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وقـــد ســــاهـــمت فـي قـــطع خط
الـــتــكـــور الــتـــدرّجي الـــبــطيء
والـــــطــــويـل األمــــد وعـــــطّــــلت
الــتـــراكم الــضـــروري إلحــداث
ــنـشــود في بـنــيـة الـتــغـيــيـر ا
الـنــظـام الــسـيــاسي مـا بــعـد "
االسـتقالالت" لتحـقيق التـنمية
والــتــوجه في طــريق اإلصالح

قراطية. نحو الد
»—U& oOI%

و اقـتـصادي  وإذا كان ثـمـة 
واجتـماعي وثـقافي وتـعلـيمي
وصــحي قــد حتـقـق في بـعض
ـا فـيه مـنـجز تـلك الـتـجـارب 
االســتــقــرار - الــنــســبي لــكن
جـميع تـلك الـتـجـارب بـقـضّـها
وقضيـضها وصلت إلى طريق
مسدود  بسبب شحّ احلريات
وانـسـداد اآلفـاق السـيّـمـا فلي
ظـل نـهج الـتـسـلّط وسـيـاسـات

أو شــارك بـهـا الــعـســكـر بـدور
فعّـال منذ أول انـقالب عسكري
حصل في الـعراق العام 1936
)انـقالب بــكـر صـدقي) ومـروراً
بـــثــورة  23يـــولـــيـــو (تـــمــوز)
 1952فـي مـــصــــر وثـــورة 14
تمـوز يوليـو (تموز)  1958في
الــــــعـــــراق إلـى ســـــلــــــســـــلـــــة
االنـقالبـات والثـورات النـاجمة
والـفـاشـلـة في سـوريـا ولـيـبـيا
والــسـودان والـيــمن واجلـزائـر
ـغرب واألردن ومـوريـتـانـيـا وا
والــــصــــومــــال ووصــــوالً إلى
جــيــران الــعــرب فـي أثــيــوبــيـا
ـكن الـقول وتـركيـا وإيـران. و
اســـتــــنـــاداً إلـى مـــا تــــقـــدّم إن
جتربـة الـعسـكـر في احلكم في
جـمــيع دول الـعـالم الـثـالث في
آســـيــا وأفـــريـــقــيـــا وأمــريـــكــا
الالتـيــنـيــة  لم تــكن نـاجــحـة

االســتــبــداد والـــدكــتــاتــوريــة
ـباد وذهـبت أدراج الـريـاح ا
واألهـداف الـتي قــال الـعـسـكـر
ـا أنـهـم جـاءوا لـتــحـقــيـقــهـا 
" فــيــهـــا " حتــريــر فـــلــســطــ
ـواجهة خـصوصـاً في بـلدان ا
مع الــعـدو الــصــهـيــوني. فـهل
ـكن  بعـد ذلك الـتـعـويل على
اجلـــــيش أم أن لـــــلـــــضـــــرورة
أحــــكــــام خـــوفــــاً من انــــفالت
ــا ـــا هـــو أســـوأ  األوضـــاع 
يـؤدي إلى الـتشـظي والتـفتت?
وهــو مـا حـصـل بـعــد مـوجـة "
الــربــيع الــعــربي" في عــدد من
الـبلـدان كما هي لـيبيـا واليمن
وســـوريــــا. لـــقــــد دفع إصـــرار
احلـــــكـــــام عـــــلى الـــــتـــــشـــــبث
ــواقــعــهـم  وعــدم اإلصــغـاء
إلى صــوت اجلـمــهـور الــهـادر
خـــارج قـــصـــورهم اضـــطــرار
اجلـيش إلى التـدخل خوفاً من
حــصـول مـا ال يــحـمـد عــقـبـاه
فــضالً عن مـحــاولـته اإلمـسـاك
ــقــدرات الــبالد كي ال تــفــلت
مـن بــ يــديه فـــفي اجلــزائــر
وبــسـبـب "الـواليــة اخلـامــسـة"
لـلرئيس عـبد العـزيز بوتفـليقة
ـغــيّب مــنـذ الــعـام الـغــائب وا
وقف  2013 حـسم اجلـيش ا
وفي السودان  وبسبب تمسك
ــعــتّق عــمــر حـسن الـرئــيس ا
البـشـير لـنحـو ثالثة عـقود من
الزمان والـراقص بعصاه أمام
جـمـهــور مـسـتـلب أن يـسـتـفـز
اجلـيش بـأكمـله فأنـهى تردّده
ـــبــادرة بـــغض وأخـــذ زمـــام ا
النظر عن تـوجهات ومطالبات
الـــشـــارع. وقــــبل ذلك ســـبـــقت
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االشـيـاء أضـخـمـهـا صـوتا !!..
ـــشــكــلـــة في هـــذا الــفن من وا
فـنون الـقول عـند اخلـطباء انه
ال يـحاول ان يـكـشف شـيـئا او
يــعـــبــر عن خــاجلـــة او يــثــيــر
ا هـو فن خارجي حـقـيقـة..وا
يــــقـــــوم عـــــلى االســـــتـــــهــــواء
ويـســتــخــدم الــلــفظ واالشـارة
واخلــــاطــــرة لــــيـــــلــــوي عــــنق
اجلماهير ويحيلها أداة طيعة
في يــــد اخلــــطــــيب يــــضع في
عـقلهـا وقلبـها ما يـريد..فهو ال
يـــضــــيف شــــيــــئـــا وال يــــقـــدم
لـالنـسـان جـديـدا بل هـو يـنـزل
فهوم بـكل معنى الـكلمـة الى ا
العام للجمـاهير ليوجهها عما
جتـد الى مـايريد لـها اخلـطيب
سألة هي مسألة ان جتد... وا
الـفن الـقـولي..اهـو االسـتـهواء
ـتـلـقي سـواء والـتـأثـيـر عـلى ا
كـان فـردا ام جـمـهـورا..ام هـذا
االنـــســــان الــــفـــرد الــــذي هـــو
الـتحام مع الـناس في مـحاولة
لـلـكـشف عن جـديـد في خـبـايـا
هــــذا االنـــســــان واعــــمـــاقه...?
واخلـطـابـة والـفن الـقـولي كـله
عـند الـبالغيـ العرب الـقدماء
وعــنـد ادبـاء تــلك االجـيـال هي
هـــــذا االســـــتـــــهـــــواء واالمالء
والــــقـــــدرة عــــلى الـــــتــــأثــــيــــر
ــــوقف هــــو واالبالغ..وهــــذا ا
نـقـطــة الـفــصل بـ اخلــطـابـة
ـــتــقن وبــ االداء الـــرشــيق ا
الـذي ظهـر مع ظهـور االذاعات
ـذيع الـرصـيـنـة وبـدايـة لـغــة ا
وهي لــغـــة االبــداع والــتــطــور
والـقــدرة الـكـامـلــة عـلى الـكالم
في حــــروفه وكـــلـــمــــاته ثم في
نبراته ونغـماته..وهذا التطور
هــو مـانـسـمـيه ب( فن االلـقـاء)
الـــذي هـــو من اهـم مـــقـــومــات
ذيع بعد مرحـلة الثالثينيات ا
ــــــــــــاضـي مـن الـــــــــــــقـــــــــــــرن ا
وظـهـوراالذاعـات وانــتـشـارهـا
ومـعـهـا بــدأ االهـتـمـام يـنـصب
عــــلـى (عـــــلم الـــــصـــــوت) وفن
ذيـعون االوائل االلـقاء..وبـدأ ا
يـتــسـابــقـون مـن اجل تـثــبـيت
جــمــالــيــة نــبـرات حــنــاجــرهم
واسـتخـدامـهـا بالـشـكل االمثل
واالتــيـان بـاجلـيـد واعـطـاء كل
حــرف حـــقه ومـــســـتــحـــقه من
ــدود وغــيــر ذلك الــصــفــات وا
كالترقيق والـتفخيم ونحوهما

االذاعـيـة خـاصـة.. واالعالمـيـة
ـفاصـيـلهـا كـافة.. واذا عـدنا
الى عــصــر مــا قــبل اكــتــشـاف
االذاعـــة والـــتــلـــفـــزيـــون جنــد
ــثـــقـــفــ وهـــواة فن الـــكالم ا
كـانـوا يـلتـقـون  هم واجـيـالهم
باحلياة الفـكرية العربية وهي
خــطــابـــة ورســائل وفــصــول..
وتــركـوا احلـيــاة االدبـيـة وهي
..شــــــــــــعـــــــــــر..وقـــــــــــصـــــــــــة..
ورواية..ومـسرح..والذي الشك
ــعـبــر  بـ فـيه انــهم كــانـوا ا
هذه االلوان االدبـية وتلك  فقد
اسـهمـوا في ازالة بـعضـها من
الـوجـود وفي تـثبـيت بـعـضـها
في وجــدان احلـيــاة الـثـقــافـيـة
وفي الـتـمـهـيـد لـتـوطـيـد اقـدام
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وفـي اقوى الـفنـون الـتي كانت
في عصر قـبل االذاعة وابرزها
وأعالهـا قـدمـا --فن اخلـطـابة
-- وال عـــجـب في هـــذا.. وذلك
الــعـــصــر كـــان بـــدايــة عـــصــر
الثورات العربية الكبرى حيث
مهـدت ولعـبت فيـها وتـابعـتها
خـــطب اخلــطــبـــاء وبالغــة من
ـنـابـر وأثـاروا عواطف هزوا ا
اجلــمـــاهــيـــر حــيث يـــقــوم فن
اسـتــهـواء اجلـمـاهــيـر بـالـدور
ـكـانـة لـلـفـرد االول في كـسب ا
او حلزب من االحزاب.. وحيث
ــهـارة في اســتــخـدام تــلــعب ا
الـلــفظ واالســتـهــواء به الـدور
االكـــبــر فـي تــثـــبـــيت مـــكـــانــة
صاحـبهـا واعالء شأنه.. وهذا
الــفن الــذي كــان ســيــد  فــنـون
اضي الـقول في صـدر القـرن ا
ع بــالــتــحــديــد..وواحــدا من أ
الـــفــنــون وأخــطـــرهــا في تــلك
الـفـترة.. وقـد ذوى بـعـد ظـهور
االذاعــــة وانـــتــــهى ألنــــتــــهـــاء
احلــــاجــــة الـــيـه من نــــاحــــيـــة
ـته الــكـامــلـة فـي دنـيـا ولـهــز
الــفن الــقــولي وبــ اصــحـابه
من نـاحيـة اخرى.. وفي مـجال
اخلــطـابـة والــكـتــابـة سـمــعـنـا
ســــيـــرة خــــطـــبــــاء كـــثــــيـــرين
وبــحـنـاجــرهم الـقــويـة.. ولـكن
أقــــــواهم وأعـالهم لــــــســـــانـــــا
وابلـغهم تأثـيرا كـان كالـطبول
الـتي قـالت الـقـردة عـنهـا فـيـما
ــقـــفع) في كــتــاب روى  (ابن ا
(كـلــيــلـة ودمــنــة) ولـعـل افـشل

فن الـــكالم هــو الـــهــام دافق ال
يـــــــــتـــــــــوقـف اال بـــــــــتــــــــــوقف
ذيع االلهام..وحس دقيق عندا
ــاهـر..وذوق رقـيق ــوهـوب ا ا
يـشـبه ذوق نــحـلـة تـتـنـقل بـ
االزاهير ثم حتط عـلى اجملها
مـــــــــــنــــــــــظـــــــــــرا..واحـالهــــــــــا
مـذاقــا..واروعـهـا سـحـرا..ومن
هــذا الـوصف نـتـيـقن بـان هـذا
الــنـوع مـن الـكـالم الـرائـق هـو
الــذي نـطــلق عــلـيه الــيـوم (فن
االلقـاء)..الذي كـان يـخرج عـبر
حــنـاجــر مــذيــعـيــنــا الــقـدامى
واالوائل صــافـيــا ..خـالــيـا من
كل شـــائــبـــة..نـــاقــصـــا من كل
هذب االنيق عيب..ذلك االداء ا
ــــا أمـــتـع قــــلـــوب الــــذي  طــــا
ـــســتـــمـــعــ ــتـــلـــقـــ من ا ا
ــشــاهـديـن بـشــدوه الــنـاعم وا
الــعــذب الــرقـيـق عــلى امــتـداد
عــــقـــود من الــــزمن..ولــــكن مع
مـــزيــد مـن االسف لـــقــد خـــفت
واخـتـفى ذلك االداء الراقي في
ايـامنـا هـذه الى درجـة انـنا لم
ــتـعــة ورقي فن نــعــد نــحس 
الـكالم..حيث اصـبحت الرداءة
تـقـفـز أسـوار ذواتـنا وتـقـتـحم
اســوار أنــفــســنــا.. وفي لــيــلـة
حـــالــــكــــة الـــســــواد حــــجـــبت
الـسـحب االضـواء عن حلـظات
نــــــديـــــــة من عــــــطـــــــر الــــــزمن
اجلـمــيل..وبـدأنـا نــضـرب كـفـا
ـتـقن بـكف أسـفـا أليـام االداء ا
الــــــهـــــادر الـــــتـي رحـــــلـت ولن
تـــعــود..ووصل فـن الــكالم الى
أدنى مــسـتـوى له من الـهـبـوط
الـــــثــــــقـــــافـي في عــــــصـــــرنـــــا
تلقي يسد احلالي..حيث بدأ ا
فيه أذنـيه خشية ان يصـيبهما
مـكـروه او تـنـزل بـهـمـا نـازلة..
ولــتـــوضــيـح االمــر لـــلــقــاريء
الــــكــــر وقــــبل اخلــــوض في
الــــبـــحـث اقـــول ان فـن الـــكالم
تــكـــمن أهــمـــيــتـه في مــعـــرفــة
أحكـام اللغة الـعربية من حيث
مـــــــــخـــــــــارج حـــــــــروفـــــــــهـــــــــا
وصـفاتـهـا..وحتسـ ألـفاظـها
..وغــيــر ذلك من فــقه الــكالم...
ولـرؤيـة اي مـذيع رؤيـة نـقـدية
واضــحـة البـد لــنـا من مــعـرفـة
موقفه من الوان االنتاج الفني
في عصره.. والواقع ان معرفة
ـوقف له اهــمـيـة في اي هــذا ا
ــــهــــنـــة دراســــة حـــول هــــذه ا

ــهــنــة االذاعــيــة وفــيـه كــانت ا
ارقى مــراتب الــثــقــافــة واالدب
والـفنـون واشهـرها.. ومـن هنا
كـان دأب مــعـظم مـذيــعـيـنـا في
مـسـتـهل حـيـاتـهم ان يـداعـبـوا
اوتـار حــنــاجــرهم لـتــقــد مـا
جتـود به من الـعـطـاء واالبداع
الــدائم من اول مـــذيع اســتــهل
الـــــــــــعـــــــــــمـل االذاعـي امــــــــــام
مــــايــــكـــــروفــــون  دار االذاعــــة
الــــعــــراقــــيــــة وهــــو احملــــامي
(عـــبـــدالـــســـتـــار فـــوزي) واول
مــــــــــــــــــذيــــــــــــــــــعــــــــــــــــــة  وهـي
ـدرسـةالبـصـراويـة (فكـتـوريا ا
نـعـمـان) ومن االنـصـاف الـقول
ان االذاعـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ
الـوهلـة االولى دأبت عـلى نهج
سـلــيم في اخــتـيـار مــذيـعــيـهـا
ومـذيـعــاتـهــا حـسب مــقـايـيس
وشروط سـليمة وصـحيحة من
حــــيث الــــكـــفــــاءة الـــلــــغـــويـــة
هارة والـثقافيـة والصوتـية وا
االدائــيـة. واسـتـنـادا عـلى هـذه
االعـتـبـارات الـرصـيـنـة اجنـبت
تـــلك االذاعـــة الــعـــريـــقــة خالل
ـديد اسمـاء المعة من عـمرها ا
مـذيـعـي االخـبـار ومــذيـعــاتـهـا
ومـقـدمي الـبـرامج ومـقـدمـاتـها
وبـرز كل واحـد منـهم في عـمله
واســـلـــوبه واصــــبح مـــدرســـة
ــعـارف أدائـيــةبــحـد ذاته في ا
االذاعيـة الراقيـة فمنهم من الن
لـلـعـمل االذاعي والـتـلـفـزيـوني
وانــــقــــاد فـــــمــــضى بـه ومــــعه
مـقتـصرا علـيه ومتـفرغا له..او
جـامــعـا بــيـنـه وبـ غــيـره من
االجـنـاس االعالمـيـة اخملـتـلـفـة
..ومـنهـم من اتـصرف عـنه الى
غـيره من الفـنون االدبيـة وغير
االدبـيــة لــكـنــنـا بــامــكـانــنـا ان
ــذيــعـ نــلــتــمس مـن حــيــاة ا
ـتـعددة اخلـصـبة بـاصـنـافهم ا
الــعـطــاء واالبــداع الـدائــمــيـ
حــــــــــــتـى عـــــــــــام   2003ع ام
االحـــتالل الـــبـــغــيـض االســود
حــيـث اســدل الـــســتـــار عن كل
ـعارف شيء جـمـيل في دنـيـا ا
االذاعــيــة ..وبــقــيت اعــوام من
احلـن والـذاكـرة تتـجـدد فيـنا
لــذلك الـتـأريـخ االذاعي اجملـيـد
وتأبى النسيان..وسيبقى لتلك
الـنكـهـة الـتي افـتـقدنـاهـا عـطر

واحـسـاس خـاص..واصـبـحـنا
في ظل هـذا االنحـدار الـثـقافي
وهــــبـــــوطه الــــواضـح نــــحــــو
الــهـــاويــة بــســبـب الــداخــلــ
ـــــــرئي لـــــــســــــاحـــــــة االعالم ا
والـــســــمـــعي وهـم اســـاســـا ال
ـؤهالت الـفــعـلـيـة ـتـلـكــون ا
ـــــــهــــــنـــــــيـــــــة لــــــلـــــــعـــــــمل وا
واالنــتــمــاء..فــعــلى  مــســتـوى
االداء الـــصـــوتي فـــان مــعـــظم
(ولـــــيس كـــــلــــهم) ـــــذيــــعــــ ا
طـلـوبة ـتـلكـون الـشـروط ا ال
مـن ثـقــافـة لــغـويــة ..والـفـروق
اجلــــوهـــــريــــة بـــــ صــــفــــات
احلــــروف ومــــخــــارجــــهــــا من
حـلـقـيـة ولــسـانـيـة وحـنـجـريـة
..كــمـا ال يــفـرقــون بـ حـروف
ــــد والـــــوقـف .. وكـــــثـــــيــــرة ا
الــعـوامل الـتـي يـتـغــرب عـنـهـا
ذيع اليوم .. واحلق يقال ان ا
هـناك مذيـع متـمكنـ صوتا
يزا ولـغة وثـقافـة وحضـورا 
ولكن لقلتهم يضيعون في هذا
ـــتالطـم من فـــقــدان اخلـــضم ا
الــهــويـة والــطــابع والــرائــحـة
ــهـنـيـة اخلـالــصـة.. وخـتـامـا ا
..لـــقــد اســـتـــطـــاعـت احلـــركــة
االعالمـــيـــة اجلــــديـــدة في ظل
االحـتـالل ان تـفــرض مـفــاهـيم
خــــاطـــــئـــــة مـــــنـــــذ وقع االدب
االعـالمـي حتـت ســـــــــــطـــــــــــوة
ــتــخــلـفــ الــطــارئــ الـذين ا
ـقـايـيس ومـعـايـير حتـكـمـوا 
حـتـى شـوهــوا وجه حــيــاتــنـا
الـثقافـية واخفـوا اجلواهر من
تــراثـــنـــا الــفـــكـــري واالعالمي
والـفـني وجـعـلـوا من اعالمـهم
ــتـلـقي من مــقـودا يـقــاد الـيه ا
أنـــــفـه لـــــيــــــقـــــتــــــنع ويــــــؤمن
ـسـطـحـات فـكـريـة وفـقـاعات
ـتــخـلــفـة الـتي ال من االفــكـار ا
تـــضـــيف لـه زادا وال تــقـــدم له
جديـدا يـنيـر حـياته او يـكشف

عنها .. 
انه حـقــا زمن االعالم االجـوف
وسيـزول يـومـا بـعد زوال وقع
ـدوي .. االجـوف. انه الـطـبل ا
واقع اعـالمي  مــؤلم يــتــأرجح
الــيـــوم بــ مـــاض مــشــرق له
أســــاســـات رصــــيــــنــــة. وبـــ
حـاضر ضـائع إعالمـيـا لـيست

له هوية..! 

وبلوغ النـهاية في اتقان الفاظ
الــــــــلـــــــغــــــــة الـــــــعــــــــربـــــــيـــــــة
وسالمـــتــــهـــا..وهــــكـــذا بـــدأت
الــفـخـامــة االدائـيــة في االلـقـاء
ـذيــعـ تــتـخـذ عـلـى ألـسـنــة ا
لـونا يـناسـب االسلـوب اجلديد
ـتـقن.. وبـهذا لـلعـمل االذاعي ا
الـتطـور احلـاصل تـخـلص هذا
الـفـن الـقـولي اجلـديـد وهـو فن
االلقاء من روح اخلطابة رويدا
رويــــدا فــــجـــنـح الى مــــا يالئم
طـــــابـع الــــــعــــــصـــــر االعـالمي
ـــرئـي اجلـــديــد الـــســـمـــعي وا
وجوه متمـشيا مع كالم الناس
واصـواتـهم  والقـائهم وسـائرا
مع هــــــذا اجلـــــو ومـــــوافـــــقـــــا
لـه..ونـــــحـن في دراســــــاتـــــنـــــا
احلـــديـــثــة لـــفن االلـــقـــاء جنــد
ـيات ـعـاهـد الـفنـيـة واالكـاد ا
بـدأت تعنى كل العـناية لـتربية
ـذيع وحـنـجرتـه وفمه صـوت ا

ولسانه..
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ودراسـة مـخـارج احلـروف الى
جــــانـب تــــربــــيــــة احـــــســــاسه
وانــــفـــــعــــاالته بـــــالــــدراســــات
الــنــفــســيــة..وهــذه الــدراسـات
تـــفـــتح امـــامـــنـــا احلـــديث عن
ـــذيع ومــــقـــومـــاته اهـــمــــيـــة ا
االسـاسيـة وصلـته الوثـيقة مع
الـكـلمـة  والـقـائهـا حـيث ال تتم
الـكلـمـة اال بـاالداء الـرص وال
يــنــفــصل االداء عــنــهـا بـل هـو
نــابع مـنــهـا مــتـجــانس مـعــهـا
وبـالتـالي فأن القـاء الكلـمة هو
جــزء مـهم ومـتــمم لـشــخـصـيـة
ــــذيع ومـــا يــــعـــتـــريــــهـــا من ا
احـسـاسـات وانــفـعـاالت وهـذه
بــدورهــا تـــخــتــلـف بــأخــتالف
... وهـكذا ـذيـع شخـصـيات ا
بــدأ عــصـر فن االلــقـاء االذاعي
منـذ تأسـيس االذاعة الـعرافـية
في عام  1936وبـدأت مـسـيـرة
ـــذيـــعـــ الـــرواد بـــلـــغـــتـــهم ا
الـسـلـيــمـة وحـضـورهم الـرائع
وادائـهم الــبـارع واسـتـحق كل
مــــا فـي نــــهـــــجــــهم الـــــثــــنــــاء
والتـقديـر.. واسـتحق عـصرهم
صـــفـــة الـــزمن اجلــــمـــيل..زمن
االبــداع في مـفـاصل االعالم ان
جـاز التعـبير..فـفيه برز أعالمه
وفرسـانه  ومبدعـوه ومجددوه
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بيروت

ــصـــريــة الــعــالم الـــتــجــربــة ا
الــعـربي بــالـتــخــلّص من حـكم
األخــوان بـــواســطـــة اجلــيش
وهــو الـذي حــكم الــبالد ســتـة
عــقــود من الــزمـان وأوصــلــهـا
إلى مــــــا وصـــــلت إلـــــيـه. وفي
تـونس الــتي لم يـتـدخـل فـيـهـا
اجلــيش يــومــاً في الـســيــاسـة
بـــحــكـــمــة الـــرئــيس احلـــبــيب
بــورقـــيـــبــة فـــإذا به يـــخـــتــار
"الـلحـظـة الـتاريـخـيـة " ليـجـبر
زيـن الــعــابــدين بـن عــلي عــلى

الفرار. 
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ــــا جـــأرت وفـي ســــوريــــا طــــا
بـــعض الــقـــوى الــشـــكــوى من
اجلــــــيـش فــــــإذا بـه يــــــبــــــقى
متماسـكاً ليحمي وحدة البالد
حتى اآلن. أما في لـيبيا حيث
انـتـهك الـزعـيم مـعـمـر الـقذافي
حــــرمــــة اجلــــيش وجــــرّده من
عـقيـدته الـوطنـيـة العـسكـرية 
فـــإذا بــــنـــا أمــــام جتـــمــــعـــات
عسكـرية وميـليشـيات مسـلّحة
ـعـركـة كل مـنـهـا يـريـد حـسم ا
لــــصـــــاحله وقــــد جتـــــلّى ذلك
بــتـحـرّك قـوات الـلــواء خـلـيـفـة
حــفـــتــر من الـــشـــرق الــلـــيــبي
وصوالً إلى مـشارف العـاصمة
طـــــرابــــلس عـــــلى الـــــرغم من
مـــنـــاشــــدة اجملـــتـــمع الـــدولي
بــوقف الــقــتــال. وفي الــعــراق
ـــر وبـــســــبب قـــرار بـــول بـــر
ـدني األمـريـكي بـحل احلـاكم ا
اجلـيش تــفــشت الــفـوضى في
الــــبالد واســـتــــشـــرت أعـــمـــال
الــعـــنف واإلرهــاب لــدرجــة أن
ـتـعـاقـبـة صرفت احلـكـومـات ا

مـلـيارات الـدوالرات عـلى إعادة
ـواجهة داعش تأهـيل اجليش 
والقوى اإلرهابـية. فهل يصبح
اجلـيش الــيــوم رديـفــاً لـلــدولـة
ـثــالـثــيـة بــسـبب كـظــاهـرة عــا
غـيــاب حـكـم الـقـانــون وضـعف
ـؤسسات وهـشاشة الـشرعية ا
الـدسـتـورية أم ثـمـة خـشـية من
مـسلسل جـديد النهـيارات أكثر
ــا حــصل مـا بــعـد " احـتــدامـاً 
الربـيع العربي"? ثم مـا السبيل
إلعــادة  األمــور إلـى نــصــابــهـا
لــتــحــقــيق الــســلم اجملــتــمــعي
والتعايش ب الفئات اخملتلفة
وحفظ وحدة الـبالد واحليلولة
دون انـدالع احـتـرابـات أهـلـية?
وإذا كــان ذلك مـن مــســـؤولــيــة
عارضة في النخب احلاكمة وا
الـسابق واحلـاضر فـإنه أيضاً
مــــكن مـــســــؤولـــيـــة اجملــــتـــمع
الدولي خصـوصاً وإن البلدان
الـــــتي ذكـــــرنــــاهـــــا عـــــانت من
تـــشــــوّهـــات عــــديـــدة وعــــزلـــة
واســتـــشــرى فـــيــهـــا الــفـــســاد
ــــوارد وانـــتــــشـــر وتـــبــــدّدت ا
الـتعـصّب والتـطرّف واإلرهاب
ـــرور األمــــر الـــذي يـــحــــتـــاج ا
ـرحلة انـتقاليـة يتعـاون فيها
ـــدني اجلـــيش مع اجملـــتـــمع ا
والقـوى احلاملة لواء الـتغيير
وإلّـا فــإن نــتـائــجــهـا ســتــكـون
ـا وخـيــمــة عــلى  اجلــمــيع  
ــــنــــتــــظـم الــــدولي فــــيــــهـــــا ا
ــة خـــصـــوصـــاً في ظـل الـــعـــو
واصالت وثورة االتـصاالت وا

وتكنولوجيا اإلعالم.

{ باحث ومفكر عربي
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نسـتمـر بـنشـر سلـسلـة مقـاالت حتت هذا الـعنـوان والتي
نـشـرت صـحـيـفـة الزمـان الـقـسم األوّل بـعـددهـا الـصادر
رّيخ بتاريخ 2019/1/12. لقـد إزداد عدد سكّـان كوكب ا
ـســبـار  (إنــســايت) عـلى ـقــدار  واحـد  بــعــد هـبــوط ا
ســطـحه في شــهـر تـشــرين الـثـاني (نــوڤـمـبــر) من الـعـام
علـومات والصور  مرسلة الفائت 2018. وسواء  كانت ا
ـسبـار  ومن قـبـله (كيـوريـوستـي) فقـد أطـلقت من هـذا ا
ـلتـقـطة في وكالـة نـاسا في وقت سـابق بـعض الـصور  ا

رّيخ  نورد  منها بعض النماذج وكمايأتي: كوكب ا
ـرّيخ كان مأهوالً بالـسكّان قبل مالي 1. إنّ الفكرة أن ا
ـا تكـون فرضـيّة مـقبـولة وعـليه يـظهـر تركيب السـن ر
يـشــبـه جـسـم إمـرأة أِلــتــقط فـي عـام 2007.  يــظــهــر في
الصورة رأس وأيدي  واضحة مـتشكّلة من احلجر ولكن

بألوان تختلف نوعمّا عن األحجار  األخرى!
2.   صـورة جلـسم حــجـري يـشــبه الـفــأرة ولـكن هل هـو
ـا وكــالـة نــاسـا ســتـجــيب عـلى حـقــيـقــة من احلـجــر? ر

السؤال في يوم ما في وقت الحق!
رّيخ 3.   جسم يشبه الهرم بـحجم سيّارة بلون أحجار ا
احلمـراء ونـحن نعـرف بـعض أسرار األهـرام عـلى سطح

األرض  والتي بناها سكّان األرض.
4. تـمثال صغـير ربّما تـكون الريـاح مسؤولة عن تـشكيله
هناك بـهيئـة  يشـبه الرئيس أوبـاما كـما ورد في التـقارير

الوثائقية.
5. صـورة مــلـتـقــطـة في عـام   2011آلثـار  بـحــر  ومـيـاه

ومازالت حتليالت مثل هذه الصور مستمرة حلد اآلن.
ـرور 6. عـمـود حـجـري بـتـركـيب يـشـبه عـمـود إشـارات ا
الـتي حتـمـل ثالثـة ألـوان بـشــكل عـمـودي مــصـمم بـذكـاء
ــــلت لـــيـس بـــصــــدفـــة  وصـــوّرت مـن قـــبل وهـــذه تــــشـــكّ
كيـوريوسـتي في عام  2014وال تشـبه األحجـار اجملاورة
ا لها. إنها بحق مسألـة تدعو للبحث والتحليل واإلدراك 

ثير. يجري تصويره على سطح هذا الكوكب ا
ـا تـؤكــد نـظـريـة وجـود سـمــكـة من احلـجـر  والــتـر ر  .7
مــحــيط مــاء  بـالــرغم من عــدم  وجــود أوكـســجــ كـاف

ومة احلياة. لد
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8. جسم مـتحجّر شـبيه لهيـكل جتمّع البكـتريا وهو الذي
سـيـفك الـشـفرات الـعـديـدة لـطـبـيـعة مـايـجـري هـنـاك مـنذ

نشوء الكوكب.
لدى وكالة نـاسا صور  ألجسام أخرى تـكشف عنها ب
وجب مـانـتوفـاني من نظـريات ح وآخـر مع حتلـيالت 
ـسـبـار  إنـسـايت ودالالت. إنّ الـكـامـيـرا الـتي يـحـمـلـهـا ا
حاليّاً تشبه تلك التي كان يحـملها ڤايكنغ في السبعينات
ولكن بتباين ألوان أفـضل بعض الشيء. تخضع الصور
ـســبــار الى عــمــلـيــات تــركــيب وتــوضـيح ــرســلـة مـن ا ا
قـارنة كمـا عمل حاسـوبي لغـرض الدراسـة والتـحلـيل وا
ـسـبـار. ـجـمـوعـة   145صـورة أرسـلــهـا ا اخملـتـصــون 
وضّـحت هذه الـصور بـعد حتـسيـنهـا وتبـئيـرها بـلقـطات
شاشة  هـياكالً تـشبه  دينـاسور  وسـلحفـاة ومخـلوقات
مـتقـاربة وفي مـسافـات بعـيـدة تبـدو  في اخللـفيّـات بقـايا
بنـايات. وهنـاك تركـيب حـجري أو صخـري له خـمسة أو
كن سافات متساوية ال ستة أسنان تبعد عن بعـضها 
إقرار مـالمحه بالـضبط. فإذا كـان هذا اجلسم صـخريّا
ـتلك أسـنانـاً بوضـوح? وهناك جـسم يحـتمل أن فلـماذا 
دى يكون جزءاً من مظلّة هبوط(پاراشوت) موجودة في ا
ـرّيخ.   وعـلى سطح نـظـور  من الكـاميـرا عـلى سطح ا ا
أرض مـحـيط الـتـصـويـر  يوجـد جـسـم صـخري يـلـتـصق
بـتــركــيب ذي شــكل هـنــدسي  مــتــوازي أضالع  أبـيض
اللون ويظهر بشكل واضح.  وهناك العديد من األجسام
ــوجـــودة هــنــاك والــتي يــتـم حتــلــيل صــورهــا األخــرى ا
بـإسـتـخـدام تقـنـيّـات بـصـريّـة مـتطـوّرة ومـرشّـحـات لـونـيّة
مـتـنـوّعة. إنّ الـضـغط اجلـوي للـمـرّيخ هـو أقل بكـثـيـر منه
على سـطح األرض وهـذا يـعني أنّ اإلنـسـان عـلى سطح
الـكوكب سـيشهـد تبخّـر عرق جـسمه ودموعه ولـعاب فمه
في ثـوان وكذلك حتوّل الـسائل في جـسده الى بـخار ماء

حتت اجللد. 
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لـقد تـعـلّمـنا مـن قصص اخلـيال الـعـلمي بـأنّـها تـقود الى
احلقيقة والـتي تتضمّن هنا إمـكانية وصول اإلنسان الى
ــرّيخ بـإعـتـبــاره الـكـوكب األقـرب الى األرض مع سـطح ا
كـــوكـب الـــزهــرة. إذن مـــتـى وكـــيف? هـــذا هـــو الـــســؤال
ـكن أم ال. إذن لــقـد بـدأ الـعـمل ـطـروح حـالــيّـاً ولـيس  ا
لـوضع معطيـات تصميم وتـنفيذ الـرحلة ومفـرداتها كنوع
ـركبـة ووقودهـا  ومـراحلـها وصـواريخـهـا احلامـلة عـبر ا
ــســافـــة الى هــنــاك والـــتي يــجب تـــبــســيــطـــهــا بــنــظــر ا
اإلخـتـصـاصـي مـثل ربط جـسـمـ مع بـعضـهـمـا بـحبل
طـوله عـشرة أمـتـار  مـثالً لغـرض حتـديـد مرحـلـة إنطالق

الرحلة. 
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لقد  أعـلنت الـص بـأنّها أجنـزت شمـساً  بـحرارة أعلى
دار في وصنـعت قمـراً  منـيـراً  على أرضـها  سـيكـون 
ــضيء في مـدار الــعـام الــقـادم 2020. سـيــدور الـقــمـر ا
ــدن الــصــيــنــيــة.  فــأين طـوله  500كــيــلــومــتــر  إلنــارة ا
أصـبــحت مـفـردات الــتـدريس والـبــحث الـتي وضــعـنـاهـا
ودرّسـنــاهـا   هـنــا مـنـذ أكـثــر  من عـشـريـن عـامـاً والـتي

تتناول مثل هذه التقانات?
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ألــيـــست ثـــمــة مـــفــارقـــة حــ
نـــخــشى من شـيء ثم نــشــعــر
بـاحلـاجـة إلــيه لـتـدارك مـا هـو

أخطر?
اســـــتــــعـــــدت تــــلـك الــــصــــورة
الدرامية وأنا أتابع ما يحصل
في اجلزائر والسودان وليبيا
وكــــــــــأن لــــــــــســــــــــان حــــــــــالي
سـتجيـر من الرمضاء يـقول"كا
بــالــنــار" . وقــد كــان االعــتــقـاد
السـائد لدى أوسـاط عديدة في
اخلـمـسـيـنـات والـسـتـيـنـات أن
اجلـيش في العـالم الثالث أداة
تـــغـــيـــيـــر بـــحــــكم تـــنـــظـــيـــمه
وانــضـبـاطه وتـمـثــيـله لـعـمـوم
الــسـكّـان فــضالً عن قـدرته في
ـــعـــركــة مـع الـــنـــظــام حــسـم ا
السـائد. لكن ذلك االعـتقاد أخذ
بـالــتــبــدّد واالنــحــســار بـحــكم
الـتجـارب اخملتلـفة الـتي قادها

بغداد


