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فـرغـت مـؤخـراً من قــراءة كـتــاب غـيـر
تـقـليـدي صـادر بـاالنـكلـيـزيـة حـصلت
عــلـيـه بـعــد طـول انــتـظــار وتـقــديـراً
ألهـمـيـته مـن وجـهـة نـظـري ارتـأيت
تـرجـمـة وعـرض فـقـرات مـوجـزة مـنه

فيما يأتي تعميماً للفائدة:      
ـؤلـف الـتـاريخ بـعــد ان إسـتــعـرض ا
الــبـيـولــوجي ( نـشــوئـيــاً ) والـذهـني
 Mental (انـفـعـالـيـاً واسـتـعـرافـيـاً )
واالقـتـصـادي والـسـيـاسي لـلـبـشـريـة
ومنـظومـاتهـا التي سـادت حتى وقت
قريب يـكمـل قائالً " ابـتداءً من الـعام
 2016اصــبح لـديــنــا مـرشح وحــيـد
يـجـلس في قــاعـة إسـتـقـبـال الـتـاريخ
مــنــتـظــراً احلـصــول عــلى الــوظـيــفـة
الـــــشــــاغـــــرة يــــدعى ’مـــــنــــظــــومــــة
ــعــلــومــات ?‘حــامالً مـــعه عــقــيــدة ا
حديثة الوالدة مـثيرة لالهتمام وهي
عقيدة تدعو الى تبجيل البيانات حد
الــتــقـديس وتــدعى الــبـــــــــــيـانــويـة

.Dataism
 "والــبـيـانــويـة حتــوي إعالنـاً لــلـمأل
عروف ليس سوى يقول بأن الكـون ا
سيل معلومات مـتدفق وان قيمة أية
ظاهرة أو كينونة أو كيان تتحدد في
مــدى مـــســـاهـــمــتـــهـــا في مـــعـــاجلــة
Data Processing . الـــــبــــيــــانــــات
وتتـكون عـقيـدة البـيانـوية من جـماع
ــــســــتــــنــــدة الى عــــلــــوم احلــــيــــاة ا
ــائـة واخلــمـسـ الــدارويـنــيـة ذات ا

ربـيـعـاً الـتي تـعـدّ الـكـائـنـات احلـيـة (
ـــا فــيــهــا االنــســان )  مــنــظــومــات
لوغارتمـية بايولوجـية قابلـة للتحور
والــتـكــيف وعــلـوم احلــاســوب الـتي
تــعــود بــدايــتــهــا الى آالن تــيـوريــنك
واضع أســاس تــلك الــعــلــوم عــنــدمـا
أنـشـأ ماكـنـته الـشـهيـرة قـبل سـبـع
سـنة والـتي مـكـنت علـمـاء احلـاسوب

من تـصـمـيم مـنـظـومـات لـوغـارتـمـية
ألـكــتــرونــيــة مــتـعــاظــمــة الــتـركــيب
والـقـدرات بـعـبـارة اخـرى حتتـضن
كن عدّه مـنظومـتيها البيـانوية مـا 
الـــوالـــديـــة أي عــــلـــوم احلـــاســـوب
والــعـلــوم الـبــايـولــوجـيــة. ومن بـ
اإلثـنـتــ فـإن األخـيـرة هي األهم إذ
مـكــنـهـا تـأكــيـدهـا هـذا عــلى الـعـلـوم
البـايولـوجيـة من فتح بـوابات تدفق
مــعـلــومـاتي هــائل مـنــهـا الـى عـلـوم
ــكن عــدّه احلــاســوب األمــر الــذي 
إســتـهالالَ لــتـحــول كــامل في صـورة
طـبيـعـة احليـاة ذاتـها. وقـد أخـذ أثر
ــتــد الى كــثــيـر من هــذا الــتــصـور 
ـــا في ذلك ـــعـــارف والـــعـــارفـــ  ا
خــبـراء االقــتـصـاد الــذين اصــبـحـوا
يـنـظــرون الى االقـتـصـاد بــحـسـبـانه
آليات لتجميع بيانات حول الرغبات
والــتــوجــهــات واالمــكــانــيــات وهي
بـــيــانـــات بـــايـــولـــوجــيـــة ذهـــنـــيــة
واستثمـارها بتحـويلها الى قرارات.
ولـكن حتـويل الـبـيـانات الـى قرارات
يـتطـلب مـنـظومـات كـفـوءة للـتـحـليل

واستكشاف أوجه االستثمار.
" اآلن لنـأخذ مـثاالً; لـو أمعـنا الـنظر
في مـــــنــــظــــومـــــة الــــســــوق احلــــرة
الــرأســمــالــيــة ومــنــظــومــة الــســوق
احلكـوميـة الشـيوعـية يـتضح أنـهما
ايـديــولـوجـيـتـ مـخــتـلـفـتـ ولـكن
ليس في االخالق وال في العقيدة وال
ـا ــؤسـسـات الــسـيـاســيـة وا في ا
يـكمـن جوهـر االخـتالف في كـونـهـما
نسق يـتنافسـان في كيفيـة معاجلة
عـلومـات إذ تستـخدم الـرأسمـالية ا
مـعـاجلـة تـعدديـة انـتـشـاريـة بـيـنـما
تـعتـمـد الـشيـوعـيـة معـاجلـة احـادية
مــركـزيــة. ويــوضح عـالـم االقـتــصـاد
تـمـرس فريـدريك هـايِك ذلك قائالَ ’ ا

نظومـة التي تكون فيـها معرفة في ا
الــوقـائع ذات الــصـلـة مــنـتــشـرة بـ
انـاس كـثـيـرين فـان هـامش االسـعار
كنه ان ينسق افعاالَ متفرقة ألناس
مختـلف  .‘لذا جند ان سـوق تبادل
ــــالـــــيــــة الــــتي األســـــهم واالوراق ا
ـعــلـومــات بـحــريـة تــنـســاب فــيـهــا ا
ـــشــــتـــرين وســـرعــــة بـــ ماليــــ ا
ـسـتهـلـك نـتـج وا والـبائـعـ وا
ــمــولـ ــســتـثــمــرين والـزراع وا وا
واخملــتـــصــ بـــعـــلــمـي االقــتـــصــاد
واالجتـماع واحلـكومـات من مخـتلف
انــحــاء الــكــوكب ,هي اســرع واكــفــأ
مــنــظــومــة فـي مــعــاجلــة الــبــيــانـات

اوجدتها البشرية حلد االن.
" من جــــهـــــة اخــــرى فـي الــــنــــظــــام
الــــشـــــيــــوعـي الــــذي كـــــان االحتــــاد
الـــســـوفـــيــــيـــتي مــــثـــاالً له جنـــد ان
تجمعة من انحاء البالد علومات ا ا
كــافـة تـتــدفق نـحــو مـركــز واحـد هـو
مـديـنـة مـوسـكـو حـيث تُـتـخـذ جـمـيع
ـنـتـج الـقـرارات الـهامـة لـذا فـان ا
ـــقــدورهم ــســـتــهـــلـــكــ لـــيس  وا
ــا عــلــيــهم الــتــواصل مــبــاشــرة وا
االلــتـــزام بــتـــوجــيـــهــات احلـــكــومــة
واخلــضــوع ألوامــرهــا. وعــلــيه فــان
الراسمالـية لم تهـزم الشيوعـية النها
اخالقــــيـــة اكــــثــــر أو الن احلــــريـــات
الشخـصية فـيها مـقدسة أو الن الرب
كــان غـــاضــبـــاً عــلـى الــشـــيــوعـــيــ
’الـــكـــفـــار  .‘ولــــكن تـــعــــود غـــلـــبـــة
الـــرأســمـــالــيـــة في احلـــرب الــبــاردة
بــاالحـــرى الى أن تــوزع وانـــســيــاب
عـمـلـيـة مـعـاجلـة الـبـيـانـات وتـعـمـيم
ـعـلـومـات كـانت تـعـمل لـديـهـا عـلى ا
ـعــاجلـة نــحــو افـضل مـن مـركــزيــة ا
ـعــلـومــات لـدى الــطـرف واحــتـكــار ا
ـركزية لـلحزب اآلخر. إذ ان اللـجنة ا

الـشـيـوعي لـم تـكن قـادرة عـلى تـدبـر
ـتسـارعة في عـالم الربع التـغيـرات ا
األخـيـر من الـقـرن الـعـشـرين عـنـدما
تاحة سوى تراكمت البيانات غير ا
لـقـلــة من الـنـاس فـوق بــعـضـهـا في
. فـضالً عـلى ان مـلـجـأ سـري حـص
هـمة كانـت تصدر عن كل القـرارات ا
نـمطـ لذا ـسنـ ا مجـموعـة من ا
قدورها فان منظومة مثل هذه كان 
ا ال يحصى انتاج قطارات محـملة 
من الــصـواريـخ والـقــنـابـل الـنــوويـة
ولــكـنــهـا تــعــجـز عن انــتـاج ’أبل ‘و

’ويكيبيديا .‘
 "ولــيس في وارد اهــتـمــانـنــا فـيــمـا
نرمي اليه ان كـانت هذه الـنظرة الى
الراسـمالـية صـحيـحة ام ال مـا نريد
تــاكــيــده هــو ان عــلــمــاء االقــتــصــاد
يــنــظـرون عــلى نــحـو مــتــزايـد الى
الـبـنـى الـبـشـريـة والـســيـاسـيـة عـلى
انـها مـنـظومـات مـعاجلـة مـعلـومات.
وكما هو احلال بالنسبة للراسمالية
ــقــراطــيــة والــشــيــوعــيــة فـــان الــد
والــدكـــتــاتـــوريـــة هــمـــا ايـــضــاً في
اجلــوهـر آلــيـتــان مـتـنــافـســتـان في
عـلومات. وإذ مجـال جمع وحتلـيل ا
تــســتــخــدم الــدكــتــاتــوريــة اســلــوب
ـــــركــــزيــــة تـــــفــــضل ــــعـــــاجلــــة ا ا
ــعـاجلــة الـتــعـدديـة ـقــراطـيـة ا الــد
قراطية االنتشارية. وقد حازت الد
ـاضـيـة قصـب السـبق في الـعـقـود ا
ألن الـظـروف الـفـريـدة ألواخـر الـقرن
الـعــشـرين جـعــلت من اسـلــوبـهـا في
ــعــاجلــة أكـثــر كــفـاءة. بــيــنــمـا في ا
ظــروف مـــخــتـــلـــفــة كـــمــا هـــو حــال
االمبـراطوريـة الـرومانـية في سـبيل
ـركزيـة هي ـعـاجلـة ا ـثـال كـانت ا ا

األكفأ.
" ولــــكن الــــظــــروف الــــتـي جــــعــــلت
ـكن أن تتـغـير قـراطـية أكـفـأ  الـد
كن لـذا فانـهـا في ظروف مـخـتلـفـة 
ـــا ان تـــتــــراجـع  أو تــــنــــحــــدر ور
تــــــخـــــتــــــفـي. إذ مع زيــــــادة حــــــجم
ـــعـــلـــومـــات واتـــســـاع رقـــعـــتـــهـــا ا
بجلة ؤسـساتها ا كن  وتسارعها 
مــــــثل األحــــــزاب الـــــســـــيــــــاســـــيـــــة
ـان ان تـصـبح واالنـتــخـابـات والـبــر
هياكل مهجورة ليس النها ما عادت
ـصــالح الـنـاس مــلـتـزمــة اخالقـيــاً 
ولكن لعـجزها عن مـعاجلة الـبيانات
ؤسـسات شاع بكـفاءة كافـية. هـذه ا
اسـتـخـدامـهـا في حـقـبـة كـانت فـيـهـا
حــركــة الـســيــاسـة اســرع من حــركـة
الـتــكـنـولــوجـيـا إذ تـفــتـحت الـثـورة
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الصناعية في الـقرن التاسع عشر
والعـشـرين بتـؤدة منـاسـبة سـمحت
لـلسـيـاسـي والـنـاخـب ان يـكـونوا
ا متـقدمـ علـيهـا خطـوة بخـطوة 
جــعـلـهـم قـادرين عــلى الـتالعـب بـهـا
وضبط مساقها. وفي الوقت الذي لم
يـتـغـير ايـقـاع الـسـيـاسة كـثـيـراً مـنذ
عـــصــر الـــبـــخـــار انـــتـــقـــلت حـــركــة
التكـنولـوجيات من الـغيار األول الى
الـغـيـار الـرابع في وقت قـصـيـر. وقد
ادى هـذا التـسـارع في خـطى الـثورة
الــتـكــنـولــوجـيـة وعــجـز الــعـمــلـيـات
الـسـيـاسـيـة عن الـلـحـاق بهـا الى ان
يفـقد الـنواب ومـنتـخبـيهم عـلى حد

سواء التأثير والسيطرة.
ا " ويعـطينـا صعـود االنتـرنت حملةً 
هـــو قـــادم; فـــقـــد اصـــبح الـــفـــضـــاء
الــســـيــبــراني فـي وقت قــيــاسي ذا
اهــمــيـة بــالـغــة حلـيــاتــنـا الــيـومــيـة
واالقتصادية واالمنية ومع ذلك فان
ــفــاضـلــة فــيــمــا بــ الــتــصــامــيم ا
اخملتلفة للـشبكة العنـكبوتية وحسم
اخلـــيـــارات لم يـــتم عـــبـــر عـــمـــلـــيــة
ـقراطـية على سيـاسية انـتخـابية د
الرغم من احتوائها شؤوناً سياسية
تــقــلــيــديـة مــثل الــســيــادة واحلـدود
واخلـــصـــوصـــيـــة واألمـن. وانـــفــراد
مصمـمي الشبـكات باتـخاذ القرارات
بعـيداً عن سلـطة اجلـمهـور يعني ان
االنتـرنت حر فـي فعل مـا يشـاء وهو
مــنــطــقــة خــارج االطــر الــقــانــونــيــة
تـعارف عـليـها. وعلى والسـياسـية ا
ـعـمـقة ـنـاقـشات ا الـرغم من تـكرار ا
لـــلــحــكــومــات وجــمــاعــات الــضــغط
دنـية حـول اعادة هـيكـلة االنـترنت ا
اال ان تــغــيـيــر مــنـظــومـة مــتــكـامــلـة
الــوجــود والــعــمل بــالــفــعل اصــعب
ــداخــلــة قـبــيل أو عــنـد كــثــيـراً من ا
استـهالل عمـلـها فـضالً على انه في
الـــوقت الـــذي يـــســـتــــغـــرقه تـــوصل
الــبــيــروقــراطــيــات احلــكــومـيــة الى
قــرارات ذات قـيـمــة تـنــظـمـيــة يـكـون
االنــتــرنــيت قـد مــر بــعــشــرة مـراحل
ـتـوقع ان اسـتـحـالــة لـذا لـيس من ا
جتـاري ســلـحـفـاة احلــكـومـات ارنب

االنترنت.  
" ولــيس من شك فـي انـنــا مــقــدمـون
زيد مـن ثورات عالم على مـشاهـدة ا
ـا االنـتـرنت في الــعـقـود الـقـادمـة 
سـيـزيـد الـفجـوة بـ الـتـكـنـولـوجـيا
توقع ان تفقد والسياسة. لذا فـمن ا
السـيـاسات الـديوقـراطيـة الـتقـليـدية
السـيطرة عـلى االحداث وتـعجز عن

الـنــزاهـة  األولى هي حـلــول الـسـيـد
فـــرج  وهــو نــائـب الــرئـــيس  مــحل
الـرئـيس بـعـد خـروجه  مع أنه لـيس
بصاحب اخـتصاصٍ قـانوني كرئيس
 لـكــنه كُـلِّـف لـكـونـه نـائـبــاً حل مـحلّ
الرئـيس عنـد غيـابه .. والثـانية  هي
ـرحـوم الـسـيد تـوفـيق نـائب حـلـول ا
رئـيس الـهـيـأة - رحمـه اللـه -  محل
ــســتــقــيل  فــهــو حــلــول الــرئـــيس ا
ـنـصب الـناجم عن قـانونـي لشـغـور ا

اإلستقالة .
وقـــد وردت في أمـــر تــكـــلــيـــفه صــيغ
مؤكدة - مع أنّ احلاجة لم تكن ماسةً
اليها لـوضوح األمر - مـثل ( مؤقتاً )

األصـيل الـغـائب  شـريـطـة أن يـكون
من درجة األصـيل الوظـيفـية ذاتـها 

أو أدنى منه بدرجةٍ واحدةٍ ..
2- يوجـد فرق كبـير بـ الرئيس أو
الـوزيـر األصـيل من جـهـةٍ  وبـ من
ـذكور يـحلّ مـحـله بـسـبب الـغـيـاب ا
آنفـاً   من حيث الـتأصـيل القـانوني
ارسـة الـصالحـيات .. ال من حـيث 
إذ ال يُـعــدُّ الــثـاني من الــرؤوسـاء أو
الـوزراء احملــسـوبــ عـلى الـوزارة 
بل هـو حــلـول قـانــوني مـؤقت  وإنْ
ــارسـة ــكــنـة عــلى  تــولــدت لـديه ا

الصالحيات كافة ..
وهو مـا حصل فـي حالـت في هـيأة

أوالً : التأصيل القانوني :
ــعـــلــوم في فـــقه الـــقــانــون 1- مـن ا
اإلداري أنّ الــنـائب أو الــوكــيل يـحل
محل الرئيس عـند غيابه ألي سببٍ 
سواء كـان الغـيـاب بسـبب السـفر أو
االســتــقــالـة أو اإلقــالــة أو الــوفـاة ..
وذلك بـنـاءً على نـظـريـة احلـلول  إذ
يـــحـل الــــنــــائب أو الــــوكــــيل مــــحل
ـارسـة اخـتـصاصـاته الـرئـيس في 

كافة ..
أما عـنـد غـياب األصـيل - الـرئيس -
وعدم وجود نائبٍ له أو وكيل  فهنا
يُـركنُ الى نـظـريـة الـنـيـابـة  إذ ال بـد
من  تكليف من يـقوم  بأعبـاء وظيفة

الـوزيـر األصـيل من جـهـةٍ  وبـ من
يُــكـلَّف اضــافـةً الى مــهـمــاته مــؤقـتـاً
حلــ اخــتـيــار الــرئــيس او الــوزيـر
األصـيل  كـمـا حدث ويـحـدث في كل
تـــولـــيـــفــةٍ وزاريـــةٍ في احلـــكـــومــات
تعاقـبة بعد عام 2003 اذ عادةً ما ا
ـر اخـــتــيـــار وزراء الــداخـــلــيــة يـــؤخـَّ
والــدفـاع وغــيــرهـمــا  فــيُـكــلَّف أحـد
الوزراء اضـافةً الى مـهمـاته ومؤقـتاً
حلـ حسـم اختـيـار الـوزيـر األصيل
.ويــأتـي هــذا الــتــكــلــيف في ســيــاق

نظرية اإلنابة.
ومن هـــنــا ال يُــعـــدُّ من كُــلف اآلن من
الوزراء احلاليـ بوزارة العدل مثالً
- وهـو وزيـر الـثـقـافـة بـاألصل - من
احملــســوبــ عـلـى من تــبـوؤا وزراة
الــعــدل الــبــتــة  وهــكــذا في وزارات
الـداخــلـيــة والـدفـاع وغــيـرهـا ...وإنْ

تمتع بجميع الصالحيات ..!!
ثانياً : مراعاة االختصاص :

وبــنــاءً عـلى مــا تــقــدم كُـلَّف الــســيـد
اليـة برئاسة رئيس ديوان الرقـابة ا
الهيـأة اضافةً الى مـهماته  ومـؤقتاً
حل اختـيار رئـيسٍ جديد  ومن ثم
ــكـن عَــدّهُ عــلى رؤســاء الــهــيــأة ال 
ــنـصب بـشـكلٍ فـعـلي الـذين تـبـوؤا ا
وأصيل - وال نعني بـاألصيل هنا ما
نصب بالوكالة الشائع - هو بإزاء ا

و ( حل اختيار رئيس جديد )  إذ
جاء في األمر الديواني : 

( يُــكــلف الـســيــد ... مـؤقــتــاً وحلـ
اختيار رئيس جديد للهيأة ) !!!

مع أن تـكـلــيف الـوزراء بـالـنـيـابـة ال
ترد فيه عادةً مثل هذه الصيغ !!

وقــــد تـالحــــظـــــون هــــذا احلـــــلــــول
الــقــانــوني كـــثــيــراً في الـــتــطــبــيق
الــعـــمــلي الــيــومـي  اذ يــحل نــائب
رئـيـس اجلـمـهــوريـة مـحـل الـرئـيس
عـند غـيـابه  ونـائب رئـيس الوزراء
مــحل رئـيس الــوزراء عــنـد غــيـابه 
ان محل الرئيس ونائب رئيس البر
عـنــد غـيـابه  ووكــيل الـوزارة مـحل
ـدير الوزيـر عنـد غـيابه  ومـعاون ا
دير العام عند غيابه .. العام محل ا
وهــــكــــذا .. إذ ال يُـــعــــدُّ الــــنـــائب او
الــــوكــــيـل رئــــيـــــســــاً  وإنْ مــــارس
االختـصاصـات جـميـعهـا من ناحـية
القانـون اإلداري  فالكالم هـنا ليس
ارسة االخـتصاصـات ; ولهذا عن 
ـبكرة تتم الدعـوة الى االنتـخابات ا
في حالتي غياب رئـيس اجلمهورية
ورئـــــــيـس الـــــــوزراء - مـع بـــــــعض
الـتـفاصـيل بـحـسب طـبـيعـة الـنـظام
الـسـيـاسي ومـا اذا كـان رئـاسـيـاً أو

ـــــــــانياً -.. بر
3- وثـمة فـرق آخـر بـ الـرئيس أو
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نبَّهـنا يوم اجلـمعة  15مارس/ آذار  2019إلى أن هذا الـيوم هو
ي لـلــنـوم". لـم نـكن عــلى مـعــرفـة بــأن قـائــمـة الــثالثـة "الـيــوم الـعــا
ـيـة خـصَّت يـوم  15مـارس من الـعــام لـيـكـون والـسـتـ يـومـاً األ
ي لـلـصـحة ي لـلنـوم" شـأنه في ذلك شـأن "الـيـوم العـا "اليـوم الـعـا
ؤلف" ي للكتاب وحقوق ا والسالمة في أوقات العمل" و"اليوم العا
ي لـلحق في معـرفة احلقـيقة في ي لألم" و"اليـوم العا و"اليوم الـعا
ي لـلتـبـرع بـالدم" ما يـتـعـلق بـاإلنتـهـاكـات اجلسـيـمـة" و"الـيوم الـعـا
ي لــلـطــيـور ي لــلـصــحـافــة" و"الـيــوم الــعـا نـاهـيك " ?الـيــوم الـعــا
".. هــذا عــدا األيــام ي لــوقف الــتــدخــ ــهــاجــرة" و"الــيــوم الــعــا ا
ي لـسرطـان الثـدي" و"اليوم الصـحيـة وما أكـثرهـا مثل "الـيوم الـعا

رض التوحد".  ي للتوعية  العا
ـية ـتحـدة أدرجت هـذا اليـوم ضمـن أيامـها األ وإذا كانت األ ا
من دون إرفـــاق ذلك بــحـــيــثـــيـــات وشــروحـــات وحتــديـــد الــدواعي
ـقـدسة الـروحانـية عـمـوماً ثم بـعد وجـبـة فإن الـكتب ا واألسبـاب ا
ذلك الفـقـهـاء والعـلـمـاء فالـشـعراء وأطـبـاء الـعلـوم الـنـفسـيـة أعطت
الـنــوم من الـتــحـديــد والـتــوضـيـح واألهـمــيـة والــنـصح الــكـثــيـر من
فـردات الـطـيـبـة ومن األبيـات الـشـعـرية الـرقـيـقـة الكـثـيـر. كـما أن ا
اإلختـصـاصات في اجملـال الـطبي أدرجت الـنـوم كحـالـة تسـتوجب
إنشاء مـراكز مـتخـصصـة لهـا وذلك بعـدما بـاتً من أنواع أمراض
العـصر. وكـان الرسـول صـلَّى الله عـليه وسـلَّم شـمل مسـألة الـنوم
بنـصـيـحـة جتمـع ب الـتـعـبـد واإلستـغـفـار وإدخـال الطـمـأنـيـنة إلى
النفس القلقة والتي من أجْل ذلك ال تغمض األع من كثرة األرق.
وهـذه الـنـصــيـحـة هي:"إذا أويْت إلـى فـراشك فـقل: الــلـهم أسـلـمتُ
نـفــسي إلــيك ووجَّـهتُ وجــهي إلــيك وفـوَّضـتُ أمـري إلــيك وأجلـأتً
ظهـري إلـيك رغـبـة ورهـبـة إليـك ال ملـجـأ وال مـنـجـا منـك إالّ إليك.
آمنتُ بـكـتـابك الـذي أنزلت وبـنـبـيك الـذي أرسلتَ فـإنك إن متَّ من

." ليلتِك مِتَّ على الفطرة وإن أصبحتَ أصبْتَ خيراً
ـرء من الـذاكـرة وعـنـدمـا يـأتي احلــديث حـول الـنـوم يـسـتــحـضـر ا
كلمات رقـيقة من أغنـية مثل "النوم يـداعب جفون حبـيبي" و تعكس
واقع احلال "النـاس نيام فـإذا ماتوا إنـتبهـوا" ووقائع الفتـة وأبياتاً
ـا ونـحن من قـصـائــد قـيـلت فـي حُـقب من أزمـان الــعـصـور. ولــطـا
تنبي "نامت نتلقى دروس األدب العربي كتبْـنا شروحات عن قول ا
نواطيـر مصر عن ثـعالـبها.. فـما بشـمْنَ وما تـفنى العـناقيـد". ومنذ
عنى السأم " ال  ذلك الدرس لم نستعـمل على اإلطالق كلمة "بـشمَ
عـنى الـتخـمة من الـطـعام وتـلك حالـنـا مع كلـمات من احليـاة وال 
كثيرة في لغتنا اجلميلة ال مجال إلسـتعمالها خشية عدم إستيعاب
قارئهـا معـناها. لـكن األمور تـأخذ منـحى التـبسيط عـند أبـو الطيب
نفسه بـدليل قوله "أنـام ملء جفوني عن شـواردها.. ويسـهر اخللق
جرَّاهـا ويـخـتصـم" وقول أبـو الـعالء بـالتـبـسـيط الـشعـري الـلـغوي
نـفـسه "وكـيف تــنـام الـطـيـر في وُكــنـاتـهـا.. وقـد نُـصــبت لـلـفـرقـديْن
احلـبـائل" وكـذلك قـول إبن الـرومي صـاحب الـبـيت الـشـهـيـر الذي
يـنــطـبـق حـاضــراً كـمــا مـاضــيــاً عـلى الــبـصــرة كــمـا عــلى دمـشق
وطرابلس الغرب وبنغازي وصنعاء وبيروت في الثمانينات "أي نوم

من بعد ما حل بالبصرة ما حلَّ من هنات عظام".
سـناهـا لدى بعض ـا  واحلديث حـول النوم يـقودنـا إلى ظاهـرة طا
حكام الزمن العربي الغابر كما لدى بعض احلكام العرب الثوري
ب الـستـيـنات والـتسـعـينـات. والـبعض من هـؤالء تسـنى لي بـحكم
عملي الصحافي أن أعرفـهم وأقف على هاجس النوم عندهم وذلك
أنهم يفـضلون الـعمل لـيالً فال ينام الـواحد مـنهم قبْل أذان الـفجر.
سؤول أو سألـة عادية وأن هـذا ا وفي بادىء األمر إفـترضْنـا أن ا
ــلــفــات والــقــضــايـا ذاك يــنــتــظــر اإلنــتــهــاء من إجنــاز عــشــرات ا
واإلجتـمـاعات لـكي يسـتـقبل صـحـافيـاً يُـجري مـقابـلـة معه إلى أن
جتمـعت معـلـومات تـفيـد أن هـذا احلاكم الـثوري يـعـتمـد عدم الـنوم
ليالً من بـاب احلـذر واحليـطـة كي ال يقـوم آخـرون باإلنـقالب عـليه.
ولقـد حاولتُ مـتـذاكيـاً ذات مرة احلـصـول على حـقـيقـة أمر احلـالة
شار إليـها حيث أنـني في سياق أسـئلة تـناول أحدهـا نهج حكام ا
الـزمن الـغـابـر في احلـكم ســألتُ احلـاكم الـثـوري رأيه في مَن هـو
الـقـدوة فـي نـظـره كــرجل دولـة تــسـتـوقــفه طـريـقــته في إدارة أمـور

نصور. البالد والعباد فسمعتُ منه الرد اآلتي: إنه أبو جعفر ا
ـنـصور بـالـذات? من أجْل ذلك عـدت إلى كُتب الـتـاريخ ألجد اذا ا
هدي) وهي "إن اجلواب في عبارة في سياق وصيـة إلبنه محمد (ا
أبــاك لم يــنم مــنــذ وليّ اخلالفــة وال دخل عــيــنــيه الــنــوم إالّ وقـلــبه

مستيقظ".
نصور وهل يا هل يا ترى جميـعهم ماضياً كـانوا مثل أبو جعـفر ا
تـرى جمـيـعـهم حـاضـراً مـثـله ال يـدخل الـنـوم عـيـونـهم إالّ وقـلوبـهم

ي للنوم". مستيقظة. أغلب الظن هم كذلك حتى في "اليوم العا
ثال ال احلصر حالـة الرئيس جمال عبد  وأستحضر على سبـيل ا
النـاصر الـذي على نـحـو ما سـمعـناه من جـلـيسه أسـتاذنـا محـمد
حسن هيـكل أمضى ليلتيْ  7و 8يونيو  1967مستيـقظاً جافى
النوم عـينـيه. في الليـلة األولى بـعدمـا تكشـفت له بالـوقائع واألرقام
ـطـارات حـقــيـقــة األحـوال الـتـي أمـست وبــالـذات بــالـنــسـبـة إلـى ا
والطـائـرات احلربـيـة نقـيض مـا أُذيع صـبيـحـة اخلامس من يـونـيو.
ـصـري وسـائـر ولـقـد قـرر بــيـنه وبـ نـفــسه أن من حق الـشـعـب ا
شعـوب األمة عـلـيه أن يتـنحـى بعـدما خـابت اآلمـال. وأمضى الـليل
يدخن بـشـراهة ويـطـرح علـى نفـسه أسـئلـة كـما يـسـتعـرض أفـكاراً
لتضمينهـا إعالن التنحي. وألنه كان يحـتاج إلى مَن يوافقه اخليار
الـذي ال بـد مـنه فـإنه إســتـدعى صـديـقه هـيـكـل لـيـسـمع مـنه الـرأي
ويطلب منه كتابـة نص البيان. وليـلة أُخرى يجافي الـنوم عينيْ عبد
الناصر في إنتـظار أن يدبج هيـكل بيان التـنحي والذي بسبب ذلك

هو اآلخر لم ينم.
وفي تـقـديـري إن اخلـطـوة في حـد ذاتـهـا أي إقـرار عـبـد الـنـاصـر
سـؤولية زائداً مـنظر وجهه وهـو يلقي البـيان وكذلك نبرة بتحمُّل ا
ـتـقـنة الـشجن فـي عبـارات إلى جـانب صـيـاغـة هـيـكل الـنفـسـيـة وا
للبـيان هي من جمـلة رد الفـعل الشعـبي العفـوي الرافض للـتنحي
الذي عـايـشنـاه يوم الـعـاشر من يـونـيو وشـكَّل بـداية حـقـبة جـديدة
لعـبـد الـناصـر كـان النـوم خاللـهـا يجـافي عـيـنيـه ب فـتـرة وأُخرى
بسـبب الـظـروف الـصـحيـة الـتي كـانت قـاسـيـة وبقـسـاوة إسـتـمرار
سيـنـاء وقنـاة الـسويس الـتي تـأمـيمـهـا كان رمـز سـطوع جنـومـيته

حتت اإلحتالل اإلسرائيلي.
وخالصة القول إن الـنوم سيـظل يجافي عيـون احلكام الـثوري ما

دام صوت التنحي هو األعلى ب األصوات.

تـقد رؤيـة ذات مـعـنى لـلمـسـتـقبل.
وقـــد بــدأ الـــنـــاخـــبـــون الـــعـــاديــون
ـقـراطـيـة يـشـعـرون بــان آلـيـات الـد
ومــؤســســاتـهــا لم تــعــد قــادرة عـلى
تمكـينهم وان الـعالم في حالـة تغير
شــامل وهم ال يــعــرفــون الى اين وال
ــاذا. وهــنـاك انــزيـاح في يــفـهــمـون 
الـنفـوذ / الـسـلـطان   Powerبعـيداَ
عن فضـائهم ولـكنـهم ليـسوا واثـق
الى أي فـضــاء ذهب. في بـريــطـانـيـا
تخيل الناخبون بأن السلطان انزاح
نــحـو االحتــاد االوربي لــذا صــوتـوا
تحدة للخـروج منه وفي الواليـات ا
ـؤسـسة ‘ تـخـيل الـنـاخـبـون بأن  ’ا
حتــتـكــر كل الـســلـطــان لـذا ســانـدوا
مرشحاً  ’معادياً لـلمؤسسة  .‘ولكن
احلقيقة احملزنة هي ان ال احد منهم
يعرف الى اين ارحتل السـلطان كله
ـؤكـد ان الـسـلـطـان لن يـعود إذ من ا
مجـدداً الى النـاخبـ العـادي أكان
بــخـــروج بـــريـــطـــانـــيــا مـن االحتــاد
االوربي أم بوضع دونـالد ترامب في

البيت االبيض.
" وحتــديــداً لــكــون الــتــكــنــولــوجــيـا
تــــتـــحــــرك اآلن بــــســــرعـــة فــــائــــقـــة
ـانـيون والـدكـتاتـوريـون على والـبر
حد سـواء غارقـون في سيل بـيانات
يـعـجـزون عن مـعـاجلـتـهـا بـالـسـرعـة
الالزمـة فـان سـيـاسـيي هـذا الـزمـان
أصــبــحــوا يــفــكــرون عــلـى مــقــيـاس
ـا كـان يـسـتـخـدمه اصـغـر بـكــثـيـر 
اسالفهم لـذا جند ان سـياسـة القرن
احلـــادي والـــعـــشــرين تـــفـــتـــقــر الى
بصـيرة حـاسمـة وخيـال مهـيب. وقد
حتــــولت احلــــكـــومــــات الى مــــجـــرد
ادارات ال تـــســعـى ســوى الى تـــدبــر
الــبـلـد ولــكـنـهــا لم تـعــد قـادرة عـلى
قــيــادته إذ هي ال تــقــوم بــاكــثــر من
ـوظـفـ واحلـيـلـولة تـدبـيـر رواتب ا
دون حـــــــدوث طــــــفـح في اجملــــــاري
ولـكــنـهـا لــيس لـديـهــا ايـة فـكـرة اين

سيكون البلد بعد عشرين سنة. "
" هل يـــــــعــــــنـي ذلـك الــــــعـــــــودة الى
ديــكـتــاتــوريـات الــقــرن الـعــشـرين...
و...الــى أي فــــــــــــــــضـــــــــــــــــاء ارحتـل
السـلطـان..." منـاقشة ذلـك وغيره في

القسم ( 2).
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ّــا يـــزل رئــيـــســاً لـــلــديــوان ; فــهـــو 
بــالــعـــنــوان األولي واألصــلي  وقــد
كُلِّف اضـافةً الى ذلك برئـاسة الـهيأة
مــؤقــتــاً  تــســيـيــراً لــلــمــرفق الــعـام
ـكن وحـسن انــتـظـام ســيـره ; إذ ال 
تـرك مــرفقٍ عـامٍ مــهم دون انــتـظـامٍ 
تـــأســيــســـاً عــلى عـــدم وجــود نــائبٍ
لـلـهـيأة يـنـهض بـهـذه األعـبـاء  بـعد

وفاة النائب رحمه الله ..
وإذْ كـان الـتـكـلـيف مـؤقـتـاً بـناءً عـلى
ّـا ُـكـلَّف  نـظـريـة اإلنـابـة  وإذْ كـان ا
ـــارس وظــيــفــته األصــيــلــة - يــزل 
ــا كــــانت ـَّ رئـــاســــة الــــديــــوان -  و
الــضـرورة تــقـتــضي حــسن انـتــظـام
ــرفق الــعــام ; لــذا ال حــاجــة ســيــر ا
ــطــلـوب في ــراعـاة اإلخــتــصـاص ا

القانون .. 
إذ الــقــانـــون يــتــحــدث عن مــؤهالتٍ
ـنصب مطـلوبـةٍ في شخصٍ يـتولى ا
ــعــنى أنـه يــكـون فــعالً وأصــالــةً  
ـان ليـحوز مؤهالً لـعرضـه على الـبر
ــقــصــود من الــثــقـــة  ولــيس هــذا ا
تــكـــلــيف الــســيــد رئــيس الــديــوان 
ــــوضــــوع  وانــــتــــفت فــــانــــتــــفى ا

شـــروطه !!!
وتأسـيسـاً على مـا تقـدم يُعـدُّ تكـليفه
تكـليفـاً صحـيحـاً وموافقـاً للـقانون 

ال شائبة فيه وال عوار..
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انقرة

شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه في االعالم
واللـغة العـربيـة (نظريـا) يصلح ان
يـكــون اسـتـاذا (عــمـلـيــا)في مـجـال

.. ذيع تدريب ا
وانـا شــخـصـيـا من خالل جتـربـتي
ارسـتي العمـليـة الطويـلة التي و
تــمــتــد الـى نــصف قــرن اعــلم عــلم
اليـق ان هنـاك من حملـة شهادات
الــدكــتــوراه يــصــرحــون بــ حــ
واخــر انــهم بــصــدد اقــامــة دورات
ــضــحك ــذيــعــ ومن ا لــتــدريب ا
الباكي انهم هم اساسا بحاجة الى
التدريب ومـعاجلة اعـوجاج ادائهم
ومـــــخــــارج حـــــروفــــهـم ونــــبــــرات

اصواتهم.. 

في فـن االلــــــقـــــاء الـى الــــــغــــــايـــــة
رجوة..وهي الـقدرة الكـاملة على ا
الــكـالم في حــروفـه وكــلـــمــاته.. ثم
نــبــراته ونــغــمــاته.. وفـي مــخـارج
حــــروفه وصــــفــــاتـــهــــا.. ومن اجل
حتقيق الفخامة والبالغة اللفضية
ـاسـة الى تـطـبـيق وفي حـاجـتـنـا ا
رقـــابــة (االلــقــاء) وخـــاصــة فــيــمــا
ذيـع بعـد تـوفر يـتـعـلق بصـنـاعـة ا
شــــروط مــــقـــومــــاته االســــاســــيـــة
(الـصـوتيـة واللـغـوية) نـحـتاج الى
اســــــاتــــــذة خــــــبـــــراء مـن الـــــرواد
ـــتـــمــرســـ في عـــلم االذاعـــيـــ ا
الصـوت وفن االلقاء وقـواعد الـلغة
الـعربـية ولـيس كل من حـصل على

ثل فن الـكالم قطـاعا رئيـسيا في
حضارة االنـسان وهو لـذلك يرتبط
به في رحلته الطويلة عبر االجيال
من خالل التطور الثقافي احلاصل
..وفن الــكـالم او االلــقــاء يـــتــشــكل
ـالمح كل عـصـر بـالـتــبـعـيــة وفـقـا 
المح وفـكــره واحـاسـيـسه ووفـقـا 
كل بــيــئـــة.. ولــقــد اعــتـــبــر بــعض
الفالسفـة ومنهم الـعالم (اجلاحظ)
فن الكالم احد احملركـات الرئيسية

السامية للبشر.... 
هــنــاك صـلــة وثـيــقــة بـ الــكـلــمـة
والــقــائـهــا وجــو االلــقــاء وظـروف
االداء..وهـنــا لـسـنـا في حـاجـة الى
تفـعيل ذلك مـادمنا سـنصل بهـدفنا

عـن مــــاضي مـــــهــــنــــتـك وســــيــــرة
اسالفك..ال تـقل ان ذلك ال يـهمك ان
تعرفه وال تـقل لي انك حاصل على
شـهــادة الـدكـتــوراه فـمــئـات الـذين
حـصـلـوا علـيـهـا وخاصـة بـعـد عام
االحــتالل  2003الـى يــومـــنــا هــذا
مــعـظــمـهـم ال يـفــقـهــون شـيــئـا عن
اخـتـصـاصـهم وال يــعـرفـون مـعـنى

كلمة (اجلنة) بكسر اجليم..
عــزيـزي الـدكـتـور انـصـحك قـبل ان
ـساك ذيـع ا تـباشـر بتدريـب ا
الذين وثـقـوا بك ..درب نفـسك على
فن االلـقــاء وسالمـة قــواعـد الــلـغـة
العـربية ومـخارج حروفـها لتـعينك
عـلى ان تـعــرف مـقـومــات صـنـاعـة
ــذيع وان تــعــرف االداء الــســوي ا
ــــــريض.. ومـن حـــــسن من االداء ا
الـــوفــاء وصـــدق الــعــاطـــفــة وكــرم
الـتـقـدير ان نـذكـر دائـما اسـاتـذتـنا
االذاعي واالعالمـي الذين اثروا
بالغـة الــكالم وبالغـة الـقـاء الـكالم
ومقـومات مهـنتنـا االدائية الـراقية
بـــاثـــارهم اخلــــالـــدة..انـــنـــا نـــدين
بــالــفـضـل واالمـتــنــان السـاتــذتــنـا
الـــرواد االعالم الـــنــابـــهـــ الــذين
استطاعوا ان يحافظوا على هوية
فــخــامــة االداء الــســلــيم لــلــغــتــنــا
اجلـمـيـلـة وفتـنـة نـبـرات اصـواتهم
الـتي اصبـحت مدارس لـلمـتعـلم
والتي لم يستطع ان يـحافظ عليها

ـــنـــطـــلـق اخـــاطب من ومـن هـــذا ا
يــغـــامــر ان يـــضع نـــفــسه مـــدربــا
للمذيع بحجة انه قد حصل على
درجـة الــدكــتــوراه في هــذا اجملـال

اخلطير..اقول له:
عــزيــزي الــدكــتــور..هل انت مــذيع
ـذيـعـ ــسـتـوى شـيخ مـشـايخ ا
الراحل سـعـاد الهـرمزي? وهل انت
ـسـتوى فـقـيه في اللـغـة العـربـية 
الــــعالمـــة الــــراحل الـــشــــيخ جالل

احلنفي? 
ـــســـتــوى ـــســتـــوى  وهل انـت 
ــشـــاهـــيــر كالدس يـــوسف ..امل ا
ـدرس.. هــدى رمـضـان.. ابـراهـيم ا
الــزبـيـدي.. احـمـد احلـسـو.. سـلـيم
عـروف.. عبدالـلطيف الـسعدون.. ا
رشـــدي عـــبـــدالــــصـــاحب..مـــقـــداد
مــراد..غـازي فـيـصـل وغـيـرهم فـهم

كثر..?  
اذن هـل عــــرفت تـــــأريخ اســــاتــــذة
االلـــــقــــاء ?هل عـــــدت الى اجلــــذور
واستكشفت البذور االولى? فاذا لم
تــتـطـلع عـلى ذلـك الـتـاريخ فـاسـرع
لــقــراءة كل مــا كــتب عـن الــثــقــافـة
األدائـية الـرصيـنـة بكل تـفاصـيلـها
ــعــقــول ان تــمــتــهن اذ لــيس مـن ا
ذيع وتـدريبه مـسؤولـيـة صنـاعـة ا
وانت بـــحـــاجــة الـى الــتـــدريب وال
تـستـشيـر اساتـذتك الذين تـتلـمذت
عـلى ايـديـهم وانت ال تعـرف شـيـئا

الـكـثـيـرون في يـومـنـا هـذا وزمـنـنا
هــذا..وهــنــاك فــرق كــبــيــر بــ من
يدعي االسـتاذية في االعالم بـحجة
حـصــوله عــلى الــدكـتــوراه وهـو ال
يفقه شيئا في التطبيق العملي في
عــلم الـصـوت وفـقه الـلـغـة وادائـهـا
(عمليا)ايضا وب اساتذة اذاعي
ـن لم يـحــصـلــوا عـلى مـقــتـدرين 
شــهـادات عــالــيـة بل كــان الــبـعض
هنة منهم فطريا لم يـتعلم اصول ا
في اي معهـد اوكلية ولـكن موهبته
كــانت تـشــفع له فـيــسـمــعك ثــقـافـة
ادائـيـة رصيـنة ولـغـة سلـيـمة تـبدو
وكـأنـهـا من صـنع دارس قـديـر وقد
استـثمر مـذيعـونا الرواد مـواهبهم
احـسن اسـتثـمـار فـطارت شـهـرتهم
عـبـر حـناجـرهم الـذهـبيـة واتـخـذنا
جتــاربــهم واســالــيــبــهم في بـالغـة
الـكالم واالداء نـهــجـا ثـابــتـا لـنـا ال
يتغير وهـذا ال يعني ان االعالمي
الـــرواد لـم يـــكــــونـــوا من حــــمـــلـــة
الشـهادات العـليـا بل كان معـظمهم
من خـريجي اجلـامعـات ومن حمـلة
الـــدكــتـــوراه ايـــضــا ومن اســـاتــذة
الــكـلــيــات اخملـتــلـفــة ومن االطــبـاء
واحملـامـ ومن الـشعـراء والـكـتاب

شاهير... ا
لك اال ان نقول.. واخيرا ال 

رحم الله امرءا عرف قدر نفسه.


