
أدب وثقافةالثــــورة

التي  العربي/  اإلبداع  /سلسلة  عن 
للكتاب  العامة  املرصية  الهيئة  تصدرها 
للشاعر  األول  الديوان  صدر  بالقاهرة، 
العربي األهوازي حمزة كوتي، بعنوان /

يف البدء كان الجرس/. 
قصائد  من  نّص  مائة  الديوان  ويضم 
ولغوية  فنية  خربة  عن  تكشف  النرث، 
القراءة  مع  رحلة  عرب  الشاعر  اكتسبها 
يمارسها  التي  والرتجمة  والتأمل 
العربية والفارسية،  اللغتني  مراوحًة بني 
حيث ترجم إىل الفارسية أعمال شعراء 
ونوري  وأدونيس  درويش  محمود  منهم 
الجراح وغريهم من الشعراء العرب، كما 
للعديد  العربية  إىل  الفارسية  من  ترجم 

من الشعراء اإليرانيني.
يف  واضحة  اإلنسانية  النزعة  وتبدو 
الديوان، الذي اتسمت نصوصه بالقرص 
الفرد  يعانيه  ما  متناولًة  والتكثيف، 
أفكاره،  وجدوى  الوجود  يف  تشّكك  من 
الذي  الشفيف  الحزن  من  جّو  ليشيع 
رضوب  وتنوع  النصوص  تراكم  يدعمه 
آلخر،  نص  من  الدالالت  وتوليد  الخيال 
الدافع  اليأس  عن  العدمية  فيقيص 
يف  اإلبداع  بفعل  التشبث  إىل  بصاحبه 
معناه الواسع، مما يرثى الديوان بروافد 

تراثية وأخرى من ثقافات عاملية.
موهبة  عن  كوتي  حمزة  نصوص  تنم 
السابقة  العنارص  إدغــام  من  تمّكنت 
مقحمة  تأِت  فلم  النصوص،  جسد  يف 
األهــوازي  الشاعَر  جّنبت  كم  عليها، 
مأزق التكرار أو إعادة اإلنتاج رغم العدد 

الكبري للقصائد.

رحلة مع القراءةرحلة مع القراءة

سفينة نوحسفينة نوح
تستِعُر واألجـــــواُء  ــُر  ــح ــب وال ــــُربّ  تستِعُرال واألجـــــواُء  ــُر  ــح ــب وال ــــُربّ  ال

ننتِرصُ ــار  ــَهّ ــق ال ــد  ــواح ــال ب ــُن  ــح ننتِرصُون ــار  ــَهّ ــق ال ــد  ــواح ــال ب ــُن  ــح ون
ــه هـــاِديـــنـــا ونـــاِرصنـــا ــل ــُد ل ــم ــح ــه هـــاِديـــنـــا ونـــاِرصنـــاال ــل ــُد ل ــم ــح ال

ــَربوا َص بما  فـــازوا  الـــورى  يف  ــارُه  ــص ــَربواأن َص بما  فـــازوا  الـــورى  يف  ــارُه  ــص أن
ــزٌِم ــَه ــن ــوٌع وُم ــوج ــُف الــــِرشّ م ــاُل ــح ــزٌِمت ــَه ــن ــوٌع وُم ــوج ــُف الــــِرشّ م ــاُل ــح ت

وُمنَبِهُر ــدوٌم  ــص م الصمِت  ــُم  ــاَل وُمنَبِهُروع ــدوٌم  ــص م الصمِت  ــُم  ــاَل وع
بموِقِفِه نأَبْه  لم   .. األمــن)  بموِقِفِهو(مجلُس  نأَبْه  لم   .. األمــن)  و(مجلُس 

َقــِذُر ــُه  أَنّ نــدري   .. األمــن)  َقــِذُرفـَ(مجلُس  ــُه  أَنّ نــدري   .. األمــن)  فـَ(مجلُس 
َلَنا تــنــُظــروَن  ـــوٍل  ُذُه يف  ــْن  َم ُكـــَلّ  َلَنايــا  تــنــُظــروَن  ـــوٍل  ُذُه يف  ــْن  َم ُكـــَلّ  يــا 

ـــَرشُ َب مــثــلــُكــم  إال  ــُن  ــح ن ــا  م ــه  ــل ـــَرشُوال َب مــثــلــُكــم  إال  ــُن  ــح ن ــا  م ــه  ــل وال
ــــا ــــَدن ــــاَلـــِكـــَنّـــُه الـــلـــه آَوانـــــــا وأَيّ ــــَدن َلـــِكـــَنّـــُه الـــلـــه آَوانـــــــا وأَيّ

ـــَذُر َت وال  ُتــبــِقــي  ال  ــِقّ  ــح ال ـــَذُروَرصخــــُة  َت وال  ُتــبــِقــي  ال  ــِقّ  ــح ال وَرصخــــُة 
تجرفُهم كالُطوفاِن  الــحــِقّ  تجرفُهمورصخــُة  كالُطوفاِن  الــحــِقّ  ورصخــُة 

ـــَدُر ــُري والـــَق ــدب ــت ال ــا  ــه ــِفّ َك ــــأَنّ يف  ـــَدُرك ــُري والـــَق ــدب ــت ال ــا  ــه ــِفّ َك ــــأَنّ يف  ك
يرفعها وهَو  كـَ(نوٍح)  (الحسنُي)  يرفعهاكان  وهَو  كـَ(نوٍح)  (الحسنُي)  كان 

ــروا ــِخ ـــــُرّوا ِبـــِه َس ــــَألٌ َم ــا َم ــم ــَلّ ــرواوُك ــِخ ـــــُرّوا ِبـــِه َس ــــَألٌ َم ــا َم ــم ــَلّ وُك
بها املستضعفون  يستمسُك  بهاواليوم  املستضعفون  يستمسُك  واليوم 

وينفِطُر ــا)  ــك ــري (أم قــلــُب  وينفِطُرفيغتيل  ــا)  ــك ــري (أم قــلــُب  فيغتيل 
ُنطِلُقها ـــواِه  ـــاألف ب ــــُرب)  أك ــه  ــل ُنطِلُقها(ال ـــواِه  ـــاألف ب ــــُرب)  أك ــه  ــل (ال

تنفِجُر  ( ــل  ــي إرسائ  ) ــوق  ف َنها  تنفِجُرلِكّ  ( ــل  ــي إرسائ  ) ــوق  ف َنها  لِكّ
َرسَْت املُستكربيَن  يف  ـــُرب)  أك َرسَْت(الــلــه  املُستكربيَن  يف  ـــُرب)  أك (الــلــه 

ُحــِرشوا أجداِثِهْم  من  الُصوِر  ُحــِرشواكنفخِة  أجداِثِهْم  من  الُصوِر  كنفخِة 
بـِ(رصختنا) يدنو  موَتُهْم  يروا  لم  بـِ(رصختنا)لو  يدنو  موَتُهْم  يروا  لم  لو 

ـــروا ُذِع رفعها  مــن  وال  حــاربــوهــا  ـــروامــا  ُذِع رفعها  مــن  وال  حــاربــوهــا  مــا 
نهايُتُهم تــأتــي  متى  يــعــرفــون  نهايُتُهمُهــم  تــأتــي  متى  يــعــرفــون  ُهــم 

ــــِربوا ــه قـــد َخ ــل ــــِربواألنـــُهـــم لـــوعـــود ال ــه قـــد َخ ــل ألنـــُهـــم لـــوعـــود ال
ــم ــه ــداول ج يف  ــا  ــوه ــب ــس ح ـــم  ـــُه ــمألن ــه ــداول ج يف  ــا  ــوه ــب ــس ح ـــم  ـــُه ألن

ــتــوراُة) و(الــُزُبــُر) ــِه (ال ِب ــتــوراُة) و(الــُزُبــُر)بما أشــارَْت  ــِه (ال ِب بما أشــارَْت 
بموِعدِه يشُعر  لم  (فرعون)  كان  بموِعدِهلو  يشُعر  لم  (فرعون)  كان  لو 

ــاِل يــأتــِمــُر ــف ــألط ــِح ل ــذب ــال ـــاَم ب ــا ق ــاِل يــأتــِمــُرم ــف ــألط ــِح ل ــذب ــال ـــاَم ب ــا ق م
؟ أتى  حني  املوت  دفَع  اسطاَع  هل  ؟لكْن  أتى  حني  املوت  دفَع  اسطاَع  هل  لكْن 

ــُر ! ــَط ــَخ ال ــِه يــكــُرب  ــدي ــني ي ــُر !أم كــان ب ــَط ــَخ ال ــِه يــكــُرب  ــدي ــني ي أم كــان ب
والدهم مثل  ــاءوا  ج (فــرعــون)  والدهمأبناُء  مثل  ــاءوا  ج (فــرعــون)  أبناُء 

والـــِســـَريُ األزمــــــاُن  ــت  ــاوَت ــف ت والـــِســـَريُوإن  األزمــــــاُن  ــت  ــاوَت ــف ت وإن 
نعْم  .. الخالص  مواعيد  يعرفون  نعْمُهــم   .. الخالص  مواعيد  يعرفون  ُهــم 

ــرسوا َخ ــا  ه ــَدّ َص أرادوا  إن  ــُهــم  ــرسوالــكــَنّ َخ ــا  ه ــَدّ َص أرادوا  إن  ــُهــم  لــكــَنّ

ُمنَكِرسٌ الِرشّ  قرُن   .. القرن)  (صفقة  ُمنَكِرسٌيا  الِرشّ  قرُن   .. القرن)  (صفقة  يا 
القمُر ــَوى  واســَت دارَت  الــحــِقّ  القمُرفـــدورُة  ــَوى  واســَت دارَت  الــحــِقّ  فـــدورُة 

*   *   **   *   *
ـــا ده ـــرِدّ ــا ُن ــن ــــُرب) مــا دم ـــا(الــلــه أك ده ـــرِدّ ــا ُن ــن (الــلــه أكــــُرب) مــا دم

ينحِرسُ ــه  ــل ال دون  ـــاَن  ك ــا  م ينحِرسُفــُكــُلّ  ــه  ــل ال دون  ـــاَن  ك ــا  م فــُكــُلّ 
ِبها ــوَد  ــوج ال أكـــُرب) واَجــَهــنــا  ِبها(الــلــه  ــوَد  ــوج ال أكـــُرب) واَجــَهــنــا  (الــلــه 

ــِربوا ــَت واع ــاِر  ــص األب أويل  يــا  ــروا  ــِربواتــفــَكّ ــَت واع ــاِر  ــص األب أويل  يــا  ــروا  تــفــَكّ
ِبها املسلمني  باقي  ــُرصُخ  ــي س ِبهامتى  املسلمني  باقي  ــُرصُخ  ــي س متى 

ِســَوُر ُهم  تخَتَصّ ألْن  يــنــظــروَن  ِســَوُرهــل  ُهم  تخَتَصّ ألْن  يــنــظــروَن  هــل 
بــاِلــغــُة ــوم  ــي ال فينا  ــه  ــل ال بــاِلــغــُةوحــكــمــُة  ــوم  ــي ال فينا  ــه  ــل ال وحــكــمــُة 

ــُر) ــزَدَج ُم فيِه  ــا  (م انتصاراتنا  ــُر)ويف  ــزَدَج ُم فيِه  ــا  (م انتصاراتنا  ويف 
كسبت أو  قبُل  من  آَمَنت  تُكن  لم  كسبت(إن  أو  قبُل  من  آَمَنت  تُكن  لم  (إن 

انتظروا) ــِل  ُق ــرياً  خ بإيمانها  انتظروا)نفٌس  ــِل  ُق ــرياً  خ بإيمانها  نفٌس 
ــه بــاألنــصــاِر يــومــئــٍذ ــل ــَي ال ــأت ــي ــه بــاألنــصــاِر يــومــئــٍذس ــل ــَي ال ــأت ــي س

وا ــرصَ َن ما  الله  لِدين  من  واُمسَتبِدًال  ــرصَ َن ما  الله  لِدين  من  ُمسَتبِدًال 
إَنّ (الِشعاَر) (عصا موىس) التي فَلَقْتإَنّ (الِشعاَر) (عصا موىس) التي فَلَقْت

الحجُر بها  ْت  وانَشَقّ البحَر  هــا  الحجُربــِرسِّ بها  ْت  وانَشَقّ البحَر  هــا  بــِرسِّ
(رصختنا) (ُقــدُس)  يا  وارفعي  ي  (رصختنا)فَكِربّ (ُقــدُس)  يا  وارفعي  ي  فَكِربّ

َغـــَدروا ــن  وم خــانــوا  مــن  ُكـــَلّ  َغـــَدرواِلَتعريف  ــن  وم خــانــوا  مــن  ُكـــَلّ  ِلَتعريف 
واحَتَكموا  .. بالله  آمــنــوا  مــن  واحَتَكمواألَنّ   .. بالله  آمــنــوا  مــن  ألَنّ 

َشَعروا وما  َضُلّوا  قد   .. الطواغيت  َشَعرواإىل  وما  َضُلّوا  قد   .. الطواغيت  إىل 
ُمَتِّبعاً الطاغوت  ـــارََب  ح مــن  ـــاَز  ُمَتِّبعاًوَف الطاغوت  ـــارََب  ح مــن  ـــاَز  وَف

ــِدُر ــَح ــن ــه ت ــل ــن رســـول ال ـــادًة م ـــي ــِدُرِق ــَح ــن ــه ت ــل ــن رســـول ال ـــادًة م ـــي ِق
(رصَختُهم) ــراِر  األح عىل  (رصَختُهم)يستنِكرون  ــراِر  األح عىل  يستنِكرون 

أُِمــــُروا ــد  ق الــلــه  كــتــاب  يف  بها  ـــم  أُِمــــُرواوُه ــد  ق الــلــه  كــتــاب  يف  بها  ـــم  وُه

ِلُريِشَدنا  (( ُموُتوا  ُقل   )) قاَل  من  ِلُريِشَدنافالله   (( ُموُتوا  ُقل   )) قاَل  من  فالله 
انَتِحُروا أو  ُمــوُتــوا  لُهم  ُقلنا  انَتِحُرواونحُن  أو  ُمــوُتــوا  لُهم  ُقلنا  ونحُن 

*   *   *       *   *   *       
علموا وما   .. وا  اغـــَرتُّ (اليمِن)  علمواِبُكنيِة  وما   .. وا  اغـــَرتُّ (اليمِن)  ِبُكنيِة 

( َسَقُر   ) أسمائها  من  (السعيدَة)  )أَنّ  َسَقُر   ) أسمائها  من  (السعيدَة)  أَنّ 
ــت ُعــرَِف قــد  الــلــه  ــن  دي ــرصِة  ــُن ب ُعــرَِفــتأرٌض  قــد  الــلــه  ــن  دي ــرصِة  ــُن ب أرٌض 

تشتِهُر الــغــازيــن  يف  املـــوت  تشتِهُربِسلعِة  الــغــازيــن  يف  املـــوت  بِسلعِة 
(حــيــدرٍة) أنــصــاُر  فوقها  من  (حــيــدرٍة)يعيُش  أنــصــاُر  فوقها  من  يعيُش 

و(الــَتــَرتُ) ـــُرتُك)  (ال ثراها  تحت  و(الــَتــَرتُ)يناُم  ـــُرتُك)  (ال ثراها  تحت  يناُم 
ــا ــه ــِت ــرَب ــو ُت ــح ــــالٍد ن ــــُلّ ب ــاتـــِحـــُن ك ــه ــِت ــرَب ــو ُت ــح ــــالٍد ن ــــُلّ ب تـــِحـــُن ك

ــروا ــَدث ــُلّ قـــوٍم لــُهــم ُجــنــٌد ُهــنــا ان ــُك ــرواف ــَدث ــُلّ قـــوٍم لــُهــم ُجــنــٌد ُهــنــا ان ــُك ف
ِصَوراً يأخُذوا  كي  أتوا  من  ُيخطئوا  ِصَوراًلم  يأخُذوا  كي  أتوا  من  ُيخطئوا  لم 

ــَوُر ــِص وال األرواُح  ــُذ  ــؤَخ ُت ُهنا  ــَوُرفمن  ــِص وال األرواُح  ــُذ  ــؤَخ ُت ُهنا  فمن 
ُملَتِقطاً ــاش)  (رَشّ يا  (ِفالَشَك)  ُملَتِقطاًَثِبّت  ــاش)  (رَشّ يا  (ِفالَشَك)  َثِبّت 

البُرص ــهــا  زاَن مــا  التي  الــوجــوه  البُرصتلك  ــهــا  زاَن مــا  التي  الــوجــوه  تلك 
*   *   **   *   *

كرثتهم ـــم  رغ عليهم  ُنــرصنــا  كرثتهملــقــد  ـــم  رغ عليهم  ُنــرصنــا  لــقــد 
ــرثُوا ك إن  يعنيه  ال  ــفــرُد  ال ــرثُوافــالــواِحــُد  ك إن  يعنيه  ال  ــفــرُد  ال فــالــواِحــُد 

تحاُلَفُهم يا  فاعِقل   .. الله  تحاُلَفُهمحليُفنا  يا  فاعِقل   .. الله  حليُفنا 

النَدَحروا اإلنِس  فوق  بالِجِنّ  جئَت  النَدَحروالو  اإلنِس  فوق  بالِجِنّ  جئَت  لو 
قناِبَلُهم يــا  ـــي  ُذوِب  .. الله  قناِبَلُهمِدفــاُعــنــا  يــا  ـــي  ُذوِب  .. الله  ِدفــاُعــنــا 

َمــَكــروا مــا  َرشَّ  ــا  ــان َوَق (مـــوىس)  َمــَكــرواإلــُه  مــا  َرشَّ  ــا  ــان َوَق (مـــوىس)  إلــُه 
!؟ إذن  ُغـــزاُة  يا  ــاذا  م  .. الله  !؟نصريُنا  إذن  ُغـــزاُة  يا  ــاذا  م  .. الله  نصريُنا 

؟؟! يقَتِدُر  الجَبّار  عىل  حليٍف  من  ؟؟!هل  يقَتِدُر  الجَبّار  عىل  حليٍف  من  هل 
مراِحلُكم أقــىس  يف  اآلن  ــُم  ــُت أن ــا  مراِحلُكمه أقــىس  يف  اآلن  ــُم  ــُت أن ــا  ه

مَطُر فوقُكم  ــوٍب  ص ــِلّ  ك مــن  ـــوُت  مَطُروامل فوقُكم  ــوٍب  ص ــِلّ  ك مــن  ـــوُت  وامل
فمن  .. الِثقاِل  باملُعدات  تفرحوا  فمنال   .. الِثقاِل  باملُعدات  تفرحوا  ال 

وينَصِهُر شعبي  يرى   .. الحديد  وينَصِهُرطبِع  شعبي  يرى   .. الحديد  طبِع 
أماِكنُكْم يف  فابقوا  ؟  الزحُف  أماِكنُكْمأعياُكْم  يف  فابقوا  ؟  الزحُف  أعياُكْم 

ينَهِمُر ــَن  أي ــدري  ي  ( ــَريَّ  ــَس املُ  ) ينَهِمُرإَنّ  ــَن  أي ــدري  ي  ( ــَريَّ  ــَس املُ  ) إَنّ 
سُيشِعرُهم  .. غابوا  من  كــَلّ  سُيشِعرُهموطمئنوا   .. غابوا  من  كــَلّ  وطمئنوا 

وا ُ ــرضَ َح أَنُّهم  يميض  حني  وا(ُبركاننا)  ُ ــرضَ َح أَنُّهم  يميض  حني  (ُبركاننا) 
*   *   **   *   *

مقتَلُهْم شاهدَت  هل   .. البحَر  مقتَلُهْمأُساِئُل  شاهدَت  هل   .. البحَر  أُساِئُل 
! ــــِربوا  ُق ــْه إال وقـــد  ــِب ــَت أن ــم  ــوُل ل ــق !ي ــــِربوا  ُق ــْه إال وقـــد  ــِب ــَت أن ــم  ل ــوُل  ــق ي

َعَدماً فجأًة  وصـــاروا   .. ــوفــاً  أُُل َعَدماًكانوا  فجأًة  وصـــاروا   .. ــوفــاً  أُُل كانوا 
ُذِكــــروا ــوا وال  ــان ك ــا  م ـــُطّ  ق ــم  ــُه ــأَنّ ُذِكــــرواك ــوا وال  ــان ك ــا  م ـــُطّ  ق ــم  ــُه ــأَنّ ك

عىل ــاِة  ــف ــُح ال بـــأقـــداِم  إال  أدِر  ــم  عىلل ــاِة  ــف ــُح ال بـــأقـــداِم  إال  أدِر  ــم  ل

زأروا عــنــدمــا  ــــادي  األع ـــاِت  ـــدرَّع زأرواُم عــنــدمــا  ــــادي  األع ـــاِت  ـــدرَّع ُم
انتحرت التي  الزحوفات  ِتلك  انتحرتأُكـــُلّ  التي  الزحوفات  ِتلك  أُكـــُلّ 

!! َحَرشوا  الذي  والجيَش  القصف  !!وذلك  َحَرشوا  الذي  والجيَش  القصف  وذلك 
!؟ َلُكْم  السالح  هذا  يرتُكوا  أن  أجل  !؟من  َلُكْم  السالح  هذا  يرتُكوا  أن  أجل  من 

لو أرسلوه إذْن يف (الَشحِن) الخَتَرصوا !!لو أرسلوه إذْن يف (الَشحِن) الخَتَرصوا !!
*   *   **   *   *

.. لسوأتهم  الدنيا  ــَت  ــَف َل ..إعــالُمــُهــم  لسوأتهم  الدنيا  ــَت  ــَف َل إعــالُمــُهــم 
! فــاســَتــِرتوا  أعـــراب  يــا  الله  ــم  ــزاُك !أخ فــاســَتــِرتوا  أعـــراب  يــا  الله  ــم  ــزاُك أخ

ُتنِقذهم ــار)  ــص (األن ــادرُة  ــب ُم ُتنِقذهمكـــاَدت  ــار)  ــص (األن ــادرُة  ــب ُم كـــاَدت 
َعــَقــروا لها   .. أعــمــاُهــم  ـــَك  رُبّ ــني  َعــَقــرواوح لها   .. أعــمــاُهــم  ـــَك  رُبّ ــني  وح

ــٌة ُصــــُدٌق ــي ــت ــُم أَنّــــا ِف ــه يــعــل ــل ــٌة ُصــــُدٌقفــال ــي ــت ــُم أَنّــــا ِف ــه يــعــل ــل فــال
ــــا ِفــتــيــٌة ُصـــُربُ ــــا ِفــتــيــٌة ُصـــُربُوالـــحـــرُب تــشــهــُد أَنّ والـــحـــرُب تــشــهــُد أَنّ

ُخُلَقاً الـــورى  أخــزى  ــا  ــداءن أع ُخُلَقاًوأَنّ  الـــورى  أخــزى  ــا  ــداءن أع وأَنّ 
َفَجروا .. إن خاَصموا  َفَجرواإن عاَهدوا أخلفوا  .. إن خاَصموا  إن عاَهدوا أخلفوا 

ألنُفسهم تــقــديــٍر  أُيّ  عــنــدهــم  ــو  ألنُفسهمل تــقــديــٍر  أُيّ  عــنــدهــم  ــو  ل
! واعــتــذروا  الحرب  وقف  اآلن  !ألعلنوا  واعــتــذروا  الحرب  وقف  اآلن  ألعلنوا 

؟ ِلَمْهِلِكِهْم  ِميَعاٌد  الحرُب  ُترى  فَهْل  ؟  ِلَمْهِلِكِهْم  ِميَعاٌد  الحرُب  ُترى  فَهْل   
! فانَتِظُروا  للرحمِن  الَغيُب  إَنّما  !ُقــْل  فانَتِظُروا  للرحمِن  الَغيُب  إَنّما  ُقــْل 
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ــي  العرب ــر  الفك ــة  ــت مؤّسس  أطلق
ــة  االقتصادي ــدة  املتح ــم  األم ــة  ولجن
ــكوا)،  ــيا (اإلس واالجتماعية لغرب آس
ــة  للتنمي ــارش  الع ــي  العرب ــر  التقري
ــكار أو االندثار، البحث  الثقافية (االبت
ــه  وتحّديات ــه  واقع ــي:  العرب ــي  العلم
ــم املتحدة  ــه)، وذلك يف بيت األم وآفاق

يف بريوت.
ــي  الرحب ــليمان  س ــالل  ط ــّدم  وق
ــس األعىل  ــام للمجل ــني الع ــب األم نائ
ــالق  ــل إط ــة يف حف ــط مداخل للتخطي
ــن التحّديات  ــّدث فيها ع ــر، تح التقري
ــث العلمي  ــه مجتمع البح ــي تواج الت
ــكل التنظيمي  ــا الهي ــي، وأبرزه الُعمان
لجهة أعداد الباحثني، وهوّية الباحثني 
ــن  الذي ــاب  الُكّت ــة  ونوعي ــني،  الفعلي
ــيعّدون التقارير العلمية، ويأخذون  س

بأسباب البحث العلمي. 
ــث  البح أن  إىل  ــي  الرحب ــت  ولف
ــاك رضورة  ــي نخبوي، لذلك هن العلم
ــب واملبادرات يف هذا  للرتكيز عىل املواه
ــاهمة  ــع مس ــار إىل تواُض ــال. وأش املج
ــي  العلم ــث  البح يف  ــة  العربي ــدول  ال
ــن  ــة إىل %1 م ــل مجتمع ــي ال تص الت
اإلنفاق العاملي، داعًيا إىل تجّمع عربي 
ملواجهة التحّديات الكربى مثل الغذاء 
ــوارد  امل ــتدامة  ــة واس والبطال ــة  والبيئ

الطبيعية.
ــُتهّل التقرير بكلمة  وكان الحفل اس
ــدة  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــل األم لوكي
ــة االقتصادية  ــني التنفيذي للجن واألم
ــكوا)  ــيا (اإلس ــة لغرب آس واالجتماعي
ــذي أكد عىل  ــد عيل الحكيم، ال د.محم
جملة رضورات للتقّدم يف مسرية الدول 
ــا  ــن بينه ــة، وم ــات يف التنمي واملجتمع

ــي ودعمه،  ــر االبتكار التكنولوج تطوي
ــة  ــط الوطني ــك يف الخط ــكاس ذل وانع
ــع القطاعات،  ــر جمي ــاملة لتطوي الش
ــتهِلكة  املس ــة  الوضعي ــن  م ــّول  والتح
للتكنولوجيا إىل الوضعية املنتجة لها، 
ــباب يف عملية  ــاج الش ــرب إدم ــك ع وذل
ــري  توف ورضورة  ــا،  التكنولوجي ــاج  إنت
ــاركة  ــاريع، ومش ــل الالزم للمش التموي
ــات  ــم السياس ــد يف رس ــل الجدي الجي
ــة  الطبيع ــم  وفه ــتقبله،  مس ــد  لتحدي
ــة،  ــم املختلف ــائل التعلي ة لوس ــريّ املتغ

ودور التكنولوجيا يف ذلك كّله. 
ــة الفكر  ــر العاّم ملؤّسس ــى املدي وألق
ــرني الَعويط، كلمة تحّدث  العربي د.ه
ــمات التقرير ويف طليعتها  فيها عن س
ــمويل واملتكامل، املتمّثل يف  طابعه الش
املِروحِة الواسعة من املوضوعات التي 
عالجها، والتي تغّطي معظم الجوانب 

ــطة  ــي وأنش ــث العلم ــة بالبح املرتبط
ــكار يف دول مرشق  ــا واالبت التكنولوجي

العالم العربي ومغربه.
ــاز  يمت ــر  التقري إن  ــط  الَعوي ــال  وق
ــي  الت ــدة  الجدي ــات  املوضوع ــرة  بوف
ــابقة،  ــن التقارير املماثلة الس غابت ع
ــن هذه  ــة وافية. وم ــل معالج ــم تن أو ل
ــي  االصطناع ــذكاء  ال ــات:  املوضوع
ــاع  ــات، والعلم املفتوح، واملش والروبوت
اإلبداعي، والبحوث العلمية يف محاور 
ــانية، ودور  العلوم االجتماعية واالنس
ــام مجتمع املعرفة،  اللغة العربية يف قي
ــا، واملبادئ  ــوم التكنولوجي واملرأة وعل
ــث العلمي وصدقّية  األخالقية يف البح
ــوي ملنظومة  ــردود التنم ــطته، وامل أنش
ــة العلمية،  ــكار، والثقاف ــث واالبت البح

والنرش العلمي.
ــُم به  ــط أّن أبرز ما يّتس ورأى الَعوي

ــزه عىل الصلة  ــن مزايا، تركي التقرير م
الوثيقة والروابط العضوية بني أنشطة 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 
ــة  والتنمي ــة،  جه ــن  م ــكار  واالبت
ــة  ــن جه ــة م ــة واالجتماعي االقتصادي
أخرى، فضًال عن تشديده عىل إسهام 
ــاملة  الش ــة  التنمي ــطة يف  ــذه األنش ه
ــدول العربية  ــه ال ــتدامة، ودعوت واملس
ــل مالئمة وفّعالة  إىل اعتماد آلّيات عم
لربط هذه األنشطة بأولويات التنمية. 
ــر واألمني العام  ــق التقري وقّدم منّس
ــس الوطني للبحوث العلمية يف  للمجل
لبنان د.معني حمزة، عرًضا تحّدث فيه 
ــر. ولفت إىل أّن عدًدا  عن أهّمية التقري
ــن البلدان العربية قامت خالل العقد  م
ــة  ــات تنموي ــة سياس ــايض بصياغ امل
ــازة  حي إىل  ــعى  تس ــة“  رؤي ــق  و“وثائ
ــة متمّيزة يف  ــدرات علمية وتكنولوجي ق

مجاالت تتضّمن تنويع مصادر الدخل 
ــل، إّال أن  ــرص عم ــري ف ــي وتوف الوطن
ــتند إىل  ــات لم يس معظم هذه السياس
ــات معّمقة لواقع البلدان العربية  دراس
ــن  وملَواِط ــة،  املُختلف ــب  الجوان ــن  م
ــات التعليم بمراحله  الخلل يف منظوم

املختلفة. 
وعرض حمزة االستنتاجات األولية 
ــا التقرير، ومن بينها  التي خلص إليه
ــود  ــة يف العق ــادرات الفاعل ــاب املب غي
ــي يتمّتع  ــاء مجتمع علم ــة لبن املاضي
ــاملة  ــل تحقيق تنمية ش ــز تكف بحواف
ــة  مجدي ــوًال  حل ــّدم  وتق ــتدامة  ومس
ــكالت االقتصادية  ــن املش ــٍة م ملجموع
ــق  ــي تعي ــة الت ــة والثقافي واالجتماعي
ــة  ــهدته املنطق ــا ش ــا إن م ــه. كم تقّدم
ــار البحث  ــّور يف مضم ــن تط ــرًا م مؤخ
العلمي لم يأخذ يف االعتبار الكثري مّما 
يحيط بها يف أرجاء العالم من تطّورات 
ذات آثار محورية، لذا بقيت اإلنجازات 
ــت دون املطلوب عىل أرض  التي تحقق

الواقع.
ــت إىل أن التقرير يطرح خيارين  ولف
ال ثالث لهما: رضورة التجديد الشامل 
عىل أصعدة شّتى، أو الفشل يف تحقيق 
ــل الرامي إىل التنمية  التجديد املتواص
ــتدامة وبالتايل الترشذم  الشاملة واملس
ــا تضافرت  ــّيما إذا م ــف، وال س والتخّل
ــة  الضمني ــروف  الظ ــن  م ــة  مجموع

والدولية لغري مصلحة العرب.
ــي  اللبنان ــة  الثقاف ــر  وزي ــى  وألق
ــز فيها عىل  ــوري كلمة رّك د.غطاس خ
حاجة العالم العربي لالبتكار، ليس يف 
ــب، وإنما  مجال البحث العلمي فحس
ــية الجديدة التي  ــاط السياس يف األنم

ــَة والخروَج  ــذ يف االعتبار التعّددي تأخ
ــع بالقّوة  ــدة، وتدف ــلفية البائ ــن الس م
ــن  ــباب، م ــا الش ــي يمثله ــادرة الت الق
ــل تحقيق التنمية وتطوير املجتمع  أج

والدولة.
ــر املنتدب لدى رئيس  وتحّدث الوزي
ــؤون  ــف بالش ــة املكل ــة املغربي الحكوم
ــداودي،  ــن ال ــة لحس ــة والحكام العام
ــكار يف إيجاد فرص عمل  ــن دور االبت ع
ــع  ــي، ويف وض ــباب العرب ــة للش ُمجدي
ــباب يف محيطهم العاملي ومواكبة  الش
ــم. ورأى أن املأزق  ــري من حوله ما يج
ــعوب ال تعرف  ــيل يكمن يف أننا ش الفع
ــا تاريخ وال  ــه ليس لدين ــا، كأن تاريخه
حضارة، وأننا نعاني أزمة ثقة بأنفسنا 
ــا إذا ما جاءت من الداخل،  وبابتكاراتن
ــة  ــذه الثق ــادة ه ــن إع ــّد م ــك ال ب لذل
ــنا واالعتزاز بماضينا وما أنجزه  بأنفس
ــر  ــس اآلخ ــا أن نناف ــا إذا أردن أجدادن

ونقّلده.
ــس األعىل  ــام املجل ــني ع ــاد أم وأش
ــط يف الكويت د.خالد املهدي،  للتخطي
ــي  الت ــّورة  املتط ــة  العلمي ــة  باملنهجي
ــا التقرير، ولفت إىل التحّديات  اعتمده
ــتثمار يف االبتكار  ــا االس ــي يواجهه الت
ــكل عام،  الفًتا  ــع العربي بش يف املجتم
ــية واقتصادية  إىل وجود عوامل سياس
ــكالية املتعّلقة  ــًال عن اإلش ــرة، فض مؤّث
ــات األكاديمية، فهل  بدور هذه املؤّسس
هي تعليمية أم منتجة للمعرفة؟ منّبًها 
ــدأ حوكمة  ــم يف مب ــض القائ إىل التناق
ــة، التي ال  ــات األكاديمي ــذه املؤّسس ه
ــذور إنتاج  ــائها ب ــل يف صلب إنش تحم

املعرفة كجزء ال يتجزأ منها.
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