
بــالــذات،  العصر  هــذا  ففي  الحديثة،  الكتابة 
ــعـــديـــد مــــن الـــتـــغـــّيـــرات فــــي الـــعـــالـــم،  طــــــرأت الـ
ســــواء ســيــاســيــة، أو ثــقــافــيــة، أو اجــتــمــاعــيــة. 
ة وال يــشــعــر 

ّ
ــــي غـــــــز كــفــلــســطــيــنــي يـــعـــيـــش فـ

باألمان سواء خالل الحرب والالحرب، أشعر 
وهــو   ،statelessness مــن  طــافــح  بــنــوع  ــا  دومــ
د  د عن عــدم وجــود وطــن محدَّ

ّ
الشعور املتول

ــم عـــن الـــهـــويـــة، فــهــي مــفــهــوم 
ّ
املـــعـــالـــم. ال أتــكــل

حسب  ويــتــمــّدد  ينكمش  أن  يمكن  فضفاض 
حــيــاة الشخص وعــالقــتــه بــمــوروثــه الوطني 
أنــه ال يوجد  واالجتماعي، وإنما عن شعور 
مكان  بوجود  باالطمئنان،  فيه  تشعر  مكان 

يمكن أن تعود إليه أو تغادره عندما ترغب.
هــــذان املـــحـــّددان لــهــمــا دور كــبــيــر فــي فهمنا 
الجديدة. نحن من يحّدد شكل هذه  للكتابة 
الــكــتــابــة، طــبــعــا بــمــا يــتــنــاســب مــع حاجاتنا 

اإلبداعية.

■ هل تشعر نفسك جزءًا من جيل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

ت األدبية في 
ّ

أعتقد أنــه، بسبب غياب املجال
ة جغرافيا 

ّ
ة وانــقــطــاع األخــيــرة عــن الضف

ّ
غـــز

م عن 
ّ
وإلى حٍد كبير سياسيا )طبعا لن أتكل

مــدن 48 أو الــوطــن الــعــربــي(، على األقـــل منذ 
بداية هذه األلفية، يصعب الحديث عن جيل 
الــحــديــث عن  املـــتـــداَول. يمكن  أدبـــي باملعنى 
ر سابقا علّي كشاعر شــاب... 

ّ
جيل أدبــي مؤث

شـــعـــراء غــالــبــا تــعــّرضــنــا لــهــم ولــنــصــوصــهــم 
ــة األســاســيــة والــثــانــويــة. على  خـــالل الـــدراسـ
ــرة الــجــغــرافــيــة  ــدائــ ــســع الــ

ّ
ــذه املـــســـتـــوى، تــت هــ

ـــيـــا، ال أعـــتـــقـــد أن 
ّ
ــــرب. مـــحـــل ــغـ ــ لـــتـــصـــل إلـــــى الـ

بإمكاننا االنسالخ عن الجيل األدبي السابق 
، رغــم 

ّ
ــل ــتـ ــل املـــحـ ــداخــ ــنـــا، خـــاصـــة شـــعـــراء الــ لـ

اختالف سياق صراعهم مع االحتالل إلى حّد 
ة. مالمح هذا الجيل، 

ّ
ة والضف

ّ
ما مقارنة بغز

اليومي  الواقع  االلتحام مع  كما جيلنا، هي 
مــن حــصــار وتــشــريــد وقــتــل وســجــن. لــكــن ما 
أرّكــــز عليه كــشــاعــر هــو الــتــأّمــل فــي الطبيعة 
والتفاصيل اليومية دون تهميش ما يكتنف 
جميع ذلــك من معاناة. ليس بالضرورة عن 
قصد، وإنما هذا هو الواقع الذي أعيش فيه 

أو ما أرغب في أن أكون جزءًا منه.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
ـــر بــالــجــيــل الــســابــق، 

ّ
مـــن الــصــعــب عــــدم الـــتـــأث

الــهــروب  فيها  الــتــي يصعب  الـــدرجـــة  بنفس 
مــن تــأثــيــر األبــويــن عــلــى شخصيتنا. أضــف 
إلــى ذلــك املـــوروث الثقافي، ســواء كــان دينيا 
أو خياليا. لكن من املهم أن نصل إلى مرحلة 
نــخــتــار فــيــهــا أســلــوبــنــا الــخــاص ومــفــرداتــنــا 
ــا الـــفـــريـــدة. إحـــــدى الـــعـــبـــارات الــتــي  وصــــورنــ
 

َ
ــارًا: »كــــن اســتــثــنــائــيــا لــتــخــلــق ــعــ ـــخـــذهـــا شــ

ّ
أت

سائدك«.

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
إلــى نــوٍع ما سطحية، ربما ألنــه ليس هناك 
شيء يجذبني نحوها بقّوة. أحتفظ بعالقة 
ة، 

ّ
ـــاب فـــي غــــز

ّ
جـــّيـــدة مـــع عــــدد قــلــيــل مـــن الـــكـــت

نتبادل من خاللها قراءتنا لبعض املواضيع 
ــة، لـــكـــن لـــأســـف قــد  ــاّصــ ــخــ أو نـــصـــوصـــنـــا الــ
لظروف  بالتأكيد  لشهور،  االتــصــال  ينقطع 

غزة ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
يــعــتــمــد فــهــمــنــا لــلــكــتــابــة الـــجـــديـــدة 
التي ننظر من خاللها  الزاوية  على 
ــان، تـــطـــّورت الــكــتــابــة  ــزمــ إلــيــهــا. مـــن حــيــث الــ
ل ذلــك فــي مــرونــة األنــواع 

ّ
بشكل هــائــل، يتمث

الشعر، ليس من حيث   حقل 
ً
األدبية، خاّصة

عـــمـــود الــشــعــر فــحــســب، بـــل لــنــاحــيــة تــداخــل 
ــة. فــيــمــكــنــنــا أن نــجــد نصا  ــيــ األجـــنـــاس األدبــ
شعريا يتضّمن اقتباسا من وثيقة سياسية 
أو سطرًا من رواية، قبل أن تستكمل القصيدة 

انسيابها نحو النهاية.
خـــــــرى هــــي الـــثـــيـــمـــات املـــتـــنـــاولـــة فــي 

ُ
زاويـــــــة أ

الجزائر ـ مليكة ياسين

ــل ضــريــح إيــَمــْدغــاســن فــي بــلــديــة بومية 
ّ
ُيــمــث

 
ً
رة

َّ
 مصغ

ً
بوالية باتنة، شرقي الجزائر، صورة

ها عدٌد غيُر 
ُ

التي يعيش املزرية  عن الوضعية 
قليل من املعالم األثرية والتاريخية في مناطق 
 ، األمــازيــغــيُّ فالضريُح  الــجــزائــر؛  ِمــن  مختلفة 
الــــذي يـــعـــوُد تــاريــخــه إلـــى الـــقـــرن الــثــالــث قبل 
امليالد وُيعدُّ أقَدم ضريح ملكي أثري محفوظ 
السنوات  مــدار  أفريقيا، شهد على  في شمال 
األخــيــرِة تــدهــُورًا كبيرًا دفــع إلــى تصنيفه ِمن 
 2012 عــام  للمعالم«  العاملي  »الــصــنــدوق  ِقبل 
ــزوال في  ــالــ د بــ ــدَّ ــهـ ــري مـ ــ ــٍع أثـ ضــمــن مــئــة مـــوقـ
اســَم ملك  الــذي يحمل  الضريح،  ّيد 

ُ
م. ش

َ
العال

 
ً
نوميدي، وفق نمط العمارة النوميدية )نسبة
إلــى نــومــيــديــا؛ وهــي مملكة أمــازيــغــيــة قديمة 

ــزاء مــن الــجــزائــر وتــونــس وليبيا(،  شملت أجـ
وهو يأخذ شكل قّبٍة عمالقة ترتفع على قاعدة 
 تيجانية. وُيمكن 

ٌ
حيط بها أعمدة

ُ
أسطوانية ت

لــلــزائــر أن ُيـــشـــاهـــد، بــشــكــل واضـــــح، األضـــــراَر 
م بفعل العوامل 

َ
البالغة التي تعّرض لها املعل

 تصّدَعت وانهارت 
ُ
الطبيعية والبشرية؛ حيث

أجزاُء من قّبته وجدرانه وباتت مياه األمطاُر 
الجزائُر  قّدَمت  إلى داخله. في 2002،  ب  تتسرَّ
ــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  ــ ــمــة األمـ

ّ
ــى »مــنــظ طــلــبــا إلــ

املعلم  )يــونــســكــو( إلدراج  والــثــقــافــة«  والــعــلــم 
مع  لإلنسانية«  العاملي  التراث  »قائمة  ضمن 
ــاُت الــتــي لم 

ّ
خــــرى، وهـــي املــلــف

ُ
خــمــســِة مــواقــع أ

ها 
ُ
ها وتحديث

ُ
متابعت الــحــن،  ذلــك  منذ  تــجــِر، 

ر حــظــوظــهــا. بــالــعــكــس من 
ِّ
ودعــُمــهــا بــمــا ُيـــعـــز

فـــي 2006  املــبــنــى  لــتــرمــيــم   
ٌ

ــــل
ُّ

تــــدخ ذلـــــك، أّدى 
 الفــتــا 

َ
ــان ــ ــرار جــســيــمــة بـــه. وكـ ــ إلـــى إلـــحـــاق أضـ

إلـــى جــهــٍة مختّصة في  ــعــَهــد 
ُ
ت لــم   

َ
العملية أن 

الترميم، بل إلى »مديرية العمران والبناء« في 
آالٍت خاّصة  استخدمت  والــتــي  بــاتــنــة،  واليـــة 
الــتــرمــيــم   

ّ
بـــمـــلـــف ُعـــهـــد  ــــي 2011،  بـــالـــهـــدم. وفـ

إلـــــى ديـــــــوان تــســيــيــر واســــتــــغــــالل املــمــتــلــكــات 
ن لترميم الضريح 

َ
الــذي أعــّد دراست الثقافية 

مصعب 
أبو توهة

كشفت وزارة الثقافة 
الجزائرية مؤّخرًا عن 

إعداد دراسة لترميم 
المعلم. فهل سيكون 
ذلك بداية جّدية إلنقاذ 

أقدم ضريح ملكي 
محفوظ في شمال 

أفريقيا؟

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمحه وانشغاالته. 
»أتأّمل التفاصيل اليومية 

دون تهميش ما تكتنفه 
من معاناة«، يقول الشاعر 

الفلسطيني لـ»العربي 
الجديد«

نشهد اليوم آخر 
تجلّيات نظرية 

المؤامرة مع الحرب 
األوكرانية، ولو أنّها 

ما زالت تحافظ على 
استنادها إلى األسرار 

الخفيّة من اقتصاد 
وهيمنة

عن وعود الترميم التي ال تتلوها غير الوعود

أُمنيات بالخالص يبّددها انبعاٌث بائس

مكان يمكن أن تغادره وتعود إليه

أتناول الكتاب كما 
أتناول كأس الشاي وأقرأ 

مثل مارك توين

أُعلن عن ترميم المعلم 
األثري منذ 2012، لكّن 

األشغال لم تنطلق بعد

من كورونا إلى 
الحرب األوكرانية ال راحة 

من المؤامرات

تجربتي في أميركا 
أظهرت لي فجوات كثيرة 

في بيئتنا الثقافية

مواليد  من  فلسطيني  وكاتب  شاعر 
العربية  باللّغتين  يكتب   ،1992 عام  غزّة 
»مكتبة   2017 عام  أّســس  واإلنكليزية. 
غـــزّة.  ــي  ف ــة«  ــاّم ــع ال سعيد  إدوارد 
شعرية  مــجــلّات  ــي  ف قــصــائــده  نــشــر 
متخّصصة، وكان شاعرًا زائرًا في قسم 
هــارفــارد«  بـ»جامعة  المقارن  األدب 
األميركية بين عاَمْي 2019 و2020. صدر 
دار  عن  مؤّخرًا  باإلنكليزية  األول  ديوانه 
فرنسيسكو  سان  في   City Lights نشر 
في  مخبّأًة  تجدها  قد  »أشياء  بعنوان 

أُذني«، وفيه يتناول الحياة في غزّة.

بطاقة

2425
ثقافة
صوت جديد

متابعة

إطاللة

فعاليات

خارجة عن سيطرتنا، لكن املشكلة هي عدم 
املتأصلة  الــهــوة  يجسر  ثقافي  وجـــود جسم 
مــنــذ زمـــن طــويــل عــلــى الــســاحــة الثقافية في 
ة. ربما تجربتي األدبية في أمريكا أظهرت 

ّ
غز

لــي الــكــثــيــر الــكــثــيــر مــن الــفــجــوات فــي البيئة 
ة.

ّ
الثقافية في بلدي، خاصة في غز

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صدر كتابي األّول في السابع والعشرين من 
الشهر املاضي، وهو ديوان باللغة اإلنكليزية 
صـــادر عــن »دار سيتي اليــتــس« األمــيــركــيــة. 

أبلغ من العمر تسعة وعشرين عاما.

■ أين تنشر؟
ــيـــزيـــة  ــلـ ــتــــب بـــالـــلـــغـــتـــن الـــعـــربـــيـــة واإلنـــكـ أكــ

 
ُ

األشغال تنطلق  أن  مبرمجا  وكــان  وحمايته، 
لــم يحدث،   ذلــك 

َّ
التالية، لكن مــع بــدايــة السنة 

تة 
ّ
وجرى االكتفاء بتعزيز املبنى بأعمدٍة مؤق

خــــــــرى، وبــســيــاٍج 
ُ
ســتــتــعــّرض لــلــتــآكــل هـــي األ

املــمــتــّد على مساحة 500 متر  بــاملــوقــع  أحـــاط 
مرّبع، والــذي كان يضمُّ أيضا عشرة أضرحة 
ع فــي مــحــيــط »إيــمــدغــاســن«. 

ّ
أمــازيــغــيــة تـــتـــوز

أيـــام، أعلنت  إلــى باتنة قبل  خــالل زيــــارٍة لها 
مولوجي،  صورية  الجزائرية،  الثقافة  وزيــرة 
الــجــاري،  الشهر  نهاية  ستشرع،  وزارتــهــا   

ّ
أن

في إجراء »دراسة خبرة« للضريح، بالتنسيق 
ــراء من  ــبـ ــتـــراث الــعــاملــي« وخـ ــنـــدوق الـ مـــع »صـ
حدة األميركية، من أجل االنطالق 

ّ
الواليات املت

فـــي أشـــغـــال تــرمــيــمــه وصـــيـــانـــتـــه. ومــــن جهة 
 

ّ
 تعمل على إيجاد حل

َ
 الوزارة

ّ
خرى، قالت إن

ُ
أ

أن يمّر بمحاذاة  ر 
َ
ُينتظ تقني ألشغال طريٍق 

 إلـــى »ضـــــرورة األخــــذ بعن 
ً
الــطــريــق، مــشــيــرة

التراثية  املمتلكات  عــلــى   
َ
املــحــافــظــة االعــتــبــار 

ــع األثــــريــــة مـــن دون عــرقــلــة املــشــاريــع  ــواقــ واملــ
 جــّديــة 

ً
ــة الـــتـــنـــمـــويـــة«. هـــل ســتــكــون تــلــك بــــدايــ

وزيــرة   
َّ
أن نتذّكر  أن  علينا  الــضــريــح؟  لترميم 

الثقافة السابقة، مليكة بن دودة، أعلنت، خالل 
ن، عن 

َ
زيارة لها إلى باتنة قبل أكثر من سنت

املعلم  لــتــرمــيــم  سنتيم  مــلــيــار   15 تخصيص 
»اتخاذ  ها »أسدت« تعليماٍت بـ

ّ
التاريخي، وأن

إجـــــــراءات اســتــعــجــالــيــة لــتــرمــيــمــه« و»أمـــــرت« 
بــتــشــكــيــل فـــريـــق تــقــنــي يـــشـــرف عـــلـــى عــمــلــيــة 
 ذلــك؟ 

ّ
الــدراســة والــتــرمــيــم. مـــاذا حــدث بعد كــل

 إلى مكتبها في العاصمة وبقي 
ُ
عادت الوزيرة

الضريح على ما كان عليه.

 انتاجي في لغٍة منهما 
ّ
ويمكنني القول إن

خـــــرى. نــشــرُت قصائدي 
ُ
ال يــقــل عــنــه فــي األ

بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــــي صـــفـــحـــات »الـــعـــربـــي 
ــلــــحــــق الـــثـــقـــافـــي  الــــجــــديــــد« الـــثـــقـــافـــيـــة، واملــ
»الجديد«. وفي  ة 

ّ
»األيـــام«، ومجل لصحيفة 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أيـــضـــا نـــشـــرُت بـــاكـــورة 
أعمالي القصصية القصيرة.

قصائدي  نشرت  فقد  اإلنكليزية  باللغة  أّمــا 
في مجالت عديدة منها املجلة الرائدة عامليا 
ت 

ّ
ــة شــعــر« ومــجــال

ّ
فـــي مــجــال الــشــعــر »مــجــل

 The Nation, Banipal, بــيــنــهــا:  مـــن  أخـــــرى 
.Peripheries, Solstice, Critical Muslim

ــة الـــشـــعـــراء  ــيــ ــمــ ــاديــ ــــي »أكــ ــرت لـ ــشــ ـــــرًا نــ
ّ

مـــــؤخ
Poem-a- األميركّين« قصيدة ضمن سلسلة

 كل يوم لشعراء على 
ً
Day التي تنشر قصيدة

مستوى العالم.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

الــقــراءة مــكــّون أســاســي مــن حياتي اليومية. 
أتـــنـــاول الــكــتــاب كــمــا أتـــنـــاول كــــأس الـــشـــاي، 
ــيـــومـــن أشــعــر  لـ ــنـــه  ــقـــطـــعـــُت عـ والــــــــذي إذا انـ
 يوم للقراءة، 

ّ
بالصداع. أضع لنفسي وقتا كل

ـــل 
ّ

فـــض
ُ
وربـــمـــا أقــتــطــع مــنــه جـــــزءًا لــلــكــتــابــة. أ

القراءة وأنا مستلٍق على الفراش. ربما مثل 
مارك توين.

تصويب

باسم النبريص

ربنا وأنَت لنا الجدار األخير: متى 
 تكّرس جهودها الستعادة 

ٌ
حياة

الــروتــن الــيــومــي فــي هــذا الــوقــت، 
القائمة  الــخــطــابــات  بــمــا يــتــجــاوز 

على االستغالل حصريًا؟
متى شعوٌب، ينبع مشروعها من 
سؤال أساسّي للغاية: ماذا أكلت 
ف غًدا؟ متى 

ّ
أمس، وكيف ستتثق

ال تكشف اإلجابات عن الروايات 
السائدة، التي تثبت أنها اعتمدت 
األميركي  السّيد  يــقــّرره  ما  على 

لها؟
يـــوصـــف حــالــهــا،  ــا   مـ

ً
إالَم عــــــادة

من  الطعام  بقايا  آكلة  أنها  على 
املنزل الكبير، الطعام الذي يمكن 
مـــخـــّصـــصـــًا ألمـــاكـــن  يــــكــــون  أن 
ــهــا 

ّ
ــان؟ أن ــنــ ــواه األقــ ــ الــعــبــيــد أو أفــ

ــادرًا مــا أكــلــت أكــثــَر مــن الطعام  نـ
الطعام  تأكل  كانت  حيث  اللذيذ، 
من أجل البقاء فقط، على أساس 
ــقــــســــري لـــأشـــخـــاص  ــ الـــعـــمـــل ال
املــســتــعــبــديــن؟ جـــزيـــرة ويــقــطــر 

دبس الدم من أحشائها؟
لـــَم تــصــطــف طــبــقــات مـــن الــغــبــار 
العوارض  على  بالسكر،  ى 

ّ
املغط

ــتـــي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــهـــا عــشــريــن  الـ
ــرًا؟  لــــَم تــنــبــعــث مـــن جــــدران  ــتــ مــ
النافقة؟  الصقور  رائــحــة  الــعــالــم، 
بـــهـــذا املـــعـــنـــى، الــعــيــش أكـــثـــر من 

مجرد عمل عن التاريخ؟
لــَم األنــثــى والــذكــر، مــن أّي جنس 
يستهلكهما  عــمــالن  هــمــا  ــان،  كــ
تــوجــد  وإالَم  بـــإفـــراط؟  الـــتـــاريـــخ، 
التعقيدات  في  م 

ّ
التكت من  درجــة 

الـــتـــي يــنــطــوي عــلــيــهــا اســتــخــدام 
ُمــنــتــج املـــبـــّيـــض، إلظـــهـــار جــانــبــه 
املـــــظـــــلـــــم، وتــــــــاريــــــــخ الــــعــــبــــوديــــة 
ع في 

ّ
واالستهالك الجنسي، املقن

لجسد  ر، 
ّ
بالسك اة 

ّ
مغط كلمات 

األنثى السوداء؟
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

إيمدغاسن تصّدعات الضريح الملكي

المؤامرة للجميع

يُعرض، عند السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء، في »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« بعّمان، فيلم تاكسي أخير إلى داروين )2015( للمخرج األسترالي جيريمي 
تقّدم  مع  يقرّر  حياته،  طيلة  مدينته  يغادر  لم  سائق  قّصة  العمل  يتناول  سيمز. 

العمر أن يموت في مدينة أُخرى، لكنه يكتشف أّن عليه أن يعيش الحياة أوًال.

يقّدم أستاذ الطب والباحث التونسي رفيق بوخريص، عند الرابعة من عصر الجمعة 
المقبل، في »المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون/ بيت الحكمة«، بقرطاج 
في تونس العاصمة، محاضرة بعنوان الطاقة الكامنة والنشوء الحيوي. يناقش 

بوخريص العالقة بين الطاقة والبشر في ضوء تطور العلوم العصبية.

المكتبات في الصدارة عنوان المنتدى السنوي الذي تنّظمه »مكتبة قطر الوطنية« 
في الدوحة ابتداًء من التاسعة من صباح اإلثنين المقبل وعلى مدار يومين. يشارك 
في المنتدى باحثون وأخصائيو مكتبات من مختلف أنحاء العالم، ويتمحور النقاش 
هذا العام حول المكتبات كقّوة مؤثّرة في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة، وإتاحة حّق المعرفة والوصول للمعلومات للجميع.

األربعاء،  غٍد  مساء  من  الثامنة  عند  القاهرة،  في  المصرية«  األوبرا  »دار  تستضيف 
الدر« على  لتقديم عرض »شجرة  المعاصر  للتراث والرقص  الشرق  فرقة فرسان 
»مسرح الجمهورية«. تأّسست الفرقة عام 2009 على يد المصّمم والمخرج وليد 

عوني بهدف تقديم عروض كوريغرافية تستند إلى روايات تاريخية.

فّواز حداد

ها نظرية 
ّ
ِتــردادًا حول املؤامرة، أن األكثر 

رت أسباُبها 
ّ
 شيء، في حال تَوف

ّ
ر كل تفسِّ

أو لــم تــتــوفــر. لــســنــا بــحــاجــة إلـــى علماء 
لن استراتيجين 

ّ
أو محل وال سياسين 

ــكــــل أو غـــمـــض عــلــيــنــا،  لــتــفــســيــر مــــا أشــ
ــاالت أو  ــ ــكـ ــ ــذه اإلشـ ــ ــزَو هـ ــعــ ــّرد أن نــ ــمـــجـ بـ
 بتفكيك 

ٌ
الـــغـــوامـــض إلــيــهــا، فــهــي كــفــيــلــة

أّي لغز، والُحجج موجودة دائما، كفيلة 
بتبريرها.

ُينَسب  باملؤامرة،  االستئناس   
ّ
أن ُيعتقد 

إلــى الــقــرن املــاضــي، بعد نــشــوء القّوتن 
الُعظمَين، في الحرب الباردة التي بدأت 
س   التجسُّ

ّ
معها حرب الجواسيس، وكأن

ــن قــبــل،  ــم يــكــن مــــوجــــودًا وال نــاشــطــا مـ لـ
ــــمــــا صــنــاعــة شــيــوعــيــة ورأســـمـــالـــيـــة، 

ّ
وإن

عقد 
ُ
ــت إدارتــهــا أجــهــزة املــخــابــرات. ت

ّ
تــول

ــقـــات والــتــحــالــفــات  ــتـــوافـ االتـــفـــاقـــيـــات والـ
فــي دهــالــيــز كــوالــيــس الــســيــاســة، وتــدّبــر 
أقبية  في  الثالث  العالم  بلدان  انقالبات 
وزارات الدفاع، وتندلع الحروب الصامتة 
ــرات،  ــ ــائـ ــ ــــات وطـ ــابـ ــ دبـ ــال  بــ األرض  تـــحـــت 

حروب سالحها املؤامرات. 
ــوقــــف، أو تـــأخـــذ  ــتــ ــم تــ ــ ــروب لـ ــ ــحــ ــ هــــــذه الــ
انــهــيــار عقد  بــعــد   

ّ
نفسا أو اســتــراحــة إال

ؤنفت 
ُ
 إلى حن، إذ است

ْ
االشتراكيات. لكن

دٍة وعلى مَهل، كانت مرحلة 
َ
ــؤ

ُ
بــت بعدها 

إعــــادة حــســابــات. ســرعــان مــا اســتــعــادت 
العقد  بــدايــة  مــع  الفــتــٍة  بكثافٍة  ها 

َ
نشاط

 
َ
األول من القرن الواحد والعشرين، وبلغ
ــه، مع صعود اإلرهاب 

َ
التنظير لها ذروت

ـــر مــن 
َ

ــــادي عـــش ــــحـ بـــضـــربـــة نــــيــــويــــورك الـ
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر. كــانــت مـــجـــااًل خصبا 
ــــي،  ــــالمـ ــرة اإلرهــــــــــاب اإلسـ ــكــ ــتــــعــــاش فــ النــ
ت تحت وطــأة اّدعائه حــروب العراق 

ّ
ن

ُ
ش

بلدين  خـــراب  إلــى  أّدى  مــا  وأفغانستان، 
وتدميرهما. 

ــان  ــع الــــعــــربــــي، وكــ ــيـ ــربـ بــــعــــدئــــٍذ، هـــبـــط الـ
أميركية،  مؤامرة  املنطقة؛  أنظمة  حسب 
ــة، وذلــــــــك لــتــحــويــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إســــالمــــيــــة، إرهـ
األنظار عن الدكتاتوريات، ما حّوله إلى 
ربيع كارثي. بينما حافظ اإلرهــاب على 
ن في خاليا 

ّ
ازدهــاره الخفي، بعدما توط

تظهر وتختفي، حسب الحاجة، فاملؤامرة 
تشّعبت إلى تآمر متعّدد املنافع. حاليا، 
ها في الحرب األوكرانية، 

ُ
ت تنويعات

ّ
تجل

ــــهــــا مــــؤامــــرة 
ّ
ــلـــى أن ــا عـ ــهـ ــيـ والـــتـــنـــظـــيـــر إلـ

أبحاث الجيش األميركي السّرية، عموما 
ته شركات األدويــة 

ّ
كــان مــؤامــرة واستغل

ــد مــــن األربـــــــــاح، فــانــتــشــر  ــزيــ مــــن أجـــــل املــ
ــع انـــتـــشـــار  ــ ــات، مـ ــاحــ ــقــ ــلــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
ــالت وحــبــس 

ّ
الـــذعـــر فـــي الــعــالــم، فـــال تــنــق

واستخدام  كّمامات  وارتـــداء  البيوت  في 
سوائل التعقيم.   

نا في هذا القرن نشهد 
ّ
جرى االعتقاد أن

العالم   
ّ
لــلــمــؤامــرة، وأن الــكــامــل  ــي 

ّ
الــتــجــل

يـــتـــحـــّرك عــلــى وقــعــهــا مـــن مــــؤامــــرة إلــى 
ــا إال  ــص مـــن كــــورونــ

ّ
خـــــــرى، فــلــم نــتــخــل

ُ
أ

وبدأت حرب أوكرانيا، وماذا بعد؟ رّبما 
 نــقــعــَد خــاِلــي 

ّ
حــــرُب الـــنـــجـــوم، هــــذا ِلـــئـــال

 
ّ
 أن

ّ
الوفاض بال مؤامرة. من ُحسن الظن

املؤامرة قديمة قدم اإلنسان، فمنذ وعى 
اإلنسان وجوَده في قبيلة، باتِت املؤامرة 
رهينة إزاحة رئيس القبيلة. فإذا انتقلنا 
 نحو 

ً
من املاضي إلى ما يتجاَوزها قليال

ؤات  تنبُّ في  أليس  املتدّينة،  املجتمعات 
يــــوم الـــقـــيـــامـــة، نــــوع مـــن املــــؤامــــرة الــتــي 
يقصد بها تخويف األحياء بيوم قريب 
يــمــوتــون وُيــحــاَســبــون عــلــى خطاياهم، 
ولـــو كـــان مـــن أجـــل الـــصـــالح! لــكــن جنى 
أصـــحـــاُبـــه الــكــثــيــر مـــن عـــائـــدات صــكــوك 
ــران. كـــذلـــك مــــعــــاداة الــســامــيــة، وال  ــفـ ــغـ الـ
ننسى الــكــم الــهــائــل مــن املـــؤامـــرات التي 
ــاالت، مـــن يــولــيــوس  ــيـ ــتـ كـــانـــت وراء االغـ
قيصر إلى جون كينيدي، ولن نستثني 

مارلن مونرو. 
)روائي من سورية(

أمــيــركــيــة لــإليــقــاع بــروســيــا، أو مــؤامــرة 
تقديم  مقابل  مشتركة  روســيــة  أميركية 
خـــدمـــات مـــتـــبـــادلـــة، أو صــيــنــيــة، ورّبـــمـــا 
للتفسيرات  سع 

ّ
تت فــاملــؤامــرة  يــهــوديــة... 

 وال 
ً
ى أكثرها غرابة

ّ
ة، وتستوعب حت

ّ
كاف

خفّية  أســـرار  إلــى  تستند  كما   ،
ً
معقولية

ال يــصــعــب شــرُحــهــا مــا دام مــن بــنــودهــا 
االقتصاد والهيمنة على العالم.

 العقل ينفي وجودها، ويعتقد 
ّ
هذا مع أن

ـــهـــا مـــن الـــخـــرافـــات الــتــي يـــرتـــاح إلــيــهــا 
ّ
أن

ــــي خـــطـــط غــريــبــة  الـــــعـــــوام وتـــســـتـــثـــمـــر فـ
الخمسة،  الــعــالــم  أثــريــاء  وذكــيــة؛ فجشع 
وربـــمـــا الــعــشــرة الـــذيـــن يــســيــطــرون على 
تــكــنــولــوجــيــات الــعــالــم واملــســتــقــبــل مــعــا، 
ُيــقــال عــن سعيهم لتخفيض النسل  ومــا 
ــاء الــــعــــرق األبــــيــــض،  ــفــ ــطــ األســـــــــود، واصــ
ــــــص مــــــــن األعـــــــــــــــــراق األخــــــــــرى 

ّ
والــــــتــــــخــــــل

وباء  فكان  بالتدريج.  طبعا  كاآلسيوية، 
كــورونــا صالحا لتخفيض عــدد السكان 
بر من غضب الرّب، 

ُ
بدءًا بكبار السن، واعت

ال مــن خــفــافــيــِش ُمــخــتــبــرات الــصــن، وال 
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