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رفيق ن�صر اهلل ي ّ
ُوقع «ميديا الحرب الناعمة ّ
وفن ال�سطوة على الر�أي العام»
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المر�أة ....القدرة والنب�ض
} جانيت متروك الحسن



لمى ن ّوام
بدعوة من «المركز ال��دول��ي لإلعالم وال��دراس��ات»،
و«بيسان للنشر والتوزيع» ،و ّقع الكاتب واإلعالمي رفيق
نصر الله كتاب «ميديا الحرب الناعمة وفنّ السطوة
على الرأي العام» ،خالل حفل أقيم في «قرية الساحة
التراثية» ـ طريق ال��م��ط��ار ،بحضور حشد كبير من
اإلعالميين واألدباء والشخصيات السياسية.
الكتاب ال��ذي ص ّمم غالفه الزميل خليل نصر الله،
يتحدّث ع��ن كيفية سطوة ال��دول على رأي الشعوب
وتحريكها كما تشتهي .مسلطا ً الضوء على الهجمة
اإلرهابية الخطرة في العالم العربي على أنها جزء من
هذه الحرب .ويشير إلى الوسائل اإلعالمية التي تساندها
مدعومة من دول وحكومات وأنظمة عالمية.

«البناء» حضرت حفل التوقيع ،وأج��رت ح��وارا ً مع
المحتفى به ال��ذي حدّثنا خالله عن مضمون الكتاب:
الواضح من عنوان هذا الكتاب أنه يتناول ك ّل أسس ما
ُس ّمي بالحرب الناعمة ،والميديا التي تركتها ،والتي
ش ّكلت مقدّمة لك ّل ما نعيشه على مستوى المنطقة وما
تم ّر به من حاالت تم ّزق وتشرذم ،وحاالت تعميم الخرائط
الضيّقة .هذه الحرب التي استهدفت الذاكرة العربية
واإلنسان العربي والمجتمع ،والرأي العام العربي الذي
وق��ع ضحيتها ،ألن��ه لم يملك المق ّومات األساسية من
الممانعة في مواجهة هذه الحرب التي أع�دّت بعناية
فائقة.
وأ ّك��د نصر الله ق��ائ�لاًُ :ش���رذِم ال��رأي العام العربي
وأُخِ ذ إلى الطائفية ،إلى المذهبية ،وإلى ثقافة األقليات.
ثم عبثت بنا هذه الحرب وغ ّيرت مبادئ القيم وأنتجت

العشرات من المحطات التلفزيونية المشبوهة التي
أنتجت هذه الثقافة التي أوصلتنا إلى حاالت التشدّد
الديني ،والتي أخذتنا إلى ثقافة الس ّكين.
ويشرح نصر الله :الحرب الناعمة هي الحرب البديلة
التي باتت ج���زءا ً م��ن ال��م��ق��درات االستراتيجية التي
تستخدمها ال��دول الكبرى من أج��ل مخالفة الشعوب
العربية التي وقعت ضحية .لذلك أردت من خالل هذا
الكتاب ،كشف الوقائع والتزييف في الحقائق ،وما هي
األساليب التي أعدّت كمقدّمة لما س ّمي «الربيع العربي»،
وشعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ،وصناعة األوهام
وإظهارنا كأننا نبحث عن أوطان بديلة ،إ ّنما تبيّن لنا أنها
كلّها أوطان افتراضية.
ور ّدا ً على س��ؤال م��اذا سيغيّر هذا الكتاب في الرأي
العام أجاب نصر الله« :أتم ّنى أنا وغيري من اإلعالميين

الذين يملكون الكثير من القدرات ،أن نبدأ في تناول هذا
الموضوع حتى نستطيع استعادة جزء من الرأي العام
العربي ال��ذي عليه أن يعي خطورة ما أُع � ّد له ،وكيف
اس � ُت��درج عبر ه��ذه ال��ح��رب الناعمة إل��ى ه��ذه الثقافة
السائدة اآلن ،وإلى هذا الوهم االفتراضي القائم .لذلك،
علينا أن نستعيد هذا الوعي.
وختم قائالً :لن نستطيع مغالبة الغد إال باستعادة
الوعي وباستعادة الثقافة التي كانت سائدة ،مع ثقافة
تنويرية أخ��رى تأتي بعودة المسرح وع��ودة األغنية
والقصيدة ،حتى نستطيع رب��م��ا ،أن نقوم ض � ّد هذه
الهجمية الظالمية .هذه الحرب أرادت أن تكوي الذاكرة،
ولكننا نحن نريد استعادتها.
تصوير :جيهان قبالن

«ميديا الحرب الناعمة» بتفا�صيلها المخيفة
جهاد أيوب
يخوض الزميل الباحث والقلق دائما ً رفيق نصر الله في كتابه الجديد
«ميديا الحرب الناعمة ...فنّ السطوة على الرأي العام» ،تجربة صعبة
في مباشرتها ،وسهلة في تناولها ،لكون المنتقد والمعالج شريكا ً في لعبة
الميديا ،ال بل هو يصنع بحضوره ولقاءاته ومقاالته ميديا اال ّتزان والهدف
ّ
يستخف بالمتل ّقي.
والوضوح ،من دون أن
ف ّتش الزميل نصر الله عن الحقيقة في أوجاع الميديا ،وصارح ذواتنا
في فوضاوية حركة الميديا المتعمدةّ ،
ونظف خطواتها حتى البوح الخطير
وحتى الرمق األخير ،ورسم معالم خللها من دون إحراج أو مجامالت.
نصر الله في كتابه الصفعة قدّم رسائل تحذيرية أل ّمة لم تعد تعرف من
هو عدوها ومن هو صديقها .أمة تاهت عن قضاياها في لعبة إعالم تحبّه
وإعالم تكرهه وتم ّوله ألنها تخدّرت بالميديا .بمعنى أوضح ،تم ّكن نصر الله
من وضع النقاط اإلعالمية على سطر الميديا التي دخلت الحركة البشرية
وتحديدا ً في طعامها وشرابها وتن ّفسها ،وهو ب��دوره دخل الوجع بك ّل
تفاصيله وصوال ً إلى طرح الخلل وكيفية صناعته ومعالجته .وقد تكون
األخيرة دليل على المسؤولية التي يتح ّملها الزميل نصر الله في إفهامنا
دور اإلعالم .لذلك طرح أساسيات التخدير اإلعالمي ،وانتشاره ،واستسهال
الخوض معه حتى التسطيل وحتى استحمار من فوضى اإلعالم المسيّس
والطائفي بأن يفكر عنه .لم ينظر نصر الله في كتابه الموجع بل قدّم ما نحن
فيه ،وما سيصيبنا إذا استمررنا في لعبة الميديا من دون أن ندرك خطورتها،
وحماقتنا في االستخفاف بالتعامل معها.
وذكي ومتف ّوق .واضح في أنه
موقف رفيق نصر الله في كتابه هذا واضح
ّ
وذكي في الطريقة السلسة
تحدّث عن أمراض نحن نغرق في بحرها إعالمياً،
ّ
التي طرحها وأوصلها إلينا ،لم ّ
ينظر علينا ،ولم يتحدّث بلغة فوقية أو غير
مفهومة ،ولم يعالج األمور بنظريات خارج دائرتنا ،ولم يخاطبنا بكونه
الفاهم ونحن التالميذ ،بل بذكاء الطرح ومعالجة أمور يفهمها جيداً ،وكلّنا

نعانيها لكنّ البعض يخافها ،ويخاف الخوض فيها ،لكنه قدّمها بأسلوب
«الحدّوتة» والخبرية وشواهدها الواقعية.
نعم ،تف ّوق نصر الله في كتابه على غيره من المسؤولين في اإلعالم
العربي لكونه قدّم الحلول .أي تحدّث عن القضية الجرثومة ،ولم يصرخ
في وديان المجهول ويتركنا لمجهول آخر .وضع الس ّم بالس ّم وقال تنبّهوا
لهذا وذاك من سموم اإلعالم التي مورست علينا وس ُتمارس ألننا «ط ّناش»
نضحك على أنفسنا وال ندرك أننا أصبحنا «م ْ
َضحَ كة» ،وقد نمارسها ألننا لم
نعد نعرف من يمارس بمن ،ومن الفاعل ومن المفعول به.
رفيق نصر الله أدرك مكامن الخطر في اإلعالم ،وسبب جموحه علينا بهذه
الطريقة الشرسة ،وأشار إلى القصد من تخديرنا ،ورفع الصوت عاليا ً «اللهم
أنا بلّغت ،وهذه الطريقة التي تنقذنا».
اعتبر الكاتب في تقديم الميديا المضادة بك ّل شوائبها حالة واقعية أض ّرت
بتقاليدنا وموروثنا وقوميتنا ونضالنا وحقوقنا واإلنسان فينا ،مل ّمحا ً إلى
أن الطرف المتض ّرر لم يتقن لعبة الميديا جيداً .ح ّذره من غياب االتقان،
وطلب منه التنبّه ألن المقبل مخيف والمقاومة يجب أن تكون شرسة في هذا
المجال .إنّ المسألة في رأي الكاتب ليست سهلة ،بل هي غاية بالخطورة،
وليست صعبة إذا ق ّررنا المواجهة من خالل احترام عقولنا.
ّ
يستحق
كتاب «ميديا الحرب الناعمة ...فنّ السطوة على الرأي العام»
القراءة والتو ّقف والتأمل ولملمة صفعاته .هو خطير في عزمه على إيقاع
يحصننا .هو جامح بلغة مباشرة إلى
مؤلم لنا ،ونشكو منه ،وال نفعل ما
ّ
صوابية الوجود في ّ
خط المقاومة والعروبة ،هو بك ّل بساطة كتاب يكشف
المستور في الميديا ،ويشير إلى جراحنا في لعبة تحدّد مصيرنا من ج ّراء
الميديا ،ويص ّوب جنوننا المذهبي والفكريّ المخبول بسبب الميديا .وأص ّر
أن يشير بوضوح إلى أنّ بعض إعالمنا يعربد بهبل مع ميديا قد تخنقنا من
دون دراية بخطورة ما نقوم به وما يصلنا .هو ال يدعونا إلى نسفها بقدر ما
يطلب م ّنا أن نحاربها ببدائل تليق بأمتنا ومشوار نضالنا وحقوقنا التي
تسرق ك ّل يوم قبل فوات األوان.

اإلعالمي رفيق نصر الله أن يكون لسان حالنا وأحوالنا.
مرة جديدة يص ّر
ّ
وم ّرة جديدة ّ
يدل على عوراتنا ويقدّم الستر كي نقف مجدّدا ً في إعالم يشبهنا
وال يُصنع لنا وعلينا وبنا .بعض إعالمنا يتح ّمل مسؤولية خراب األوطان،
والبيوت ،والبالد ،والمجتمع ،والثقافة ،والفنون ،واإلنسان المنتظر لفسحة
أمل يجدها بتلك الميديا المخيفة فيغرق شبابه بكذبة توصله إلى فقدان
الهوية والذات.

قصر عن إيفائها حقها بنسبة ما.
ُكتب الكثير عن المرأة ،لكن كل ما كتب ّ
فليست المرأة كائنا ً خرافيا ً يحيا في عالم افتراضي حتى نتش ّوش في
البحث فيه .وليست المرأة كائنا ً أسطوريا ً لنكتب عنه ما ليس فيه وما ليس
ينطبق عليه.
تتكاثر النصوص التي تتناول المرأة بأوصاف ونعوت عدّة متباينة حتى
التناقض .بل ُتحاك حولها أقاويل وأساطير وأوهام وأحكام مسبقة لدرجة
تبقي القارئ حائرا ً متسائالًَ :من المرأة؟ وكيف تفكر؟ وكيف ترى نفسها
وموقعها ودورها ووظيفتها في الحياة؟
وكيف كانت األجوبة المتوقعة ،وأ ّي��ا ً كان جنوحها أو منطقها ،فالمرأة
يتوجع
حي مستحق الحياة بكرامة ونبل واحترام .ولد ويحيا ويموتّ .
كائن ّ
ويفرح .يغضب ويهدأ .يجوع ويعطش .يكبر ويشيخ .يضحك ويبكي .كائن
معطاء بطبيعته .كلّما ذكرنا المرأة تبادر لذهننا الفرح وال��والدة والتجدد
والخلق والجمال والتضحية والصبر والطاقة الجامعة األسرة والقوة التي
تحمينا صغارا ً وتحفر بصمتها في األرواح والقلوب.
لعلنا واقعيا ً ال يمكننا أن ننظر إلى المرأة إال من زاوية َ
مواطنَتها ،بما تعني
من نسق حقوق طبيعية ومدنية لها وواجبات تتر ّتب عليها .وأوجب حقوقها
هو االحترام والحب .بهذين وحدهما يمكن للمرأة أن تحيا بسالم وتنطلق
في مجتمع آمن متعاون وحاضن.
ً
وإذ يو ّفر االحترام دافعا ً إيجابيا للمرأة لتحيا في أس��رة دافئة تمنحها
الحب وتحميها من األخطار التي تتهدّد الكائن البشري من مرض وهواجس
واكتئاب وعنف ملموس أو ح��اد ،فيؤسس ه��ذا االحتضان الثقة بنفسها
والثقة باآلخرين .والثقة ال تعني الغفلة والتسليم بحسن طوية اإلنسان
بشكل مطلق بل تعني القدرة على النجاح والتآلف وال��ق��درة على الدفاع
الكافي لردع الخطر ورده.
ق��درة المرأة على ردع الخطر ممكنة الحقا ً أي بعد حصوله .وع��ادة ما
ينحصر باالعتداء على سالمتها ونفسها وعالقاتها ومكانتها االجتماعية
وصحتها النفسية ودورها الخاص المؤثر.
وقد تكون قدرة ردع الخطر سابقة على حصول الخطر .وأفضل طريقة
للردع المسبق للخطر على المرأة هو تحصين المرأة بالثقافة المتخصصة
وإكسابها شهادة تمكنها من العمل ب��إرادة حرة وباستقالل نسبي ٍ
كاف
يضمن تقديرها لنفسها وتحقيق رفع الشأن ورفع درجة وعيها القانوني
والنفسي واالجتماعي والمهني والجنسي.
«المجتمع معرفة والمعرفة قوة» .مبدأ صحيح .فكلّما عرفنا ازددنا ق ّوة
واتسعت مداركنا ومعارفنا ومساحة الوعي وال��دور والتكافل والتضامن
داخل مجتمع متآلف ومنسجم ومستقر .إذ ال أحد أكثر من المرأة يدفع ثمن
الالاستقرار االجتماعي والتخلخل الوظيفي والبنيوي في المجتمع ،كحال
الحرب التي شهدها لبنان الشقيق ويعانيها بصعوبة هائلة وطننا سورية
الحبيبة.
المرأة األ ّم تتراكم عليها مسؤوليات جليلة ،حفظ العائلة ،دعم الزوج،
تنمية األبناء بدءا ً من صغيرهم حتى يكبر ،مريضهم حتى يشفى ،غائبهم
حتى يعود ،كما قالت تلك األعرابية التي ذهب قولها مثالً تتداوله األجيال.
ويكاد يغيب من أمام بصرها وبصيرتها التفاتها لنفسها كأنثى .وهذا
االلتفات واجب أساس على كل أنثى لتحرص على صحتها النفسية وتبقيها
زهرة عطرة تشع جماالً ورقة وتواجه قسوة الواقع االجتماعي والسياسي
واألمني حولها ببعث الحياة مجددا ً فيه.
لكن عندما ت��رى المرأة السورية اليوم ،ومثلها معظم المرأة اللبنانية
واليمنية والعراقية ،أنها في مواجهة السباق نحو رغيف الخبز وحبة الدواء
وجرعة الحليب والسقف المظلل لألسرة من قيض الصيف وقر الشتاء
وزخ المطر ونخر الصقيع ،تبقى أنوثتها جذوة تحت رماد فقرها وتشردها
قيد اإليقاظ لما تهب نسمة حب ،فتستعيد األلق والوهج والدهشة.
إلى المرأة في بالدي :ال تضعفي اليوم مهما قسا الواقع .تذكري أن المرأة
األلمانية ل ّما تناقص عدد الرجال في بالدها شدت إلى وسطها مأزرا ً ونزلت
إلى ساحات المدن والقرى المدمرة ترفع أنقاضها فبلغ مجموع ما رفعته
منها خالل سنوات خمس مئات ماليين األطنان .ففتحت الطرق وأعادت
تأسيس البيوت والمباني العامة وزرع��ت روحها زه��را ً لتحيا ألمانيا فوق
الجميع ..فرفعت ألمانيا لها النصب في ساحاتها تقديرا ً على الدور الجليل
والواجب القومي بالوفاء!
فهل أنت مستعدة لرفع األنقاض من مدننا وقرانا ،كما فعلت في لبنان
والعراق وفلسطين ،وستفعلين في اليمن ،لتنهض سورية وتحيا بك!
لَعمري أنك ق��ادرة وها أنت ب��دأتِ في سورية من تولي رئاسة مجلس
الشعب السوري بالسيدة النائب بهية عباس ،المرأة البرلمانية األولى عربيا ً
تتولى رئاسة برلمان بالدها ،فتولّي ثقتك بنفسك لتكوني ،بل لنكون!
ناشطة ثقافية سورية

بين َ
�شوطي ال�سرد َخ ْلف ًا و�أمام ًا...
ي�سجل ِبعبثية هدفه الذهبي!
«بيالمي» ّ
النمسا ـ طالل مرتضى
بالطبع لستُ مجبرا ً أن تصدق زعمي ،لكنني
أسمع ترافد أنفاسك بهو مفاصل السطور.
إن كنت تعتقد أن��ك ستقرأ شيئا ً فريدا ً فأنت
بالتأكيد مخطئ تماماً ،تلك هي حشريتك كقارئ،
قد تخسر ك ّل شيء فقط لترضي غرورك .لكن عليك
النظر بتروٍّ ،وقبل إصدار أيّ حكم ،ألنني بالمطلق
حاولت جاهدا ً أن آخذك معي كي تكون شاهدا ً ال
تابعاً ،لتلمس الحكاية عن كثب.
لك ك ّل الحق بأن تدلي بدلوك في بئر الخيال،
لتقتنع بأنني وإياك للتو كنا تحت سطوة حكاية
خيالية ،قد تأخذنا خيبة قراءتها في النهاية إلى
ح ّد القهقهة.
إدوارد بيالمي ،األميركي االشتراكي ،فعل بي ك ّل
هذا عندما دلفت طوعا ً أبواب مرويته الطوبائية ـ
المثالية ـ «النظر إلى الماضي» ،والتي لم تزل
تفتعل ج��دال ً اجتماعيا ً وسياسيا ً في المجتمع
األميركي ،على رغم مرور أكثر من مئة سنة على
كتابتها .إذ إ ّنها تصدرت المركز الثالث في نافذة
مبيع الكتب في ال��والي��ات المتحدة ،والتي كان
لها األثر األه ّم بأن تقلب حياة بيالمي رأسا ً على
ّ
بغض
عقب عندما قفزت به إل��ى درب الشهرة،
النظر عن مروياته السابقة ،عندما القت بعض
االنتقادات .وقد وشى الكثيرون بأنها ليست سوى
ماركسي ،بناه بيالمي بخيال آسر
سياسي
بيان
ّ
ّ
ليسلب تعاطف الجماهير ،الذين تأثروا وقاموا
بإنشاء ما يس ّمى «األندية القومية» في بوسطن
أواخ���ر ع��ام  ،1888استجابة لنظرة بيالمي
المثالية التي تدعو إلى العيش في بل ٍد خا ٍل من
العلل االجتماعية ،وذل��ك من خالل التخلّي عن
مبدأ التنافس ومن خالل ملكية الدولة للصناعة،
قطعي ،وأن الحكاية
وهو ما نفاه بيالمي بشكل
ّ
ليست سوى محض قصة ،بدأ بروايتها جوليان
وست ال��ذي ناهز الثالثين سنة وهو ابن عائلة
أرستقراطية ،وق��ت كانت الفجوة بين األغنياء
والفقراء شاسعة وال يمكن ردمها ومن المستحيل
معالجتها بأيّ وسيلة ،وكأيّ شخص أرستقراطي
يعتقد بأنه متف ّوق على باقي أبناء الجماهير
الكادحة ،وأنه كان ينظر إلى إضراباتهم المتك ّررة
بعين الغضب واالحتقار ،والتي كانت سببا ً رئيسا ً
في تأخير زواجه ألكثر من سنة من حبيبته إديث،
وذلك بسبب عمال البناء المضربين الذين لم ينهوا

له مسكن الزوجية.
صحة كالم بيالمي ،حيث
وتلك إشارة إلى عدم
ّ
جلي بين الرأسمالية واالشتراكية .ما
الصراع
ّ
يجعله ـ أي بيالمي ـ يدير د ّفة القارئ نحو مجرى
آخر ليوحي له بأن جوليان كان يعاني من أرق
شديد يمنعه من النوم ،حيث أنه بنى غرفة س ّرا ً
تحت األرض لحمايته من ضوضاء ال��ش��وارع،
إض��اف��ة إل��ى أن��ه لجأ أي��ض �ا ً إل��ى طبيب وم��ن� ّوم
مغناطيسي ماهر يدعى بيلسبري ،ليساعده على
ّ
والغط في سبات عميق.
النوم
وفي الم ّرة األخيرة التي قام بيلسبري بتنويم
جوليان قبل مغادرته بوسطن ،حصل حريق في
منزل جوليان ود ّمره تماماً ،وهو نائم في غرفته
الس ّرية ،حيث أع ُتبر من األم��وات .وبعد أكثر من
مئة سنة ،اك ُتشفت غرفة جوليان الس ّرية من قبل
طبيب يدعى ليت ،الذي كان يجهّز الموقع لبناء
مختبر جديد ،وقد تم ّكن الطبيب من إعادته إلى
الحياة وأخ��ذه إلى منزله ،ليجد أن كل شيء قد

«عرب بعيدون عن الأنظار»...
كتاب ًا جديد ًا لمحمد محفوظ العار�ضي
تغيّر تماما ً في القرن العشرين الذي يعتمد على
االقتصاد ،وعلى رأس المال المملوك من القطاع
العام ال القطاع الخاص ،كما كان الحال في زمنه.
ُقسم
وأن الحكومة تسيطر على وسائل اإلنتاج ،وي ّ
اإلنتاج القومي على ق��دم المساواة بين جميع
المواطنين .وأنّ ك ّل مواطن يتل ّقى التعليم على
المستوى الجامعي ،كما يُم َنح األفراد قدرا ً كبيرا ً
من الح ّرية في اختيار المهنة المناسبة .والجميع
يتقاعدون في سن الخامسة واألربعين ،والمساواة
تسود كل شيء ،إذ إنه من غير المعقول أن يكون
هناك أيّ فرد يعاني من شرور الجوع أو الفقر.
إن نقل ًة كبير ًة قد حصلت ،حيث يستطيع الفرد
أن يحصل على ك ّل ما يحتاج إليه من المج ّمعات
التجارية الكبرى .ال بل أنه يستطيع الشراء عبر
بطاقات ذكية « ،The credit cardsحيث تحقق
بعد  62سنة من كتابة المروية ،أي استخدام
بطاقات االئتمان ـ كما ل��م يعد م��ن الصعب أن
يتس ّوق الناس عبر الشابكة اإلنترنت أو عبر
الهاتف ،واالستماع إلى الموسيقى ...إلخ.
وكانت صدمته كبيرة عندما تحدّث إلى شركائه
في العمل عن ميزات القرن العشرين ،ما أدّى إلى
ط��رده من عمله .وه��ذا ما جعله يتنبّه من نومه
العميق ،شاكرا ً أنه كان يعيش كابوسا ً رهيباً.
وه��ن��ا ،ال ب � ّد وض��ع رؤي��ة شاملة ع ّما سلف،
بالجزم بأن بيالمي م ّرر بسالسة كل ما يريد من
حيث الهدف من المروية .أما فنيا ً كان مفارقا ً عن
غيره هذه الم ّرة من ال��رواة ،إذ جرت العادة أن
يستعملوا أسلوب السرد خلفا ً ـ فالش باك ـ لإلدالء
بفحوى حكاياتهم ،على ألسنة شخصياتهم ،على
عكس بيالمي الذي ذهب نحو البعيد ،حين جعل
من جوليان أن يسرد على مسامعنا القصة أماماً،
أي قبل مئة سنة من حدوثها ،وتلك في ما يقول
العوام «ضربة معلّم».
وقفة ق��ارئ :لع ّل كثيرين م ّنا ينظرون بعين
التعجب لدى تل ّمس المروية التي غيّرت مفاهيم
ّ
كثيرة في حياة المجتمع األميركي ،والتي رفعت
بكاتبها نحو مراتب عليا.
أال تجدون أنّ في األمر شيئا ً كبيرا ً من المغاالة،
فيما قرأنا توا ً أو سمعنا؟
أل��م تجدوا أن بيالمي بالفعل «لعبها صح»
عندما أخذ حكاية «أهل الكهف» من القرآن كما هي
وألبسها َلبوسا ً جديدا ً يتماشى والعصر مع فارق
الشخوص؟

أص��در محمد محفوظ العارضي ،رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي في
المتخصصة في االستثمارات
«إنفستكورب» ،المؤسسة المالية العالمية
ّ
البديلة ،ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني العُ ماني ،كتابه الجديد «عرب
بعيدون عن األنظار» « ،»Arabs Unseenالذي يسلّط الضوء على نخبة
من الشخصيات البارزة التي ساهمت من خالل أعمالها ومنجزاتها في
نهوض المجتمعات العربية وتط ّورها.
ويسعى العارضي م��ن خ�لال كتابه ال��ص��ادر باللغة اإلنكليزية عن
«دار بلومزبري للنشر» ،والمتوفر حاليا ً عبر موقع «»Amazon.com
والمكتبات الكبرى في المنطقة ،إلى تثقيف الق ّراء حول العالم ،وتعريفهم
بالمواهب والكفاءات البشرية والتن ّوع الثقافي واالجتماعي الذي تزخر به
المنطقة العربية .وقد حرص على اختيار شخصيات الكتاب استنادا ً إلى
أهمية إنجازاتهم ،في مسعى إلى اإلشادة بمساعيهم ،ومنحهم ما يستحقونه
من التكريم والتقدير لجهودهم.
وتعليقا ً على كتابه الجديد ،قال محمد محفوظ العارضي :يقدم كتاب
« »Arabs Unseenرسالة بسيطة وواضحة تدعو إلى التفاؤل والتأكيد
على أنّ امتالك الموهبة والحافز والمثابرة يمكن أن يضمن أليّ فرد االرتقاء
على سلّم النجاح وتقديم مساهمات قيّمة في مجال عمله أو لمجتمعه ككل.

وأضاف :يعرض الكتاب عشر قصص ملهمة إلحدى عشر شخصية بارزة
نجحت في أن تتحدّى نفسها وتتغلّب على ظروفها بحزم وإصرار إلحداث
فرق واضح في عالمها .ويس ّرني كثيرا ً أن أقدّم لق ّرائي األع ّزاء هذه التجارب
الرائعة التي يمكن أن تش ّكل مصدر إلهام لجميع األجيال داخل المنطقة
العربية وخارجها .وكلّي أمل في أن تقدّم هذه القصص للعالم نماذج ملهمة
عن القدرات اإلبداعية التي يزخر بها مجتمعنا العربي المعاصر.
ويستعرض الكتاب قصص نجاح الفتة لعدد من الشخصيات العربية
من أمثال :محمد سعيد حارب ،رغدة اإلبراشي ،لطفي مقطوف ،سارة هرمز،
معتصم الشرجي ،طارق البرواني ،صفية البهالني ،سلطان بترجي ،جمانة
الجابري ،ورمزي جابر ،إضافة إلى ثريا السلطي التي تو ّفيت مؤخراً.
وإضافة إلى كتاب « ،»Arabs Unseenقام محمد العارضي بتأليف
عربي يأخذ
صحافي
كتاب بعنوان «عرب في نيوزيلندا» ،وهي رواية عن
ّ
ّ
عائلته في عطلة إلى نيوزيلندا ،حيث يستكشف الفجوة الحاصلة في
التفاهم بين الثقافات العربية والغربية ،إضافة إلى كتاب «آللئ من جزيرة
العرب» الذي يض ّم مجموعة من األقوال المستقاة من سيرة النبي محمد،
والتي تهدف إلى إلهام القارئ وتعريفه بالجوانب البسيطة والسلمية
والمش ّرفة للحياة.

