
ومـعايـشـة جتـارب فريـدةٍ لـيس بـوسـعهم
أن يــحـظـوا بــهـا في أي مــكـانٍ آخــر. لـقـد
أزعــجت فــرقـة مــافــز مــاني آيه آيه ســيـز

." الكثير من التقليدي
ويـرى ريــتـشـارد بــاركـر وهـو خــبـيـر في
صــنـاعــة الــريـاضــة أن كــيـوبِن مُــجـازف
نـــاجح في مــجـــال األعــمــال الـــتــجــاريــة.
ويشـغل بـاركر مـنصب الـنـائب التـنفـيذي
لـــرئــــيس وكـــالـــة "إم آنـــد سي ســـاتـــشي
سبـورت آند إنتـرنتايـنمـينت" العـاملة في
مجال حمالت العالقات العامة في اجملال
الــريــاضي.ويــقــول بــاركــر إن إقــدام هــذا
الـرجل في عـام  2000 عـلى شــراء فـريق
"داالس مافريـكس" - الذي كـان يعاني من
ـــشــكـالت آنــذاك - شـــكَّل الــكـــثـــيـــر من ا
"مخاطرةً كبيرةً".وبحسب ما يقول باركر:
"رأى كيـوبِن مـا بات يـعـلم الـكثـيرون اآلن
صــحـتـه أال وهـو أن األهــمـيــة اإلعالنــيـة
والتجـارية للـجانب الـترفيـهي الكامن في
بطولـة دوريٍ رياضيٍ كـبيرٍ لـيست شـيئاً
قليل األهمية بـالنسبة للـنواة الصلبة من
اجلــمـــاهــيــر".ويــضــيـف الــرجل قــائالً إن
دوري كـرة الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرف
بــــات يــــشــــكل "فـي عـــام  2018 احلـــدث
الـريـاضي األقـوى صـلـةً بـثـقـافـة الـشـباب
ــتــحــدة) وهــو الــدوري (في الـــواليــات ا
الــذي يالحـقه اآلخــرون. ويــشـكل كــيـوبِن

جزءاً كبيراً من ذلك التطور".
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آلـيـة إلعـادة ضـبط شـريـحـة الـشـباب
التي كانت وقود عدة احتجاجات".
وفـرضت اخلـدمـة الـعـسـكـريـة لـلـمـرة
ـــــــغــــــرب في  1966في األولـى في ا
أجــواء من االحــتــقـان وتــوتــر أكــبـر
غــداة تـظــاهـرات دامــيـة لــلـطالب في
آذار/مارس  1965في الدار البيضاء

ومدن أخرى. 
وكـــان الفــتـــا أن أول فـــوج أدى هــذه
اخلــدمـــة ضــــم جل قـــيــادات احتــاد
الـــطـــلـــبــــة الـــنـــــــــشــــيط آنـــذاك في
لك الـراحل احلسن معـارضة نـظـام ا

الثاني.
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وحـذر تـقـريـر لـلـمـجـلس االقـتـصادي
واالجـتـمـاعي (رســمي) قـبل أسـابـيع
من تــفـشي الــبـطــالـة وسط الــشـبـاب
ــئــة ( 34-15ســنــة) لــتــبــلغ  20بــا
ـئــة مـنـهم ال مـنــبـهـا إلى أن  82 بـا
ارسـون أي نـشاط ويـقـضون 72
ـئـة من وقـتـهم في أنـشـطـة "غـيـر بـا

منتجة للرفاه االجتماعي".
ــغـربــيـة إنــهـا وتــقـول احلــكــومـة ا
تــعــول عــلى اخلــدمـة الــعــســكــريـة
لــتــفـتـح أمـام الــشـــــــــبــاب "فـرص
ـــهــنـــيــة االنـــدمـــاج في احلــيـــاة ا
واالجــتـمــاعــيـة (...) ال ســيــمـا من
خـالل االنــــخـــراط فـي مــــخـــتــــلف

القوات العسكرية واألمنية".
ويــعـــرب مــحــمــد ( 24 ســنــة) الــذي
يعــــــمل مصــــــــورا فوتوغرافيا عن

قناعته بهذا التبرير. 
ويـوضح مـسـتظـال حتت شـجرة في
حــديــقــة يـــتــواعــد فــيـــهــا الــعــشــاق
ويــخــتــلــطــون بــهــواة الــعــزف عــلى
الــقـــيــثـــارة "ال شك أنـــهــا ســـتـــمــنح
الـشبـاب تـكـوينـا يـحفـزهم ويـؤهـلهم
لولوج سـوق العـمل ويسـاعدهم على

روح الوطـنيـة لدى الـشبـاب في إطار
الــــتالزم بــــ حــــقــــوق وواجــــبــــات
ـواطـنـة". وقــد دعـا تـقـريـر اجملـلس ا
االقتـصـادي واالجـتـماعي إلى إطالق
"مــبـادرة وطـنــيـة مـنــدمـجــة" لـصـالح
الـــشــبــاب مـــشــيــرا إلـى "أزمــة ثــقــة

ـؤسـسـات حـقـيـقـيـة بـ الـشـبـاب وا
السياسية".

غاربة ولدوا ئة من ا وقال إن  46 با
ملكة سنة بعد دخول األنترنت إلى ا
 1993 مـــــحــــذرا من أن االنــــفــــتــــاح
الالمـحدود عـلى هـذا الـفضـاء يـجعل
الشباب عرضة "ليـنهلوا من منظومة

ـرسـومة قيـم (...) تتـجـاوز احلدود ا
في النطاق العائلي".

لكن بـسمة ( 18سنة) غـير واثقة من
جدوى اخلـدمـة الـعسـكـرية في عالج
أعطاب التربيـة لدى الشباب. وتقول
بـنـبـرة واثـقـة "هـذا الـبرنـامـج مكـلف
بـينـمـا نـحن بلـد نـام يـجب أن نوجه
مــــواردنــــا

للتعليم".
وتـــضـــيف
"لـــــديـــــنـــــا
انـحــرافـات
وبـــــطــــالــــة
كـبــيـرة لـكن
احلـــــل فـــــي
الــــتـــعــــلـــيم
واخلـــدمـــات
االجـتـمـاعـية
ولــــــــــــــــــــيـس
بــــعــــســــكــــرة
الشباب فهذا
إجــــــــــــــــــــــــراء

رجعي".
ويـوافـق كـداي
عـــلـى أولـــويـــة
الــتــعـلــيم وإن
كان مـقـتنـعا أن
"اخلـــــــــــدمـــــــــــة
العسـكريـة فكرة
جـــــيــــدة لـــــكن
طـلوب تـربية ا
الــشــبـاب عــلى
سؤولية وخدمة اجملتمع". حتمــل ا
ـكن أن وهـو يــرى أن هــذا الـهــدف 
يــتـحـقـق من خالل "بـرامـج لـلــخـدمـة
ـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة ـدنـيـة في ا ا
(...) اخلدمة العسكرية في حد ذاتها

لن تصلح ما أفسدته التربية".
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ويـــورد الـــنص حـــاالت تـــســتـــوجب
اإلعفـاء من أدائـهـا لدواع صـحـية أو
ـتـابـعــة الـدراسـة أو إعـالـة األطـفـال
بالـنـسبـة لألمـهات... لـكـنه ال يوضح
ـعـنيـ بـها كل كـيفـيـة حتديـد عدد ا
ســـنــــة أو حـــجـم الـــتــــعـــويــــضـــات

اخملصصة لهم.
ان قـبل أن يبـدأ الـنـقاش داخل الـبـر
حول هذه التفاصيل أطلق ناشطون
رافـضون لـلـفكـرة نـقـاشا في مـنـتدى
على موقع فيسبوك يشاركه أكثر من

 3800 شخص.
شـرف عـلـيه عـبـد الـله عـيد ويـقـول ا
( 24 ســـنــة)  وهـــو طـــالب جـــامــعي
"الحظت أن الـكـثيـرين صـدموا مـثلي
ـــــشــــــــــروع الـــــذي نــــزل بــــإعـالن ا
بــــــدون أي نـقـاش مـسـبـــــــق لذلك
خـلـقـنــا هـذا الـفـضـاء لـتـبـادل الـرأي
كـنـنا الـقيـام بهـا للـترافع حول مـا 

ضد إقراره".
ـراقــبـ بــ عـودة ويــربط بـعـض ا
اخلدمة الـعسكـرية التي ألـغيت سنة
 2006 ودور الـــــشـــــبـــــاب فـي عــــدة
حراكات اجـتــــــــمـاعية شــــــــــهدها
ـغـرب أخـيــرا بـالـريـــــــف (شـمـال) ا
وجــــــرادة (شــــــرق) فـــــــــــــضـال عن
قاطــــــعة ثالث نشاطه في الترويج 
عالمـات جتاريـة كـبـرى مســــــــتـمرة
مـنـذ نـيـسـان/أبـريل احـتـجـاجا عـلى

الغالء.
ويرى أسـتــــــــاذ الـعلـوم السـياسـية
مــحــــــــــــمــد شــقــيــر أن "اإلســــــراع
ــــــــــــشــــروع بـــدون بــــطــــرح هـــذا ا
مـقــدمـات جــعل الـرأي الـعــام يـرتـاب

منه". 
تخصص في الشؤون ويعتقد هذا ا
الـــعـــســـكــــريـــة أن "طـــرحـه مـــرتـــبط
باالحتقان االجـتماعي (...) وسيكون

{ الـربـاط  (أ ف ب) - تـشغـل عودة
ـــغــرب اخلــدمـــة الــعـــســكـــريــة في ا
الـــشـــبـــاب الـــذين تــــنـــقـــسم آراؤهم
جتـــاهــهـــا بــ من يـــعــدهـــا فــرصــة
ــعــاجلــة مــشــكــلـــة الــبــطــالــة ومن
يـتــخـوف من اسـتــعـمـالــهـا لـ"ضـبط"
شــبــاب يــظـهــر بــاســتـمــرار نــزعـات

تمردية.
ويقـول حسن ( 19سنـة) الذي يـعمل
في أحـــد مــطــاعم الــعــاصــمــة وكــان
مستلـقيا فـوق عشب حديقـة صغيرة
في وسط العاصمـة "من الطبيعي أن
نلتـحق باجليش. فـمن الضروري أن

ندافع عن بالدنا. 
ســـمـــعت أن األمـــر مــتـــعب لـــكـــنــني
مــســـتــعــد لــلــدفــاع عن وطــني عــنــد

احلاجة".
ـقــابل تـبــدو كـنـزة ( 19سـنـة) في ا
الطالـبة اجلامـعية أقل حـماسا. فهي
تــرى أن "اخلــدمــة الــعــســكــريــة أمـر
إيـــــجـــــابي فـي ظل الـــــكـــــثـــــيـــــر من
االنـــحــرافـــات الــتي يـــعــيـــشــــــــــهــا
الشباب" لـكنها تـرى أنها " يجب أن
ال تفرض على اجلــــــميع خصوصا
الذين يرغبون في متابعة دراستهم".
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ـرتـقب وبـحـسب مـشـروع الـقـانـون ا
ان بدءاً من عرضه لـلنقـاش في البـر
كن أن تدعى كنزة قبل  األسبوع ا
وحـسن مـثل مـاليـ الـشـبـاب الـذين
تتـراوح أعمـارهم ب  19و 25سـنة
ألداء هــذه اخلـدمــة عـلـى مـدى ســنـة

كاملة.
تخـلفـ عن تلـبية وحددت عـقوبـة ا
ـدة تتراوح نداء الـتجـنيـد بالـسجن 
بـ شهـر واحـد وسـنـة واحدة وفق
ــشـروع الــذي اطــلـعت وكــالـة نص ا
فـــرانس بـــرس عـــلى نـــســـخــة مـــنه.
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لـيـاردير الـعصـامي مارك كـيوبِن يقـول ا
إنه كــان يـحـلـم دائـمـاً بــأن يـصــبح ثـريـاً.
ويضيف كيوبن البالغ من العمر  60عاماً
ـتــلك فـريـق "داالس مـافــريـكس" والــذي 
تـحدة أن ذلك لكـرة السـلـة في الواليـات ا

ثل أولويةً بالنسبة له. كان 
وكان يقـول لنفـسه وقتذاك: "لـو استطعت
أن أصبح غنيـاً سيكون بوسـعي التقاعد
وســــيـــصـــبح من األســــهل عـــليّ أن أجـــد
ـنـاسب لي وأبــدأ في تـكـوين الـشـخـص ا

أسرة".
الالفت أن كــيــوبِـن الـذي وُلِــدَ ونــشــأ في
أســرة من الــطـبــقــة الـعــامــلـة فـي مـديــنـة
بيـتسبـرغ بواليـة بنسـيلفـانيـا حقق حلم
الثراء هذا وهو في الـثانية والثالث من
عـمـره بـالـتـحـديـد في عـام  1990عـنـدما
باع شركة "ميكـروسوليوشنز" لـلكمبيوتر

مقابل ستة مالي دوالر.
في ذلك الوقت تقاعد كـيوبِن على الفور -
ـــا كــان يــخــطـــطه حلــيــاته - الــتــزامــاً 
وانطلق في أسفارٍ ورحالتٍ حول العالم.
ـطاف بأنه رغم ذلك فقد شـعر في نـهاية ا
يفـتـقد حـيـاته العـملـيـة وهكـذا شارك في
عـــــــام  1995 في تــــــــأســــــــيـس مــــــــوقع
ـــقـــاطع "بـــرودكـــاسـت دوت كـــوم" لـــبث ا
صورة على شبكة اإلنترنت. الصوتية وا
وقع إلى شركة وبعد أربع سنوات بيع ا
يـاهـو مـقـابل  5.7 مـلـيـار دوالر وهـو مـا
جـــعل كــيــوبِـن مــلــيــارديـــراً في احلــاديــة

واألربع من عمره.
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ــلــيــارديــر تــركــيـزه الــيــوم يــصـب هــذا ا
األسـاسي عـلى فـريق "داالس مـافـريكس"
ويـــثـــيـــر هــذا الـــرجل اجلـــدل في بـــعض
األحيان كـمالكٍ لـذلك الفريق. كـما أن لديه
الــكـثــيـر من االلــتـزامــات واالسـتــثـمـارات
الـــتــجــاريــة األخــرى فــضـالً عن تــمــتــعه
ــســتــثـمــرين ـكــانــة مــرمــوقــة كـأحــد ا
ـــشـــاركـــ في بـــرنـــامج "شـــارك تـــانك" ا
التليفزيوني وهو الـنسخة األمريكية من
البرنامج البريطاني "دارغونز دَنْ" (عرين

.( التنان
ويــقـوم الــبـرنــامـجــان عـلى فــكـرة إتــاحـة
ـشاريع لعرضها على الفرصة ألصحاب ا
شـارك فـيـهمـا لتـقيـيمـها ـستـثمـرين ا ا

وتبنيها بالفعل أو رفضها.
ويعـزو كيـوبِن - الذي تُـقدر ثـروته حالـياً
بـ  3.9مــلــيـار دوالر - جنــاحه ســواء في
احلــــيــــاة أو فـي اجملــــال االقـــــتــــصــــادي

مــوقع "بـــرودكــاست دوت كــوم" الــذي لم
ض وقت طويل بعد ذلك قبل أن يصبح
في طي الــنــســيـان ويــتــوقف عن الــعـمل

بهدوء بعد عام .2002
أما "داالس مافريـكس" فقد فاز عام 2011
 -في ظل عـهــد كـيـوبِن - بــأول بـطـولـة له
للرابـطة الوطـنية لـكرة السـلة (دوري كرة
ـعـروف ) ا الـسـلـة األمـريـكي لـلـمـحـتـرفـ

اختصاراً باسم (إن بي آيه).
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واليـوم تـبلغ اإليـرادات الـسنـويـة للـفريق
 233 مـــلــــيـــون دوالر وتُــــقَـــدِر مــــجـــلـــة
"فوربس" قـيـمة االسم الـتـجاري له بـ 1.9
مـلـيـار دوالر لـيصـبح تـاسع أغـنى فـريق

ؤلفة من  30 فريقاً. في البطولة ا
كــمــا أضــفى كـــيــوبِن بــعـض الــبــهــرجــة
اإلضـافـيــة عـلى الـفــريق في صـورة فـرقـة
رجـاليـة لـرقص الـهـيب هـوب حتمل اسم
"مافـز مـاني آيه آيه سـيز" تـقـدم منـذ عام
 2002 عـروضـهـا إلمــتـاع اجلـمـاهـيـر في
ـبـاريــات الـتي يـخـوضــهـا الـفـريق عـلى ا

أرضه.
ويقول كيوبِن: "قبل شرائي للفريق كانت
فرق الـ `إن بي آيه `حتسب أنهـا تمارس
نشاطاً متـعلقاً بكرة الـسلة. أنا كنت أعلم
أننـا في مجـال أو صنـاعة تـتعـلق بخـبرة

رور بأشياء معينةٍ". ا
شـجعـون يأتـون لالستـمتاع ويضـيف: "ا

غـيـر أن ملـكـيـة كـيوبِن لـلـفـريق يـكتـنـفـها
كــذلك بــعض اجلــدل وهــو مــا يـنــبع في
بـــعض األوقــــات من اســـتــــخـــدام فـــرقـــة
الــرقص الـرجـالــيـة الـتي حتــدثـنـا عــنـهـا
سابقـاً ويتمـحور في أحيـانٍ أخرى حول
الـغـرامـات التـي فُرِضَـتْ علـى هذا الـرجل
في مـنــاســبــاتٍ كـثــيــرة لــلـغــايــة بــسـبب

انتقاده للمسؤول واحلكام.
ـسؤول ففي عام  2011 قال كـيوبِن إن ا
عن التحـكيم في البـطولة وقـتذاك لم يكن
مـــؤهالً حــتـى ألن يــكــون مـــديــراً إلحــدى
متـاجر سـلسـلة "ديـري كوين" لـلمـثلـجات
تحدة. ودفع ) في الواليات ا (اآليس كر
هـذا الــتـصـريح الــشـركـة - الــتي شـعـرت
بـأنهـا مـتـضررة مـنه - إلى دعـوة كـيوبِن
ـدة يـومٍ واحـدٍ في أحـد فـروعـها لـلـعمل 

وهو ما قام به بالفعل.
لكن ملـكية فـريق كرة السـلة ذاك ال ينفي
أن لـ"كـيــوبِن" اهـتــمـامـاتٍ واســتـثـمـاراتٍ
اقـتــصـاديـةً وجتـاريـةً أخــرى من بـيـنـهـا
كـــونه أحـــد مـــالــكـي مــجـــمـــوعــة "2929
إنترنتاينمينت" اإلعالمية ورئيس شركة
"آيه إكس إس" لـلـبث الـتـلـيـفـزيـوني عـبـر
نـظـام الـكوابـل وباألقـمـار الـصـنـاعـية في

تحدة. الواليات ا
كما يؤلف كتباً تتضمن نصائح للراغب
فـي خـــوض مـــجـــال إطالق مـــشـــروعـــاتٍ

اقتصاديةٍ وجتاريةٍ.
ويقول كيوبِن إن تد تيرنر مؤسس شبكة
"سي إن إن" الــتــلـيــفـزيــونـيــة اإلخـبــاريـة
األمريكيـة كان يشكل مـصدر إلهامٍ له في

مراحل مبكرةٍ من حياته.
ويـــضـــيف كــيـــوبِن: "تـــرنــر فـــعل األمــور
ا قاله أي شخصٍ بطريقته ولم يـكترث 
آخر عنه. لقد كان يعمل بجدٍ ويلهو بقوةٍ

أيضاً وهي صفات تعجبني".
وينـصح كـيوبِن - وهـو زوج وأب لـثالثة
أبـنــاء - الـشـبــان الـراغـبــ في تـأسـيس
شركـاتٍ خاصـةٍ بهم بـالتـركيـز على شيءٍ

يكون من األصل موضع اهتمامهم.
ويقول كيوبِن: "يتمـثل مفتاح النجاح في
أن جتـــد شـــيـــئـــاً حتب أن تـــفـــعـــله وأن

تصبح جيداً بحق فيه".
وبجانـب التحـضير الـسلـيم والكافي ألي
مــشـــروعٍ; يـــتـــعـــ عــلـى رجل األعـــمــال
ـثـابرة ـستـثـمـر اجليـد أن يـتـحلـى با وا
كــمـا يــؤكــد كـيــوبِن الــذي يـقــول في هـذا
ـرات الـتـي تـفـشل الـشــأن: "ال يـهم عــدد ا
فيها يكفي أن تكون على صواب في مرةٍ

واحدةٍ فقط منها".

والتجاري إلى كلٍ من الـعمل بجد وكذلك
الـعـمل بـنـاءً علـى استـراتـيـجـيـةٍ واضـحةٍ

ومحددة.
ويــقــول في هــذا الــشــأن: "لــدى اجلــمــيع
الـرغبـة في الـفـوز.. (لـكن) ال يـحـظى بذلك
ســوى من لـديه الــرغـبــة في الــتـحــضـيـر"

إلحراز هذا الفوز.
إذا عـــدنــا إلى الــوراء ســـنــوات طــويــلــة
سـنـجـد أن أول مــشـروعٍ جتـاري لـكـيـوبِن
تــمــثل في الــدخــول في مــنــاقــصــةٍ لـبــيع
أكياس النفايـات مباشرةً إلى السكان في
بيوتهم حينمـا لم يكن عمره يتجاوز 12

عاماً.
شروع وكان هدفه وقتذاك من وراء هذا ا
ـال الالزم لـشـراء حـذاءٍ احلـصـول عـلـى ا

رياضي لكرة السلة غالي الثمن.
تـنـقل كـيــوبِن بـعـد ذلك بـ اجلـامـعـة في
بــيــتــسـبــرغ وبــلـومــيــنـغــتــون في واليـة
إنـديانـا ليـمـارس هنـاك أنـشطـةً مـتنـوعةً
شـــمــلت إدارة إحــدى احلـــانــات وتــقــد
دروسٍ في الرقص والترويج حلفالت.

هن واألنـشطة عـلّمته أن ويقول إن هـذه ا
شــعــور "الــزبــائن بــالــســعــادة يـقــود إلى
نـتـائج عـظـيـمـةً" وأن "إدارة عمـلٍ جتاري
يـعـني االنـهمـاك بـشـدة في الـعـمل ولـكنه

ا يكون كذلك مُجزياً للغاية". ر
وبعد تخرجه بـدرجة جامعية في اإلدارة
انـتـقل كـيـوبِن الـشـاب لإلقـامـة في مـديـنة
داالس بــواليــة تـكــســاس لـيــعــمل هــنـاك

مندوب مبيعات لشركة برمجيات.
وفي عام  1983 تـولّـدت قوة الـدفع الـتي
حـدت بـه إلى إطالق مـشــروعه الــتـجـاري
اخلاص في ذلك القطـاع وذلك بعدما قرر
الــقـائــمــون عـلى الــشـركــة فــصـله بــشـكل
ئات فوريٍ إثر جناحه في إبرام صفقة 
اآلالف من الدوالرات دون احلـصـول على

تفويض منهم بذلك.
وهـــكـــذا أسـس بـــعـــد بـــضــــعـــة شـــهـــور
"مــيــكـروســولــيــوشـنــز" الــتي عَـمِـلَ عـلى
توسـيع أنشـطتـها وزيـادة نطـاق أعمـالها
عـلى مـدار السـنـوات الـسبـع التـالـيـة قبل
ــوقع بــيــعـــهــا. وأعـــقب ذلك تـــأســيـــسه 
وقع "برودكـاست دوت كوم" وبـعد بـيع ا
عـام  1999 ذُكِــرَ أن كــيــوبِن تــوقف عــلى
ـارســة أي أعـمــال واشـتـرى الـفــور عن 

طائرةً خاصةً بـ  40 مليون دوالر.
وبعد عامٍ واحدٍ اشتـرى "حصة األغلبية"
من أسـهم "داالس مافـريـكس" مـقابل 280

مليون دوالر.
وبـالتـزامن مع ذلـك قوض يـاهـو أنـشـطة

بتكرة التي يجود بها اخليال كثيرة هي القصص اخليالية والروايات ا
اخلــصب والــتــصـــورات الــتي تــصل الـى حــد اخلــرافــة واالســطــورة
واألحـداث الـتي تـعـصف بـعـقـول وأفـكـار بـعض الـنـاس الـذين تـتـفـاوت
ن تـنتابـهم الهواجس واخلـياالت التي جتـعلهم في درجة طمـوحاتهم 
حالـة من تقـمص الشـخصـية الـتي تـهيء لهم تـصورات تـختـرق الواقع
لتـصل بهم الى عـالم الالمـعقـول الذي يـضعـهم في مـنزلـة مخـتلـفة عن
اآلخرين فيـتملـكهم الشـعور بالـتميـز وتزدحم انفـعاالتهم الـنفسـية التي
تنـطـلق بـهم الى مجـاهـيل يـعيـشـون نـشوتـهـا وال يدركـون حـقـيقـتـها او
ــأخـوذ الــذي تـنــطـلـق به الـتــخـيالت كـيــنـونــتــهـا لــيـصــبح واحـدهـم كـا
والهـواجس وأحالم اليـقظـة التي يـعيـشهـا ويتـقمص فـيهـا ما يحـلو له
فيـكـون مرة عـنـترة بن شـداد وثـانيـة أبا زيـد الـهاللي وثـالثـة طرزان او
ــا طــارق بن زيـاد أو ان نـابــلــيـون او روبـن هـود او راســبــوتـ أو ر
تـتـقمـص هي مـا يحـلـو لـهـا بـعـد أن دخـلت اسـطـبالت الـسـيـاس لـتـجد
نـفـسـهـا كـلـيـوبـاتـرا زمـانـهـا أو اخلـنـسـاء او جـمـيـلـة بـوحـيـرد أو مـدام
كـوري.. ولــيس عـجــبـاً أن يــرى االنـســان نـفــسه أفـضـل من كل الـذين
تصـدروا التـأريخ في عوالم الـسـياسـة والقـيادة والـعلـوم والفن واألدب
والرياضـة وليس مـستـبعـداً من ينظـم بضع قوافي أن يـظن انه اصبح
صاف اجلواهـري ومصطـفى جمال الدين وعـبد الرزاق عـبد الواحد
ـا اختـص العـديـد من طـلـبة ـتـنـبي واال  ا ا والسـيـاب والـبـياتـي او ر
الـطب بـاخـتـصـاص الـعالج الـنــفـسي واألمـراض الـنـفـسـيـة وتـأسـست
الـعـيـادات ومــسـتـشـفــيـات األمـراض الـنــفـسـيـة الــتي اصـبـحت احـدى
ــ ضــرورات الــعــصــر احلــديث في كــافــة دول الــعــالم لــكــثــرة احلــا
ـتـقمـصـ واحلـشـاشـ بل وتـزداد احلاجـة لـهـا كـلـما ـتخـيـلـ وا وا
ـ وانـكـفـاء ازداد وطـيس الـهـيـاج الـبـشـري بـسـطـوة اجلـبـارين والـظـا
ظلوم وتطلـعات األفراد الظامئ الى الشهرة وفرص سحوق وا ا
ـشـروعــة والالمـشـروعــة وأحالم الـرفـاهــيـة والـطــمـوحـات ـكـاسـب ا ا
الالمحدودة واالطماع وجشع احلصول عـلى الثروة بالوسائل والطرق
التي تـعددت بـأسالـيب األلعـاب السـحريـة وبهـلوانات الـسيـرك والثالث
ورقات الـتي جتـمع الـثـروة بضـبـابـية ال تـراهـا الـعيـون وال جتـد أجـوبة

لتساؤالت: كم وكيف ومتى?.
وعـلى غـرار ظـواهـر الـكـسوف واخلـسـوف الـتي تـتـكـرر عـلى مـدى كل
بضع سنوات.. فعندنا ظاهرة تتكرر كل أربعة اعوام يحلم فيها بضعة
آالف من النـاس من علـية الـقوم جـداً جـداً يحـملـون صفـات ال يحـملـها
أي من سكان الـكواكب األخرى يـحلمون نـفس احللم فـفي هذا العام
 2018 سـجل الــعـراق ظـاهــرة كـونـيــة رأى فـيــهـا سـبــعـة آالف عـراقي
وعـراقــيـة نــفس احلــلم حـ رأى كـل مـنــهم في مــنـامه إنـه يـدخل الى
مغارة يحـرسها مارد القـمقم الذي يسـأل الداخل عن كلـمة السر فإن
ارد وسلّمـه قائمة الـغنائم التي أجاب بكلـمة السر (عـلي بابا) أدخـله ا
تنتظره (سيارة مصفحة  – بضعة سيارات حديثة مع عشرات حراس
احلماية الـشخصية  – حقيبة بالـعمالت الورقية  –قائمة بااليفادات -
قطـعة ارض سـكنـية او زراعـية  – صالحيـة تعيـ األهل واألقارب في
دوائر الدولة  –تسهيالت تأسيس مشاريع بأسماء األقارب واألقربون
ارد في أذن الـداخل (وهنـاك أشياء عـروف.. الخ) ثم يهـمس ا أولى با

أخرى!!).
وفي أجواء هـذا احلـلم اجلـميل يـصـحو اجلـمـيع مـرعوبـ عـلى صوت
انفـجار سـيـارة مفـخخـة انفـجـرت في مكـان قريب فـيـضيع طـعم احللم

اجلميل.. (ألم نقل إنه كان حلماً?).
ثم يـتـوجه كل مـنـهـم بـعـد انـقـضـاء احلـلم اجلـمــيل السـتـكـمـال دعـايـته
االنتـخابـية ويـتفـقد مـتانـة اللـوحات احلـديديـة وحشـواتها الـبالسـتيـكية

الــتي حتــمـل صــورته او صــورتـــهــا وعــبــارات عن
مـسيـرتـهـمـا الـبـطـوليـة في مـقـارعـة االسـتـعـمار
والتأكـد من متـانتـها في مـواجهة الـرياح الـقوية

او السواعد القوية التي قد تطيح بها.

انتفاضة الـبصرة على مدى اشـهر حملت كثـيراً من االحداث حتركها
ـوقف نـهايـة االمـر وخـروج االزمة عوامل وتـراكـمـات أدت الى تـفجـر ا
عن سـيـطـرة اي جـهـة او شـخصـيـة بل حـتـى عن سـيـطـرة من حـركـها

ونظمها ودعى لها
الـشــبــاب الــبـصــري والــعـراقـي ادرك ان ال خالص من هــذه الـطــبــقـة

احلاكمة وال فائدة منها فال يرجتى من فاقد الشيء اعطاءه وتوفيره.
لك لك كـرامة ومن يـطعن وطنـه واهله ال ـال ال فمن كان يـستـجدي ا
ـلك امانـة ومن عـاش مـتسـكـعـاً ب الـبـلدان وطنـاً ومن سـرق بالده ال

لك انتماء واليعرف كيف يقدم الهله وشعبه خدمة. ال
تـظـاهـرات الـشـباب لـم تـكن مـوجـهـة للـتـدمـيـر او الـتـخـريب والنه لـيس
للـتـظاهـرات قـادة مـيدانـيـون حقـيـقيـون ولـيس بـينـهم ربـان يوجـة الـدفة
خــرجت الــتـظــاهــرات عن الــســيــطــرة وحـركــهــا االنــفــعــال والـغــضب
(فلـلـغـضب رياح ان هـبت اطـفـأت سراج الـعـقل) وفـسحت لـهـا اجملال
تـظاهرين اذا بعض االطراف الـسياسـية ووجـهتهـا باجتـاة عرفت ان ا
مـشــوا فـيه فــسـوف تــصب نـتــائج ذلك في مــجـاريــهم  وكـان لــهم مـا
ـطالب ارادوا وخـرجت التـظـاهـرات عن سـلـمـيـتهـا وسـقـطت شـرعـيـة ا
ـســلـوبــة واخلـدمـات فـطــفق الـشــبـاب يــخـصــفـون مـن ورق احلـقــوق ا
ـعــدومــة عــلى احــداث احلـرق والــتــدمـيــر واالعــتــداءات الـتـي شـابت ا

تظاهراتهم .
االنسـان اذا لم يـحصل عـلى حـقـوقه من خدمـات وتـعلـيم وعـيش كر
وبـتـقـصـيــر مـتـعـمـد مـن ولي االمـر سـوف يـصــبح نـاقم عـلى كل شيء
كارهاً لكل مايـخص الدولة فأذا مت ظـمأناً فال نزل الـقطرُ (النه يعرف
ـلوك ودائرة ان الدولة التـعمل له ودائرة الـكهربـاء لن تنيـر اال قصور ا
اء لن تغـذي اال تلك القـصور فقط ومـجلس احملافـظة سوف لن يـعبد ا
ـــســؤول ولن يــنـــظف اال احلــكــام اال الــشــارع الـــذي يــقع فــيـه بــيت ا
ـتظاهر وكـيف نطلب مـنه الهدوء والسـلمية وحواريهم) فكـيف ال ينقم ا
وهـو يـرى بالده الـتـي جتـري من حتـتـهــا اخلـيـرات تـشح عــلـيه وتـقـتـر
وجتود بخيـرها لغـيره بل وتفـيض عطاء عـلى من اليحتـاج وتقصر عن

عوز .? ا
تظـاهرين هم من قاموا بتلك كل ماذكرنا اعاله كان على فـرضية ان ا
االفعـال وحـسن الـنـية مـتـوفـر ولكـن للـمـوضـوع وجوهـا اخـرى وهـناك

رؤيتان في هذا اخلصوص وسوء النية اليغيب عنها :
اوالها- ان بعض اجلـهات احلـكومـية دفعت بـعض العـناصـر لالعتداء
واحلرق والتدمير حتى يكون لها مبرر في حال ارادت فض االعتصام
بالقوة وايضاً لتوفير غطاء لها ان أرادت ضرب خصومها السياسي
كـونـهم قـد خـرجـوا عـلى الـسـلـطـة ولتـضـعـف موقـفـهـم في مـفـاوضات
تـشـكــيل احلـكـومـة وتــظـهـر بــأن االرادة الـشـعـبــيـة ضـد وجـودهم وان

دورهم انتهى مع انتهاء داعش.
عـارضة السـتمرار الـعبادي وثانيـها- ان بـعض االطراف السـياسـية ا
لـدورة اخــرى دفــعت بـاجتــاه ضــرب مـقــارهــا وحـرقــهـا لــتــجـد مــبـرر
ظـهـر العـاجز كـمـا حصل لالنتـشـار في الشـارع واخـراج احلكـومـة 
بـعـد احــتالل داعش لـلــمـوصل وأن وجــودهـا ضـرورة واشــراكـهـا في
ـفاوضـات تشـكـيل احلكـومة احلكـومة ال مـنـاص منه حـيـنهـا ستـذهب 
بقـوة وبـحيل صـدر كـما ولـكي تـثبـت ألمريـكـا انهـا قـوة اليسـتـهان بـها

ــكن عــبــورهــا وان حــاولت فــســوف تــكـون وهــوة ال
مخاطرة غير مأمونه العواقب.

وفي احلالـ سنجـد ان النتـفاضـة البـصرة توابع
واحـــداث ارتـــداديـــة اذا مـــافـــشـــلت االطـــرف في
ت
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WKzUŽ∫ لدى كيوبِن وزوجته تيفاني ستيوارت مع ثالثة من أبنائهما

تطوير أنفسهم".
وال يستبـعد شقير أن يـكون "اللجوء
لـلـخدمـة الـعـسـكريـة نـاجـمـا عن عدم
الـثقـة في جنـاعـة جهـود خـلق فرص

دى القصير". العمل على ا

يـــــعــــــتــــــقـــــد
الباحث في علم اجتماع التربية عبد
الـلطـيف كـداي أن رهـان الـدولـة على
اخلــدمــة الـــعــســكـــريــة يــتـــمــثل في
"إصالح ما أفسدته منظـومة التربية

والتعليم اخملتلة".
ـعـلن ـلـكي ا وأشـار بـيـان الـديـوان ا
عن في  21آب/أغــــــســـــطـس إلى أن
اخلـدمـة الـعــسـكـريـة تـهـدف لـ"إذكـاء
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احـــتل اسم جـــاك مـــا صـــدر وســائل
ــيــة من جــديــد ولــكن اإلعالم الــعـــا
ــرة لــيــست له عـالقـة اخلــبــر هــذه ا
باالقـتصـاد وال بالـتكـنولـوجيـا حيث

قــرر الـــرجل الــتــنــحـي عن مــنــصــبه
كــرئــيس تـــنــفــيــذي إلمـــبــراطــوريــة
التجارة اإللكترونية (علي بابا) وفقا

ز. لصحيفة نيويورك تا
وقالت الصحيفـة إن جاك ما سيبقى

عــضــوا في مــجــلـس إدارة الــشــركـة
لـكنه سـيـركـز عـلى األعمـال اخلـيـرية

في مجال التعليم.
øU  „Uł u¼ s  sJ

ولـد جاك مـا في هـانغـتـشو بـالـص

عام  1964 قـبل سـنــوات قـلـيـلـة من
الــثـورة الـثــقـافــيـة في الــبالد وكـان
والـداه موسـيـقيـ مـحلـيـ يعـزفان

موسيقى بينغتـان التقليدية التي 
حظرها وغـيرها من الفنـون التراثية
ـــا أدى إلى مـــعـــانــاة حـــيـــنـــــــئــذ 

األسرة.
ويقـول أحـد أصدقـاء األسـرة حيـنـئذ
إن الـصـغـيـر ما كـان شـغـوفـا بـلـعـبة
الــكـريـكــيت ولـكــنه لم يــكن مـتــمـيـزا
دراســيــا فـقــد فــشل في اخــتــبـارات
الـتـأهـل لـلـجـامــعـة مـرتـ ومع ذلك
واصل تـعـلم اللـغـة اإلجنـلـيـزية وفي
الـنــهــايــة الــتــحق بــكــلــيــة لـتــدريب

علم في هانغتشو. ا
rOÝË qł—

وخالل دراسته التـقى زوجته تشانغ
يينغ والتي كانت تعمل في علي بابا
حـــتى رزقـت بــطـــفـــلـــ وتــقـــول عن
زوجــهــا:" هــو لــيس رجـال وســيــمـا
ولـكـنــني وقـعت في حــبه إذ بـوسـعه
الــقـيــام بـأمــور عـديـدة ال يــسـتــطـيع
الـكـثيـر من الـرجـال الـذين يـتـسـمون

بالوسامة القيام بها."
ومارس مـا مهـاراته في االتـصال مع
السياح الـغربي الـذين تدفقوا على

البالد بعـد وفاة ماو تـسي تونغ عام
 1976 وبـعـد حـصـوله عـلى وظـيـفـة
مــــدرس أسـس وكــــالــــته اخلــــاصــــة

اليبو. للترجمة التي قادته 
فــفي عــام 1995 ذهب جـــاك مــا إلى
سـيــاتل لـلـعــمل كـمــتـرجم. وفي هـذه
تحدة الزيارة األولى إلى الواليـات ا
عرف اإلنترنت ألول مرة وعندما عاد
الى الـص أطـلق مـوقـعا هـو عـبارة
عن دلــيل لألعـمــال الـتـجــاريـة أطـلق

عليه اسم "الصفحات الصينية".
وفي عام  1999 جمع ما  18صديقا
فـي شــقــته في مــديــنــة هــانــغــتــشــو
لـيكـشف لـهم عن فـكـرة إنشـاء شـركة

جديدة للتجارة اإللكترونية.
ــشــروع وقــد وافـق اجلــمــيع عـــلى ا
وجــمـــعــوا  60 ألف دوالر أمـــريــكي
إلطالق موقع "عـلي بـابـا". ويقـول ما
إنـه اخـــتـــار هــــذا االسم ألنـه "ســـهل
ي".وتقـدر قـيـمة الـشـركة حـالـيا وعـا
بـأكثـر من  400مـلـيـار دوالر وتـقدم
خدمات البيع عـبر اإلنترنت وإنتاج
األفـالم واحلــوســـبــة الـــســـحــابـــيــة
(االفـــتــــراضـــيــــة).وتـــبــــلغ الــــثـــروة
الـشـخـصـيـة جلـاك مـا الـذي سـيبـلغ
من العمر  54 عاما يوم االثن 40

ملـيار دوالر - مـا يجـعله ثـالث أغنى
شــخص فـي الـصــ وفــقــاً لــقــائــمـة
فـوربس ألغنـيـاء الـصـ عام .2017
وكـان يـحـرص عــلى جتـنب إغـضـاب
احلـزب الـشيـوعي احلـاكم. وفـي عام
 2005 قـال إنه سـعـيـد بـتـسـليـم أية
ـنــشـقـ احملــلـيـ مــعـلـومــات عن ا
لــلــســلـطــات وبــرر ذلك قــائال:" لــقـد
خلـقنـا قـيمـة حلمـلة األسـهم الذين ال
يـريـدون رؤيـتـنـا نـعـارض احلـكـومـة

ونفلس".
øWOK³I² *« tDDš sŽ «–U  sJ Ë

قــال مـا حملــطـة بـلــومـبــيـرغ إنه أراد
إنـشـاء مـؤسسـة خـاصـة به مـتـتـبـعا
بذلك خطا بيل غيتس صاحب شركة

مايكروسوفت.
وقال: "هناك الكثير من األشياء التي

كن أن أتعلمها من بيل غيتس".
ـــكــــنـــنـي أن أصـــبح وأضــــاف: "ال 
ـكـنـني أن ـســتـوى ثـرائه ولـكـن 
أقوم بشيء واحــــد على نحو أفضل
مـــــــنه وهــو الـــتـــــقـــاعــد في وقــــت
أبـكـر. أعـتقـد أني يـومـا مـا وقـريـبا
ســأعـود إلى الــتـدريـس. أعـتــقـد أني
سأجنح في هذا األمر أكثر من كوني
الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا".

بان مغاربة يتنزهون في احد شوارع الرباط
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