم ويـــوسـف عـــلي يـــوسف
وناصـر الـفواز) وثـمـانيـة شـيوخ
إمــاراتــيــ (مــحــمـد بـن راشـد آل
مـكـتـوم وشقـيـقه حـمـدان ومـحـمد

حقـقـتْه هذه اجلـنـسيـة وجـوازها
الــتــاجي من طــمــأنــيــنــة وحــريـة
حـركة وعـوائد ينـالهـا البـريطاني
مـــا دام أدى الـــيـــمـــ ونـــال حق
ـواطَنـة وجـواز الـسـفـر بـصرف ا
الـــنــظــر عــمـــا إذا كــان كــرديــاً أو
عـربـيـاً أو آشـوريـاً أو مـسـلـماً أو
أيزيدياً أو هندوسـياً أو مسيحياً
أو أفـريقـيـاً أو أسيـوياً أو بـوذياً.
فـــفي بـــريــطـــانـــيــا تـــســـقط هــذه
احلـواجـز ويتـسـاوى اجلـميع في
ــــواطَـــنـــة مـــا دام مَن مـــســـألـــة ا
يكـتسب اجلـنسـيـة يلـتزم قـوان
األمن والـــضــريــبــة. بل إن أمــامه
فرصـة أن يصبح رئـيس بلدية أو
نائباً في مـجلس العموم أو حتى
هم أنه من عضواً في احلكومة. ا
أجل عـــيــــون الـــرئـــاســـة تـــخـــلى
الرئـيس برهم عن اجلنـسية التي
سـبق أن نالـهـا كمـواطن وجد في
الوطن الـثاني ما يـعوضه قساوة
الــعــيش والـعــمل الــســيـاسي في
الـوطن األم. نـتـمـنى له فـي رحاب
الرئـاسـة اإلستـقـرار والطـمـأنيـنة
الــلـذيْـن واكـبــا ســنــوات نــشـاطه
الــســـيــاسـي كــمـــعــارض يـــحــمل
اجلـنـسـيـة الـبريـطـانـيـة. وعـنـدما
يــسـتــوقـفــني مـا إرتــأى الـرئـيس
بــرهم اإلقـــدام عــلــيه فألنــني من
بـــ مــئـــات األلـــوف من الــبـــشــر
الــذين حـــقــقـت لــهم اجلـــنــســـيــة
ـكـتـسَــبـة من حـكــومـة صـاحـبـة ا
اجلاللـة اليـزابـيت الثـانيـة األمان
والــطــمـــأنــيــنــة وجـــواز الــســفــر
ه الـبــريـطـاني الــذي جملـرد تـقـد
طار سؤول اجلـوازات في هذا ا
أو ذاك فـإنه يـلـقى حتيـة إحـترام.
وعــــلى مــــدى ثالثــــة عــــقــــود من
العيش في لـندن كمواطن بـوثيقة
من وزارة الـداخلـيـة حتمل عـبارة
تـرجمتـها بالـعربيـة "إن الشخص
احلـامل اإلسم أدناه بـات مواطـناً
بــريــطــانـــيــاً بــدءاً من تــاريخ 11
سـبـتــمـبـر  1985لم نـشـعــر أنـنـا
غــربــاء وتـصــبح مــقـولــة الـوطن
الــثــاني حــقــيـقــة ثــابــتــة. وحـتى
عــنــدمــا أوجـــبت ظــروف الــعــمل
نــاشــراً وصــحــافــيــاً وكــاتــبــاً أن
نخاطب بـرسالة رئيـسة احلكومة
مارغـريت تاتشر فـإن مكتـبها يرد
على الـرسالـة بكل لـباقة. وفي كل

فـاجــأنــا الـرئــيس الــعـراقـي بـرهم
صالح ونحن نـتأمل يوم األحد 16
/كـــانـــون األول  2018في جـــديـــد
أزمــة تــألـــيف حـــكــومــة الـــرئــيس
هدي توأم أزمة كلَّف عادل عبد ا ا
ــكـلَّف تـألــيف حــكـومــة الـرئــيس ا
ســعــد الــدين احلــريــري وكــيف أن
ــؤزّم واحــد من حــيث األســلــوب ا
والـنيـات ال سامحـه الله علـى فِعْله
ـبــغـوض هـذا بـأنـه وعـلى نـحـو ا
ـتحـدث بإسم الـبيـان الذي عـممه ا
الـرئـاسة "تـخلَّى بـصورة قـانونـية"
عن اجلنـسيـة البـريطـانيـة إلتـزاماً
ــادة الــثــامــنــة عـشــرة من مــنه بــا
قــانــون اجلـنــســيــة في الــدســتـور
الـــعــراقي الـــتي تـــنص عـــلى عــدم
تمـتُّع األشـخاص بـجـنسـيـة أُخرى
مـكتسَـبة في حـال  إنتـخابهم أو
ــهــام دســتـوريــة في تــكــلــيــفــهم 
جمـهـوريـة العـراق. وإسـتـناداً إلى
ـــادة مــــادة أهم فـي الـــدســــتــــور(ا
الــتـاســعـة) فــإن بـرهم صــالح كـان
عــلــيه مِن قـــبْل إخــتــيــاره من دون
شـخـصـيـات كـرديـة أُخـرى رئـيـسـاً
لـلـعـراق أن يـتـخـلى عن اجلـنـسـيـة
كـتسَبـة. وحيث أننـا في األنطمة ا
العـربيـة عمـومـاً نطـوع النـصوص
ـا يـنـاسب الـظروف الـدستـوريـة 
واألشــخــاص فــإن أمـــر الــتــخــلي
ان لم سبق الذي لم يتم ألن البر ا
يــعـــدل مــا من شـــأنه عــدم جتــاوز
الـــــنص إعــــتُــــبــــر مـن حتــــصــــيل
احلـــاصل. الـــرئـــيس بـــرهم لـــيس
الــــــــوحـــــــيــــــــد الـــــــذي يـــــــحــــــــمل
اجلنسيةالبـريطانية ذلك أن سلَفه
الـدكــتـور فــؤاد مـعــصـوم إكــتـسب
هــذه اجلـنـســيـة وبـات كل مــنـهـمـا
ـــئــات مـن الـــعـــراقــيـــ الـــذين وا
ـــارســـون مـــنــاصـب في الـــدولــة
يحملون اجلـواز البريطاني األكثر
إحــــتــــرامـــاً بــــ الــــعـــشــــرات من
ـية. وأفترض جوازات السـفر العا
َن فــــيـــهم أن هــــؤالء جـــمـــيــــعـــاً 
الــــرئـــيـس اخلـــلَـف بـــرهـم صـــالح
والـرئــيس الـسـلف فــؤاد مـعـصـوم
يتمنون لـو أن الدستور ال يتضمن
ـــادة وتـــبـــقى اجلـــنـــســـيــة تـــلك ا
ـكتسَبـة ومنها جواز البريـطانية ا
الـســفـر في اجلـيب ال يــضـطـر إلى
ــرجع الــرسـمي تــسـلــيــمـهــا إلى ا
الـبريطـاني مرفـقة بالـشكـر على ما

بن زايــد آل نــهـيــان وخــلــيــفـة بن
سيف بن مـحمد وراشـد بن محمد
آل مـــكــتـــوم وذيــاب بـن ســيف بن
مـحمـد آل نهيـان وبطي بـن سهيل
ـــكــتــوم وعــبــدالــله بن بن بــطي ا
ــــعـال وســــتــــة شــــيـــوخ راشــــد ا
قـطري (حـمد بن خـليـفة آل ثاني
وجناله تميم وجاسم وجنله حمد
وعـبــدالــله بن خـلــيــفـة وحــمـد بن
خـالد) وتـسعة شـيوخ بـحريـني

ـلك احلـالي) (حـمــد بن عـيـسـى (ا
وجناله ناصـر وخالد ومـحمد بن
سلمان وجنله سلمان ومحمد بن
خـليـفة بن حـمد ومـحمـد بن راشد
وشــقــيــقه خــلـيــفــة وعــبـدالــله بن
سلمان بن خالد) ومعهم السلطان
قـابـوس بن سعـيـد سـلـطـان عُـمان
ـالـكـة في ومـعـظم أفــراد األسـرة ا
ــكن إعـتــبـار حــسـام في األردن. 
نـــظـــر بـــني قـــوم جـــده الـــرئـــيس
الــراحـل ووالــده الـــرئــيس ســـعــد
شيخـاً هو اآلخر. فاللـبنانيون من
محازب وسياسي ومستقبلي
يقـرنـون صفـة الـشيخ الـتبـجـيلـية
عنـدما يـلفظـون إسم اجلد الراحل
الرئـيس رفيق وإسم اإلبن الوارث
الـزعــامـة احلــريـريــة سـعــد الـدين
هم وشقـيقه بـهاء رجل األعـمال. ا
كن أن أن حسام احلريري الذي 
يــنــتـــهي بــعــد ســـنــوات "جــنــرال
احلريرية" هو أول لبناني تتسنى
ـبــكـر إلى لـه فـرصــة اإلنـتــســاب ا
كـــلـــيــة "ســـانـــد هـــيــرسـت" أعــرق
الكـليـات العـسكريـة في بـريطـانيا
وعـلى مسـتـوى دول العـالم والتي
هي عـسـكـريــاً بـأهـمـيــة جـامـعـتيْ
"كـمـبـردج" و "اكـسـفـورد" عـلـومـيـاً
وفــكــريـاً وقــانــونـيــاً مع فـارق أن
خــــشــــونــــة دورة الــــدراســــة ذات
األربـــعــــة واألربـــعـــ أســــبـــوعـــاً
ومـــــقــــــابـل رسم يــــــصل إلـى ربع
مــــلـــيـــون دوالر جتـــعل من طالب
نعيم العيش رجاالً يعرفون أهمية
شظـف العـيش ذلك أن ال خدم في
"ســـانـــدهـــيـــرست" وال مـــعـــامـــلــة

خـاصة كل يـغسل ثـيابه ويـكويـها
yes وكـل يلـمـع جزمـتـه وكل يـقول
ـدرس وكـل يـجازى   sirلـلـمـدرب ا
عــلى تــصــرُّف غــيــر مــســتــحَب أو

مخالفة لطقوس الكلية. 
و"ســانـــدهــيــرست" فـي أجــوائــهــا
تـختـلف عن "كـلية فـيكـتوريـا" التي
ـصر أنشـأهـا احلـاكم الـبريـطـاني 
عام  1902في اإلسكندرية أي بعد
مـــئـــة عــــام من حتـــويل الـــثـــكـــنـــة
العسكرية البريطانية(عام  1802)
إلـى كـلــيـة "ســانـد هــيــرست" الـتي
تصـقل الذين يـحتـاجون إلى صقل
تـنعمـ من أبناء وأحـفاد بعض ا
أهل احلــكم في بـــريــطــانــيــا (وليّ
العـهـد شـارل وإبـنـاه ولـيم وهاري
ثال) وفي دول عربية على سبيل ا
وآسيوية ترتبط بعالقات تاريخية
مـع بــريـــطــانـــيـــا. كــمـــا أن كــلـــيــة
"ساندهيرست" تختلف عن مدرسة
أُخـرى أنشأتـها بريـطانيـا في بلدة
ـــطـل عـــلى ــــصـــيـف ا "شــــمالن" ا
الـعـاصـمـة بـيروت وكـانت من أجل
تدريس الـدبـلومـاسـي واألمـنـي
البـريطـانيـ الـلغـة العـربيـة وهذا
يـــيـــســـر لـــهـم أمـــر الـــتـــعـــامل مع
نـطقة (بـسببب احلرب حكـومات ا
ــدرسـة إلى الـلــبـنــانـيــة إنـتــقـلت ا
األردن). وإذا كانت "سانـدهيرست"
هي الـطـبـعـة الــعـسـكـريـة لـلـنـظـرة
ـدى لـبــريـطـانــيـا فـإن الـبــعـيــدة ا
"كــلــيـة فــكـتــوريـا" كــانت الــطـبــعـة
ــدنــيــة الــتي تــنــافس اجلــامــعـة ا
األمـــيـــركـــيـــة فـي بـــيـــروت. ولـــقــد
إستقطبت "كلية فيكتوريا" كثيرين
من أبـنــاء الـطـبــقـة الـبــورجـوازيـة
الـعـربـيـة وبـات بـعض طالبـهـا من
رمـوز الـعـمل الـسـيـاسي والـفـكـري
والـفني الـسـينـمائي. وهي في ذلك
ـــقـــتـــدريـن مـــالـــيـــاً بـــاتت امــــام ا

رحب بهم سياسياً. وا
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 والالفت لـالنتـبـاه أن معـظم أبـناء
وبـنات األسرة األردنـية الـهاشـمية
وبــــعض الــــعـــائالت ذات الــــشـــأن

الـسـياسي كـانوا مـن طالب "كلـية
فـيكـتوريـا". كما كـان منـها الـفنان
ــفــكــر ادوارد عــمــر الــشـــريف وا
سعيد. أما األبرز ب طالبها قبل
اإلنـتقـال إلى جـامـعـة أوكـسـفورد
فـكـان الزعـيم الـسيـاسي والـديني
هدي العائد السوداني الصادق ا
حــديـــثـــاً من إغـــتـــراب ســيـــاسي
إضـــطـــراري جــــديـــد نـــأمل له أن

 ." يكون منقذاً مع "اإلنقاذي
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 في حــال راق لــلــحــفــيــد حــســام
احلـريري أمـر التـخرج من "سـاند
هـــيـــرسـت" وأتـــبـــعـه بـــدراســـات
ية عسكرية فسيكون قولنا أكاد
بأنه "جـنرال احلريـرية" ذات سنة
في محله. وإذا كـان لن ينحو هذا
اخلـيار فـإنه سيـكون إذا هـو بات
أول ساللة األحفاد احلريري في
الـعمل الـسيـاسي أكثـر خبرة في
الـــتـــعــــامل مع جـــنـــراالت الـــزمن
الـلبـناني اآلتي وذلك عـلى أساس
أن نـسبة اجلـنراالت الـرؤساء في
لـــبـــنـــان تـــقـــتـــرب مـن الـــرؤســاء
. هنا تـستوقفـنا إنحناءة دنـي ا
حــســـام احلــريــري وإلـى جــانــبه
والــده يـــوم األحــد  11/ كـــانــون
األول  2018أمام ضريح الرئيس
الـشـهـيـد يـكـتب في سـجل الـزوار
عــبـارة "الــله يــرحــمك يــا حــبـيب
َن حـوله "للـمرة قـلـبي" ثم يقـول 
ـكـنـني األولى مـنـذ  14عــامـاً ال 
حــقــيــقـة أن أتــذكــر الـكــثــيــر مـنه
ولــكــنــهـا كــانت بــالــفــعل جتــربـة
عــاطــفــيــة جــداً. لــقــد تــســنت لي
الــفــرصـــة أن أزور جــدي لــلــمــرة
األُولى منـذ رحيله. إن الـكلمات ال
ـكـنـهـا أن تـصف مـا شـعـرتُ أو
مـا رأيتُ ولــكن مـا أعـرفـه تـمـامـاً
أنني أحبه وأفتقده وأتمنى دوماً
...". عندما عزَّينا أن أجعله فخوراً
الرئيس رفيق احلريري في دارته
في بــيــروت بــوفــاة إبــنه حــســام
الــــذي كـــان يــــتـــابع دراســــته في
تحدة في حادث سير الواليات ا
ـثل قـال لـنـا "ليـس هنـالـك حزن 
حـزن فـقــدان الـولـد". بـعـدمـا بـات
في األسـرة حــسـام احلــفـيـد رحل
اجلـد احملـزون الـذي كـان يـتـمـنى
أن يكون حاضراً حفل تخرُّج رمز
الـنــكــهـة الــعـســكـريــة في األسـرة
احلــــريــــريــــة وحــــامـل إسم اإلبن
الفـقيد. الـرحمة للـجد والتـمنيات
الطيبـة للحفيـد الذي كان تخرُّجه
مـــرتـــديـــاً بـــدلـــة "ضــابـط ســـانــد
ـثابـة حتيـة وجدانـية هـيرست" 
جلـده ومـالمح فـأل طــيب لـلــوالـد
الـرئـيس الـذي تـزامن إنـتـقاله من
الـتكـليف إلى الـتألـيف بعـد فرحة
الـتـخـرج في لـنـدن وسـعيْ دوؤب
من أجْل اإلسـتثـمار والـتنـمية في
لبنان. أعانه الله على مواجهة ما

بعد التأليف.
{ كاتب صحفي وناشر لبناني
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سـتدامة 2030 حتت شـعار  (دور احلكـومات في حتـقيق اهداف الـتنمـية ا
ؤتمـر السنـوي الثـامن عشر لـلمنـظمة الـعربـية للـتنمـية االدارية م) نـاقش  ا
عـلى مدى يومي  26 و 27تـشرين الـثاني  2018 في الـعاصـمة الـعمـانية –
مـسـقط وبرعـايـة صاحب الـسـمو الـسـيـد اسعـد بن طـارق ال سعـيـد  نائب
ـمثل اخلـاص جلاللة رئـيس الوزراء لـشـؤون العالقـات والتـعاون الـدولي وا
ـشـاركـة واسـعـة مـن الـدول الـعـربـيـة اشـتـمـلت عـلى الـعـراق الـسـلـطـان  و
ـغــرب واجلـزائـر والــيـمن وسـلــطـنــة عـمـان ومــصـر ولــبـنــان وفـلــسـطــ وا
والـسعودية واالمارات والسودان واالردن وقطـر والبحرين  وتونس وليبيا ,
ـدنيـة في كل من سـلطـنـة عمـان والـسعـودية , ـشاركـة وزيـري اخلدمـة ا و
وخالل  الـيوم القـيت محاضرات من قـبل خبراء  عرب  وخـبراء دولي .
ؤتمر هي محاضرة وكـانت احملاضرة االولى  بعد انتهاء مراسـيم افتتاح ا
ـدنيـة الـسعـودي السـيـد  سلـيـمان بن عـبـد الله احلـمدان  , وزيـر اخلدمـة ا
وقـد شارك الـسـيـد ام عـام اجلـامعـة الـعربـيـة الـدكتـور احـمد  ابـو الـغيط
فروض  ان يـكون مـوجودا لوال ؤتمـر حيث كـان من ا بـكلمـة مسـجلـة في ا

التزاماته .
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وقـد تناولت مـحاضرة السـيد الوزيـر موضوع التـحول الرقـمي والذي يهتم
بـبناء مجتمع رقمي ووطن رقمي واقتصـاد رقمي مبني على انشاء منصات
ـشاركة اجملـتمـعيـة  الفعـليـة  من اجل حتس  رسـمية  ال ثـراء التـفاعل وا
األداء اجملـتـمعي بـكل مكـونـاته  ومفـاصله  ,كـمـا تطـرق الى ركـائز الـتـحول
الـرقـمي  ,اي ان هـذا الـتـحول يـؤثـر في جـميع الـقـطـاعات  ,وحـدد مـجاالت
ملـكة  العـربية الـسعودية . امـا محاضـرة  الدكتورة الـتحول الرقـمي في  ا
ـتابـعـة  واالصالح االداري في جـمـهـورية هـالـة حـلمـي وزيرة الـتـخـطـيط وا
مـصر الـعربـية    ,فـقد تـضمـنت محـاضرتـها شـرحا مـوجزا حـول التـجربة
ـستـدامة ,امـا ـصريـة  في كيـفـية  وضع وتـنفـيـذ  استـراتيـجـية الـتنـمـية ا ا
ـنـتـدب لدى رئـيـس احلـكـومة الـسـيـد مـحـمـد بـلـعـبـد الـقـادر  وهـو الـوزيـر ا
ـرفق ـغـرب   دور ا ـكـلـف بـإصالح االدارة والـوظـيـفــة الـعـمـومـيـة ,فـي ا وا
رفق العـام هو الوحدات او ستـدامة  وا الـعام في حتقيق اهـداف التنمـية ا
ـؤسسات االقتصـادية ذات الصفة الـعمومية  ولـها دور في تفعيل الـتنمية ا
ـستـدامـة وتعـزيز نـشـاطهـا لـتحـقيق االهـداف الـتي حددتـهـا . كمـا ساهم ا
الـدكتور محمود مـحيي الدين النائب االول  لرئـيس البنك الدولي  ال اجندة
ـحاضرة تحـدة والسكان  , , ستدامة    2030 وعالقـات اال ا الـتنميـة ا
ـستدامة وهي سـبعة عشـر هدفا كمـا حددتها ركـزت على اهداف التـنمية ا
تـحـدة  واهـمـها  الـقـضـاء عـلى الـفقـر والـقـضـاء عـلى اجلوع هـيـئـة اال ا
ياه ساواة بـ اجلنس   وا والـصحة اجليدة والـرفاه والتعلـيم  اجليد وا
الـنـظـيـفـة والـصـحـيـة والى الـهـدفـ الـسـادس عـشـر وهـو  السـالم والـعدل
ــؤسـسـات الـقـويـة   ,امـا الـســابع عـشـر فـكــان يـهـتم بـعــقـد الـشـراكـات وا
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في حـ قـدم الـدكـتـور  عـبد الـلـطـيف زعـنـون مـديـر عـام  صـنـدوق االبداع
ـغـربــيـة  ورقـة بــعـنـوان  دور صــنـدوق االيـداع ــمـلـكــة    ا والـتـدبــيـر في ا
ــسـتـدامـة  2030 اجــمـاال  بـلـغت والـتــدبـيـر في حتــقـيق اهـداف  الــتـمـيـة ا
ؤتمر  24ورقـة ركزت ومن مداخل مخـتلفة على االوراق الـتي عرضت في ا
ـتاحة و ترشيد ـوارد االقتصادية ا ـستدامة وكيـفيه التعامل مع ا الـتنمية ا
ـوارد  لـتلـبـيـة احـتـيـاجـات االجيـال احلـالـيـة مع ضـمـان حـقوق اسـتـغالل ا
ـوارد يتطلب االجـيال  القادمـة وآلجل التوصل الى االدارة الرشـيدة لهذه ا
ــوضـوع احلـيــوي واتـبـاع ـان احلــكـومـات الــقـائـمــة بـأهـمــيـة هـذا ا اوال ا
ـستدامة    ,ويـنتمي بعض اسـتراتيـجيات راشدة لـتحقـيق اهداف التنـمية ا
اصـحاب االوراق الى  مكتب الـيونسكـو االقليمي لـلعلوم في الـدول العربية
عهد الـعربي للتـخطيط والهيـئة العربيـة للطاقة ومـنظمة الشـفافية الدولـية وا
ؤسسة االوربـية للتدريب. الـذرية ومنظمـة التعاون  االقتـصادي والتنمـية وا
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ؤتـمر اهمـية امتالك رؤيـة عربيـة للنـهوض بتـنفيذ خـطط التـنمية  وقـد اكد ا
ستدامة من خالل : ا

وذج تـنمـوي جديـد يتـبنى  سـياسـات تهدف الـى ضمان تـمتع 1- تـفعـيل 
ـواطـن بـحـقـوقـهم االقـتـصاديـة  واالجـتـمـاعـية والـتـركـيـز عـلى تـام كل ا

اخلدمات العامة كالرعاية  الصحية والتعليم بجودة مناسبة .
2- تـطبـيق الـيات فـاعـلة لـلحـمـاية االجـتـماعـيـة  تسـتـند الى عـقـد اجتـماعي
يــعـتــرف بــاحلــمــايــة كـحـق انـســاني ودعـم  وسـائـل  اعـادة تــوزيع الــدخل
والــثـروة ,من خالل تــوفـيــر االطـر الــتـشــريـعــيـة والــتـمــويـلــيـة  لــهـا وصـوال
لـتخصـيص الدولة مـوازنة اجتـماعيـة شاملـة  لكافة ابـنا ء الشـعب والسعي

وارد باليات مختلفة للقضاء على الفقر . لتوفير ا
3- اهـمية بناء النموذج  التنموي اجلديد على اسس صلبه حتقق االحترام
ـســاواة بـ ـطــلق حلـقــوق االنـســان ومـبــادى الـعــدالـة االجــتـمــاعـيــة  وا ا
اجلـنـسـ  وتوحـيـد  كـافـة اجلـهود لـتـحـقـيق الـسالم واالمن واالبـتـعاد عن
كـافة اشـكال النـزاعات الـتي حتد من قـدرة الدولـة على اإليفـاء بالـتزامـاتها
ـا يساهم في ـواطنيـها  و في مـجال احلقـوق االقتـصادية  واالجـتمـاعية  

خفض  كلف االجندات  االمنية .
كـافحة الـفساد ومـتابعـة تنفـيذ ها والـتركيز 4- وضع اسـتراتيـجية وطـنية 
عـلى رؤيـة موحـدة حـول توطـيـد النـزاهـة للـحـد من الـفسـاد بـشكل مـلـموس

وواضح .
ا يضـمن تواصله مع حث اجلـهات في الدول 5- الـوعي العام لـلمواطـن  
الـيـة العـامة والـوصول الى الـعربـية عـلى اسـتدامـة خلق ثـقافـة الـشفـافيـة ا
تعـلقة بجبايـة الضرائب  وسبل انفاق الـعائدات وتعزيز الوعي ـعلومات ا ا
كـامن ـا  تـواصـله مع احلـكـومـة  وايالء اهـتـمـام كـبـيـر   الـعـام لـلـمـواطن 
اخلـلل البـنيويـة واالدارية الـتي تعيـق عمل  مؤسـسات الـعدالة االجـتمـاعية.
ـؤسـسات  ونـزاهتـهـا واحلد من وبـلورة مـبـادرات لتـعـزيز اسـتـقالليه تـلك ا

فرص الفساد فيها وتعزيز التواصل بينها وب اجملتمع .
6- تـبني حوار ب جـميع االطراف وهم كل من احلكومـة والقطاع اخلاص
ـنظـمات الـدوليـة حول واقع الـتنـميـة في البـلدان الـعربـية وماهـي الفرص وا
ـتاحة امام الدول العربية وكيفية استغاللـها والتحديات وكيفية مواجهتها ا

واطن  العربي . لوضع خارطة طريق فعالة تنعكس على رفاهية ا
سـاهمـة في وضع اسـتراتـيجـيـة التـنمـية وتـأسيـسا عـلى مـا تقـدم يتـطـلب ا

ستدامة وحتقيق اهدافها التأكيد على ما يأتي :  ا
سـتدامة , 1- احلـرص على حتـقيق الـتوازن ب االبـعاد الـثالثة  لـلتنـميـة ا

البعد االقتصادي  ,البعد اال االجتماعي  ,البعد  البيئي .
ـسـتـدامـة كـيـان واخد 2- الـتـأكـيـد ان الـسالم والـعـدل وحتـقـيق الـتـنـمـيـة ا

ومتكامل في مواجهة الفساد ,العنف ,التهميش   ,التمييز واالقصاء .
3- الـتـأكـيــد عـلى ان احـتـرام حــقـوق االنـسـان وكـرامـتـه وسـيـادة الـقـانـون
ـســاواة بــ اجلــنـســ كــونـهــا شــروط لـعــالم قــوامه الــعـدل والـعــدالــة وا

واالنصاف واالنفتاح واحلرية واالزهار .
عـاش في كل بـلد  وقـدراته ومسـتوى تـنمـيته واحـترام 4- مـراعاة الـواقع ا
الـسيـاسات واالولـويات الوطـنيـة مع االحتـفاظ بـااللتـزامات ذات الـصلة في
ؤتمر وما طرح فيه من سـتدامة  ان ما تناوله ا جتـسيد سياسات التنمية ا
افـكار جديرة باهتمـام احلكومات العربيـة  وعلى مستوى العراق  ,نامل ان
تـكـون هنـاك ادارة رشـيدة لـلـمـوارد االقتـصـادية مـن خالل التـوزيع الـعادل
لـلثروة من خالل تـوفير فرص الـعمل للـعاطلـ  من خالل تأهيل الـقطاعات
االقـتصادية وهي قطاعات فـاعلة اذا توفرت لها االدارة الـكفؤة  التي يتوفر
لــديـهــا الـوالء واالخالص لــلـوطن  ,والــعـمل عــلى اعـادة اســتـثــمـار مــا يـتم
احلـصـول عـلـيه من مـوارد بـعـد تـلـبـيـة احلـاجـات االنـيـة مع ضـمـان حـقـوق

ستقبلية . االجيال ا
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بيروت

الكبير محمد مهدي اجلواهري 
وكـان مـروّة قـد تـعـرّف علـى عدد
من الــشـخــصــيـات الــســيـاســيـة
والــفـــكـــريـــة واألدبــيـــة في تـــلك
الفـتـرة بـينـهم سالم عـادل (أم

عـام احلـزب الشـيوعي الـعراقي)
الـذي اسـتـشـهـد عـام  1963كـمـا
تـعرّف عـلى الـشـعراء بـدر شـاكر
الـــســـيـــاب  وكــاظم الـــســـمــاوي
الئـكة والـتربـوي ناجي ونـازك ا

يوسف. 
WOLOLŠ nÞ«uŽ

وظلّ حــتى آخـر يـوم مـن حـيـاته
يـكنّ عـواطف حـمـيـمـة وذكـريـات
عـزيـزة عن جتــربـته الــعـراقـيـة 
وكان قد كـتب مالمح حكايته مع
اركـسية وكيف حـصل التحوّل ا
الـــفــكـــري عــنـــده  فـــانــتـــقل من
ـانيـة الـتـبشـيـرية اليـقـيـنيـة اإل
إلى التـساؤليـة العـقليـة النـقدية
كـمــا فـعل زمــيـله أيــضـاً مــحـمـد
شـــــرارة وكالهـــــمـــــا حتــــوال من
دارس في احلـوزة الديـنية إلى
ــاركــسي. وقـد روى لي الـفــكـر ا
حــــــســـــ مــــــروة  فـي مــــــنـــــزل
اجلـــــواهــــري في دمـــــشق أوائل
ــرحـلـة الـثــمـانـيــنـات أنه مــنـذ ا
األخــيـرة لـلــدراسـة احلـوزيـة في
الـنـجف بدأت الـتسـاؤالت داخله
تـكــبـر وإرهــاصـاته تــزداد حـتى
حـصل االفتـراق السـيّـما عـنـدما
بــدأ يــكـتـب في مــجــلــة الـهــاتف
الــنـجــفـيــة لـصــاحـبــهـا صــديـقه
القـاص جعـفر اخلـليـلي مبـتدئاً
ـــقــاالت األدبــيـــة أو بــبــعض بــا
الــقــصص الــتي كــان يـنــشــرهـا.
ويـقـول عن مـجـلـة الـهـاتـف أنـها
. ـثقفـ العـراقي كانت مجـلة ا
ويــــقـــول حــــســــ مـــروّة كــــيف
اكتـشف ماركس فـي النجف?: أن
صـلته تعـزّزت مع "حس مـحمد
ــــكـــتب الــــشـــبــــيـــبي" عــــضـــو ا
الـســيـاسـي لـلــحـزب الــشــيـوعي
الـعــراقي الــذي أعـدم في شــبـاط
/فــــبــــرايــــر الــــعـــام  1949وعن

اجلهلة". وأضاف مهدي عامل:
ومــثـلـمــا يـتـوحّــد اإلرهـابـيـون
ــســـتــبــدون والـــظالمــيـــون وا
والقـتلـة ضد الـثقـافة واحلـرية
واإلبداع واجلـمـال  فـليـتـوحّد
ـــثــقـــفــون الــيـــوم دفــاعــاً عن ا
الــــنـــــفس ضـــــد الـــــظالمـــــيــــة
والــطـــائـــفـــيــة واالســـتـــعـــبــاد
واالســـــــــــــتـالب اخلـــــــــــــارجـي
والـداخـلي في مـواجـهـة الـغدر
والــتــخــلّف واإلرهــاب. لم يــدر
بـخلد مـهدي عامل أنه سـيكون
الـضــحـيـة الــتـالــيـة في قــافـلـة
ضحايا الثقافة والتنوير حيث
اغــتــيل بــعــد ثالثــة أشــهـر من
اغـتـيـال حـسـ مـروّة وتـمـكّن
الـقــتــلــة من أن يــصــوبــوا نـار
18 حــــــــــقــــــــــدهـم إلــــــــــيـه فـي 
أيـار/1987. ولـعلّ غــيــابـهــمـا
كـــان خــــســـارة فـــادحـــة حـــقـــاً
لـلــثـقـافـة الــعـربـيـة ولــلـتـنـويـر
ـنـا الـعـربي . ولـلـيـسـار في عـا
وأقول بـاستعـادة حس مروة
وجتــربــته الــعــراقــيــة: بــأنــنــا
عرفـناه كاتباً ومـفكراً عاش في
الــــعـــراق أكــــثـــر مـن ربع قـــرن
1924- 1949ودرس الـــعــلــوم
الـديـنـيـة في احلـوزة الـنـجـفـية
مـدة 14 عــامــا ثم انــتــقل إلى
بــــغـــداد  وانــــخـــرط فـي ســـلك
الـتـعـلـيم ومـارس الـصـحـافـة 
السيّما في جـريدة الرأي العام
الــتي كــان يـصــدرهــا الـشــاعـر

حـ دعــاني األصــدقـاء في دار
الـفارابي (اللـبنانـية) للـمشاركة
في الـوقـفـة االسـتـذكـاريـة لـعـدد
ــــثـــقـــفـــ الــــيـــســـاريـــ من ا
والـشــيـوعــيـ الـذين فــارقـونـا
(في معرض الـكتاب الدولي في
دورته  62 فـي بــيــروت) خــطــر
بــبــالي مــا نــشــرته في جــريـدة
ـنـبر " الـشـيـوعيـة " قـبل أكـثر ا
من ثالثـة عـقود من الـزمان عن
جتربته العراقية األولى وكيف
اكــتــشف مــاركس في الــنــجف
وعــنـدمـا تـعـذّر عـليّ احلـضـور
طـــلب مـــني األصـــدقـــاء إرســال

ـنـاسـبـة فـكـتـبت : كـلـمـة بـا
حـ انطـلقت رصـاصات الـغدر
اجلــاهــلـــة مــصـــوّبــة إلى رأس
الــشـيخ اجلــلــيل حـســ مـروة
(شــبـاط/فــبـرايـر  1987) وقف
رفـيق دربه مـهدي عـامل ليـطلق
نــداءً من مــقـام الــســيــدة زيـنب
بدمشق مودّعاً الشهيد وليعلن
ثـقف فـيه الدعوة إلى وحـدة ا

ضـد اجلهـلـة مخـاطبـاً الـفقـيد "
أتـيـنـا نـشهـد أنك وحّـدتـنـا ضد
غـدر الــقـتـلــة  فـلــنـشـكــرك فـقـد
أيـقظت في وجـداننـا حقـيقة أن
ثقـف جمـيعـهم مستـهدفون ا
ألنــهم مــثـقــفــون فــمن طـبــيــعـة
ـــان الــــظالمــــيـــة أن تــــقــــتل إ
اإلنسـان باإلنسان فالـثقافة كل
ثـــقـــافـــة خـــطـــر عـــلـــيـــهــا إذن
ـــثـــقــفـــون ضــد فـــلــيـــتـــوحــد ا

نشورة في رحلة هو مقالتك ا ا
جريدة الهـاتف "أنا وعمامتي" ?
كـــمـــا أخـــبـــرني عـــبـــد الـــغـــني
ــقــالــة قــد اخلــلــيــلـي وكــانت ا
اشتـهرت بـاالرتبـاط مع قصـيدة
اجلـواهري " النـزغة أو لـيلة من
ليالي الشباب " التي نشرها في
العام  1929والتي يقول فيها :
قـال لي صـاحبي الـظريفُ
وفي الـــــكـفّ / ارتـــــعـــــاش وفي

اللسانِ انحباسه :
ـــــةً " أيـن غـــــــادرتَ " عِـــــــمـَّ
واحــــتـــــفــــاظــــاً  /  قـــــلتُ : إني

طرحتُها في الكُناسه
ــقــالــة تــتــحــدّث قــال نــعم ألن ا
بـــصـــدق وحـــرارة عن صـــراعي
ــمـتع مـعـاً ــرهق والـطـويل وا ا
بـــ عــــوالم الـــطــــفل ونـــوازعه
ورواســبه االجــتــمــاعــيــة وبــ
ـعـرفي الـبـديل الـذي ـشــروع ا ا
كـان قراري االنخـراط فيه عمـلياً
 والـذي شهد مـظهراً متـمفصالً
بـوداع الـعمـامـة ولقـد ربـطـتني
مع اجلواهري عالقة وثيقة أما

عالقـتي مع عبـد الغـني اخللـيلي
وآل اخلـلـيلـي عمـومـاً فـقـد كانت
عالقـــة زمـــالــة ودراســـة وســـكن
مـشــتــرك حــيث كــنت أدرس في
مــدرســة اخلــلــيــلي في الــنــجف
(مـحلّة الـعمارة) وفـيها مـا يشبه
ـــفـــهـــوم الـــقـــسم الـــداخـــلي بـــا
عـاصر. وأضاف حـس مروّة: ا
وهكذا أصبحتُ في صلب نشاط
احلــركــة الـثــقـافــيــة وسط زحـام
الكتب في سوق الـسراي ببغداد
ـبـدع ـكـتـبـات والـكـتّـاب وا وا
واألدبـــاء  خــصـــوصـــاً بــفـــتــرة
ـــيــــة الـــثـــانـــيـــة احلـــرب الـــعـــا
ـــعـــروف. ويـــكــتب والـــصــراع ا
مـروّة أيضـاً: بدأت أقـرأ ما تـوّفر
حتت يــدي من الــفــكــر الــنــظـري
ـــاركـــســـيـــة الـــيـــســـاري وعن ا
بــطـبــعــتـهــا "الـلــيــنـيــنــيـة" وعن
االحتـاد السوفـياتي  خـصوصاً
" الـــشــهـــيـــر "إلى "نـــداء لـــيـــنـــ
شــــعـــــوب الـــــشـــــرق" وكــــتـــــابه
"االســـتــــعــــمــــار أعــــلى مــــراحل
الرأسمالية"  وكتابات أخرى . 
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وبــعـد وثــبــة كــانـون  1948إثـر
توقيع معاهدة بورتسموث أُبعِد
حس مروّة من العراق  ونُزعت
عــنه جـنــسـيـتـه الـعـراقــيـة وكـان
حـيـنــهـا قـد عـد نــفـسه جـزءًا من
احلـركة الـشيوعـية حـيث انتظم
بـعــد ذلك في لــبـنــان في احلـزب
الــشــيـوعـي الــلـبــنــاني وأصــبح
ـركزية وأحد عضـواً في جلنته ا
مـنــظـريه حــتى اغـتـيــاله  وتـلك
قـصــة أخـرى. وكــان قـد اشــتـهـر
بـكــتــابــاته في مــجـلــة الــطـريق
وعـلى األخص كـتـابه " الـنـزعات
ـاديـة في الــفـلـسـفـة الـعـربـيـة- ا
اإلسالمية"  الـذي صدرت طبعته
األولى في  4أجزاء الـعام 1978
وطــــبـــــعـــــته األخـــــيـــــرة عن دار

الفارابي العام 2016.

{ باحث ومفكر عربي

ـاركـسـيـة طـريـقه اهـتـدى إلى ا
ـقـصود ويضـيف: كـنت ألـقاه (ا
الشـبـيبي) في الـنـجف وأحيـاناً
في بــغـداد مــتـســلّالً إلى مــكـانه
الــســرّي قـــرب جــامـع "احلــيــدر
خـانـة " الـشـهـيـر. وحـ سـألـته
عن صـلــته الــفـعــلـيــة بـاحلــركـة
الشيوعية قال: ذات مرّة دفع لي
الــرفـــيق الــشــهــيـــد الــشــبــيــبي
بـنسـخة مـن "البـيان الـشـيوعي"
ــؤلــفــيه مــاركس وإجنــلــز وقـد
عـشت مــعه يـومــ كـامــلـ ثم
عــدت مـنــشـرح الـصــدر مـفــعـمـاً
ـعـرفــة وبـقــيت أحـتـفظ بـفــرح ا
بذلك الـكراس العتـيق حتى بعد
عــــقــــود من الــــزمـــان إال أنــــني
فـوجـئت بـاخـتـفـائه بـعـد حـ .
ـضي إلى الـقـول: مـنذ أوائل و
األربعـينات بدأت أحـضّر نفسي
لالنــخــراط الــعــمــلي بــاحلــركــة
الـشـيـوعـيـة خـصـوصـاً بـعد أن
أنـهــيت الــدراســة الــديــنــيـة في
الــعـام 1938.  وقــد سـألــته هل
كــان الــفــاصل بــيــنك وبــ تـلك
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