
ـتـوسـطـة شـراء الـكـتب لـلـطـبـقـة ا
بـعـدما كـان ذلك مـقـصورا عـلى قـلة
مختارة من األرستـقراطي ورجال
ــوقـع الــريــادي الـذي الــديــنــلــكن ا
تـبـوأه ألـدوس مانـوتـسـيوس ودار
"أولـداين" الـتي أسـسـهـا فـي مـجال
الــطــبــاعـــة لم يــعن أنـــهــمــا كــانــا
وحـدهمـا عـلى صعـيـد وضع دعائم
ــزدهــر لــهــذا اجملـال في ــشــهـد ا ا
الــبـنــدقــيـة. فــوفــقـا لــبــيـنــيــديـتي
ــديــنــة أقــدام أســر تــرســخت في ا
تخصصت في مجال طباعة الكتب
مــا حـوّلــهــا في الـقــرنــ اخلـامس
عـشـر والــسـادس عـشــر إلى كـبـرى
دن اإليـطالـية على هـذا الصـعيد ا
إلى حـد أن حــصـتــهـا من إجــمـالي
ـــطــــبــــوعـــات الــــتي صــــدرت في ا
إيـطالـيـا حيـنـذاك تراوحت مـا ب
ـئـة.وفي ـئـة و54 في ا 48.6 في ا
الـقـرن الـسـادس عـشـر شـارف عدد
الـعـامــلـ في مـجـال الــطـبـاعـة في
الـبـنـدقـيـة 250 وهـو مـا أسـفـر عن
طــــــبع 25 ألـف كــــــتــــــاب وجــــــعل
الـبـندقـية الـعاصـمة الـفـعلـية لـعالم
الـنـشـر في أوروبـا بـأسـرهـا.وشكّل
ذلك بـالنـسبـة للـباحثـ واحملررين
ــتـــرجـــمــ فـــرصــة والــكُـــتّـــاب وا
ـادي لـيـصـبح مـضـمـونـة لـلــربح ا
ـقـدور الـكـثـيـر مـنـهم كـسب قـوت
يـــومـــهم واحلـــصـــول عــلـى أمــوال
تـــكــفي لـــتــلـــبــيــة احـــتــيــاجـــاتــهم
عيـشية اعتمـادا على إحدى هذه ا
احلـــرف وحــدهـــا دون االضـــطــرار
لـلــعـمل بــجـانـب ذلك في أي مـهــنـة
أخــرى.وتــوضح بــيــنــيــديــتـي هـذا
بـالقـول إن "تزايـد أنشـطة الـطبـاعة
في الـبـنــدقـيـة اجـتــذب الـكـثـيـر من
ثـقفـ نظـرا ألنه وفر لـهم فرص ا
عمل مضـمونة وثـابتة. فـفي الفترة
بــــ عـــاميْ 1530 و1560 عَـــــــمِلَ
كـثـير من الـبـاحثـ في هـذا اجملال
هـــنـــاك وأتـــوا لـــيس من مـــنـــاطق
أخرى في إيطاليا فحسب بل ومن
خـــارج هـــذا الـــبــلـــد أيـــضــا".وأدى
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وهي إحــدى تـــلــمــيــذاته حلــضــور
ـاضي من مـعـرض نــسـخـة الـعـام ا
اذج احلرف اليدوية يُقام ألفضل 
في أوروبــــا. لـــكـن تـــفــــقــــد أولـــبي
لـلـمـعـروضـات الـرائـعـة التـي كانت
مــوجــودة هـــنــاك جـــعــله يـــشــعــر
بــاالســتــيـــاء والــهــلع إزاء مــا حل
ــــجـــــال طــــبـــــاعــــة الـــــكـــــتب في
البـندقيـة.وقال في هـذا الشأن: "من
عـقول أن تصـبح مديـنة مثل غيـر ا
هــذه عـلى تــلك الــشـاكــلــة الـرديــئـة
تاجر للغاية" مشيرا إلى انتشار ا
التي تبيع احللي زهيدة الثمن في
األمــاكـن الــتي كــان يـــشــغــلــهــا في
الـــســابـق احلــرفـــيــون الـــبــارعــون
ـهـرة. ويـعـتـبـر الـرجل والـصُـنّـاع ا
أنـه وزمالؤه مــســؤولــون عـمــا حل
بـالبـنـدقـية من تـردٍ ثـقافي.ورغم أن
أولــبي ظـل عـلـى الـدوام يــعــمل من
أجل إعادة البندقـية لسابق عهدها
في مـجـال طــبـاعـة الــكـتب فـإنه لم
يــشـعـر بــأن ثـمـة فــرصـة حـقــيـقـيـة
لـتــحـقــيق هـذا الــهـدف إال بــعـدمـا
ـعــرض. وهــكـذا ومن حــضــر ذلك ا
ــلــكــهــا في خالل الــورشــة الــتي 
ـدينـة شـيّد الـرجل مركـزا ثـقافـيا ا
ـرتبـطة بطـباعة خصـصه للـفنون ا
الــكـتب. ويــسـعى من وراء ذلك إلى
ـــهــتــمــ بــهــذه جــذب الــشــبــان ا
ـعـارف ـهـارات وا احلـرفـة ونـقل ا
ــا ـــتـــصـــلـــة بـــهـــا - والــتـي طـــا ا
مــورست في أنــحــاء مـخــتــلــفـة من
الــــبــــنــــدقـــيــــة - إلـى هـــذا اجلــــيل
اجلـديد.وتـقول سكـوفاكـريكـي إنها
أحبت الكـتب على الدوام وأن هذا
يـشــمل حب رائـحــتـهــا ومـلـمــسـهـا
والــولـع بــالـــرسم عـــلــيـــهـــا كــذلك.
وتـعـرب الـفـتـاة عن دعـمـهـا جلـهود
أولبي قائلة: "باستـطاعتنا كأجيال
ــذهل جــديــدة إنــقــاذ هــذا اإلرث ا
وأن نعيد احلياة للبندقية" في هذا
اجملــــال.لــــكن طــــريق هــــذا الـــرجل
لتحقيق هدفه ال يخلو من عقبات. 
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دينة ياه فـي ا فارتـفاع منسـوب ا
يـؤدي فـي أغـلب األحــيــان إلشــاعـة
الــفـوضـى في الـطــابق األرضي من
الــورشـــة. يُــضــاف إلـى ذلك نــقص
الـتـمــويل الالزم جلـهـود الــتـجـديـد
والتحـديث ولدفع أجـور احلرفي
ــتــدربــ مــقـابـل الــعـمـل الـذي وا
يـقـومـون به.لـكن أولـبـي وتلـمـيـذته
يـــشـــعــــران بـــالـــتـــفـــاؤل. فـــكل مـــا
اسـتـطـاعـا حتـقــيـقه حـدث بـفـضل
ــــــــانه إصــــــــرار ذلـك الـــــــرجـل وإ
بضرورة أن يعود فن طباعة الكتب
اخلاص بـالبنـدقية لـيكون جزءا ال
ديـنة نفـسها كـما كان يتـجزأ من ا
احلــــــــال عــــــــلــــــــيـه في عــــــــصــــــــر
مــانـــوتــســـيــوس.ويـــقـــول أولــبي:
"مهمتي نـقل كل ما لديّ من معارف
ومــهـــارات بل وشــغـف إلى اجلــيل
اجلـــديــد.. نـــحن نــشـــكّل اآلن آخــر
ـمـثـلـون أحـفـاد مـانـوتـسـيـوس" وا

الوحيدون له في الوقت احلاضر.

طبوعة الذي التقليدي للحروف ا
ابـتـكره غـوتـنـبرغ اسـتـحدثت دار
الــنـــشـــر الــتـي أســســـهـــا ألــدوس
مـــانـــوتــــســـيـــوس وحــــمـــلت اسم
ـطـا آخر نُـسِبَ إلـيـها "أولـداين" 
وأُطْلِقَ عليه اسم "أولـداينو" تُكتب
فـيـه احلـروف بـشـكل مـائل.ويـعـود
الــــفـــضل في هــــذا االبـــتـــكـــار إلى
فرانشيـكو غريفـو الذي كان يعمل

مع مانوتسيوس. 
ويُــعـرف هــذا الـنــمط حــالـيــا عـلى
نطاق واسع باسم "إيتاليك" نظرا
ألنه اخْـتُـرِعَ في إيـطـالـيـا وعـلى يد
رجل إيـطــالي.ويـعـقب أولـبي عـلى
ذلك بـالقـول إن مانـوتسـيوس أراد
"شـيــئـا أكــثـر رشــاقـة وخــفـة وأقل

صرامة. 
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إذا أعتقد أنه سيصبح من األسهل
قــراءة الـكالســيـكــيـات اإلغــريـقــيـة
والـيـونــانـيـة إذا كُــتِـبَت بـخط ذي
طـابع أكــثـر حــداثـة".بــجـانب ذلك
أدرك مــانـوتــسـيــوس أن الــكـتــابـة
بهـذا النـمط من احلروف سـتؤدي
إلـى شــــــغـل مــــــســــــاحــــــة أقـل من
الــصــفــحــة مــقــارنــة بــتــلك الــتي
ــطــبــوعـة تــشــغــلـهــا الــكــلــمــات ا
بـاســتـخـدام احلــروف الـتـقــلـيـديـة
األكــثــر سُـــمــكــا الــتي ابـــتــكــرهــا
غوتنبرغ. وقد قاد ذلك - جنبا إلى
جــنب مع ابـتـكــار احلـجم األصـغـر
ـطبـوعات من الـكتب - إلى جـعل ا
فـي مـتـنـاول الـعــامـة بـشـكل أوسع
نـطاقـا.وتـوضح بيـنـيديـتي: "كانت
الــكـتب الـتي طُـبِــعَتْ بـهـذا احلـجم
ـائل من واسْـتُـخْـدِمَ فـيـهـا الـنـمط ا
ـطـبـوعـة أرخص ثـمـنـا احلــروف ا
وأسهل في احلمل والتـعامل معها
والـنــقل كـذلك وقــد شـجــعت عـلى
الــقــراءة في أوسـاط تــخــتـلف عن
دوائــر اخلـاصــة والــصـفــوة كــمـا
وســــعـت مــــجــــاالت االطالع أمــــام
ــنـطـلق صـار الــقـراء". ومن هـذا ا
ــنــتــمــ بــوسـع الــكــثــيــرين من ا

بغداد
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تـمـثل ورشــة "أنـتـيـكـا ســتـامـبـريـا
أرمــيــنـــا" في مــديــنــة الـــبــنــدقــيــة
اإليطالـية أحد أحالم حـياة باولو
أولـــبي الـــذي يـــعـــمل فـي مـــجــال
جتليـد الكتب وصنع الـورق.فلهذه
الـورشـة الــتـقـلـيـديــة الـكـائـنـة في
قـصـر يــعـود لـلـقـرن الــثـامن عـشـر
وتــمــتــلـــكه اآلن جــمـــعــيــة "اآلبــاء
" الــتـابــعــة لـطــائــفـة اخملــيــتـاريــ
األرمن الكاثوليك هدف طموح. إذ
يــأمل أولـبي أن يـعــيـد من خاللـهـا
إلى الـبـنـدقـيـة مـجـدها الـغـابـر في
مجـال الطباعـة بفضـل ما حتتوي
عليه الورشة - الـتي يعني اسمها
ة" طـبعة األرمـنية الـقد حرفـيا "ا
- من مــكــابس لــلــطـبــاعــة وغــرفـة
لـلــتـجـلـيــد ومـسـاحـة مــخـصـصـة
لـتـدريب جـيل جـديـد من الـعـامـل
في هذا اجملال.فـعلى الرغم من أنه
ـانيـا غـالـبا عـلى أنـها يُـشـار إلى أ
مهد الـطباعـة في العالم في ضوء
أن يـوهان غـوتـنبـرغ اخـترع هـناك
أســـلـــوب الـــطـــبـــاعـــة بـــاحلــروف
ـــتــحــركــة في مـــنــتــصف الــقــرن ا

اخلامس عشر; 
فــإن جـمــهـوريــة الــبـنــدقـيــة كـانت
صـاحــبـة الـفــضل في إعــطـاء هـذه
الـصـنــاعـة الـدفـعــة األكـبـر.وتـقـول
فـيـديـريكـا بـيـنـيديـتي الـتي تـعمل
ـكـتــبـات الـعـامـة في إحـدى أقـدم ا
بـإيـطـالـيـا إن سـمـات وخـصـائص
الــبـنـدقـيـة أدت إلى حـدوث "تـطـور
استثنـائي" في هذا اجملال منذ أن
وصل إلـى تـلك الـبـقـعـة من الـعـالم
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ـــــديـــــنـــــة وأوضـــــحـت أن هـــــذه ا
الــسـاحــلــيـة كــانت تــشـكل "الــقـوة
الــبـحـريــة الـرئــيـســيـة في الــبـحـر
توسط باعتبار أنها مثلت مركز ا
شـبـكة كـثـيفـة لـلعالقـات الـتجـارية
مع الـــــقــــوى األوروبــــيــــة وغــــيــــر
األوروبــيـة الـكـبـرى. وجـلب إلـيـهـا
ـهـرة رؤوس الـتـجــار والـصـنّــاع ا
األمــــــــــوال واالبـــــــــــتـــــــــــكــــــــــارات

التكنولوجية". 
ـــــواد اخلــــام وفي ظـل تـــــوافـــــر ا
وظــــروف الــــتـــبــــادل الــــتــــجـــاري
واتـية; تـمتـعت البـندقـية بوضع ا
مـثـالي فيـما يـتـعلق بـقـدرتهـا على
ـرتـفع عـلى تـلـبـيـة حـجم الـطـلب ا
ـطـبـوعــة سـواء من بـاقي ــواد ا ا
أنحاء أوروبا أو من مناطق أخرى
ـدينة على في العـالم.لكن هيـمنة ا
حـركـة الـتجـارة في ذلك الـوقت لم
تــكن الــعــامل الــوحــيــد الــذي أدى
الزدهـار صـنـاعـة الــطـبـاعـة فـيـهـا.
فـحــسـبـمـا تــقـول بـيـنــيـديـتي كـان
"عـالم التـبادل الـتجـاري والصـنّاع
هرة في البندقية يتسمان بطابع ا
حيـوي للغـاية ومـنفتح بـشدة على
اإلبــداعــات اجلـــديــدة".فــقــد كــانت
"ســـارانـــســـيــــمـــا" - كـــمـــا عُـــرِفَتْ
جمهـورية البنـدقية في ذلك الوقت

ي بل - مــــديــــنـــة ذات طــــابع عــــا
وإحدى أغنى مدن أوروبا حينذاك.
وشــكــلت أيــضــا بــقــعـة بــلــغت من
األهــمـيــة والـنــفــوذ قـدرا جــعـلــهـا
تستعصي على اخلضوع لنفوذ أو
رقابة رومـا والكنيـسة الكاثـوليكية
في أغــلـب األحــيــان. بـــجــانب هــذا
وذاك وفرت البـندقية تـربة خصبة
إلحـداث قـفــزة في الـصـنــاعـة الـتي

دُشِنَت بفعل اختراع غوتنبرغ.
ويـقـول أولبـي: "جاء الـعـامـلون في
مـجال الـطبـاعة إلى هـنا ألنـنا كـنا
نـنعم بحـرية الـصحـافة. فالـبنـدقية
كــــانـت جـــــمــــهـــــوريـــــة ولــــيـــــست
`سـيـنـيـورية وهـو االسم الـذي كان
يُـطلق عـلى حكـومات مـعلـنة بـحكم
األمر الواقع في مدن إيطالية خالل
القـرون الوسـطى وعصـر النـهضة
وكــانت تـــخــضـع لــســـلــطـــة ســيــد
إقـطــاعي.رغم أنه غــالـبــا مـا يُــشـار
انـيا علـى أنها مـهد الطـباعة إلى أ
في العالـم فإن جمهـورية البـندقية
كـانـت الـبـقعـة الـتـي أعطـت الـدفـعة
األكـــبــر لـــهـــذا الــقـــطـــاعـــومن بــ
الـشـخـصـيـات الـتي عـمـلت فـي هذا
اجملال; ألدوس مانوتسيوس عالم
اإلنـــــســـــانـــــيـــــات والـــــبـــــاحث في
كالســــيـــكــــيــــات األدب اإلغـــريــــقي
والالتيني. وُلِدَ هذا الرجل في بلدة
غـــيــر بـــعــيـــدة عن رومــا وانـــتــقل

للعيش في البندقية عام 1490.
ومـثـله مــثل الـبـاحـثــ والـفـنـانـ
ــثـــقـــفــ اآلخـــرين اجـــتـــذبــته وا
احلريـة النسبـية التي كـانت تسود
ـديــنــة وألـهــمـتـه مـقــومـات هــذه ا
ـتـوافرة فـيـها الـنـهـضة الـفـكريـة ا
بــعــيـــدا عن الــقــبــضـــة الــصــارمــة
للكـنيسة.هـناك أنشأ دارا لـلطباعة
طبع فيـها خالل عام 1495 باكورة
كـــــتــــبـه الــــذي أعـــــقــــبـه عــــدد من
الــــنــــصــــوص األخــــرى. جــــاء ذلك
حـسبـما قـالت بـينـيديـتي في إطار
مشروع طموح تبـناه مانوتسيوس
لطـبع كـتب تـعـليـمـيـة تهـدف لـنـشر
كالســيـكــيـات الـثــقـافــة اإلغـريــقـيـة
والـالتــــيــــنـــــيــــة وحــــمـــــايــــتــــهــــا
كـــذلك.وفــضـال عــمـــا تــمـــتع به من
ثـقـافـة كـان ألـدوس مـانـوتـسـيوس
صــاحب رؤيـة مــخــتـلــفــة كـذلك إذ
أصـــبح رائـــدا فـي طــبـــاعـــة كــتـــبه
الـكالسـيكـيـة بحـجم صـغيـر يـسهل
حمله. وكانت هـذه الكتب - األشبه
ـعــروفـة حــالـيـا - بـكــتب اجلـيـب ا

تناول. تُباع بأسعار في ا
ويـصف أولبي مـانـوتسـيـوس بأنه
"كـان رجـال رائـدا لـلـغـايـة. ورغم أن
مـا فـعـله يـبــدو لـنـا اآلن بال قـيـمـة
فـإنه شـكلّ تـطـورا كبـيـرا بـالنـسـبة
للـحقبـة التي كانت تُـستخـدم فيها
كــتب ضــخـــمــة لــلــغــايــة وثــقــيــلــة
بــشـدة".ومــثّل تـغــيـيــر الـتـفــاصـيل
اجلـمـالـيـة لــلـطـبـاعـة إجنـازا آخـر
لهـذا الرجل. فبـينـما واصل غالـبية
رفــــاقه في مــــجــــال طـــبـع الـــكــــتب
ونــــشـــرهــــا اســـتــــخـــدام الــــنـــمط

التنوع الذي اصطبغت به التركيبة
السكـانية للمـدينة بوصـفها مركزا
جتـاريـا اجتـذب مـهـاجرين من دول
عـديــدة إلى أن تُــطـبع فــيـهــا كـتب

بلغات متنوعة. 
فإلى جانب الـيونانيـة ظهرت كتب
انية والعبرية بلغات من بينها: األ
والـعربـية واألرمـنيـة باإلضـافة إلى
الغالغوليتسية (وهي أقدم أبجدية
سالفـيـة مـعـروفـة).وكـان األرمن من
بـ أكـثــر اجملـمـوعـات الــسـكـانـيـة
ـقـيـمـة في الــبـنـدقـيـة نـشـاطـا في ا
مــجـال الـطـبـاعـة بل ولـعـبـوا دورا
فــعـاال في تــطــويــر هــذا اجملـال في
دينة. ويعود ذلك بشكل كبير إلى ا
اآلبــاء األرمن اخملــيـتــاريــ الـذين
أصـــبح الـــديـــر الـــتــابـع لــهـم عــلى
جزيرة سـان الزارو مقرا ألحد أهم

دور الطبع والنشر في البندقية.
الئم تمـاما أن تـقرر هذه لذا فـمن ا
الـطـائـفـة ذاتـهـا دعـم جـهـود إحـياء
تلك الصنـاعة التقليـدية في بندقية
الــــــعــــــصـــــــر احلــــــديث مـن خالل
الـتـرحــيب بـ "أولـبي" وورشـته في

دينة. ملوك لهم في ا القصر ا
ويــعــد أولــبـي الــبــالغ من الــعــمــر
حـــالـــيـــا 81 عـــامـــا أحـــد أشـــهـــر
الـعـامـل في مـجـال جتـليـد الـكتب
تلك في البندقيـة والوحيد الذي 
دارا للطبـاعة من بينـهم. فقد قضى
نصـف قرن من عـمره مـنخـرطا في
أنشـطة وأعمـال ذات صلـة بالورق
مــثل تـصـنـيع دفـاتـر بـحـجم الـكف
وإعداد ألـبومات لـلصـور من اجللد
نقوش. وطـيلة هذه الـفترة امتلك ا
ـتــاجـر أحــدهـا ال يـزال عــددا من ا
يفـتح أبوابه حتـى اليوم.كـما عكف
أولـــبي عـــلى تـــدريب قـــرابــة مـــئــة
شــخص من مُـــجــلّــدي الــكــتب في
مـسـعى لإلبـقـاء عـلى صـنـاعـة طبع
الـكــتب ذات الـتــاريخ الـطــويل بـ

دينة. جنبات هذه ا
وقـد شـعـر أولـبي بــسـعـادة غـامـرة
عــنـدمــا دعـته آنّــا سـكــوفـاكــريـكي
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اخلـارجــيـة األمـريــكي بـشــرعـنـة
ستوطنات االسـرائيلية يخرق ا
األمن والـســلم الـدولـيـ ويـضع

إدارته فـى خــــــانـــــة
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أثـــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــر
اخلارجية األمريكي بومبيو بأن
االســتـيــطــان االسـرائــيــلي عـمل

شرعي ردود فعل غاضبة
  إذ اعــتـــبــرته الـــقــيــادة
الــفـــلــســـطــيـــنــيـــة خــرقــا
لــــــلـــــــقــــــانــــــون الـــــــدولي
وتـشـجيـعـا للـتـطرف وفي
توترة وقال ظل األجواء ا
السفيـر / حازم أبو شنب
القـيادي باجملـلس الثوري
حلركة فتحفي حوار مع -
الـــــزمـــــان- ان  تـــــصـــــريح
بـــومـــبـــيـــو يـــشـــجع عـــلى
الــــتـــطـــرف وال يـــغـــيـــر من
حقـيقة ان االسـتيـطان عمل
غــيـر مــشـروع في الــقـانـون
الـــــــدولي  . وفـي الــــــشــــــأن
الـداخــلي حتـدث ابـو شـنب
عن الـشـرط االسـاس النـهـاء
االنــقــســـام الــفـــلــســطـــيــني
.وفــــيــــمـــــا يــــلـي نص هــــذا

احلوار .
{ مــــاهــــو تـــــعــــلــــيـــــقــــكـم عــــلى
تــصـــريـــحــات وزيـــر اخلــارجـــيــة
األمـريكي بومـبيو والـتي شرعنت
لالسـتيـطان االسـرائيـلي بالـضفة

الغربية ?
- تـــــــصــــــريـــــــحـــــــات وزيــــــر
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عــصـابـات اجلـيـش االسـرائـيـلي
ـــــوقف ونـــــحن نـــــعــــتـــــبــــر أن ا
األمــــريـــــكي من االســـــتــــيــــطــــان
االسرائيلي معزول دوليا ويهدد
األمن والسلم الـدولي ويـستفز
اجملـتــمع الـدولي إلتـخـاذ مـوقف
ـــــــوقف واضـح في مــــــــقـــــــابـل ا

األمريكي .
{ وهل تــرى أن اســتــمــرار تــواصل
الـدول الـعربـيـة مع اإلدارة األمـريـكـية
ــقـــاطــعـــتــهــا رغـم قــرار الــســـلــطـــة 

وقف الفلسطيني ? يضعف ا
- رغم استـمرار اتـصاالت الدول
الــعـربــيـة مع اجلـانـب األمـريـكي
إال أن الـلـقاءات الـرسـمـية تـشـير
ـــواقف الــــعـــربــــيـــة لن إلـى أن ا
ـوقف الـفـلـسـطـيني تـخـرج عن ا
وأن لـــكل دولــــة حق الـــتـــواصل
ــســاس بـحــقــوق اجلـانب دون ا

الفلسطيني .
{ وكــــيف تــــفــــســــر تــــراجع اإلدارة
األمــريــكـــيــة عن اإلعالن عن صــفــقــة
الــقــرن قــبل نـــهــايــة هــذا الــعــام رغم

إعالنها ذلك ?
- اعتقد أن السلطة الفلسطينية
ـــــــــوقف جنـــــــــحـت فـى عـــــــــزل ا
األمريـكي الذي  تـسريـبه وهو
ما انعـكس أن هناك بنـود كثيرة
من اخلــطــة  تــغـيــيــر الـكــثــيـر
ـــوقف مـــنــهـــا بـــفـــضل ثـــبــات ا

الفلسطيني .
{ شـهدت الفتـرة األخيرة تزايدا في
وتـيـرة االعـتـداءات االسـرائـيلـيـة عـلى

قطاع غزة فكيف تفسر ذلك ?
- اعـــــتــــقـــــد أن الــــتـــــصــــعـــــيــــد
االسرائـيلي راجع الى حـسابات
داخلية في السـاحة االسرائيلية
ونــتـنـيـاهــو يـريـد من خالل هـذا
الــتــصــعــيــد تــعــزيـز مــوقــفه فى
مـواجـهـة خـصومه الـسـيـاسـي
فـهـو يـسـتــخـدم فـلـسـطـ وقـود

عاركه الداخلية .
بـــــقـــــيــــة احلـــــوار عـــــلى مـــــوقع

(الزمان)
{ مـاهـو تـقـيـيـمـكم لـدعـوة أبـو مـازن
بإجـراء انتخـابات رئاسـية وتشـريعية
ــكن أن تـؤدي تــلك اخلــطـوة ? وهل 
الى إنـهاء حالة اإلنقسام الـفلسطيني

?
- االنتخابات استحقاق قانوني
ودســــــتـــــوري يــــــجـب عـــــلـى كل
كن أن األطراف االلـتـزام بهـا و
تــــكـــون مــــدخل إلنــــهـــاء حــــالـــة
االنـقـسـام إال أن إنهـاء االنـقـسام
بـــشـــكل جـــذري لن يـــتــحـــقق إال
بـإنـهـاء سـيــطـرة حـركـة حـمـاس
على قـطاع غزة وإنـهاء االنقالب
ؤسسات الفلسطينية . في كل ا
ــكن مـواجــهـة مــحـاوالت { وكـيف 
ـــنع ســـكــان الـــقــدس من اســـرائــيل 
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بغداد

ال شك في ان الـتـظـاهرات الـسـلـمـيـة لـدى كل الـشـعـوب مـؤشـر حضـاري وهي
فـهوم بافلوف العالم الروسي (مثيـرات) للشعوب للمطالـبة بحقوقها تستدعي
قراطية أو استـجابات من حكـوماتها مهـما كان نوع احلكـم لتلك احلكومـات د
تـظـاهـرون التي ـقـصـد منـهـا تـلبـيـة احلاجـات الـتي يـشـعر بـهـا ا دكـتـاتـورية وا
تؤرقـهم وتخلق لهم بؤرا من االنطواء على أنـفسهم ال يجدون له متنفسا اال عن
ـشـرعون وأكـدته اجلـمعـية طريـق التـظاهـرات وهـو حق شرعي وقـانـوني أكده ا
ي حلـقوق االنسـان العام 1948م إذ ـتحدة في االعالن الـعا الـعمومـية لال ا
ـادة (20): لـكل شـخص حق في حـريـة االشـتـراك في االجـتـمـاعـات جـاء في ا
واطن  من أن واجلمـعـيات الـسلـمـية) فـالـتظـاهرات الـسـلمـيـة ال يخـشى فيـهـا ا
يضـحي بنـفسه كـما ال تـخشى احلـكومـات من ان تضـحي بـهيكـلهـا السـياسي
فـهوم آخر هي الن التـظاهـرات غيـر السلـميـة مؤشـر السقاط نـظام احلـكم أو 
انتـفاضه ضد احلكم السياسي وقد تكون ثورة تـدريجا حينما يكون العنف هو
الـلـغـة الـوحـيـدة بـ اجلـمـاهـيـر واحلـكـومـة كـالـثـورة الـفـرنـسـيـة الـعام 1789م
والـثورة االسالمية االيرانية العام 1979م إذ زحـفت اجلماهير على حكوماتها
وغـيرت نـظام احلكم,ان حتول الـتظـاهرات الـسلـميـة الى تـظاهـرات غيـر سلـمية
سيـخـلق فـجوة بـ احلـكـومة والـشـعب والسـيمـا مـا حدث في مـنـطـقة اخلالني
وجسـر الـسنك وغـيـرهمـا إذ حتولـت التـظاهـرات الى سـاحة مـعـركة لـعـلع فيـها
الرصاص وهذا االصطدام ليس من مصلحة احلكومة والشعب وبتجرد ان لغة

تظاهـرين واحلكومة اعـتقد جازما الـتفاهم ح حتل بـ ا
ــشــكالت الــعـالــقــة سـيــاســيـا هـي أسـلم طــريق حلل ا
واقــتـصـاديـا واجــتـمـاعـيــا وثـقـافـيــا وان تـوفـر الـدولـة
لــلــمـواطـن الـعــراقي االمن االقــتــصـادي والــســيـاسي
واالجـتماعي وهـذا ليس بـكثـير عـلى دولة  نـفطـية مثل

العراق.

تُرتـكب بحقنا أخطاء نفسية وفكرية في السياسية كما هي في التعليم بإعتقاد
أن الكـتب الدراسيـة تطور الذكـاء وتفتح الـعقل كمـا يُصور أن كثـرة إسقاطات
مفـاهيم السياسة على أنها تنمي العقل سياسياً أو تقنعه بآيديولوجيا معينة
غـلوط والرث?!ّ كثـيراً ما يـجتهد تـناقض وا ـشوه وا فمـا بالك أن سقط عـلينا ا
علومات من اإلبـتدائية الى الشـهادات العليا كنه إلخـتزان ا الطـالب قدر ما 
فيـبـتـلع مـضـمـون الـكتب دون أن يـشـغل عـقـله ورأيه الـشـخـصي ويـركـز على
احلفظ الـذي يؤكد عـلى الطاعـة والقنـاعة بكل مـا موجود وهـكذا في الـسياسة
ـواقع تـواصل إجـتـمـاعي وقـنـوات ـعـلـومـات من كل حـدب وصـوب  تـتـقـاذفه ا
وصــحف وحـــديث مــجــالس وفي ســيـــارات الــنــقل واألســواق وكل مــا يــرده
عادالت يـحفظهـا على القلب ويـستنتج نـتائج مشوهـة كون احلقائق كقـواعد ا
مشـوهة و مـشوشـة ولكن كل مـنهـا ستـعطي إنـطبـاعاً بـقدر مـا نتـيجـة التـأكيد
والتـكرار والعدوى من حـديث اجملموع. لم تعد مـفاهيم السيـاسة تعطي سوى
إيحـاءات تقزز عـنيف من البـيئة ورغـبة باخلـروج من الواقع فالـعامل ال يرغب
أن يبـقى عامالً وكـذلك الفالح واألغـنيـاء يبـحثون ألبـنائـهم وظائف يـشتـرونها
ـسـتـقـبل ومـواجـهة لـيـصـبـحـوا مـوظفـ في الـدولـة ولم يـعـد لـلـجـيل تـفـكيـر بـا
احليـاة حـتى تصـوروا أن النـجاح ال يـتـطلب جـهداً وهـنـاك جيل من الـناقـم
سـتـعـدين لـلتـمـرد من إسـقـاطات قـوى تـعـتـقد أنـهـا قـصـة اإلجنازات وهي وا
عاجـزة عن تقـد مشروع أو مـقتـرح دون وجودها في الـسلـطة. عنـدما يـتسلم
ـهـمـة فـي الـدولـة والرأي ـفـاصل ا الـفـاشـلـون والـسـاقـطـون والـنـاقـمـون زمـام ا
بـدءاً من مـوظف مـسـؤول عـلى مـوظـف بـعـدد األصـابع وإنـتـهـاءً برؤوس الـعام
السـلطـة وما يـسمى صـناع الـرأي العام والـقطـاع اخلاص وحـينـها يـفكر كل
منـهم كم يـستـفيـد منك وال يُـفيـدك وما يـرددون كالـببـغاوات مـفردات ال تـعني
سـوى خـداعك وال تـرفـع من مـسـتـواك الــفـكـري واألخالقي والــسـيـاسي ومـا
صاحلهم عبـاراتهم سوى مقتنيـات من قواميس اإلستشارة يؤخـذ ما يصلح 
وال هي مـفردات تناسب حلوالً للـحدث. إن األقوال ال تتحول الى أفعال إال في
نهجي الوطني فإذا ـزروع في الفكر ا وسط الـطبيعة التي تتبرعم من احلس ا
ـا تـشـتـري الـرديء وأن إعـتـقـدته كــان كل مـا في الـسـوق بـضـاعـة رديـئـة فـر
ــا يـهـدمـهــا ويـنـمي أفـضل الــسـيـئــ وبـذاك تـغــذي أفـكـارك صـبــاح مـسـاء 
الكـراهيـة وتصـنع منك عاجـالً أو آجالً تركيـبة جـديدة مـقعرة ال تـستـقر فـيها
سوى الـعدوانـية وتـخوض جتـربة الـتشـويه دون أن تعـرف تفـاصيـل أضرارها
ـفـردات التي صـارت تـتصـدر عـناوين اإلعالم علـيك. أُسـقط عـليـنا كـثـير من ا
واجملـالس واحلديث يدور في فـلك احملاصصة والـتوافق ومقـاطعات سـياسية
وأيقـنا أنها واقع وإن كانت سلبية لكنها أفضل السيئ وبنفس الوقت أفهمنا
روادها بـأنها سبب اخلراب لكنهم يصرون عليها ولم يتحدث أحد عن إيجابية
ستـقبل في مراحل إنتقال بدونـها تفكك وصراع في ظل تكـالب ولم يرسموا 

فهم يـنـتقـدونـها ويـعـلمـون أجـياالً عـلى تـرديدهـا وهـو كاره لـها
ولـهم وما أشاعوا فهم يبتغون حتقيق غاياتهم ال ألجل
مـشـاركة الـشـارع في الـرأي بـنـضج عـقـلي سـياسي
إنـهم يتحـدثون ويـقولون مـا ال يفـعلون وإنـهم يرتدون
قــنـاعـاً مـسـتـعــاراً عـلى وجـوه لـطّـخــهـا عـار الـفـسـاد
ــفـردات الى ـســؤولـيــة بـكل ا والـهــروب من حتـمـل ا
ــصــالـح الــشــخــصــيــة واحلــــــزبــيــة ومــنــهــا حــضن ا

اخلارجية.

وروح ابوك كل االحذية على قياسي
نـحن ثالثة اجـيال اكـثرنـا اليزال تـعـيش في العـراق موالـيد االربـعيـنات الى
ـدفـأة الـنـفـطــيـة ووقـود الـسـيـارات االلـفـيـة احلـالــيـة لم نـرى من الـنـفـط اال ا
وجب الـتوجه االشـتراكي لـلنـظام الـسابق امـا اخبار وخـدمات كـانت تقـدم 
الـبالد فـهي في تاريخ ذاكـرتـنـا اخبـار نـزاع حرب الـعـراق وايران بـيـانات
عـسكرية بـيانات امنـية خطـابات توجيـات في البيت كـانوا يعلـمون االطفال
ـوضوع انـتقـاد للـرئيس ان ايـاكم و تداول نـكتـة سيـاسيـة وايـاكم االجنرار 
ـدارس كــمـا في اجلـامــعـات و الـدوائــر كـانت الــتـوجـيــهـات ال تـقل عن وفي ا
كـان لم تـسـلم عائـلـة من قـتيل ـاشي العـمـر و ا تـوجيـهـات الـبيت وبـشـكل 
جـريح اسـيـر مـفـقـود ولم تـسـلم اكـثـر الـعوائـل من هـارب مـغيـب مـعتـقل
ويـذكر جـيلنـا و جيل من هـم قبلـنا ان الـعراقـي كـانوا يـقولـون: ليت شارون"

ارييل شارون" يحكمنا بدل من يحكم" وقتها طبعا".
اسـتجـاب الـله لـلـدعاء ام هي حـركـة الـتاريخ وجـاء جـورج دبـليـو بـوش وكان
مـاكان في  2003 حـيث انفـجر الـغضب مـقسـوما بـ منـتقم من اشـخاص
وبـ سارق لـلـمـمـتـلكـات ونـقل صـديق لي حـادثـة مـضـحكـة اثـنـاء مـشـاهدته
عـمـلـيـات النـهب: فـقـد سـرق احـدهم مـخـزن احـذيـة سـوق مـركـزي في شارع
فـلسط سـرق قرابة ال٤٠٠ حـذاء طلب صديقي من الـسارق حذاء واحدا

فرد عليه: وروح ابوك كلهن على قياسي!.
كنـا قد نكبنا و ارتبكنا بعد انتفـاضة اذار الشعبانية اسالميا والربيع كرديا
فـلـقـد رفض االمـريـكـيــون اسـقـاط صـدام حـسـ كـرهـا بـأيـران وحـدث االلم

العسكري االمني واشتد احلصار وبالد النفط "صوبة ووقود واخبار"
وجـاء برنامج الـنفط مقابل الـغذاء بعـد مليـون قتيل من االطـفال واداء حكومي
اغـلبه يـتـحدث عن ثـنـائيـة الـكـرامة واخلـنـوع فيـمـا السـلـطة واقـربـاء السـلـطة
عـارضة ال نبقي ـلومها يـعيش بشـكل افضل وال يقـارن بالناس وكـنا في ا و

والنذر ننقد وجنرم كل خطوات من في السلطة.
مـنذ 16عـامـا والبالد بالد نـفط الـتـراخيص وجـوالتـها
واالخـبــار الـتي تــشـعــبت فــصـدام صــار صـدامـات
وعـدي عديات و عبد حمود عبايد حمودات والزالت
اليـنــة نـفـطــا تـعـد مــكـسـبــا واالخـبـار لم الـصـوبــة ا
تــنــقص بل زادت بــســبـب ان الــنــفط وعــائــد الــنــفط

وسبحان الله ال يحب الشعب.

التصويت فى االنتخابات ?
ـــكـن حتــقـــيـق ذلك من خالل  -
ـؤسـسات الـلـجـوء للـمـجتـمع وا
ـمـارسـة الـضـغط عـلى الــدولـيـة 
اجلــانب االسـرائــيــلي فـضال عن
إمــكــانــيــة قـيــام ســكــان الــقـدس

بالتصويت االلكتروني .
{ وهل تـرى أن زيارة وفود خـليـجية
لـلـكـيـان الـصـهـيـوني تـدخل فى إطـار

مخطط صفقة القرن ?
- الـقــرارات الـعــربـيــة الـصـادرة
ــؤتـمــرات الــعــربــيـة عن كــافــة ا
تـرفض الـتـطـبـيع وبـالـتـالـي فإن
أي جتـاوز لــتــلك الــقــرارات أمـر
يـــخـــالف الـــقـــرارات الـــعـــربـــيــة
الصادرة فى هذا اجملال كما أنه

مرفوض شعبيا .
{ ومـاهى حقيقة األنباء التي ترددت
عن تــفــاهـمــات ســريـة بــ اســرائـيل
وحـركة حـماس إلقـامة كـيـان مسـتقل
حلـــمـــاس فى قـــطـــاع غــزة فـي إطــار

صفقة القرن ?
- ال أعــــتـــــقــــد ذلـك ألن جــــمـــــيع
الـفصـائل الـفـلـسـطـيـنـيـة أعـلنت
رفـــضـــهـــا لـــصـــفـــقـــة الـــــــــقــرن
وتـــمـــســكـــهـــا بـــإقــامـــة الـــدولــة
الــفــلـــــــــســطـيــنــيــة عــلـى كــافـة
أراضي الـضـفـة وغـزة في حدود
عـام 67 وعــاصــمـــتــهــا الــقــدس

الشريف .

تشجـيع التطـرف واخلروج على
الــقــانــون الـدولـي والــتـحــريض
عـــــلى ســـــحق إرادة الـــــتـــــحــــرر
للشعوب احلرة
وكـــــــــــذلـك حـث
تـطرفـ على ا
سرقة مـا تبقى
مـن فــلـــســطــ
التاريخية كما
أنــهـا ال تــغـيـر
من حـقـيـقة أن
ـسـتـوطـنـات ا
االســرائـيــلـيـة
تــــــــــــخــــــــــــرق
الـــــــقــــــانــــــون
الـــــــــــــــــــدولـي
وتـــــعـــــتـــــبـــــر
ـة حرب جر
ونحن نعتبر
أن الالجـئـ
الفـلـسطـيني
يـن حــقــيــقــة
واقــعــة وهم
اليــــــ بــــــا
نـــــتــــيـــــجــــة
عـــمــــلـــيـــات
الــــــــــقــــــــــتل
واإلرهـــــــاب
الـــــــــــــــــــــذي
مــــــارســـــــته

تصلة  سس ورشته للطباعة و يكرس خملتلف الفنون ا
أولبي يؤ

بطبع الكتب

V²∫ باولو أولبي يعمل في مجال جتليد الكتب في البندقية
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