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القياس 17×25
هـذا الكتـاب يعــالج قصـة صعـود وهبـوط دول املعجـزات اآلسيـويـة. ويـشيـر إلـى
عوامل جنـاح وصعود الـتجربـة اإلمنائـية لـدول جنـوب آسيـا وعوامل سقـوطها،
واآلثار اخملتلفة التي جنمت عن هذا الـسقوط.. ويف نهاية الدراسة يستخلص
مجموعة من الدروس والعـبر واملبادئ النظرية التـي رمبا تثري الفكر التنموي

املعاصر ويستفيد منها صناع السياسة االقتصادية يف بالدنا.

املحنة اآلسيوية

Mon. (242) Novmeber 2004قــبل ايــــام قلــيلـــة وانـــا احـث اخلــطـــى يف
شــــارع الــــسعــــدون، انـتــبهـت الـــــى ان قلـم
)سـوفت( يف جـيب قمـيصي وهـو الـوحيـد
الـــذي اسـتخـــدمــــة يف الكـتـــابـــة قـــد نفـــد
حبـره، فوجلـت مكتبـًا للقـرطاسـية الجل
ان اقتني قلماً اخر، وحني توفر- واحلمد
هلل- خــرجـت مـن املكـتـب ويف ذهـنـي اكـثــر
من موضوع صالح للكتابة ولرمبا صالح
للـنشـر ان اقـتنع االخـوة والـزمالء الـذين

ابدوا استعدادهم لنشر ما اكتبه.
انـتبـهت لعالمـة فـارقـة يف قـميـصي، اذ ان
يف جيـبي قلـمني وملـا كـان احــدهمـا نـافـد
احلبـر والحاجـة لي به، قـررت االستغـناء
عنه، فالقيت به على الرصيف، ويالتيني
مـالقـيته، اذ انـني فـوجـئت بـشـاب ميـسك

بي ويصرخ قائالً:
ماذا رميت؟

حـاولت تهدئته رغـم دهشتي لتـصرفة اال
انـني تـذكـرت بــاننـي رميـت )قلم ســوفت(

نافد احلبر!
ومـا ان ادرت ظهــري حتــى القيـت نظـري
على )الـقلم املسكني( محاطـاً باثنني من
الـشبـاب احلـذرين جـدًا مـن )املفخخـات(

واردت ان اعرف مايريدون مني فقالوا:
-استــاذ )بـالزحمــة( اعــد هــذا القـلم الــى

قميصك.
اعـدته بعد ان مازحتهم بـان موعد تفجر
القلـم لـم يحـن بعـــد، اال انهـم اكـتــشفـــوا
سخريتـي، واطلقت لنفـسي سراحهـا وما
ان اصــبحــت علــــى مقـــربـــة مـن )بـــرمــيل
نـفايات( حـتى القيت الـقلم املسكني، واذا
بــاحـــدهم مـن اصحــاب احملالت اجملــاورة
يسـألني عن سـر القاء هـذا  )املسكني( يف

هذا )البرميل(.
اجبـتهم بــانه قلم نـافـد احلبـر والحـاجـة
لي به، فـاذا باحدهم يحـدثني عن الوعي
االمـــنـــي )و( االضــــطــــــــرابــــــــات و ... الـخ،
وامــــرنـي بــطـــــريقـــــة مهــــذبــــة يف ان هــــذا
)القلم( الذي اصبح تهـمتي أن أعيد الى
قـمـيـصـي الـــذي كــــاد ان  يكـــون )قـمـيـص
يـــوسف( واعـــدته معـتــذرًا لـه، مع نفــسـي

قائالً:
-ماذا فعلت بي.. وماذا فعلت بك؟

اضـــــطـــــــــررت اخـــيـــــــــرًا لـالحـــتـفـــــــــاظ بـه
واالحتفـاظ بـذكـريـاتي مـعه السيمـا وانه
نـزف الكـثيـر مـن احلبـر علــى اوراقي ومـا
ان انتـهيـت من هـذه االزمــة حتـى دخـلت
عــالم ازمـة اخــرى وهي ازمــة )مفتـرضـة(

حيث:
سـاعثـر علـى احـد ممن الاعـرفهم واقـول
مع نفـسي: ليكن هذا هو )الزرقاوي( وانا
الـذي القيت القـبض عليه.. ومـا علي اال
ان اسلــمه الــــى اجلهـــات املــســـؤولــــة لكـن
مــشكلـتي انـني الاعـرف متـامـًا مـن هي -

اجلهات املسؤولة-؟
لكن قـررت مع نفـسـي ان اسلمه الـى -دار
رعــــايــــة االحـــــداث- بعــــد الــبحـث عــنهــــا
والعثـور عليها )طبعاً(. لكن الذي اخشاه
متـــامــــًا ان يكـــون املـــديــــر مجــــازًا او علـــى
مقـربـة مـن فضــائيـة تـبث اخـر تقـليعـات

)نانسي عجرم(.
وهأنذا  القيت القبض على )الزرقاوي(!

فة
وق

كاظم غيالن

البصرة: عبد احلسني
الغراوي

ــــشــــــرته املـــــدى يف يف ضـــــوء مـــــان
قـضـــايـــا الـنـــاس بعـــددهـــا 232 يف
2004/10/20 ... فقـــد اطلـــــــــــــــــــع
أ د.سلـمــــان داود سلـمـــان رئـيـــس
جـــامعــة الـبـصـــرة علــى املــوضــوع
املنـشــور فيهــا بعنـوان مـن سيجـد

لها سكناً.. وملعيلها عمالً..
متــثــــــال االمــــــومــــــة يف الـعــــشــــــار
ـــة مـن )الـبـــدون( يحـتــضـن عـــائل
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استجابة انسانية من رئيس جامعة البرصة
احلـمــراء وردة نـيــرودا والــصفــراء زهــرة
مايكـوفسـكي ولكل منـا زهرته اخلـاصة،
ويف زمن كانت البيوت مزدانة بحدائقها
كـمـــا نقــطع زهـــرة قــــرنفل ونـنعــش بهـــا
الـذاكرة واخمليلة، ونحـن يف الطريق الى
الدائرة او املدرسـة وكثيراً ماقدمت زهرة
القــــرنـفل او الــــرازقـي الــــى واحــــدة مـن
زمــيالتـي.. الــــورد واشجــــارهــــا مقـيــــاس
ملعـرفـة ذوق العـائلــة وجمــاليــة مكـانهـا،
وكلـنا يـتذكـر اغنـية الـشيخ زكـريا احـمد
)شــوف الــزهـــور وتعلـم(، بـيــد احلـبــايـب
تعرف تتـكلم..ليس هـناك اكثـر من هذا
اجملــــاز والــــشفــــافـيـــــة وانفـتــــاح فــضــــاء

الداللة فيه.
والــزهــور وسـيـط حـي يف تــداول احملـبــة
ومتـنـي الــسالمـــة لالحـبـــة واالصـــدقـــاء
وهـي اثـمـن هـــديــــة نقــــدمهـــا ملــن نحـب
ونهـوى النها مـرتبطـة بالـذوق واجلمال
وتخـصصت محـال كثيـرة يف استيـرادها
وبـيـعهـــــا وبـــــاسعـــــار مـنـــــاسـبـــــة واخـــــرى

خيالية.
ورد وزهـور طبيعية واخـرى صناعية ذات
منـاشيء متنـوعة.. وجتـمل بها املنـاضد
و االســـــرة والـــــزوايـــــا.. واي تــنـــــاغــم بــني
صورة الـرجل يف الصورة ومشهد الزهور
امللـونـة تنـاغم كــاشف عن عالقـة روحيـة
ونفسية بني احلياة معبراً عنها بالزهور

احلمــراء والـبيـضـــاء وبني الـشـيخــوخــة
الــبـــــاديــــــة علــــــى وجه الــــــرجل مــتعــثـــــرًا
بــابتـســامته، شـاكـرًا عـدســة املصـور وهـو
يقف محـدقًا بهـا بدهشـة مداعبـًا حبات
مـسبحته بني اصـابع يديه وكـانه يتمثل

حركة االيام واالسابيع واالشهر.
حـــركـــة ذاهـبـــة ولـن تـــســتعـيـــدهـــا غـيـــر

الذاكرة.

مــاذا لــوتعلـمنـــا من الــزهــور بـســاطـتهــا
ونقـاوتهـا وشفـافـيتهـا؟ ومـاذا لـوصـارت
الزهور وسيلة يـومية لتداول احملبة بني

العوائل واالصدقاء.
وادعــوككـم لتـذكـر اغـنيـة الـشـيخ زكـريـا

احمد:
شوف الزهور وتعلم

بيد احلبايب تعرف تتكلم!!

الزهــــــــــــــــــور.. الزهــــــــــور

بـدأ املـسبـار الفضـائي كـاسـيني
إرســال صــور إلــى األرض حــول
أكبــر أقمـار كــوكب زحل والـذي

يطلق عليه تيتان.
وقـــــالــت أســـــوشــيــتـــــد بـــــرس إنّ
كـاسينـي بلغ أقرب نقـطة وتقع
عـلـــــــى بـعـــــــد 745 مـــيـال وأرسـل
صـوره األولـى إلــى القط نـاسـا
يف العاصمة اإلسبانية مدريد.
ومنذ اقتراب كاسيني من زحل
يف حـزيـران، والـعلمـاء يـأملـون
حتـــديـــد مـــا إذا كـــان بـتـيـتـــان،
الـقمــر العـمالق، مـحيـطــات أم
بـحــــــــاراً مـــن ســــــــائـل املـــيـــثــــــــان

واإليثان.
وكـــــان كـــــاســيــنــي قـــــد رصـــــد قــمـــــريــن

كاسيني يبدأ إرسال صور القمر تيتان 

بابل/كتابة وتصوير: اقبال محمد
وقـــد امـــر مــن خالل اســتجـــابــته
االنسـانيـة السـريعـة هذه بـتعيني
صـــاحـب العـــائلـــة عـبـــاس حــسـني
علـي يف اجلـــامعــة بــراتـب شهــري
قـدره )100( مـائــة الف دينـار، مع
تخصيص قـطعة ارض سكـنية يف
ـــــذي ســيــــــزاوله مـــــوقـع العـــمل ال
صــاحـب العــائلــة، وبهـــذه املبــادرة
ـــســـــانــيـــــة يف شهـــــر رمـــضـــــان االن
ــــــة قــــــد الـكــــــرمي، تـكــــــون الـعــــــائـل
ـــصـــت مـــن عـــــــوامـل الـفـقـــــــر تـخـل

والتشرد واجلوع.
ـــيــــــس ــــــســـيـــــــــد رئ املـــــــــدى زارت ال
اجلـامعـة وشكـرته بـاسـم االستـاذ
فخـــري كـــرمي رئـيـــس الــتحـــريـــر
ـــــــى واســـــــرة حتـــــــريـــــــر املـــــــدى عـل
استجـابته ملـا نشـر فيـها عـن هذه
العــائلــة )البـدون( الـفقيــرة، كمـا
حــملـت بـــشــــرى تعـيـني صــــاحـب
ــــة املـــشـــــردة وتخـــصــيـــص العـــــائل
ــــدى قـــطعـــــة ارض لهــم، حــيــث اب
عـــبــــــــاس حــــــســـني عـلـــي شــكــــــــره
وتقديره تشـاركه عائلته واطفاله
الثالثة للمدى ولرئيس اجلامعة
حيث اعتـبروا هـذه املبـادرة وزيارة
املـــدى يف هـــذا الـــشهـــر الفــضــيل
ـــيـــــــــرة يف حـــيـــــــــاتـهـــم ـــــــــة كـــب نـقـل
االجـتمــاعيــة، بعــد ان عــانــوا من
ــــــســــط الـفـقــــــــر واحلــــــــرمــــــــان واب

مقومات احلياة الكرمية.
املـــدى سـتـتـــابع اكـمـــال اجـــراءات
تعـيني صــاحب العـائلـة يف احـدى
ـــــصـــــــــرة، ـــب دوائـــــــــر جـــــــــامـعـــــــــة ال
وتـخـــــصـــيـــــص قـــــطـعــــــــــة االرض
ـــــة املـــشـــــردة الـــسـكــنــيـــــة لـلعــــــائل
)البـدون(.. وكان مـراسل املدى يف
الـبصـرة قـد طـرح هـذه احلـالـة يف
الــنـــــدوة الــتـــي عقـــــدهـــــا مـــــركـــــز
ــــي ــــيــج الــعــــــــــــــرب دراســــــــــــــات اخلــل
بــاجلــامعــة عـن حقــوق االنـســان،
وحضرها رئيس اجلامعة وممثلو
واالحـــزاب ومـــؤســـســـات اجملـتــمع
املـدني، وقـد ابلغ رئيـس اجلامـعة
ــــــادرة مــــــراسـل املــــــدى بـهــــــذه املــب
االنـــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــة..
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بحلقاته إلى 33 قمـرا.ويبعد القمران
ثالثـة كيلو متـرات واربعة كيـلو مترات
تقــريـبـــا ويقعــان بـني مــداري قـمــريـن
آخـــــــــريـــن لـــــــــزحـل هـــمـــــــــا مـــيـــمـــــــــاس
وانـكالدوس.ورصـــد املــسـبـــار كـــاسـيـنـي
القـمــــريـن اجلــــديــــديـن يف األول مـن
حـــــزيـــــران وهـــــو يــتجـه نحــــــو زحل يف
املـــرحلــة األخـيــرة مـن رحلــة تــسـتـمــر
سبع سنـوات من األرض.وشق كاسيني
وهـو مشـروع دولـي يشـارك فـيه علمـاء
من 17 دولـة طريقه عبـر حلقات زحل
ويف املـــــدار احملــيــط بـــــالـكـــــوكــب يف 30

حزيران. 
ومـن املـتـــوقع أن يقـضـي املــسـبـــار أربع
الــسنــوات القــادمــة يف دراســة الكــوكب

وحلقاته وأقماره.
جـديــدين حــول زحل ليــرفع إجمــالي
عــــدد أقـمــــار هــــذا الـكــــوكـب املــــشهــــور


