
حد  �إىل  ي��ب��د�آن  �مل�ستقبل  ح��ول  و�ل��ت���أم��ل  �لتفكري 
�أي  �ل��ن��ظ��ر �إىل �مل������س��ي ،  �إع������دة  ك��ب��ري م��ن خ���ال 
�لقوى  على  للتعرف   ، و�لثق�فة  �ملجتمع  م��سي 
ذلك  وج��ود  ��ستمر�ر  على  ت�س�عد  �لتي  و�لعو�مل 
�أ�س��سي�  دور�  يلعب�ن  وهم�   ، �لثق�فة  وتلك  �ملجتمع 
�لأر�سية  يهيئ�ن  وهم�   ، وتطورهم�  منوهم�  يف 
عن  و�لن�جمة  �جلديدة  �لأو�س�ع  عليه�  ترتكز  �لتي 
هذه  �إح��دى  د�ئم�  �لط�قة  وك�نت   ، �لتطور�ت  تلك 
�إليه� كثري من �لعلم�ء  �لقوى و�لعن��سر �لتي �نتبه 
و�ملفكرين ، فر�سدو� �أ�سك�ل �لط�قة �ملتغرية على مر 
�لع�سور وعاقته� بدرجة �لتخلف و�لتقدم و�أ�سلوب 
�عتب�ر  على  وذل��ك   ، �لأ�سك�ل  بتلك  �ملرتبط  �حلي�ة 
�لط�قة هو مو�سوع �جتم�عي وثق�يف  �إن مو�سوع 

لرتب�طه بحي�ة �لفرد و�ملجتمع .
�لقرن  �أو�خر  يف  �لأنرثوبولوجي�  علم�ء  �نتبه  وقد 
�لت��سع ع�سر �إىل هذه �لعاقة ، و�أدركو� عمق �لعاقة 
بني توفري �لط�قة و��ستهاكه� من ن�حية ، و�مل�ستوى 
ودرج���ة   ، �ل��ث���ن��ي��ة  �ل��ن���ح��ي��ة  م��ن  ل��ه���  �لتكنولوجي 
ف�لط�قة   ، �لث�لثة  �لن�حية  من  له�  �حل�س�ري  �لتقدم 
تر�بط  ع��اق��ة  يف  م��ع���  ت��ت��د�خ��ان  و�لتكنولوجي� 
تعتمد  �لتكنولوجي�  �إن  �عتب�ر  على   ، قوية  وتف�عل 
�لط�قة  على  �ل�سيطرة  عدم  و�إن   ، �لط�قة  على  كلي� 
�آث�ر �سيئة  وتوجيهه� مل�سلحة �ملجتمع قد تكون له� 
�رتف�ع درجة �حلر�رة  �إن  نتذكر كيف  �أن  ، ويكفين� 
�لتي �جت�حت �أوروب� يف ع�م ) 2003 ( قد �أدت �إىل 
وف�ة حو�يل )52000 ( �سخ�ص نتيجة �لإخف�ق يف 

�لتحكم ب�لط�قة ب�ل�سكل �ملن��سب و�لوقت �ملن��سب .
 ( �لكبري  �لأمريكي  �لأنرثوبولوجي�  ع�مل  ك�ن  وقد 
ليزيل و�يت ( من �أو�ئل �لعلم�ء �لذين كتبو� يف هذ� 
�ملو�سوع ، مميز� بني مر�حل �لتطور �لب�سري عرب 
�لت�ريخ على �أ�س��ص نوع �لط�قة �ملبذولة ، وب�لت�يل 
تبني �لعاقة بني درجة �لتقدم ونوع �لط�قة وطبيعة 
�لتكنولوجي� �لن�جمة عن تلك �لط�قة ، ولي�ص هن�ك 
�لوقت  ذل��ك  يف  مت�أثر�  ك���ن  �لع�مل  ه��ذ�  �إن  يف  �سك 
وكت�به  مورج�ن(  هرني  )لوي�ص  �لأمريكي  ب�ملفكر 
�أحدث �سجة ه�ئلة وقت �سدوره، وهو كت�ب  �لذي 
يف  رئي�سي�  �سبب�  ك���ن  و�ل���ذي  �ل��ق��دمي(،  )�ملجتمع 
و�سع �لقيود على تدري�سه يف �جل�مع�ت �لأمريكية 
حي�ة  على  كله  ذل��ك  �نعك�ص  وق��د   ، طويلة  لعقود 
من  �إنه  �عتب�ر  على   ، �لوقت  لبع�ص  و�ي��ت(  )ليزيل 

�أ�سد �أن�س�ر �لتطورية �جلديدة .
ولقد ميز ) ليزيل و�يت ( يف هذ� �ل�سدد بني خم�ص 
 ، �لط�قة  ��ستخد�م  �لتف�وت يف  �أ�س��ص  مر�حل على 
�ملبذولة  �لط�قة  نوع  يف  �لختاف  �لأ�سح  على  �أو 
ومدى  �ل��ط���ق��ة  تلك  منه�  ت�ستمد  �ل��ت��ي  و�مل�����س���در 
ف�عليته� يف �إ�سب�ع �حتي�ج�ت �ملجتمع ، ففي �لبد�ية 
و�لع�سلية  �لفيزيقية  ق��و�ه  ي�ستخدم  �لإن�س�ن  ك�ن 
ي�ستعني  ك�ن  مرحلة  ذلك  بعد  �أعقب  ثم   ، �لعمل  يف 
فيه� بط�قة �حليو�ن�ت �مل�ست�أن�سة قبل �أن يعرف يف 
�ملرحلة �لث�لثة ط�قة �لنب�ت �ملرتبطة بظهور �لثورة 
�إىل �ل�ستع�نة  �نتقل منه�  ، و�لتي  �لأوىل  �لزر�عية 
ب�لط�قة �ملتولدة من بع�ص �مل�س�در �لطبيعية ، و�لتي 
حتت�ج منه �إىل بذل �لكثري من �جلهود ل�ستخر�جه� 
من ب�طن �لأر�ص ، و�ملتمثلة يف �لفحم وقي�م �لثورة 
�ل�سن�عية �لكربى ، ثم �لعثور على �لبرتول ، وذلك 
و�لتي  و�لأخ���رية  �خل�م�سة  �ملرحلة  جت��يء  �أن  قبل 
مرحلة  وه��ي   ، �لآن  �ملع��سر  �لإن�س�ن  فيه�  يعي�ص 
�لآن على  ت�ستخدم حلد  ، و�لتي مل  �لنووية  �لط�قة 
�لوجه �لأمثل ، و�لتي يبدو �أنه� تهيئ �لطريق لظهور 

مرحلة جديدة مل يتم �لتكلم عنه� كثري� ، ولكنه� تثري 
�لتي �سوف حتدد  ، لأنه� هي  �لآن  �ملفكرين  خو�طر 

�سورة �ملجتمع �حلديث وثق�فة و�إن�س�ن �لغد .
خطو�ت  �لثق�يف  �لتطور  نظرية  دفع  يف  �أفلح  وقد 
م��ي��ل معظم  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى   ، �لأم������م  �إىل  ك��ث��رية 
حتى  �أو  �إغف�له�  �لع�سرين  �لقرن  �أنرثوبولوجيي 
له� بعد ظهور �لنزعة �لوظيفية يف كت�ب�تهم  �لتنكر 
على  �سيطرت  و�ل��ت��ي  �لتطورية،  �لنزعة  و�نته�ء 
نظريته  ترجمة  و�أفلح يف  ع�سر،  �لت��سع  �لقرن  فكر 
�لثق�يف  �ل��ت��ط��ور  درج����ة  ب��ه���  يقي�ص  م��ع���دل��ة  �إىل 
�لط�قة  وك��م��ي��ة  ن���وع  ح�سب  وذل���ك  و�لج��ت��م���ع��ي، 
�ملرتبطة  �لتكنولوجي�  نوع  وب�لت�يل   ، �مل�ستخدمة 
ب��ذل��ك، وت��ظ��ه��ر ه���ذه �مل��ع���دل��ة ع��ل��ى �ل�����س��ك��ل �لآت���ي 
�أو   ، �لط�قة  ( هي   E  ( �إن  �عتب�ر  :)C=E.X.T.(، على 
مقد�ر �لط�قة �لتي ينتجه� �لفرد �لو�حد ويتحكم فيه� 
وي�ستنفده� خال �لع�م �لو�حد �أو على مد�ر �ل�سنة 
�لو�حدة ، م�سروبة يف ) T( وهي �لتكنولوجي� ، �أي 
مدى كف�ءة �لآلت �مل�ستخدمة يف ت�سخري تلك �لط�قة 
و�لتحكم فيه� و��ستغاله� يف �سد �حتي�ج�ت �ملجتمع 
ككل ، بينم� ترمز )) C (( �إىل �لثق�فة، وب�لت�يل �إىل 
درجة تقدم �ملجتمع و�أ�سلوب �حلي�ة ونوع �لأن�سطة 
�ل�س�ئدة فيه ، و�لتي تعرب عن ذلك �لتقدم، و�لنتيجة 
�لإن�س�ن  حتكم  �إن  هي  و�ي��ت(   ( �إليه�  يخل�ص  �لتي 
ب�لط�قة هو �لذي يحدد درجة تقدمه، ف�لتكنولوجي� 
و��ستمر�ر  �لوجود  م�سكات  حلل  حم�ولة  هي  �إذن 
�لفهم  ه��ذ�  �لن�حية ويف ح��دود  ه��ذه  ، وم��ن  �حلي�ة 
�لأم���ر �سرورة  �آخ���ر  �مل��ح���ول��ة تعني يف  ه��ذه  ف����إن 
�حل�سول على قدر ك�ف من �لط�قة وت�سخريه� ل�سد 
�لب�سر ب�سورة ع�مة، و�إنه كلم� �رتفعت  �حتي�ج�ت 
مع  �ملجتمع  عليه�  يح�سل  �لتي  �لط�قة  مقد�ر  وز�د 
�رتف�ع م�ستوى كف�ءة ��ستخد�مه�، �أفلح ذلك �ملجتمع 
على  و�لتميز  �لتقدم  من  �أعلى  م�ستوى  حتقيق  يف 
�حلقيقي  �ملعي�ر  ه��و  وه��ذ�  �ملجتمع�ت،  م��ن  غ��ريه 
�ملجتمع�ت  ت�سنيف  عليه  ي��ق��وم  �أن  ي��ج��ب  �ل���ذي 
�لإن�س�نية كله� وخال كل مر�حل �لت�ريخ من ن�حية 
�لث�نية  �لن�حية  من  �حل�لية  �ملجتمع�ت  وت�سنيف   ،
�لق�نون  ب��ق��ول��ه:))�إن  نظريته  ))و�ي���ت((  ويلخ�ص 
تتطور  �لثق�فة  �إن  هو  �لثق�يف  للتطور  �لأ�س��سي 
�لتحكم  يتم  �لتي  �لط�قة  حجم  لزي�دة  تبع�  وتتقدم 
 ، �ل��و�ح��دة  �ل�سنة  يف  �ل��و�ح��د  للفرد  ب�لن�سبة  فيه� 
وتبع� لكف�ءة �لو�س�ئل �لآلية �لتي توؤدي �إىل تفعيل 
يت�أثر�ن  و�لتطور  �لتقدم  ف�إن  ولذلك  �لط�قة((،  تلك 
�لآلية  �لأ�س�ليب  ودق��ة  وك��ف���ءة  ونوعية  مب�ستوى 
�لتي يتم عن طريقه� �لتحكم يف �لط�قة ويف تفعيله� 
ف�إن هذه   ، �مل�ستخدمة  �لط�قة  ، وتبع� لزدي�د حجم 
�لنظرية تعترب �لع�مل �لتكنولوجي فيه� �أهم عن�سر 

يف عملية �لتطور �لجتم�عي �ملعقدة .
وقد ��ستغرق �لتطور �لب�سري مئ�ت بل �آلف �لقرون 
منذ ظهور �لإن�س�ن �لأول ، �إىل �أن و�سلت �حل�س�رة 
�إىل م�هي عليه �لآن ، وذلك بف�سل �جلهود �ملتو��سلة 
وب�أ�سك�له�  �لط�قة  من  كثري�  �لب�سر  فيه�  بذل  �لتي 
�ملختلفة ، حتى و�إن مل يدركو� طبيعة تلك �لط�قة ، 
ولذلك ف�ل�سوؤ�ل �لذي ي�سغل ب�ل �لكثريين �لآن هو : 
م�ذ� �سيحدث لهذه �حل�س�رة ؟ بل وللجن�ص �لب�سري 
بوجه ع�م �إذ� م�ن�سبت �مل�س�در �ملعروفة للط�قة ؟  ، 
ولي�ص من �سك يف �إن هذ� �له�ج�ص يثري �لقلق �لآن 
�ملفكرين  بع�ص  ك�ن  و�إن   ، �لع�ملي  �مل�ستوى  وعلى 
ن�سوب  ))�أ���س��ط��ورة((  ب���  ي�سمونه  عم�  يتكلمون 
م�س�در �لط�قة �ملختلفة ، و�إن �لدول �لكربى هي �لتي 
ت�سيع هذه �لأ�سطورة لأ�سب�ب �سي��سية ب�ملق�م �لأول 
، و�إن �أمريك� ب�لذ�ت تقف ور�ء هذه �لأ�سطورة ، لأن 
معدل ��ستهاك �لفرد �لأمريكي من �لط�قة على مد�ر 
�ل�سنة يفوق معدل �ل�ستهاك �لع�ملي بخم�ص مر�ت 

ون�سف �ملرة ، بل �إن هن�ك من يت�س�ءل عم� �سيكون 
عليه �لو�سع بعد عقود قليلة من �لزمن �إز�ء �لتز�يد 
�إذ� م� �رتفعت معدلت  ، وخ��سة  �لرهيب  �ل�سك�ين 
��ستهاك �لط�قة على �مل�ستوى �لع�ملي بحيث تقرتب 
من �ملعدل يف �أمريك� ،و�إن هذه �لنظرة �لتي ت�سيطر 
على تفكري �لكثريين من علم�ء �لفيزي�ء و�لبيولوجي� 
وكذلك �ملهند�سني ، ف�إنه� جتد ب�ملق�بل من يب�سر ب�أن 
ع�ملن�  عن  كبري  حد  �إىل  وبديا  مت�م�  جديد�  ع�مل� 
خطط�  ثمة  و�إن   ، �لآن  �لت�سكل  يف  �أخ���ذ  �ل��ر�ه��ن 
عميقة  وروؤى  �أفك�ر  على  ترتكز   ، ومدرو�سة  كثرية 
لأنو�ع  خمتلفة  م�س�در  �إىل  �لتو�سل  �إمك�نية  حول 
�ل�ستغن�ء  ميكن  بحيث   ، �لبديلة  �لط�قة  من  عديدة 
�لتقليدية  �لط�قة  م�س�در  على  �لق�ئم  �لقت�س�د  عن 
خال  يتحقق  �سوف  ذل��ك  و�إن   ، و�ل��ب��رتول  ك�لفحم 
تكنولوجي�  علم�ء  �إن  كم�   ، �ملقبلة  �لقريبة  �لعقود 
ويرون   ، �مل�ستقبل  حول  ب�لتف�وؤل  ي�سعرون  �لط�قة 
�أن �لتغيري�ت �لتي ي�سعب ت�سور مد�ه� �لآن �سوف 
توؤدي �إىل قي�م ذلك �لع�مل �جلديد و�لفريد من نوعه 
�أو  �ملتجددة  للط�قة  م�س�در  �إىل  �لتو�سل  نتيجة   ،
�مل�ستد�مة و�لتي �سوف حتل حمل �مل�س�در �لتقليدية 
ك�ن  و�إن   ، و�ل�ستنز�ف  ب�لن�سوب  �ملهددة  �حل�لية 
�إن��ه لي��وج��د حل��د �لآن بديل  �ل��و�ق��ع �حل���يل يقول 
��ستمر�ر  حتقيق  يف  عليه  �لعتم�د  ميكنن�  حقيقي 

مقولة  و�إن   ، �حل�لية  و�ملع�يري  ب�مل�ستوي�ت  �حلي�ة 
م�س�در  ب�ختف�ء  �حل�لية  �حل�س�رة  �ختف�ء  �حتم�ل 
�لع�ملي  �لقت�س�د  �لتي يقوم عليه�  �لتقليدية  �لط�قة 
�لآن هي مقولة فيه� قدر كبري من �ل�سدق و�لو�قعية 
، و�إن ك�ن )) ق�نون و�يت (( يجب �أن يوؤخذ ب�جلدية 
�لك�فية ، ب�لرغم من �سدوره من ع�مل �أنرثوبولوجي 
، مفرو�ص فيه �أنه بعيد بحكم تخ�س�سه عن �حلديث 
يف �ملج�لت �لعلمية �لدقيقة ، وهم يف ذلك ين�سون 
و�أم��ث���ل��ه من  ))و�ي����ت((  تفكري  �لن��ط��اق يف  نقطة 
�لأنرثوبولوجييني، و�لذين يعتربون م�سكلة �لط�قة 
م�سكلة �جتم�عية وثق�فية يف �ملق�م �لأول، ولي�ص من 
�سك يف �إن ))و�يت(( يعترب �أول ع�مل �أنرثوبولوجي 
))�لدين�ميك�  ق��و�ن��ني  ع��ن  وو����س���وح  ب��ث��ق��ة  ت��ك��ل��م 
�حل���ر�ري���ة(( يف �ل��در����س���ت �لأن��رثوب��ول��وج��ي��ة ، 
�لق�نون  ))ر���س��ول  ب�أنه  ي�سفه  من  هن�ك  �إن  لدرجة 
�لذي  �ملهم  وكت�به   ،  )) �لأنرثوبولوجي�  �إىل  �لث�ين 
يعترب من كا�سيكي�ت �لنظرية �لأنرثوبولوجية يف 
 ، �لثق�فة ((  �لتطورية �جلديدة ، وهو كت�ب )) علم 
در��سة  يف  �جت�هه  على  عنو�نه  من  ي�ستدل  و�ل��ذي 
ب�سر�حة  �لثق�فة  ي�سف  حيث   ، و�ملجتمع  �لثق�فة 
ب�أنه� )) علم (( ، و�إنه� يجب �أن تدر�ص على �أ�س��ص 
قي��ص ��ستهاك �لط�قة �لذي ي�سري �إىل درجة �لتقدم 
�لأو�س�ط  يف  معروف�  م��أ�سبح  �أ�س��ص  هو  وه��ذ�   ،

�لأنرثوبولوجية ب��سم )) ق�نون و�يت (( ، و�إن ك�ن 
�لتكنولوجي  �لتقدم  ذلك  من  �ملعني  حده  جت�وز  قد 
�حلي�ة  من��ط  على  عك�سية  نت�ئج  ل��ه  ت��ك��ون  وق��د   ،
و�لعاق�ت �لع�مة بني �لب�سر و�أمن�ط �لقيم �ملتو�رثة 

لديهم .
من  �لكثريين  �أذه���ن  على  �لآن  يلح  �ل��ذي  و�ل�سوؤ�ل 
هو  ع�م  بوجه  �ل�سي��سة  ورج�ل  و�ملفكرين  �لعلم�ء 
: )) كيف ميكن توفري �لط�قة �لازمة جلميع �سك�ن 
تغطي  بحيث  �مل�ستقبل  ويف  �لآن  �لأر����ص  كوكب 
جميع �حتي�ج�تهم �ملتز�يدة ، مع عدم �إحل�ق �لأذى 
يو�جه  �لذي  �لوقت  يف  وخ��سة   ، ب�لبيئة  و�لدم�ر 
عن  �لن�جمة  �لتحدي�ت  من  �لكثري  �لآن  �لع�مل  فيه 
؟  �لبيئة  تلوث  من  و�مل��خ���وف  �ملن�خية  �لتغيري�ت 
على  �لتغلب  عن  �لعجز  �إن  يف  �سك  من  ولي�ص   ،  ))
م�س�در  �إىل  و�ل��ت��و���س��ل  �ل�سعبة  �لأو����س����ع  ه���ذه 
هذه  معنى  م�يكون  �أي���   ، �لنظيفة  للط�قة  ج��دي��دة 
�لكلمة ، �سوف تنجم عنه �آث�ر �جتم�عية و�قت�س�دية 
وقي�م   ، �ل��دويل  �مل�ستوى  وعلى  خطرية  و�سي��سية 
�لع�مل  من�طق  م��ن  �لكثري  يف  د�خلية  ��سطر�ب�ت 
 ، �ملختلفة  �أ���س���ل��ي��ب �حل��ي���ة  ت��غ��ري�ت يف  ، وك��ذل��ك 
�مل�سلح  �ل�سر�ع  �إىل  �لأمر  �آخر  توؤدي يف  قد  و�لتي 

و�حلروب على م�س�در �لط�قة �ملتن�ق�سة. 
�ملجتمع  �أم���م  مفر  ثمة  لي�ص  ف�إنه   ، ح���ل  �أي  وعلى 
للط�قة  �أخرى  �إىل م�س�در  يتحول  �أن  من  �لإن�س�ين 
�حل�لية  �مل���ع���دلت  تخفي�ص  ع��ل��ى  يعمل  �أن  �أو   ،
و�أن   ، وحم�سو�ص  در�م��ي  ب�سكل  �لط�قة  ل�ستهاك 
يتحمل �مل�س�عب و�ملت�عب �لتي �سوف ترتتب عليه� 
، �أو �أن يفلح يف �لعثور على م�س�در جديدة لتن�سب 
حتى  عليه�  �لعتم�د  �سم�ن  وميكن   ، �لزمن  مبرور 
ب�لن�سبة  ، كم� هو �حل�ل  �ملنظور  �مل�ستقبل غري  يف 
ل�ستخد�م �لط�قة �ل�سم�سية �أو ط�قة �لري�ح �أو ط�قة 
تر�ود  �حتم�لت  ، وكله�  �لبح�ر و�ملحيط�ت  �أمو�ج 
�مل�ستميتة  حم�ولته  يف  �لإبد�عي  �لب�سري  �خلي�ل 
ب�حل�س�رة  ي��ح��ي��ط  �ل����ذي  �خل��ط��ر  م���ن  ل��ل��خ��روج 
قبل  �حل�لية  �لط�قة  م�س�در  ن�سبت  �إذ�  �لإن�س�نية 
و�لأقل  ونظ�فة  كف�ءة  �لأكرث  �لبديل  على  �حل�سول 
تكلفة ، وخ��سة بعد �لرتدد يف �لعتم�د على �لط�قة 
لرتف�ع  وذل��ك   ، �لأو���س���ط  من  �لكثري  يف  �لنووية 
تك�ليفه� وعدم �لوثوق مت�م� من درجة �لأم�ن �لذي 

يتحقق مع ��ستخد�مه� .
بقليل  ميكن  �أو   ، ج���ه��زة  ب��د�ئ��ل  هن�ك  تكون  وق��د 
 ، و�أم����ن  بفع�لية  و��ستخد�مه�  تذليله�  �جلهد  من 
و�إن�س�نية  �أخاقية  �عتب�ر�ت  ذلك  دون  تقف  ولكن 
�إىل �لوقود  ، كم� هو �لو�سع �لآن ب�لن�سبة للتحول 
�حل��ي��وي ، و�ل���ذي ق��د ي���وؤدي �إىل ����س��ط��ر�ب���ت يف 
ب�لن�سبة  �ل�س�أن  هو  كم�  �أو   ، �لع�ملي  �لغذ�ء  م��و�رد 
م�يعرف  �إن�س�ء  طريق  عن  �لري�ح  ط�قة  ل�ستغال 
من  ب�لقرب  وخ��سة   ،  )) �ل��ري���ح  م���ز�رع   (( ب��سم 
 ، و�ملحيط�ت  �ملفتوحة  �لو��سعة  �لبح�ر  �سو�طئ 
تك�ليفه�  قلة  من  فب�لرغم  �لو�سيلة  هذه  حتى  ولكن 
�ل�سعب  �إذ من   ، �لأوق���ت  لي�ست م�سمونة كل  ف�إنه� 
�لتحكم يف هبوب �لري�ح ب�لقوة �لك�فية طيلة �لوقت 
�لط�قة  توليد  لإمك�ن  ب�لن�سبة  �حل���ل  هو  كم�  �أو   ،
من �أمو�ج �لبح�ر و�ملحيط�ت ، فب�لرغم من وج�هة 
ب�أنه�  ف�إن هن�ك من ي�سفه�  �لفكرة من �لنظرية  هذه 
جمرد �أ�سطورة خي�لية ، ومل يبق بعد ذلك لدين� غري 
�ل�سم�ص كم�سدر م�أمون ود�ئم وفع�ل لتوفري �لط�قة 
لتز�ل  �مل�س�ألة  ك�نت  و�إن   ، �لقرون  لآلف  �لازمة 
يف ح�جة �إىل �لكثري من �لبحوث ، بل �إن هن�لك من 
�لبديلة  �مل�س�در  تلك  كل  ك�نت  م�  �إذ�  حول  يت�س�ءل 
معدلت  م�يعو�ص  �لط�قة  م��ن  توفر  �أن  ت�ستطيع 
�لتكنولوجي  للتقدم  نتيجة   ، �ملتز�يدة  �ل�ستهاك 

�له�ئل و�زدي�د �حتي�ج�ت �لب�سر يف �مل�ستقبل .
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ــدة ــري �جل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  �لــ�ــســفــحــة  يف  ــــــو�ردة  �ل �الآر�ء 

كتبه  ما  بع�س  �لعمود  هــذ�  يف  ن�ستعري 
كاطع(  �أبــو  �ليا�سري-  )�سمر�ن  �لر�حل 
يح �لنا�س  قبل �أكثـر من ثالثة عقود، لنرُ
ولي�ستذكرو�  �الإعــالمــي،  �ل�سخب  مــن 
خلق  عن  م�سوؤولني  كانو�  ممن  �سخريته 
جزء  �لنا�س  عن  فالرتويح  لهم..  �ملعاناة 
وكان  ينق�سهم،  عما  تعزيتهم  من  مهم 
و�ستكون  �إبهاجهم..  يف  ر�ئـــد�  �لــر�حــل 
بزماننا،  ب�سلتها  تلميح  دون  �ال�ستعارة 
�لقارئ بها، ويخّمن  �أن ي�ستمتع  بل يكفي 

)رباط �حلچي(:

معا�س عيد�ن !! 

�و معمع�ت  �ل�سحفي،  يف غمرة �حلو�ر 
�ل���ب���ح���ث ع����ن �ف�������س���ل �حل����ل����ول لأزم�����ة 
مثل  �لأزم���ة  عن  �مل�سوؤولية  ب��دت  �لنقل، 
�مل�سوؤولني  �أي��دي  بني  �لط�ئرة(  )�ل��ك��رة 
وكل  �ل�سحفيني،  وحتى  و�ملتخ�س�سني 
�خل�سم،  م��رم��ى  �ىل  �ل��ك��رة  رد  يتمنى 
�س�روخية  كب�سة  )ك��ب�����ص(  م��ن  و�سعيد 

)قوية(.
م��وؤ���س�����س��ة �ل��ن��ق��ل )ن��ف�����س��ت زي��ق��ه���( من 
مقنعة،  حججه�  وك���ن��ت  �مل�����س��وؤول��ي��ة، 
�لإن�س�ء  قيد  �نه�  من  ب�سبب  م�  حد  �ىل 
رن�ن  ��سم  وهي  و�لت�سكيل،  و�لت�أ�سي�ص 
وهب  كم�  وهبت،  وق��د  و�قعه.  من  �ك��رث 
�ب���و دلم����ة، �أل���ف ج��ري��ب ع���م��ره و�أل���ف 

جريب غ�مرة.. 
د�م��ت  )م����  للخليفة:  دلم����ة  �أب����و  وق�����ل 
�لغ�مرة هي �لر�ص �لتي ل نب�ت ول م�ء 
�ملوؤمنني جميع  �أمري  ي�  �هبك  ف�ين  فيه�، 

في�يف بني �أ�سد(.
�سور�يخ  خ���ذي  �ل��ن��ق��ل  مل��وؤ���س�����س��ة  ق��ي��ل 
�سو�ريخ  وكل  و�لبي�ع  و�ل�سعلة  �لثورة 
بغد�د وتورن�ته�، فبلغ عدد م� متلكه من 
�سبو  )�سبعطع�ص..  �ل��ف   17 �ل�سي�ر�ت 
مده�ص،  مذهل  رق��م  �ن��ه  �أل���ف(..  طعي�ص 
�نبهَر به، حتى �ل�سيد مدير ع�م م�سلحة 
نقل �لرك�ب، فق�ل يف موؤمتره �ل�سحفي: 
)�ن �مل�سوؤولية ل تقع على ك�هل �مل�سلحة 
وحده� فهن�ك موؤ�س�سة �لنقل �ي�س� وهي 
�لو�قع 17 �لف �سي�رة نقل يف  متلك يف 
�لع��سمة، مع �ن �لب��س�ت �لع�ملة – يف 
 43 على  تزيد  – ل  �لرك�ب  نقل  م�سلحة 

ب��سً�..(.
وح�����ني ���س��م��ع��ه��� خ���ل���ف �ل��������دو�ح عقب 

�س�حك�: 
�ل�����س��ن��ة، ع��ي��د�ن �حل�����س��ن ��ستغل    ذي���ج 
�مل��ت�����س��رف.. وعَكب  �ب��ي��ت  )ح��دق��ج��ي( 
���س��ه��ري��ن، ط��ل��ب رخ�����س��ة، و�إج�����ه ي���زور 

�جلرية.. ن�سدوه جم�عتن�: 
- ��سكرث مع��سك يعيد�ن ؟ 

ج�وبهم: 
   ن��ع��م��ة.. خ��ري و�ج���د – م���ع��وزه��� غري 

�لع�فية و�لم�ن... 
ميتني  مع��سن�  يطلع  و�مل��ت�����س��رف  �آن���ه 

و�سبع دن�نري ب�ل�سهر ! 

�ل�ســر�حة   هام�ــس  علــى 

كل خمي�س:

��صتذكارً� ل�صر�حة 
)�أبو كاطع(

 �إح�سان �سمر�ن �ليا�سري


ــل ــب ــق ــت ــص ــ� �لــــطــــاقــــة وتـــ�ـــصـــكـــيـــل �مل
�أو�س عز �لدين عبا�س  

�إليه�  رحلتي  ب��د�أت  �لتي  بر�سلونة  �إىل  نعود 
�للبن�نية  �ل��ك��ت���ل��ون��ي��ة  �جلمعية  م��ن  ب��دع��وة 
لألقي  �ل�سيوعية  �لإ�سب�نية  �لنق�ب�ت  و�حت���د 
�ملر�أة  وو�سع  �مل�سرية  �لثورة  عن  حم��سرة 
�لنق�ب�ت  �حت�د  من  وبدعوة  م�سر،  يف  بعده� 
�ل�سيوعية �س�فرت �إىل �س�ر�كوز� ع��سمة �إقليم 
�حللوة  �س�ر�كوز�  �لك�مل  و��سمه�  �لأر�ج��ون 
�أو ب�لأدق »�س�ركوز� �للذيذة« وهي فعا مدينة 
يزيد  ل  ونظيفة  ه���دئ��ة  �ملق�يي�ص  بكل  حلوة 
�س�خمة  �آث�ر  وبه�  مليون،  ن�سف  على  �سك�نه� 
للعرب و�مل�سلمني، منه� �لك�تدر�ئية �لتي ك�نت 

فيه�  �إىل كني�سة ولكن بقيت  م�سجد� وحتولت 
�آث�ر �لفن �لعربي �لإ�سامي ب�رزة، وكذلك ق�سر 
وهن�ك  للحكومة  مقر�  حتول  �ل��ذي  �جلعفرية 
�ملحدقة  �ملخ�طر  ع��ن  حم��سرة  �ألقيت  �أي�س� 

ب�لثورة و�أثره� على �أو�س�ع �لن�س�ء.
بحب  من�ست�  �جلمهور  ك�ن  �ملح��سرتني  ويف 
م�����س��ر، مبدي�  �لأو����س����ع يف  ع��ن  وم��ت�����س���ئ��ا 
وثورته،  �مل�سري  لل�سعب  و�ح��رت�م���  �إعج�ب� 
و�جلميع يريد �أن يعرف كيف ميكن �أن ي�س�عد 
وهزمية  �حل��رج��ة  �ملرحلة  لتخطي  �مل�سريني 
�سغوط �لثورة �مل�س�دة، وعرب كثريون ب�سكل 
�عتذ�ري عن �سوء تقدير �س�بق للعرب وق�لو� 
يف  �لنظر  يعيدون  �لعربية  �لثور�ت  بعد  �إنهم 

موقفهم.
�لبحر  »ع���رو����ص  �لإ���س��ك��ن��دري��ة  ن�سمي  ن��ح��ن 
�أن  بعد  �لآن  و�أ�ستطيع  �ملتو�سط«  �لأب��ي�����ص 
يف  �س�ع�ت  خم�ص  مل��دة  �سي�حية  بجولة  قمت 
�أن  ك�ما  �أ�سبوع�  فيه�  ع�ست  �لتي  بر�سلونة 
�ملتو�سط  على  �أجمل  عرو�س�  هن�ك  �إن  �أق��ول 
�سبعة  ي�سم  �لذي  ك�ت�لوني�  �إقليم  ع��سمة  هي 
مايني ن�سمة، وهي و�حدة من قومي�ت �أربع: 
�لكتان و�لب��سك ج�لي�سي� وك��ستي�نو، وخوف� 
�لإ�سب�نية  �لدولة  ق�مت  �لقومي�ت  �نف�س�ل  من 
تقطع  حتى  مق�طعة   17 �إىل  �ل��ب��اد  بتق�سيم 

�لطريق على حم�ولت �ل�ستقال.

تظاهرة مليونية
�لفرح  �أج��و�ء  �أ�ستعيد  �أن  علي  �ل�سهل  من  ك�ن 
يف ميد�ن �لتحرير طيلة �لأي�م �لثم�نية ع�سرة 
ل��ل��ث��ورة، ح��ني ���س���رك��ت يف ت��ظ���ه��رة م��ن ربع 
مليون مو�طن كت�لوين يف »بر�سلونة« يرفعون 
�ل�سيوعية  �لإ�سب�نية  �لنق�ب�ت  �حت���د  �أع��ام 
�ألف  ومئتي  مليونني  �سفوفه  يف  ي�سم  �ل��ذي 
عليه�  �س�هدة  كنت  �إ�سب�ني�..  ك��ل  م��ن  ع�سو 
�مل��سي،  قبل  �ل�سبت  �سب�ح  فيه�  وم�س�ركة 
من  جمعية  مئتي  مع  ب�مل�س�ركة  �لحت���د  وك�ن 
�حتج�ج�  نظم  قد  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�س�س�ت 
�ل��ي��م��ني �حل�كم  ���س��ي������س��ة  ع��ل��ي  و�ع���رت�����س���� 
��ستقط�ع�ت من �حلقوق  �إجر�ء  �إىل  و�لجت�ه 
تنفيذ�  للمو�طنني،  و�لقت�س�دية  �لجتم�عية 
�س�غه�  �لتي  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  ل�سي��س�ت 
�لدويل  �لنقد  و�سندوق  �ل��دويل  �لبنك  من  كل 
�ملعونة  �ل��ع���مل��ي��ة وه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ج���رة  وم��ن��ظ��م��ة 
للق�ر�ت،  �لع�بر  �مل�ل  ر�أ�ص  ودو�ئ��ر  �لأمريكية 
و�إحدى �أولوي�ت �سي��س�ت �لليرب�لية �جلديدة 
خدم�ت  على  �حلكومي  �لإن��ف���ق  تخفي�ص  هي 
�ل�سحة و�لتعليم و�لإ�سك�ن و�إع�ن�ت �لبط�لة.. 
�إيل 20% من قوة  �لبط�لة يف كت�لوني�  وت�سل 

خم�سة  �أي   %21 كله�  ��سب�ني�  ويف  �ل��ع��م��ل. 
مايني ع�طل 45% منهم من �ل�سب�ب �ملتعلم.

�لتي  ه��ي  وح��ده���  �ليمني  حكوم�ت  تكن  ومل 
موؤخر�،  �أوروب�����  يف  �ل�سي��س�ت  ه��ذه  طبقت 
�حلكوم�ت  بع�ص  �أي�س�  حذوه�  ح��ذت  و�إمن��� 
رد�  وج��دت  وهكذ�  �لدميقر�طية،  �ل�سرت�كية 
من  ملحدثي  بعد  �س�ألته  قد  �أك��ن  مل  �سوؤ�ل  على 
�حت�د �لنق�ب�ت حول توقع �جلميع فوز �ليمني 
يف �لنتخ�ب�ت �لبلدية وبرمل�ن�ت �لأق�ليم �لتي 
جرت فعا يف 22 من هذ� �ل�سهر.. ك�نت �لإج�بة 
هي �أن �لي�س�ر �ل�سرت�كي �لدميقر�طي.. وهو 
�ليمني وقد  �سي��س�ت  يتبع  �لآن  �إ�سب�ني�  يحكم 
�أن يع�قبه، و�سوف  قرر �جلمهور يف كت�لوني� 
يحدث �متن�ع كبري عن �لت�سويت من قبيل عدم 
�لثقة و�لحتج�ج ليخ�سر �لي�س�ر �لذي �سبق �أن 
�إىل �لربمل�ن �لكت�لوين  �أر�سل ب�أحد ع�سر ن�ئب� 
من �أ�سل مئة وثاثني، وميثل �لأحد ع�سر ن�ئب� 
�حت�د �لي�س�ر �لذي يتكون من �حلزب �ل�سيوعي 
و�حلزب �ل�سرت�كي و�خل�سر، وير�أ�ص �حت�د 
خ�بت  م�  و�إذ�  بر�سلونة،  بلدية  �لآن  �لي�س�ر 
�لي�س�ر  �حت�د  ينجح  ف�سوف  �جلميع  توقع�ت 
مرة �أخرى يف �ل�سيطرة على �لبلدية، ويح�فظ 
و�ستجري  �لإق��ل��ي��م  ب��رمل���ن  يف  م��ق���ع��ده  ع��ل��ي 
�إ�سب�ني�  كل  يف  �لت�سريعية  �لع�مة  �لنتخ�ب�ت 
يف م�ر�ص/ �آذ�ر من �لع�م �لق�دم، و�إذ� مل يعدل 
ويتخذ  �سي��س�ته،  م��ن  �لآن  �حل���ك��م  �لي�س�ر 
�حلكومي  �لإنف�ق  تخفي�ص  �سد  ح�زم�  موقف� 

على �خلدم�ت �سوف يخ�سر.
لليمني مب� حدث  �لقوي  �لجت���ه  هذ�  ويذكرن� 
يف بريط�ني� يف ظل حكومة »توين بلري« �لتي 
حكومة  �أن��ه���  رغ��م  �ليمني  �سي��س�ت  ك��ل  تبنت 
عم�لية و�سوت له� �لن�خبون على هذ� �لأ�س��ص 
بعد  به�  �لإط�حة  �إىل  ب�لن�خبني  �أدى  م�  وهو 
حت�لف  �ل��ذي  �ملح�فظني  ح��زب  و�نتخ�ب  ذل��ك 
مع حزب حم�فظ �آخر هو �لأحر�ر �لدميقر�طي 
ليتوىل �حلكم، وهو يتبع �لآن نف�ص �ل�سي��س�ت 
بعد  رئي�سهم  غريو�  �لذين  �لعم�ل  �تبعه�  �لتي 

ذلك.
ورغم �لأزمة �لعميقة �لتي تهدد �لي�س�ر وجدن� 
بلدية  يف  �ل��دويل  �لتع�ون  ق�سم  مع  لق�ئن�  يف 
��ستعد�د�   - �لآن  حتي  �لي�س�رية   - بر�سلونة 
كبري� لرتجمة �لتز�م بر�سلونة �إز�ء بقية �لع�مل 
بروح �أممية حقيقية وقد حدثت هذه �لرتجمة 
فعا يف �سكل زي�دة متو��سلة يف �لتع�ون من 
كم�سلحة  �لتع�ون  هذ�  ومتويل  �لتنمية  �أج��ل 
للمدينة و�لإقليم و�إ�سب�ني� كله� وللع�مل �أي�س�، 
هيكلية  �إىل  يحت�ج  �لب�سر  حقوق  من  وكحق 
و�أفق د�ئم من �أجل �لتغيري و�لتحول، ب�عتب�ر 

�إ�سب�ع  �إىل  يهدف  �لأبع�د  متعدد  عما  �لتنمية 
زي�دة  ع��رب  حي�تهم  وتطوير  �لن��ص  ح���ج���ت 
�لأ�سب�ب  ��ستئ�س�ل  يعني  م�  وه��و  قدر�تهم، 
�لبنيوية للفقر وحم�ربة �لظلم و�أ�سك�ل �نعد�م 
�ل�سعوب،  ق��در�ت  وتاحم  بتطوير  �مل�س�و�ة 
على  �ل�����س��ي��ط��رة  �ل�����س��ع��وب  ت�ستطيع  فعندم� 
هي  ف�إمن�  ع�دلة  ب�سورة  وتوزيعه�  خري�ته� 

حتمي �سي�دته�.

�لزر�عة و�ل�سناعة
برزت من كل �للق�ء�ت فكرة ��ستع�دة �لهتم�م 
�لق�عدة  لتطوير  ك�أ�س��ص  و�ل�سن�عة  ب�لزر�عة 
�ملتو�سط وجنوبه  �لإنت�جية يف كل من �سم�ل 
للتم�سك ب�حلقوق �لجتم�عية  �أي�س�  وك�أ�س��ص 

و�لقت�س�دية للك�دحني.
برز  �ل��ذي  �لرقم  ه��ذ�  ع�مة  �لإ�سب�ن  وي��ت��د�ول 
يف �لتظ�هرة �سد �ل�ستقط�ع�ت من ميز�ني�ت 
كب�ر  �إن  �لبط�لة..  و�إع���ن��ة  و�لتعليم  �ل�سحة 
�أرب�ح� خال ع�م و�حد  رج�ل �لأعم�ل ر�كمو� 
قدره� خم�سون ملي�ر يورو، ومع ذلك يريدون 
�أجور  وتخفي�ص  �لجتم�عي  �لإنف�ق  تخفي�ص 
�لعم�ل، ب�لإ�س�فة �إىل �أن 25% من �أرب�ح �لعمل 
غري �لنظ�مي ل تذهب �إىل �لدولة بل لأ�سح�ب 

�لأعم�ل.
بلدين  �أك��رب  ف���إن  �ل���دويل  �لبنك  �أدب��ي���ت  ويف 
فيهم� عمل غري نظ�مي هم� �إيط�لي� و�إ�سب�ني�.. 
�ل�سن�عة  قط�عي  �لأزم��ة  خربت  �إ�سب�ني�  ويف 
و�لبن�ء، ورج�ل �لأعم�ل ل ي�سعون فقط لفر�ص 
لإق�مة عاق�ت  �أي�س�  �ل�ستقط�ع�ت و�إمن�  هذه 
يعملون  �لتي  و�ملوؤ�س�س�ت  �لعم�ل  بني  فردية 
�لنق�ب�ت  ولكن  �لنق�ب�ت،  دور  ب�إ�سع�ف  فيه� 

تق�وم بب�س�لة.

�لهجرة و�لعن�سرية
ويركز �ليمني يف دع�يته �لنتخ�بية على ق�سية 
�لهجرة، بهدف �إقن�ع �لعم�ل و�لع�ملني ع�مة �أن 
�لي�س�ر  دف�ع  و�أن  �لأزم��ة،  �مله�جرين هم �سبب 
�لعمل  ف��ر���ص  ل�سي�ع  ي���وؤدي  �مل��ه���ج��ري��ن  ع��ن 
�لتي ميكن �أن تتوفر ل�سك�ن �لباد، بينم� يرى 
�أم�م �مله�جرين  �لب�ب  �أنه لبد من فتح  �لي�س�ر 
خ��سة هولء �لذين ي�أتون من �إفريقي� و�أمريك� 
�أوروب�  بلد�ن  وبع�ص  روم�ني�  ومن  �لاتينية 
�سنجن  و�تف�قية  �ل�سحر�ء  وجنوب  �ل�سرقية 
�ملعقودة بني بلد�ن �لحت�د �لأوروبي ل تنطبق 
فقط على تنقل �لب�س�ئع و�إمن� �أي�سً� على تنقل 

�لأفر�د.
عن�سري�  خط�ب�  �ملتطرف  �ليمني  وي�ستخدم 
بغي�س� �سد �مله�جرين يف حم�ولة منه ل�سرف 

�لأنظ�ر عن حقيقة �لأزمة �لعميقة �لتي تو�جه 
لأن  ي�سعى  وه���و  ك��ل��ه،  �ل��ر�أ���س��م���يل  �ل��ن��ظ���م 
�لع�ملة  �لطبقة  على  �لأزم��ة  ه��ذه  بعبء  يلقي 
وقد  و�لن�س�ء،  و�مله�جرين  ع�مة  و�لك�دحني 
ت�س�عف فعا عدد �لع�طلني يف �ل�سنة �لأخرية 

يف كت�لوني� و�إ�سب�ني� كله�.

ولع م�سري
�أ�ستطيع بعد �أن ق�سيت ع�سرة �أي�م يف �إ�سب�ني� 
ك�ت�لوني�  �لأربعة  �أق�ليمه�  من  �إقليمني  وزرت 
من  كبري  قط�ع  ل��دى  �إن  �أق���ول  �أن  و�أر�ج����ون، 
وعربي�،  م�سري�  ولع�  �لإ�سب�ين  �لع�م  �ل��ر�أي 
للثور�ت  وده�����س��ة  ب���إع��ج���ب  ي��ن��ظ��رون  ف��ه��م 
�لأ�س��سي  �ل�سلمي  لط�بعه�  خ��سة  �لعربية 
ويريدون  �ل��دك��ت���ت��وري��ة،  �لأن��ظ��م��ة  عنف  رغ��م 
�أن يطرقو� كل �لأبو�ب ليمدو� يد �لعون لهذه 
�لثور�ت لأن �سعور� خفي� ب�لذنب قد برز لأنهم 
�أ�س�ءو� �لظن �س�بق� يف �سعوبن� ومل يت�سورو� 
�أبد� �أنه� ميكن �أن تثور بل تطيح ب�أعتى �لنظم 

�لدكت�تورية.
ويرون �أنه قد �آن �لأو�ن للو�سول �إىل حل ع�دل 
لق�سية �ل�سعب �لفل�سطيني، ويعيدون �لنظر يف 
�لدميقر�طية  »�إ�سر�ئيل« هي  �إن  �لق�ئلة  �لفكرة 
�لوحيدة يف �ل�سرق �لأو�سط، لكنهم يت�س�ءلون 
�أي�س� - وبقلق - عن �سعود �لإ�سام �ل�سي��سي 
ودللة هذ� �ل�سعود يف م�سر وعدد من �لبلد�ن 
�لنموذج  �سيكون  هل  �سئلت  وح��ني  �لغربية، 
�ختي�ركم،  هو  �لرتكي  �لنموذج  �أم  �لإي���ر�ين 
قلت بثقة �إن �لدميقر�طية �لتي �سنبنيه� - رغم 
�ل�سعوب�ت و�سر�وة �لثورة �مل�س�دة - �ستكون 
منوذج� عربي� ل يقلد �إل نف�سه و�إن ��ستف�د من 
كل جت�رب �لآخرين، ومتنيت �أن تكون �إج�بتي 

�سحيحة.

نادي بر�سلونة
على  بن�ء  حر�ست  »بر�سلونة«  �أغ����در  �أن  قبل 
طلب من �أحب�ء �أن �أذهب �إىل �ملنطقة �لتي يقع 
فيه� ن�دي بر�سلونة �ل�سهري �لذي ت�أ�س�ص �سنة 
ويلعب  متفرج  �أل���ف   130 ي�سع  وه��و   1999
دور� يف �حلي�ة �لجتم�عية للباد كم� توقعت 
وجدت �سور� كبرية لاعب »مي�سي« ذي �لأ�سل 
يل  وق���ل  »بر�سلونة«،  جنم  وهو  �لأرجنتيني 
ويف  �لن�دي..  يف  �أخرى  �ألع�ب  هن�ك  مر�فقي 
وحدث  و�ح��د�،  مت�سول  ر�أي��ت  �لعودة  طريق 
نف�ص �ل�سيء يف �س�ر�كوز�، ويف �حل�لتني بد� 
�حلزب  يريد  �لذين  �مله�جرين  من  �ل�سح�ذ�ن 
�أن  ك�ت�لوني�  يف  �حل���ك��م  �ليميني  �ل�سعبي 

يطردهم من �لباد.

مل يكن �فتت�ح »�ملركز �لع�م« �جلديد جلم�عة �لإخو�ن �مل�سلمني - �لذي ح�لت �رتب�ط�ت 
�س�بقة بيني وبني تلبية دعوتهم يل حل�سور حفل �لفتت�ح - جمرد �نتق�ل من مبنى �إىل 
مبنى �آخر �أكرب و�أو�سع، بل ك�ن لهذ� �لفتت�ح دللة رمزية و��سحة لنتق�ل �جلم�عة 
�لعقود  �لع�سكرية خال  �لأمنية و�ملح�كم�ت  من ح�لة �حل�س�ر و�لت�سييق و�ملاحقة 
�مل��سية �إىل ح�لة جديدة مت�م� تكت�سب فيه� �جلم�عة �لعرت�ف �لر�سمي بعد �أن ك�نت 

»جم�عة حمظورة« ر�سمي� رغم وجوده� و�نت�س�ره� على �أر�ص �لو�قع.
و�لوجود �لر�سمي و�لعلني جلم�عة �لإخو�ن �مل�سلمني و�نته�ء �حل�س�ر و�لقمع �لذي 
تعر�ست له و�أك�سبه� تع�طف� ع�م� حتى من بع�ص خ�سومه� �ل�سي��سيني، ميثل حتدي� 
و�متح�ن� �سعب� له�، ف�لعمل �لعلني وحرية �حلركة يختلف عن �لعمل �سبه »�ل�سري« 

و�ملح��سر.
يف   - �لأ�سح  على  ق�دته�  بع�ص   - �لإخو�ن  جم�عة  وقعت  �مل��سية  �لأي�م  وخال 
و�أع�دت  و�س��سة،  وكت�ب  �سي��سية  وقوى  �أحز�ب  وقلق  خم�وف  �أث�رت  مم�ر�س�ت 
�إىل �لأذه�ن �سكوك� قدمية ك�نت �جلم�عة قد جنحت يف �لتخفيف منه� و�إز�لته� لدى 

كثريين.
�أكرث من من��سبة خم�لفة مو�قف �لأحز�ب  لقد �خت�رت جم�عة �لإخو�ن �مل�سلمني يف 
ولكن  دميقر�طية  �سي��سية  كقوة  لي�ست  وت�سرفت  �لدميقر�طية،  �ل�سي��سية  و�لقوى 
كجزء من �ل�سلطة �حل�كمة، بد�ية من قبول �مل�س�ركة يف �للجنة �لتي �سكله� �ملجل�ص 
للقو�ت �مل�سلحة لإدخ�ل تعديات على د�ستور 1971 �لذي �سقط بقي�م ثورة  �لأعلى 
على  �ل�ستفت�ء  ت�سوير  يف  و�مل�س�همة  لل�سلطة  �لع�سكري  �ملجل�ص  وتويل  ين�ير   25
هذه �لتعديات علي �أنه ��ستفت�ء على �لإمي�ن و�لكفر!، و��سرت�ح بع�ص ق�دته� مل� تردد 
عن عاقة خ��سة تربط �جلم�عة ب�ملجل�ص �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �أو بع�ص �أع�س�ئه، 
�سبب  دون  �لقومي  �لوف�ق  موؤمتر  وق�طعو�  له�،  و�لرتويج  ت�أكيده�  على  عملو�  بل 

منطقي.
و�أكدت �جلم�عة �إ�سر�ره� على �إدخ�ل �لدين يف �ل�سي��سة و�خللط بني م� هو مقد�ص 
�جلم�عة  �أعلنت  �لذي  �جلديد  ف�حلزب  و�ل�سر�ع،  �لختاف  يقبل  دنيوي  هو  وم� 
»مرجعية  على  يقوم  مدين،  حزب  �إنه  وق�لت  و�لعد�لة«  �حلرية  »حزب  ت�أ�سي�سه  عن 
�إ�سامية« �أي على �أ�س�ص دينية، مم� يحوله يف �لنه�ية �إىل حزب ديني، ويعيد لاأذه�ن 
م� ورد يف م�سروع برن�مج �حلزب �لذي �أعلنته �جلم�عة ع�م 2007 من �سرورة عر�ص 
م�سروع�ت �لقو�نني قبل �إ�سد�ره� على جلنة من كب�ر �لعلم�ء لتقرر مدى �تف�قه� مع 
مب�دئ �ل�سريعة �لإ�سامية، رغم �أن بع�ص ق�دة �جلم�عة ك�ن قد �أعلن بعد ذلك �أن هذه 

فكرة مت �لعدول عنه�.
�سبحي  ق�ل  �مل��سي  �جلمعة  م�س�ء  �جلم�عة  نظمته  �لذي  �جلم�هريي  �ملوؤمتر  ويف 
ليرب�يل  م�سلم  مبف�هيم  نعرتف  ل  كجم�عة  »نحن  للجم�عة  �لقي�دي  �لع�سو  �س�لح 
�سو�ه من  دينه عمن  يكفيه  م�سلم  �إل  نعرف  ي�س�ري، نحن ل  علم�ين وم�سلم  وم�سلم 
�لتم�سك  من   )2004 )م�ر�ص  �لع�م  �ملر�سد  مب�درة  يف  ورد  عم�  مرت�جعني  �ملن�هج«.. 
بنظ�م جمهوري برمل�ين د�ستوري دميقر�طي، بل ب�سرن� ب�لعودة �إىل م� ك�ن �س�ئد� يف 

م�سر يف ظل »�لدولة �لعثم�نية«!
�لغريب �أن �جلم�عة تدعو يف نف�ص �لوقت على ل�س�ن د. �أحمد �أبو بركة ع�سو �لكتلة 
�ملجتمع  يف  �ل�سي��سية  �لقوى  »كل   2005 برمل�ن  يف  �مل�سلمني  لاإخو�ن  �لربمل�نية 
وق�ئمة  وطني  م�سروع  على  �لتو�فق  �إىل  و�لليرب�لية  منه�  �لإ�سامية  �مل�سري 
�لإقليمية  للدر��س�ت  �ل�سرق  »مركز  نظمه�  �لتي  �لندوة  يف  ق�ل  كم�  و�حدة«  وطنية 

و�ل�سرت�تيجية يف مطلع هذ� �لأ�سبوع«.
تو�زنه�  �أفقده�  و�ل�سلطة  ب�لقوة  �مل�سلمني«  »�لإخو�ن  جم�عة  �إح�س��ص  �أن  ويبدو 
�لغرور  و�أن  �لأجل،  ق�سري  ره�ن   - �سلطة  �أي   - �ل�سلطة  على  �لره�ن  �أن  و�أن�س�ه� 

و�لتع�يل يوؤدي ب�أ�سح�به �إىل �لتهلكة.

�لإخو�ن.. و�لقوى �لأخرى
ح�سني عبد �لر�زق

فريدة �لنقا�س

ــــة  ــــون ــــل ــــص ــــر� ر�ــــــصــــــالــــــة ب

ي�ستطيع ز�ئر بر�سلونة للمرة �الأوىل 
مثلي �أن يلحظ ب�سرعة كيف �أن �أهل 

كاتالونيا معتزون �عتز�ز� ز�ئد� بقوميتهم 
ولغتهم �خلا�سة وحيث تدعو جمموعة 
�أحز�ب النف�سال كاتالونيا عن �إ�سبانيا، 

و�لفارق بني �حلركة �لقومية �لكتالونية 
�ل�سلمية وحركة �إقليم �لبا�سك �لتي 

تدعو بدورها لالنف�سال، �أن يف �لبا�سك 
حركة م�سلحة قامت على مدى �لتاريخ 

�حلديث خا�سة منذ �سقوط حكم فر�نكو 
�لدكتاتوري عام 1975 بعمليات م�سلحة 

مبا يف ذلك �سد �ملدنيني يف �لقطار�ت 
و�ملقاهي و�ل�سو�رع، وموؤخر� قام حزب 
»بيلدو« يف �لبا�سك �سرق �إ�سبانيا باإد�نة 

�لعمل �مل�سلح وهي �الإد�نة �لتي �ساعدته 
على ��ستعادة �سرعيته وعمله �لعلني بعد 
�أن كانت �ملحكمة قد جمدته بعد عملية 

م�سلحة كبرية يف مطار مدريد.


