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الليبرالية والتسخطات منها
فرانسيس فوكوياما

محمد الشيخ *
بعد �إعالنه �إعالنا واثقا عن نهاية التاريخ بانت�صار الدولة الليربالية املرتبطة باقت�صاد ال�سوق على مناف�ساتها من الأنظمة الإيديولوجية التي و�ضعتها الب�شرية ()1992؛
وبعد �إبدائه يف كتابيه الالحقني ـ «�أ�صل النظام ال�سيا�سي» ( )2011و»النظام ال�سيا�سي واالنحطاط ال�سيا�سي» ( )2014ـ حماولته �إعادة كتابة «نهاية التاريخ وخامتة الب�شر»
ب�إدخال تعديلني على نبوءته� -1 :صعوبة تطوير دولة حديثة ال يطغى عليها الطابع ال�شخ�صي ـ الأوتوقراطي� -2 .إمكان تراجع �أية دميقراطية ليربالية حديثة؛ وبعد
ا�ستدراكه يف كتابه ـ «الهوية :مطلب الكرامة و�سيا�سة ال�ضغن» ( )2018ـ
بالتذكري ب�أهمية االعرتاف بالهوية؛ ها هو فران�سي�س فوكوياما
يعود �إىل تف�صيل القول يف حال الليربالية اليوم ويف البديل الذي
ي��راه عنها؛ وال��ذي ما ك��ان �شيئا �آخ��ر ـ وال مفاج�أة ثمة! ـ �سوى
الليربالية عينها ـ �إذ هي الداء وهي الدواء الذي ال حميد عنه ـ ال
«الليربالية اجلديدة» و�إمنا «الليربالية الكال�سيكية».
يعلن فوكوياما عن �سياق و�ضع هذا الكتاب�« :أكتب هذا الكتاب
يف حقبة باتت ت��واج��ه فيها الليربالية العديد م��ن االن��ت��ق��ادات
والتحديات ،و���ص��ارت تبدو للعديد م��ن النا�س وك�أنها �أدل��وج��ة
عتيقة وم�ستهلكة تخفق يف اجلواب عن حتديات هذه الأوق��ات».
ويالحظ �أن��ه ما كانت هذه �أول مرة تنتقد فيها الليربالية؛ �إذ
ما �أن �صارت هي �أدل��وج��ة معي�شة فجر ال��ث��ورة الفرن�سية حتى
هاجمتها االنتقادات الرومان�سية التي ر�أت فيها �أنها مبنية على
ر�ؤية للعامل ح�سابية عقيمة .ثم هاجمها القوميون� ،إبان احلرب
العاملية الأوىل ،ممهدين ال�سبيل لل�شيوعيني الذين عار�ضوها.
على �أنها �صمدت رغم التحديات ،بل حتولت �إىل مبد�أ تنظيمي
مهيمن نهاية القرن الع�شرين .وبقا�ؤها ينه�ض ،يف ر�أي امل�ؤلف،
على �أن لها ت�سويغات عملية وخلقية واقت�صادية جتتذب الكثري
من النا�س؛ ال �سيما بعد �أن ج ّربوا بدائل تبدت غري مقنعة .ولهذا
الداعي ،بات من ال�ضروري ـ وهذه هي دعوى الكتاب الأ�سا�سية ـ
�إح��ي��اء م�سوغات الليربالية ،ولكن �أي�ضا حتليل ال��دواع��ي التي
جتعل الكثري من الأف���راد ي��رون �أنها باتت غري متوفرة اليوم.
وه��و يقر �أن��ه �أف��ن��ى ق�سطا كبريا م��ن عمره باحثا يف ال�سيا�سة
العمومية ومعلما وكاتبا ،و�أنها جالت بخلده �أفكار ال ح�صر لها
حول املبادرات اخلا�صة التي ميكن اتخاذها لتح�سني العي�ش يف
الدميقراطيات الليربالية املعا�صرة .وها هو يتقا�سم مع القارئ
بع�ض هذه الأفكار بالوقوف على املبادئ الأ�سا�سية التي ي�ستند
�إليها الأمنوذج الليربايل ،م�ؤكدا على �أن هذه املبادئ تبقى �أ�سمى
من مبادئ البدائل غري الليربالية.
الليربالية :الت�سخط
ي�لاح��ظ ف��وك��وي��ام��ا �أن ال��ل��ي�برال��ي��ة ب��ات��ت يف ت��راج��ع ال��ي��وم �أم���ام
موجات الت�سخط من جانبني -1 :ال�شعبوية (�أورب��ان بهنغاريا،
كازين�سكي ببولندا ،بول�سانو بالربازيل� ،أردوغان برتكيا ،ترامب
ب�أمريكا) التي باتت تهاجم امل�ؤ�س�سات الليربالية الأ�سا�سية:
املحاكم والنظام الق�ضائي ،اجلهاز البريوقراطي غري املتحزب،
ا���س��ت��ق�لال الإع���ل��ام  ...ب��ح��ي��ث ���ص��ار ك���ل امل��ح��اف��ظ�ين ي����رون يف
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الليربالية ،بدفاعها ع��ن ا�ستقالل ال��ف��رد ،تهجما على معنى
«احلياة الطيبة» التي تدعو �إليها الأدي��ان والتقاليد الثقافية.
و�أم�����س��وا ي��رون فيها تهديدا ملعتقداتهم العميقة ،ت�ساعدها يف
ذل��ك ال�صحافة واجل��ام��ع��ات وامل��ح��اك��م -2 .الي�سارية التي تلوم
على الليربالية عنايتها بالفرد و�إهمالها للجماعة ،ودفاعها
عن امل�ساواة الكونية املجردة بني الأف��راد ،وعن حرية اخلطاب،
وعن العقالنية العلمية  ...و�أطروحة امل�ؤلف بهذا ال�صدد �أن هذا
الت�سخط ال يتعلق حقيقة ب�ضعف معترب يف املذهب الليربايل،
ب��ق��در م��ا يت�صل بال�سبيل ال���ذي �سلكه ت��ط��ور الليربالية لدى
الأجيال املت�أخرة �ضمن ما بات يعرف با�سم النيوليربالية ،والذي
ت���أدى �إىل تزايد حاد يف التفاوت االقت�صادي واالجتماعي و�إىل
�أزم��ات مالية اجتاحت العامل و�صدمت �أفناء النا�س� .إذ حتولت
الليربالية �إىل �أ�سا�س �أيديولوجي القت�صاد ال�سوق؛ وم��ن ثمة
ب��ات��ت ،يف اع��ت��ب��ار ال��ع��دي��دي��ن ،م��ت��ورط��ة يف �أن��ح��اء ال��ت��ف��اوت التي
جنمت ع��ن الر�أ�سمالية .وب��ات ه����ؤالء املت�سخطون ي��دع��ون �إىل
�إي��ج��اد ب��دي��ل ج���ذري لليربالية ،حتى ل��و ك��ان عنيفا .وامل��ف�ترق
بني املت�سخطني :الت�سخط الأول �آت من اليمني ،وه��و ت�سخط
مبا�شر و�سيا�سي ،والثاين �آت من الي�سار ،وهو ت�سخط ثقايف وغري
مبا�شر .وامل�شرتك بينهما :كالهما ال يناق�ش جوهر الليربالية،
و�إمنا تبدياتها.
الليربالية :اجلوهر
حقيقة الليربالية �أنها حل م�ؤ�س�سي مل�شكلة حكم التعددية� ،أو
هي« :طريقة �سلمية لتدبري التنوع يف جمتمعات تعددية» .و�أهم
مبادئها عند رواده���ا الأوائ���ل (ه��وب��ز ،ل��وك ،رو���س��و ،جيفر�سون،
كانط) الت�سامح وامللكية اخلا�صة وحرية ال�سوق .ومن �ش�أن هذه
املبادئ �أن « ُت�سوِّغ» اختيار الليربالية وتف�ضيلها على غريها من
الأنظمة ال�سيا�سية -1 :الت�سامح .لكل �أن يعتقد ما �شاء ،لكن
يف حياته احلميمية ،ال يفر�ض وج��ه��ات نظره على مواطنيه.
ويف هذا ت�سويغ عملي لليربالية :لو �أن جمتمعا تعدديا �أعر�ض
عن الليربالية واتبع فكرة الهوية القومية املبنية على العرق �أو
اجلماعة �أو الدين� ،أو �أي ت�صور جوهري للحياة الطيبة ،لعاد هو
�إىل ال�صراع العنيف -2 .كرامة الإن�سان .لليربالية ت�سويغ ثان
خلقي هذه املرة؛ وهي �أن ال�ش�أن يف املجتمع الليربايل �أنه يحمي
كرامة الإن�سان �ضامنا للمواطنني حقا مت�ساويا يف اال�ستقالل
ب�أنف�سهم� :إذ لكل واحد �أن يحيا وفق ما يرت�سمه لنف�سه من غاية.

 -2النمو .الت�سويغ الثالث لليربالية له �صلة بالنمو االقت�صادي
وبالتحديث� .إذ لكل �إن�سان املقدرة على �أن يبيع ويبتاع وي�ستثمر
بحرية يف �سوق حرة.
الليربالية :االنحراف ميينا وي�سارا
ح���دث �أن مت االن���ح���راف ب��ال��ل��ي�برال��ي��ة ن��ح��و م��ن��ح��ي�ين :مييني
وي�ساري .ف�أما االن��ح��راف ميينا فقد حققه «ليرباليو اليمني»
الذين اختزلوا قيم الليربالية كلها يف «احلرية االقت�صادية» .و�أما
االنحراف ي�سارا فقد قام به «ليرباليو الي�سار» الذين اختزلوا
قيم الليربالية �سائرها يف «ا�ستقالل املرء بنف�سه» و»حتقيق الفرد
ل��ذات��ه» .وهكذا ،ف���إن ثمة �شيئني �أف�سدا الليربالية :اقت�صاديو
ال�سوق احل��رة يف اليمني ،والنقاد الثقافيون يف الي�سار .الأوائ��ل
�صيوا
حولوا حرية ال�سوق �إىل ديانة يتعبدون بها ،وال��ث��واين ّ
فكرة اال�ستقالل �إىل عبادة هوية .من جهة �أوىل ،مت االنحراف
م��ن الليربالية الكال�سيكية �إىل الليربالية اجل��دي��دة؛ وذل��ك
بجهد من مدر�سة يف الفكر االقت�صادي ارتبطت بجامعة �شيكاجو
وباملدر�سة النم�ساوية وبعلماء اقت�صاد (فريدمان ،بيكر� ،ستيجلر،
مي�سز ،هايك) �أنكروا دور الدولة يف االقت�صاد ،وركزوا على فكرة
�أن الأ�سواق احلرة حمفزات للنمو وموزعات فعالة للموارد .وهو
ما جت�سد يف �سيا�سات تات�شر وريجن .وقد �أثمر ذلك عن النزعة
ا ُ
حل َّرانية (الليربتارية) املناوئة للدولة .واحل��ال �أن الأ�صل �أال
تعار�ض ،عند فوكوياما ،بني الليربالية مبعناها الأقوم واحلماية
االج��ت��م��اع��ي��ة ،و َل��� ِئ���نْ ���ص��ح �أن الأف�����راد م�����س���ؤول�ين ع��ن حياتهم
و�سعادتهم� ،صح �أي�ضا �أن ثمة ظروفا قد تفوق حتملهم .ومن هنا
ي�أتي دور الدولة ،على نحو ما �أثبتته اجلائحة الأخ�يرة .ومما
طم ال���وادي على القرى مبالغة النيوليربالية يف الإع�ل�اء من
�ش�أن الفرد حد الت�أ�سي�س للفرد الأناين .وكـ�أن الإن�سان ما كان �إال
فردا لي�س �إال ،وك�أنه ما كان كائنا اجتماعيا �أي�ضا؛ �ش�أنه �أن ي�سعد
باعرتاف الغري به .ومن �ش�أنه ال �أن يرغب يف �أن يُعرتف به الغري
وح�سب ،و�إمنا �أن يُعرتف مبعتقداته الدينية و�أدواره االجتماعية
وتقاليده املوروثة يف �إطار من قيم االحرتام والفخر والثبات على
املبد�أ والت�ضامن .ولو ما كان الب�شر �سوى �آالت تبحث عن ت�أويج
منفعتها وح�سب ،ملا دافعوا عن الأوط��ان ،وملا انتخبوا .وما كانت
النظرية الليربالية بهذا ال�صدد خاطئة ،و�إمنا هي غري تامة.
و َل ِئنْ هدد الأوائل الدميقراطية الليربالية بخلق التفاوت املبالغ
فيه ،وعدم اال�ستقرار املايل؛ والذي انتهى بها �إىل �صدام مايل،
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ومن��و ب��ط��يء ،وتق�شف �شديد م��ن دون ت��ق��دمي ب��دائ��ل الجتياح
العوملة؛ ف�إ َّن الثواين جنحوا بالليربالية منذ ال�ستينيات ـ ماركوز
(الت�سامح قمعي) ،بامتان (الليربالية ذكورية) ،ميلز (الليربالية
عن�صرية) ـ نحو �سيا�سة الهوية التي تقو�ض �أ�س�س الليربالية
نف�سها .وب��دل خدمة التعدد ،و�ضعت �سيا�سة الهوية ا�ستقالل
الفرد حتت �سطوة اجلماعة .ذلك �أنهم يف البداية �أطلقوا مفهوم
اال�ستقالل �إط�لاق��ات باتت تهدد ال�سدى االجتماعي .ومثلما
مت �إح��داث منعطف من الليربالية الكال�سيكية �إىل الليربالية
اجل����دي����دة ،ف��ك��ذل��ك مت �إط���ل��اق م��ن��ع��ط��ف م���ن ل��ي�برال��ي��ة ل��وك
وجيفر�سون �إىل ليربالية راول��ز .املنعطف الأول مت على �أ�سا�س
فوائد ال�سوق ،واملنعطف الثاين على �أ�سا�س قيمة ا�ستقالل الفرد.
وكالهما غلو� .إذ الذي عند راولز �إطالق مبالغ فيه ملبد�أ ا�ستقالل
الفرد و�إع�لاء من �ش�أن «اخليار» �إىل حد جعله فوق كل خريات
الإن�سان الأخ��رى .وهكذا مت تو�سيع مفهوم ا�ستقالل ال�شخ�ص
من االختيار �ضمن �إطار خلقي قائم ـ قيم جماعية ـ �إىل اختيار
الإط���ار نف�سه بالت�شكيك يف قيم اجلماعة ت�شكيكا مبالغا فيه.
وح��دث �أن انقلب ال�سحر على ال�ساحر ملا هي ُو�ضعت اجلماعة
حمل الفرد ،ف�صارت كل جماعة فرحة مبا لديها؛ �أي بهويتها.
وباجلملة ،باتت كل �أ�سا�سيات املجتمعات الليربالية ـ الت�سامح مع
االختالف ،احرتام حقوق الأفراد ،حكم القانون ـ يف خطر اليوم.
ومن العجيب� ،أن النقد الي�ساري لليربالية �أم�سى يلتقي اليوم
مع النقد اليميني لها؛ �إذ �صارت ُتوظف �أفكار فوكو ودريدا عن
متركز الإن�سان الغربي على ذات��ه وع��ن �سيا�سة تدبري الأحياء
(كما الحظنا يف اجلائحة) يف مهاجمة الليربالية والت�شكيك يف
نزعتها الأوىل �إىل التحرر من ال�شعوذة والظالمية والتعويل
على العقالنية والعلم؛ وذلك بالزعم �أن« :ال �شيء حق ،كل �شيء
مم��ك��ن» ،و�أن ال علم ثمة �إمن��ا ه��ي �سيا�سة تدبر بليل ،و�صارت
اجلماعات تطالب باالعرتاف بها وتنتقد الليربالية وم�ؤ�س�ساتها
التي تعدها م�ؤ�س�سات تهم�ش الهويات ،مطالبة مبنح اجلماعات
كرامة واعرتافا على حد امل�ساواة كما كانت قد وعدت الليربالية
الفرد ـ ال اجلماعة ـ مبنحه الكرامة وامل�ساواة� .أكرث من هذا ،ما
ع��ادت تطلب هذه االنتقادات امل�ساواة للجماعة بل راح��ت تن�شد
التفوق لها (اجل��م��اع��ات اليمينية)؛ وم��ن ثمة باتت تنتقد هي
«الكونية» و»ال�شمولية» ـ �أ�سا�س الليربالية ـ وتقول باخل�صو�صية
والأ�صالة ...
الليربالية :البديل
ودع����وى ف��وك��وي��ام��ا ب��ه��ذا ال�����ص��دد دع���وت���ان� :أوال ،ال ب��دي��ل عن
الليربالية؛ وثانيا ،ال بديل عند الليربالية اللهم �إال الليربالية
نف�سها :الليربالية الكال�سيكية بديال عن الليربالية اجلديدة.
�إذ منذ مفتتح كتابه ،يعلن �أن البغية من كتابه �إمنا هي «الدفاع
عن الليربالية الكال�سيكية» .وما هذه «الليربالية الكال�سيكية»
ي��ا ت���رى؟ مثلما ك���ان حت���دث �أ���ص��ح��اب ج��م��اع��ة «اال���ش�تراك��ي��ة �أو
الرببرية» عن «ا�شرتاكية ذات وجه �إن�ساين» ،ي�ستعري فوكوياما
من عاملة االقت�صاد الأمريكية ماكلو�سكي ـ �صاحبة كتاب« :ملاذا
تنجح ال��ل��ي�برال��ي��ة :ك��ي��ف ُت��ن��ت��ج ال��ق��ي��م ال��ل��ي�برال��ي��ة احل��ق��ة عاملا
للجميع �أكرث حرية وم�ساواة وازدهارا» ( )2019ـ تعبري «ليربالية
�إن�سانية» .هذا ويتمثل البديل الليربايل عن النيوليربالية وعن

املت�سخطني عليها ،على حد ال�سواء ،يف �ستة مبادئ:
مت��ل��ك ال��ل��ي�برال��ي��ة ع��ن�����ص��ر ق����وة ع��ج��ي��ب :امل���ق���درة ع��ل��ى ت��دب�ير
التعددية .هذا بينما املت�سخطون عليها يجدون �صعوبة يف قبول
التعددية� .إذ جوهر اليمني القومي ال�شعبوي �أنه عرقي قومي
يخ�شى التعددية يف العرق والإثنية واجلندر والدين والتوجه
اجلن�سي .وه��و ما يلج�ؤه �إىل �إع��م��ال العنف ،ب��دل االحتكام �إىل
حقيقة التنوع الدميغرايف .على �أن ه���ؤالء يذهلون عن مق�صد
�أ�سا�س من مقا�صد الليربالية؛ وهو �أنه ميكنهم �أن يفيدوا منها
يف �إقناع الأجنا�س املخالفة التي تعي�ش بني ظهرانيهم بجاذبية
الفكرة املحافظة ،وه��ن��ا ميكن �أن يتبنوا امل��ب��ادئ الكال�سيكية:
يحتاجون �إىل القبول بواقعة التنوع ال��دمي��غ��رايف وا�ستغاللها
ل��ل��دف��اع ع��ن ال��ق��ي��م امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي ال ت��رت��ب��ط ب��ج��وان��ب ج��ام��دة
من الهوية� .أم��ا الي�سار النقدي ،فال ي��درك التنوع �إال مبعناه
االجتماعي (العرقي ،الإثنيي ،اجلندري ،اجلن�سي) ،ال مبعناه
ال�سيا�سي ،ال وال يدرك تعدد ر�ؤى العامل الدينية ،وال يدرك �أن
�أهدافه قد ال يتقا�سمها معه قطاع عري�ض من ال�سكان.
احلاجة �إىل الدولة :ما فتئ الليرباليون الكال�سيكيون يقرون
بهذه احلاجة ،وعليهم �أن يتجاوزوا احلقبة النيوليربالية التي
مت��ت فيها �شيطنة ال��دول��ة وح�سبانها ع��دوا للنمو االقت�صادي
وحلرية الفرد ال ميكن تفادي عدائه .وعلى العك�س من ذلك،
لكي ت�شتغل الدميقراطية الليربالية احلديثة اال�شتغال الأقوم،
حتتاج �إىل م�ستوى ع��ال من الثقة يف احلكومة ،ال ثقة عمياء،
و�إمنا ثقة نا�شئة عن �أن احلكومة تخدم �أهدافا عمومية جوهرية،
بعيدا عن كل نظرية م�ؤامرة ا�ستعدائية �ضد احلكم واحلكومة
تعتربها فا�سدة وعاجزة وغري �شرعية .كال؛ ال �سبيل �إىل �إنكار
احل��اج��ة �إىل م��ق��درة ال���دول���ة؛ �أي �إىل ح��ك��م مي��ل��ك م��ن امل����وارد
الب�شرية واملادية ما يكفي لت�أمني اخلدمات ال�ضرورية .وحتتاج
الدولة احلديثة �إىل �أن تكون غري �شخ�صية؛ �أي ت�سعى �إىل �أن
ترتبط باملواطنني وف��ق �أ���س��ا���س امل�����س��اواة وال��ت��ج��رد ،ولي�س على
�أ�سا�س �شخ�صي وزبوين وعائلي.

احلاجة �إىل حماية حرية التعبري ،مع فهم منا�سب حلدود هذه
احلريةَ :ل ِئنْ ح َّق �أن بع�ض احلكومات تهدد حرية التعبري ،وهو
حم��ل ق��ل��ق ،ف����إن ح��ري��ة التعبري ميكن �أن ت�صري م��ه��ددة �أي�ضا
من لدن �سلطات خا�صة؛ �ش�أن املجموعات الإعالمية ومن�صات
الإن�ترن��ت التي ت�ضخم م��ن قيمة �أ���ص��وات على ح�ساب �أخ��رى.
واجلواب على هذا التحدي ما كان تدخل الدولة تدخال مبا�شرا
ب���آل��ت��ه��ا الت�شريعية الثقيلة ،و�إمن����ا ت��ف��ادي االح��ت��ك��ار وت�شجيع
املناف�سة .ذلك �أن املجتمعات الليربالية حتتاج �إىل حماية حوزة
اخل�صو�صية املحيطة ب��ك��ل ف���رد .واحلميمية ���ش��رط لت�شجيع
الت�شاور الدميقراطي والتوافق َل ِئنْ رغ��ب الأف���راد يف �أن يبقوا
نزهني اجتاه وجهات نظرهم ،وما رغبوا يف �أن يتحولوا �إىل قنافذ
ال يوجد فيهم �أمل�س.
ا���س��ت��م��رار �أول����وي����ة احل���ق���وق ال���ف���ردي���ة ع��ل��ى احل���ق���وق ال��ث��ق��اف��ي��ة
للجماعات :ذلك �أن الأف��راد ال يتحددون بالتمام باالنتماء �إىل
جماعاتهم ،و�إمن��ا �ش�أن الأف��راد �أنهم فاعلون ب�صفتهم الفردية
ه��ذه .و�إذا �صح �أن اجلماعات الهوياتية ت�ؤثر يف تكوينهم ،ف�إنه
ي�صح �أي�ضا �أن لهم اختياراتهم ال�شخ�صية.
الإقرار ب�أن ا�ستقالل الإن�سان بنف�سه ما كان من غري حدود :ذلك
�أن املجتمعات الليربالية تدعو �إىل ت�ساو يف كرامة الإن�سان ،وهي
كرامة جتد ج��ذوره��ا يف مقدرة الأف���راد على القيام باختيارات
حرة .لكن� ،إذا كانت اال�ستقاللية قيمة ليربالية جوهرية ،ف�إنها
م��ا كانت اخل�ير الب�شري ال��ذي �ش�أنه �أن يعلو على ر�ؤى �أخ��رى
للحياة الطيبة علوا بالتلقاء� .إذ ما كان كل كائن ب�شري يعتقد �أن
ت�أويج ا�ستقالله ال�شخ�صي هو �أعظم غاية حلياته� ،أو �أن رف�ض
كل �سلطان عليه �أم��ر ح�سن .فالكثري من الأ�شخا�ص ي�سعدون
للحد من حرية خيارهم بقبول �إطارات دينية و�أخالقية وثقافية
تربطهم بالآخرين .وما كانت الب�شر بكائنات ت�شكل نف�سها كما
�شاءت مبا �شاءت كيف �شاءت �أنى �شاءت ،وك�أنها كائنات متخيلة
افرتا�ضية نخبة هواء ال طبيعة لها وال مرياث وال بيئة.
ال بد من االع��ت��دال :واالع��ت��دال يعني حتكما يف جموح النف�س،
وجهدا يف كف الذات عن ال�سعي �إىل حتقيق �أعظم االنفعال .وما
كان من �ش�أن هذا املبد�أ �أن ينطبق على حياة الفرد وحدها ،و�إمنا
�ش�أنه �أن ينطبق على ال�سيا�سة �أي�ضا .وهكذاَ ،ل ِئنْ كانت احلرية
االقت�صادية يف ال�شراء والبيع واال�ستثمار �أم��را طيبا ،ف���إن هذا
لي�س يعني �أن �إزال��ة كل ال�ضوابط من الن�شاط االقت�صادي �أمر
�أف�ضل .و�إذا كان ا�ستقالل الفرد م�صدرا لتحقيقه لذاته ،ف�إن هذا
ت�صي الفرد �أك�ثر اكتماال .ومن
ال يعني �أن احلرية اجلموحة ِّ
ثمة ،كان ا�سرتجاع معنى االعتدال ،فرديا وجماعيا ،هو مفتاح
�إحياء الليربالية نف�سها.
-------------------------------عنوان الكتاب :الليبرالية والتسخطات عليها
اسم املؤلف :فرانسيس فوكوياما
دار النشر :بروفايل بوك
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رمضان ١٤٤٣هـ  -ابريل ٢٠٢2م

التدفقات التجارية :كيف يحكم التفكير اللوجستي العالم
ماثيو كيت
سعيد بوكرامي *
شيد عاملنا املعاصر أساسا ىلع الخدمات اللوجستية ،ويشهد ىلع ذلك العدد الكبير من الشركات واملتدخلين الذين يكرسون طاقتهم لنقل البضائع
ً
محركا أساس ًيا للرأسمالية املعوملة .كيف هيمنت هذه العقالنية التجارية ىلع االقتصاد
املستهلكة إلى جميع أنحاء العالم :لقد أصبح تداول البضائع

العاملي؟

نالحظ يف ال�سنني الأخ�يرة انت�شار امل�ستودعات ال�شا�سعة
يف �أغنى البلدان التي ح َّلت حمل امل�صانع املهجورة .يف حني
ت�ضمن الدول الفقرية (ب�سبب انخفا�ض قيمة املواد اخلام
واليد العاملة) ت�صنيع وجتهيز ال�سلع التي جتوب الكوكب
م��ن �أج��ل �شرائها وا�ستهالكها� .إذا ك��ان ال��ع��امل ال�صناعي
وال��ت��ج��اري ه��و ال��ذي �أع��ط��ى للعقالنية اللوج�ستية �أك�ثر
��اح��ا ،ف�إ ِّنه ميتد الآن لي�شمل �أن�شطة
�أ�شكالها �إجن���ا ًزا وجن ً
�سكان الأر�ض جميعهم .من �سيا�سات الهجرة �إىل املمار�سات
الثقافية ،ومن احلفاظ على البيئة �إىل العالقات الإن�سانية،
ال نكاد جند جم��ا ًال من جم��االت احلياة ال يخ�ضع لإدارة
التدفق ،باعتبار طموح الهيمنة املبد�أ الأ�سا�سي للت�سيري
اللوجي�ستي.
حان الوقت لن�س�أل �أنف�سنا ،كيف يحكم املجال اللوج�ستي
حياتنا؟ يجيب ه��ذا الكتاب املهم على كثري م��ن الأ�سئلة
املرتبطة بنظام ال��ت��دف��ق ال��ت��ج��اري ال���ذي �أ���ض��ح��ى يتحكم
تدريجيا يف ميوالتنا ورغباتنا اال�ستهالكية .يحاول الكتاب
تفكيك �آليات التدفق وابتكاراته وت�صوراته التي ت�سعى �إىل
امتالك حركة امل��رور والنقل والهيمنة عليها .هل هناك
�أجزاء من احلياة الب�شرية مل تخ�ضع بعد للعقل التجاري
�أو للتفكري اللوج�ستي؟ من خ�لال املطالبة باعتماد نهج
�شمويل للخدمات اللوج�ستية ،يقرتح ماثيو كيت الإجابة
على ه��ذا ال�����س���ؤال .وي��ب��د�أ �أو ًال بتعريف اللوج�ستيات على
نطاق وا�سع ،على �أنها «فن النقل والتنقل ،والذي كان منذ
احل���روب ال��ق��دمي��ة ينح�صر على نقل ال��ط��ع��ام والأ�سلحة
واحليوانات والرجال من منطقة �إىل �أخرى» (�ص .)11
ي�����س��ل��ط ه����ذا ال��ت��ع��ري��ف ال�����ض��وء ع��ل��ى الأ����ص���ل ال��ع�����س��ك��ري
أخ�ي�را يف املجتمعات املعا�صرة
للوج�ستيات ال���ذي انت�شر � ً
كلها ،والتي �أ�صبحت هي نف�سها «جمتمعات التدفق» ،حيث
تتجاوز اللوجي�ستيات احل���دود واملناطق التي تكون ع��ادة
معزولة �أو حما�صرة «(�ص  .)15يف الواقع� ،إن هدف ماثيو
كيت يتمثل يف �إب��راز �أن اخلدمات اللوج�ستية لي�ست فقط
«وظيفة نقل مهمة» (���ص  )13ولكنها « ُتنظم االجتماعي
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؛ واملجتمع؛ وتبني احل��دود الدولية وتلغي عدم امل�ساواة؛
وت�ساهم يف ب��ن��اء بيئة ع��امل��ي��ة ،تنفذ ر�ؤي���ة ج��دي��دة للعامل
«(�ص  .)15يعتمد هذا الكتاب على مرجعيات عديدة منها
الأنرثوبولوجيا االجتماعية للعلم والتكنولوجيا وجزء من
املنهج الع�سكري ،ويتكون الكتاب من �سبعة ف�صول ،حيث
جند م�ساهمات تاريخية بديلة ،والنتائج احلالية متعن يف
و�سائل «عرقلة» احلركة وحركة التدفقات.
يفتح الف�صل الأول «ال�صندوق الأ���س��ود لل�شحن» ويقرتح
حتليل حركة احل��اوي��ات وتطورها .ويف ه��ذا ال�سياق ي�ؤكد
امل����ؤل���ف ع��ل��ى �أن ه��ن��اك «���س��ب��اق��ا ن��ح��و ال�����ض��خ��ام��ة» ل�سفن
احل��اوي��ات ال��ك��ب�يرة ،حيث �ساهمت ال��زي��ادة يف حجمها يف
الزيادة الإجمالية يف حجم التجارة الدولية التي ارتفعت
«من مائة مليون طن يف عام � 1980إىل ما يقرب من ملياري
طن يف عام �( 2017ص  .)23يف الواقع ،منذ عمليات التبادل
الأوىل يف القرن احل��ادي ع�شر وحتى ال��ي��وم ،ح��دث تغيري
كبري يف احلجم التجاري والذي قدم له ماثيو كيت و�صفا
وقيا�سا دقيقا .يف الوقت نف�سه� ،أدى هذا النمو �إىل ظهور ما
ي�سميه ديفيد جابوريو «م�صانع احلاويات»� ،أي امل�ستودعات
ال��ت��ي تنت�شر يف ال��ب��ل��دان اللوجي�ستية مثل م��وان��ئ بع�ض
العوا�صم العاملية والتي ترتاكم �أكرث ف�أكرث ،لت�ساهم هذه
الب�ضائع يف �إث���راء �شركات النقل العاملية (كما هو احلال
فيدك�س و�أراميك�س و�أم��ازون) والتي تتداول ب�ضائعها على
النحو الأم��ث��ل بف�ضل «تر�سانة م��ن الأدوات والتقنيات»
(ال�صفحة  )26املتمثلة يف امل��ن�����ص��ات ،و���ش��ف��رات ال��ت��ع��رف،
والعربات ،والربجميات� ،إل��خ .باخت�صار ،ف���إ َّن امل�ؤلف يقوم
�إذن بتفكيك �شبكة الر�أ�سمالية املعوملة� ،أو بالأحرى غرفتها
اخللفية ،كما �أن��ه ال يغفل �أي جزئية من التفا�صيل التي
ال يعرفها ال��ق��راء .كما ي���ؤك��د على �أه��م��ي��ة خ��ي��ار الرتكيز
على «�سال�سل التوزيع» بد ًال من ال�شركات فقط ،وبالتايل
يجلي �أمامنا ظاهرة خدمات ال�شراء املعممة على نطاق
دويل ،وف�� ًق��ا مل��ب��ادئ الإدارة االن�سيابية .ت����ؤدي «ر�أ�سمالية
�سل�سلة ال��ت��وزي��ع» (���ص � )33إىل اع��ت��م��اد اقت�صاد متبادل

يف منتهى القوة بني البلدان املختلفة ،وبالتايل ،ينعك�س
ذل���ك ع��ل��ى �إدارة ر���ش��ي��ق��ة ل��ل��ت��دف��ق��ات امل��ت��م��ث��ل��ة يف عمليات
جتميع املعلومات ،والنقل ،واجلرد ،والتخزين ،واملعاجلة
املادية والتغليف.
ينبهنا ماثيو كيت� ،إىل �أن اللوجي�ستيات مل ترتبط دائ ًما
بتنظيم التوزيع امل��ادي للب�ضائع ،و�أنها كانت لعدة قرون
«عِ ل ًما ع�سكر ًيا» (�ص  .)33حدثت نقطة التحول املعرفية
خالل احل��رب الباردة ،عندما دخل امل�صطلح عامل الإدارة
م���ن خ��ل�ال م���ا ي�����س��م��ي��ه امل����ؤل���ف «ال��ب��ح��ث ال��ع��م��ل��ي» ،وه��و
ن�شاط يتطلب جتنيد «عدد كبري من املهند�سني والعلماء
واالقت�صاديني لرت�شيد وحت�سني املجهود احل��رب��ي (�ص
 .)35ومع ذلك ،ف�إن تطبيق هذه التقنيات مل يتوقف بعد
احلرب ،بحيث ظهر �أن تلك اجلهود ميكن تطبيق نتائجها
يف جماالت احلياة كلها ،مما �أف�سح املجال لعلم اللوج�ستيك
�إذ ���س��رع��ان م��ا ت��ط��ور م��ع ع���امل الأع���م���ال ،مم��ا خ��ل��ق علما
حقيقيا حلوكمة ال�شركات الذي يهدف �إىل «حتديد �أكرث
الطرق فعالية لإدارة التدفقات» (�ص  .)45ويهدف مبد�أ
التجارة احلرة يف جمتمع معومل �إىل تعزيز قوة اخلدمات
اللوج�ستية كو�سيلة «لتح�سني ال��ت��داول» (�ص  ،)65والتي
امتدت من املمار�سات الإدارية �إىل تنظيم املجتمع.و تكمن
�أ�صالة الكتاب يف الدرا�سة الدقيقة لتو�سع علم اللوجي�ستيات
�أو �إدارة التدفق ،لي�س فقط لت�شمل عامل الأ�شياء /الب�ضائع
�أو املو�ضوعات �أو الإنتاج ولكن لت�شمل املجتمع ب�أ�سره.
أ�شخا�صا يعتربهم التفكري
ميكن �أن تكون هذه املو�ضوعات �
ً
اللوج�ستي م��وارد وتدفقات وخم��زون��ات توجه نحو اجتاه
حمدد مثل (املهاجرون ،واملر�ضى يف امل�ست�شفيات ،و�إن�شاء
نقاط �ساخنة� ،أجهزة مكافحة امل�شردين ،ونقاط التفتي�ش،
�إلخ) .جند الكائنات احلية والطبيعة معنية � ً
أي�ضا كما جند
(�إدارة ال�سكان ،واحليوانات ،والطعام� ،إل��خ) .وبطريقة ال
مادية ،ي�شري امل�ؤلف �إىل م�س�ألة اختالق الذاتية اجلديدة
«الأكرث مالءمة ملنطق الربح للر�أ�سمالية املعلوماتية (�ص
 .)57ه��ذا هو احل��ال ب�شكل خا�ص مع فئة ال��رم��ز /الكود،
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والتي متيل �إىل االختزال لتبلغ �أب�سط وظائفها العملية،
والتخل�ص م��ن «ق�ضايا التف�سري والتمثيل» (���ص .)58
ي�أخذ امل�ؤلف هنا مثال البطاقة امل�صرفية التي تلعب دو ًرا
لوج�ست ًيا ب�شكل �أ�سا�سي لأنها (رمز بدون حمتوى داليل)،
وكما ي�سوق مثاال ح ّيا يتمثل يف ع��دد م�شاهدات حمتوى
يوتيوب(دون معرفة ما �إذا كانت هذه «امل�شاهدات» مهتمة
ومركزة) .لكنها تخلق تدفقا ماديا وجتاريا.
على امل�ستوى املادي ،يو�ضح ماثيو كيت � ً
أي�ضا الطريقة التي
ت�ستعاد بها ت�أثرياتنا ،التي جتمع البيانات من الو�سائل
الرقمية وحتويلها «�إىل بيانات �سلوكية منا�سبة وقابلة
للتداول» (�ص  ،)61كمعلومات من قبل ال�شركات الرقمية
لت�سهل على امل�ستخدم الو�صول ال�سريع �إىل التدفقات ،مثل
الإعالنات على �سبيل املثال (يعتمد امل�ؤلف هنا على عمل
�شو�شانا زوب��وف «���س��واء �أحببنا ذل��ك �أم كرهنا ،فقد بد�أنا
يف التفكري مثل الآالت على �أم��ل �أن تخدمنا هذه يف وقت
�يرا ،على م�ستوى االقت�صاد الكلي،
الح��ق» (�ص � .) )62أخ ً
ينطبق مت��دي��د اخل��دم��ات اللوج�ستية �أي���ً��ض��ا ع��ل��ى تدفق
الأم���وال والعملة .ويذكرنا ماثيو كيت هنا بواقعة الغاء
القيمة النقدية يف الهند عام  ،2016والتي كان الهدف منها
«الإ�شراف على تدفق الأموال» عرب عملية لوج�ستية مالية
حم�ضة.
و�ضعت ه��ذه امل��ج��االت كلها «حت��ت ن�ير م�شروع ال�سيطرة
الذي يكون �أفقه الأ�سا�سي جتاريا و�أداته الرت�شيد التقني»
(���ص  .)71وه��ك��ذا ،تظهر اللوجي�ستيات كن�شاط �سيا�سي
ب���ارز ،ه��دف��ه جت���اري وم��ب��د�أه ر�أ���س��م��ايل ،مبعنى �أن فائ�ض
القيمة ي�أتي من تعظيم وتكثيف التداول وال�سيطرة على
العمليات من خالل «العمليات اللوج�ستية» .ي�شري ماثيو
كيت �إىل وجود عيوب يف هذه املنظمة املعقدة ،على الرغم
م��ن امل��راق��ب��ة ال��دائ��م��ة ل��ل��ت��دف��ق��ات .وتتعلق ه���ذه «امل��ن��اط��ق
املعتمة» بالتدفقات غري القانونية التي تهرب من الدول
�أو املنظمات وت�ترك «الر�أ�سمالية اللوجي�ستية عمياء بني
القانوين وغ�ير ال��ق��ان��وين ،والأخ�لاق��ي وغ�ير الأخ�لاق��ي»
(���ص  ،)92ون��ذك��ر على �سبيل امل��ث��ال ال احل�����ص��ر :تهريب
العمالت ،والعمليات غري امل�شروعة ( االجتار باملخدرات �أو
املعادن النادرة) ،ونقل النفايات ،و�إعادة الت�صنيف االحتيايل
لل�سلع (حلوم اخليول املعاد ت�صنيفها على �أنها حلوم �أبقار،
�إلخ).
ي�����ؤدي ال��ن��م��و ال��دائ��م ل��ل��ت��دف��ق��ات �إىل م��ظ��اه��ر متناق�ضة،
تربز من ناحية،يف العنف االجتماعي الذي ميار�س �ضد
العمال (�ضغط الأج��ور واال�ستثناءات من قانون العمل -
ال �سيما يف املناطق احلرة  -والتكاوين الوهمية ،وال�ضغط
الإداري� ،إلخ) ومن ناحية �أخرى ،تتمثل يف ظهور التوترات
اجليو�سيا�سية ب�سبب املناف�سة بني الدول.

يعود الكاتب �إىل �أ�صلها الع�سكري ،ومن هنا طموح التفكري
اللوج�ستي �إىل غ��زو التجارة العاملية عرب ت�سيري وتدبري
دقيق للإدارة الر�شيقة ،و�صناعة املوظفني اجلدد القادرين
على تنفيذ خططه وابتكار خطط جديدة؛ لتوفري املوارد
�أو تدبري مدخالت �إدارتها على النحو الأمثل .و�إذا �أ�صبح
الأ�شخا�ص والب�ضائع قابلني للتبادل ،فلأننا نفكر الآن
بالطريقة التي تريدنا �إدارة التدفق �أن نفكر بها� ،سواء �أكان
الأم��ر يتعلق بال�سكان امل�ستقرين �أو مبهاجرين �أو بيانات
�أو معامالت مالية �أو بالقطاعات ال�صحية .وهنا يحيلنا
ال��ك��ات��ب على جائحة ك��وف��ي��د ،ال��ت��ي �أف����رزت جمموعة من
امل�شاكل ترتاوح بني انت�شار الفريو�س �إىل توجيه املر�ضى،
من خالل توزيع الأقنعة واملواد املعقمة واللقاحات .ولكن
م��ع رغبتها يف التحكم ب�سيولة ك��ل �شيء وب��ذل��ك التحكم
يف �سل�سلة ال��ت��وري��د («ال�سل�سلة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة») ،وخف�ض
التكلفة وتق�صري الدوائر ،وبذلك تتمكن هذه العقالنية
االقت�صادية اجلديدة من معاجلة البيانات واتخاذ القرار،
والتحكم يف امل�ستهلك وفق التغيريات االجتماعية والثقافية
التي تكون وليدة ال��واق��ع وحت��والت��ه �سواء يف حالة ال�سلم
واال�ستقرار �أو يف حالة الأوبئة واحلروب.
يف الف�صول جميعها ،يبلور ماثيو كيت �أف��ك��اره ويك�شف
بالتناوب عن مالحظاته التي متزج بني الكتابة الأكادميية
والكتابة الأدبية ( مع ا�ستح�ضار �شواهد عديدة منها على
�سبيل امل��ث��ال ال احل�����ص��ر :ال��رح�لات ال��ط��وي��ل��ة يف ال��ب��ح��ار،
وكرا�سات املالحني والتجار ويومياتهم) .قد يكون ا�ستخدام
ه��ذه ال�سجالت املختلفة �أم��� ًرا مرب ًكا يف بع�ض الأح��ي��ان،
خ��ا���ص��ة و�أن ه��ن��اك ال��ك��ث�ير م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي يوظفها
الكاتب ومنها م��ا يرتبط ببيانات اخل��دم��ات اللوج�ستية
العاملية .يف اعتقادنا ت�صبح �أط��روح��ة امل���ؤل��ف �أك�ثر �إقناعًا
ب��ع��ي��دا ع���ن خ��ط��اب��ه ال��و���ص��ف��ي -ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��ل��ق بتحليلهللتفكري اللوج�ستي باعتباره التفكري العقالين القائم على
مبد�أ الغزو التجاري مبا يوفره من تر�سانة رهيبة لأجل
ا�ستمرارية �سل�سلة التوريد دون توقف كيفما كانت الظروف
ال�سيا�سية والإن�سانية والبيئية ،لتحقيق امليزة التناف�سية
وزيادة الأرباح.
ال���ك���ت���اب :ال���ت���دف���ق���ات ال���ت���ج���اري���ة :ك��ي��ف ي��ح��ك��م ال��ت��ف��ك�ير
اللوجي�ستي العامل

يف اجل��زء الثالث يركز الكتاب على و�سائل وق��ف �أو �إع��ادة
توجيه هذا التكثيف املتزايد للتدفقات والعنف االجتماعي
املمار�س يف �أعقابه .بتعبري �أدق ،يدعو ماثيو كيت على وجه
التحديد عمال اخل��دم��ات اللوج�ستية للن�ضال ومقاومة
العبودية الر�أ�سمالية ،فيحثهم على ال�ضرب حيث يوجد
الأمل « مبا�شرة داخل البور�صات» (�ص  .)124وهنا يعود
الكاتب �إىل �أعمال بيفريل �سيلفر ،مذكرا �أن �أكرث من ثلث
املنازعات العمالية امل�سجلة بني عامي  1870و 1996حدثت
يف عامل النقل .يف الواقع ،على الرغم من �أن العاملني يف
هذا القطاع ي�شاركون بن�شاط يف �إثراء االقت�صاد العاملي� ،إال
�أنهم غال ًبا ما يكونون �آخر من ي�ستفيد من الرثوة املتاحة
واملتعاظمة ( حققت ���ش��رك��ات اللوجي�ستيك يف ال�سنوات
الأخرية �أرباحا خيالية)� .إن امل�ستخدمني يحتلون ب�شكل عام
مكانة ا�سرتاتيجية يف الن�ضاالت (التي تتجاوز النزاعات
العمالية الب�سيطة) ،لأن لديهم �إمكانية حتويل �أو حتريف
�أو �إيقاف حركة التدفقات (وبالتايل «�سد عنق الزجاجة»
�ص  )121والت�أثري ب�شكل مبا�شر على ر�أ�س املال من خالل
«قطع الإمدادات « (�ص  .)98لهذا يدعو ماثيو كيت جميع
املواطنني �إىل تف�ضيل «الدوائر الق�صرية» للتجارة ،لك�سر
التدفق ،من �أج��ل �إن�شاء خدمات بديلة« ،تغيري اخلدمات
اللوج�ستية» واالعتماد على املنتجات املحلية (�ص-------------------------------- .)138 .
وبناء على ما �سبق يعتقد ع��امل االجتماع ماثيو كيت �أن املؤلف :ماثيو كيت
«اللوج�ستيات تتدخل حيثما �أمكنها ذلك» .هل هي التنظيم
دار النشر :دار زون .باريس .فرنسا
الب�سيط لنقل الب�ضائع يف ع�صر العوملة؟ ينفي ماثيو �أن
سنة النشر2022 :
ت��ك��ون ب��ه��ذه الب�ساطة؛ لأن اخل��دم��ات اللوج�ستية حتمل
عدد الصفحات 176 :ص
نهجا عامل ًيا لالقت�صاد وطريقة جديدة يف التفكري
معها ً
اللغة الفرنسية.
ال نزال بعيدين عن قيا�س حتدّياتها .ولفهم �أو�سع و�أعمق

* كاتب ومترجم مغربي
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سلم :كيف يتسبب االتصال يف الصراع
عصر الال ِ
مارك ليوناردو

محمد الساملي *
منذ انتهاء الحرب الباردة ،عمل قادة العالم ىلع دمج االقتصاد العاملي ،وكسروا الحدود ،وعززوا من سائل النقل واالتصاالت ىلع أمل جعل الحرب
مستحيلة مجددا .وىلع الرغم من هذه الجهود ،نشهد اآلن تزايدا مستمرا ألنواع جديدة من األسلحة ىلع الساحة الدولية ،وكذلك تصاعد مستويات
التصعيد والحافز ملواصلة الصراع.

ورغم �أن التكنولوجيا التي تبقينا على ات�صال بالعامل
ق��د غ�يرت �أف��ك��ارن��ا ح��ول العمل وال��رع��اي��ة والتوا�صل
واال���س��ت��ه�لاك� ،إال �أن��ه��ا ف�شلت بطريقة م��ا يف �إب��ع��ادن��ا
ع��ن العنف املنت�شر يف واقعنا االجتماعي وال�سيا�سي
واالق��ت�����ص��ادي وت�����ص��ورن��ا ل��ل�����ص��راع .وق���د ���ش��ه��د العقد
املا�ضي ع��داوة جديدة بني ال��والي��ات املتحدة وال�صني،
وعدم القدرة على التعاون يف الق�ضايا العاملية مثل تغري
املناخ �أو اال�ستجابة للوباء ،وانهيار التمييز بني احلرب
وال�سالم دون �أن نن�سى ال�صراع الإي���راين الأمريكي،
والرو�سي االوكراين م�ؤخرا .يف كتاب «ع�صر الال �سِ لم «
ً
حتليل فريدًا لبع�ض املو�ضوعات
يقدم مارك ليوناردو
الرئي�سية يف ال�ش�ؤون العاملية اليوم .وي�شري �أنه مع تقدم
العوملة واالت�����ص��ال ،يبدو �أن هناك اخ��ت�لاف��ات عدائية
�أدت �إىل �إبطاء التكامل العاملي� ،إ�ضافة �إىل قيام الدول
واجلهات الفاعلة غري احلكومية بتوظيف ملفات مثل
ال��ه��ج��رة ،واالق��ت�����ص��اد ،وامل��ن��اخ  ،وال�صحة لتعزيز هذه
االختالفات.
م���ارك ل��ي��ون��ارد ه��و م���ؤ���س�����س م�����ش��ارك وم��دي��ر املجل�س
الأوروب����ي للعالقات اخل��ارج��ي��ة ،كما ميلك بودكا�ست
�أ�سبوعيا يناق�ش فيه موا�ضيع حول اجلغرافيا ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ع��امل��ي��ة و���س��ي��ا���س��ات االحت����اد الأوروب�����ي
وم�ؤ�س�ساته .كما ح�صد كتاباه «ملاذا �ستدير �أوروبا القرن
احلادي والع�شرين» ،وكتاب «مباذا تفكر ال�صني؟» على
�أك�ثر الكتب مبي ًعا على م�ستوى ال��ع��امل ،وق��د ترجما
لعدة لغات.
�ساد اعتقاد تام لدى امل�ؤلف يف كتابه ال�سابق «ملاذا �ستدير
�أوروب���ا ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين؟»� ،أن الأ�س�س التي
يج�سدها امل�شروع الأوروب���ي يجلب الكثري من ال�ثراء
للعامل ويقدم منوذجاً حياً لكيفية ازدهار البلدان .كان
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االع��ت��ق��اد ب���أن نظاماً عاملياً ليربالياً واح���داً م��ن �ش�أنه وعلى الرغم �أننا مل ن�شهد حرباً عاملية ثالثة حتى الآن،
�أن يجمع ال��دول املتحاربة يف �سالم دميقراطي وا�سع لكن النا�س يدركون اجلوانب ال�سلبية لهذا االنق�سام.
االنت�شار ،وهذا ما ت�صوره الق�صة الأو�سع للعوملة.
ولكن مع التطورات التي �سادت يف العقد الأخري �أجرب يتوجه امل�ؤلف اىل ا�ستعمال م�صطلح الال �سِ لم بد ًال من
امل���ؤل��ف �إىل �إع���ادة التفكري يف افرتا�ضاته ح��ول كيفية النزاع امل�سلح �أو حتى احلرب ،وذلك عرب حتليل املفهوم
عمل العامل و�إىل �أين يتجه .حيث ينظر الكثريون �إىل التقليدي للحرب .فاحلرب مبعناها هي �صراع منظم
�أن هذا الرتابط يجلب ال�ضعف والتهديدات بد ًال من يحدث بني دولتني ،تبد�أ ب�إعالن احلرب وتنتهي مبعاهدة
الأم���ن .فعلى �سبيل امل��ث��ال �صوت �أغ��ل��ب الربيطانيني �سالم .وما مييز هذا التعريف �أن هناك قواعد وقوانني
ل�صالح خ���روج بريطانيا م��ن االحت����اد الأوروب������ي ،ويف للحرب تن�ص على التمييز بني املدنيني واملقاتلني .وال
ال��والي��ات املتحدة ،مت انتخاب ت��رام��ب ،و�أق��دم��ت �أغلب ريب �أن هذا النوع من احلروب ال يزال موجودا يف عامل
الدول يف جميع �أنحاء العامل �إىل �سيا�سة بناء اجلدران ،ال��ي��وم ،لكنه ن��ادر .وحتى لو �أخ��ذن��ا نظرة �أو���س��ع وقمنا
بت�ضمني احل��روب الأهلية و�أن��واع �أخ��رى من النزاعات
و�إغالق الأبواب ،ومتزيق املعاهدات الدولية.
امل�سلحة ،فمن الناحية التاريخية ميوت عدد �صغري جدًا
ا�ستطاعت ال��ع��ومل��ة وال��ث��ورة الرقمية م��ع��اً ب��ط��رق غري من النا�س ب�سببها اليوم .يزداد عدد الأ�شخا�ص الذين
م�سبوقة �إىل تقلي�ص ال��ع��امل بطرق دراماتيكية ،كما ينتحرون كل عام عن عدد الذين ميوتون يف النزاعات
�أ�صبحت �سال�سل ال��ت��وري��د معقدة للغاية ل��درج��ة �أن امل�سلحة بني البلدان .ويرى امل�ؤلف من هذا املنطلق �أننا
الهاتف الذكي يحتوي على مكونات من خمتلف دول نعي�ش يف ع�صر ال�سالم ح�سب و�صفه .ولكن �إذا نظرنا
العامل ،و�إن كمية البيانات التي منتلكها حول ما يجري �إىل الوجه الآخ��ر حلجم العنف والتوتر ،ف���إن ال�صراع
يف املحيط ،وحجم الأ�شخا�ص الذين ي�سافرون العامل ،بني جميع القوى العظمى يخرج عن نطاق ال�سيطرة،
وم��دى ارتباط االقت�صادات يف نظام مايل عاملي واحد ويظهر ب�شكل جلي بني ال�صني والواليات املتحدة ،وبني
رو�سيا واالحتاد الأوروب��ي ،وكذلك بني اململكة العربية
�أمر فريد من نوعه يف التاريخ.
ال�سعودية و�إي��ران .كما �أن هناك ماليني الهجمات كل
منذ التوترات التي حدثت يف القرن التا�سع ع�شر وحتى عام بني العبني خمتلفني ،وغال ًبا ما يتم تنظيمها من
احلرب الباردة ،تطورت االت�صاالت ب�شكل مت�سارع .ويف قبل الدول .ومن حيث ال�ضحايا ،ووفقًا للأمم املتحدة
احلقبة التي تلت نهاية احلرب الباردة� ،أتى ع�صر جديد وغ�يره��ا م��ن الأب���ح���اثُ ،ق��ت��ل م��ئ��ات الآالف �أو ف��ق��دوا
لالت�صال يتمثل يف تو�سع الإنرتنت ،والثورة ال�صناعية وظائفهم �أو ُحرموا من احل�صول على الأدوي��ة نتيجة
اجل��دي��دة ،مما يخلق م�ستوى �آخ��ر من التفاعل .ومن احل���روب التجارية .ولكن مل ينظر �أح��د حقاً يف عدد
هذا املنطلق ،ي�سوغ لدى كثري من املحللني حول ال�صورة الأ�شخا�ص الذين ت�ضرروا من الأو���ض��اع غري املواتية
ال�����ش��ام��ل��ة ل��ل��ع��ومل��ة م��ن ت��خ��ي�لات ح���ول ال��ك��ي��ف��ي��ة التي التي حلقت باالقت�صاد ب�سبب العقوبات .وبالتايل ،ف�إن
�ستجلب بها الإنرتنت والعوملة الدميقراطية واحلرية ا�ستعمال خيوط العوملة لل�صراع ال يتوافق مع التعريف
�إىل تكوين عامل واح��د ،مما يجعل احل��رب م�ستحيلة .التقليدي للحرب ،لذلك هناك �شعور وا�سع النطاق ب�أننا
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نعي�ش يف ع�صر من ال�سالم ،و�أن ت�سليح هذه الروابط
يف الواقع ي�ضر عدداً �أكرب من النا�س �أكرث مما ت�سببه
احلروب التقليدية.
وي�شري الكاتب �إىل �أن االت�صال مينح ال��داف��ع للنا�س
مل��ح��ارب��ة ب��ع�����ض��ه��م ال��ب��ع�����ض ،ف��ع��ن��دم��ا ن���ق���ارن �أن��ف�����س��ن��ا
ب��الآخ��ري��ن ح���ول ال��ع��امل ،نق�سم جمتمعاتنا �إىل ب���ؤر
م�ستقطبة ،وي�سود وب��اء احل�سد بينها ،وعندما ي�شعر
ال��ن��ا���س �أن ظ��روف��ه��م ال ت��ت��واف��ق م���ع احل���ي���اة امل��ث��ال��ي��ة
للمتميزين� ،أو ي�شعرون ب�أنهم م�ستبعدون يف خطاب
الهوية ،يكون هناك �شعور �ساحق بفقدان ال�سيطرة.
ولكن بعيداً عن ال��دواف��ع ،ف���إن ال�شيء املخيف هو �أننا
منتلك تر�سانة �أ�سلحة م�ستحدثة ميكن �أن نتناف�س بها
مع بع�ضنا البع�ض ،حيث �أ�صبحت احل��رب بني القوى
العظمى �أك�ثر خطورة مع م��رور ال�سنوات لدرجة �أنها
ميكن �أن تدمر املحيط احل��ي��وي ب�أكمله .وبعيدا عن
اخليار النووي ،بد�أت تتعزز الروابط عرب الت�سليح .ويف
خ�ضم �صراع االت�صال والرتابط ،ن�ؤذي بع�ضنا البع�ض
من خالل حتويل كل خيوط العوملة �إىل �أ�سلحة ،فنحن
ن�ستخدم التجارة والتمويل ،وحركة الأ�شخا�ص عرب
احلدود ،والقانون الدويل  ،وكذلك الإنرتنت للتالعب
و�إحلاق ال�ضرر.
ففي القرن التا�سع ع�شر� ،شعر الكثري من النا�س �أن
ال��ع��امل ب���أ���س��ره يت�شكل م��ن خ�لال �سيا�سات ُتتخذ من
العوا�صم الكربى ،وهذا ما ي�شعر به الكثري من النا�س
جت���اه ال��ن��خ��ب ال��ع��امل��ي��ة الآن ،بحيث �أن حكوماتهم �أو
ال�شركات الكربى تتخذ ق��رارات لها ت�أثري هائل على
حياتهم ،وال ميلكون ال�سيطرة عليها .فالرغبة يف املزيد
م��ن التحكم يف النتائج ه��ي �أح���د الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي تدفع
النا�س �إىل اللجوء �إىل الرجال الأق��وي��اء ،و يتوهمون
على الأقل �أنهم ق��ادرون على ا�ستعادة ال�سيطرة  ،حتى
لو مل يتمكنوا من فعل ذلك عرب املمار�سة.

وتخفيف اخل��ط��ر .ف��خ�لال احل���رب ال��ب��اردة ،ك��ان �أك�بر
خطر على الب�شرية ه��و خ��روج الأ�سلحة النووية عن
نطاق ال�سيطرة ،فتم �إن�شاء �سل�سلة كاملة من القواعد
والأنظمة للحد من الت�سلح للتخفيف من هذا اخلطر.
وعلى ال��رغ��م م��ن �أن ���ص��راع��ات االت�����ص��ال �أك�ثر �شيو ًعا
و�أك�ثر فاعلية وفتكاً من احل��روب التقليدية ،ف�إننا ال
ن���درك ح�� ًق��ا �أن��ه��ا حت���دث ،ولي�س لدينا حتى م�صطلح
لو�صفها .امل�شكلة هي النظرة للعوملة من منظور عاملي
���ش��م��ويل؛ ف�����إذا ن��ظ��رن��ا �إىل ال��ع��امل ككتلة واح����دة ،ف���إن
الإجابة الوا�ضحة �أن الأمور ت�سري على ما يرام ،فنحن
�أغنى بكثري مما كنا عليه من قبل ،ولدينا تكنولوجيا
�أف�ضل بكثري .يف املقابل ،معظم النا�س ال ينظرون �إىل
العامل بهذا ال�شكل� ،إنهم يفكرون يف �أنف�سهم ويقارنون
غ�ير االت�صال العاملي ب�شكل
�أنف�سهم ب��الآخ��ري��ن .لقد ّ
�أ�سا�سي من نقارن �أنف�سنا به ،ومل يعد الأمر يتعلق فقط
الدولية حول الإنرتنت ،قدمت ال�صني على ع��دداً من باملحيط املحلي.
اال�سرتاتيجيات لإنهاء �إخفاء الهوية واحل�صول على
مزيد من ال�سيطرة ،و�إحدى الطرق التي قاموا بها هي ويف امل��ج��م��ل ،ي��ل��ت��ق��ط ال��ك��ت��اب ب�ب�راع���ة اال���ض��ط��راب��ات
جعل ال�شركات تراقب نف�سها .متتلك املن�صات الكبرية التي و ّلدها الرتابط العاملي ،حيث تتمثل الأطروحة
يف ال�صني جيو�شً ا من مئات الآالف من املراقبني ،وهو الأ�سا�سية يف �أن االت�صال يجب �أن يقربنا جمي ًعا من
باملثل ما تقوم به في�س بوك حاليا .بهذا املعنى ،هناك بع�ضنا البع�ض ،ولكنه �أدى بذلك �إىل ظهور العديد من
بع�ض املعايري العاملية النا�شئة حول اخل�صو�صية ،حول النزاعات .ول�سوء احلظ ،غالباً ما تكون هذه الأطروحة
ما ُي�سمح لك بو�ضعه على الإنرتنت ،وحول م�س�ؤولية غارقة يف تيار هذه التحديات التي ال نهاية لها ،والتي
الأنظمة الأ�سا�سية .وال�شيء الوحيد الوا�ضح ،هو عودة ترتاوح من ال�شعبوية �إىل احلرب غري املتكافئة ،وعدم
امل��ك��ب��وت�ين يف ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات ل��ل��ت�����ص��رف ب��ط��رق غري امل�����س��اواة �إىل املناف�سة ع��ل��ى ال�سلطة اجليو�سيا�سية.
مقبولة بال�ضرورة يف املجتمع ،لأنهم ي�شعرون بالأمان ي��ق��وم ال��ك��ت��اب بعمل رائ���ع يف جعل ال��ق��راء على اط�لاع
يف فقاعات الإنرتنت هذه ،وهذا �أمر خميف للحكومات دائم بالتحديات العاملية التي ي�شرحها بالتف�صيل .مت
ت�ضمني الكتاب يف قائمة الفاينن�شال تاميز لأف�ضل
الغربية وال�صني على حد �سواء.
ً
ال��ك��ت��ب ل��ع��ام ٢٠٢١م .ول�����س��وء احل���ظ ،غ��ال��ب��ا م��ا يف�شل
وعلى الرغم من �صعود تهديدات اخل�صو�صية من داخل امل�ؤلف يف الربط بني الق�ضايا التي يثريها يف فر�ضيته
ال��والي��ات املتحدة نف�سها واملتمثلة بفي�س ب��وك ،لكنها املركزية ،من حيث دعمها باحلجج املقنعة بعيداً عما
تخ�شى فقدان ال�سيطرة على ال�صني .يبني الكتاب �أن يريده القارئ الغربي.
اخلوف الأكرث جوهرية يف م�شاركة دول �أخرى عملية --------------------------------
سلم :كيف يتسبب االتصال
ال�سيا�سية وال�سيطرة عليها ،ول��ه��ذا ال�سبب ال ُي�سمح اسم الكتاب :عصر الال ِ
يف الصراع
للمواطنني ال�صينيني بامتالك تيك ت��وك �أو الذهاب
ً املؤلفMark Leonard :
�إىل في�س ب��وك �أو ا�ستخدام تويرت ،ولكن هناك �أي�ضا
قلق متزايد ب�ين املواطنني ب�ش�أن ر�أ�سمالية املراقبة ،الناشرBantam Press :
وخم����اوف ب�����ش���أن من����اذج ال��رب��ح ال��ت��ي تتعقب بياناتنا سنة النشر٢٠٢١ :
عدد الصفحات٢٤٠ :
وتتالعب ب�سلوكنا.

ك��م��ا ت��ط��رق ال��ك��ت��اب ح���ول م��و���ض��وع تنظيم ا�ستخدام
الإن�ت�رن���ت وم�����س���أل��ة �إخ���ف���اء ال��ه��وي��ة ع��ل��ى ال���وي���ب بني
ال�صني والواليات املتحدة .ي�ستطيع الفرد يف املجتمع
الغربي االلتقاء مع �أ�شخا�ص مت�شابهني بالأفكار و�إن
كانت �ضارة �أحياناً� ،سواء ب�شكل جمهول �أو حتت �أ�سماء
م�ستعارة� .أم��ا يف الأي���ام الأوىل للإنرتنت يف ال�صني،
مل ت��ك��ن ل��دي��ك ه���ذه املتطلبات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال�ستخدام وي���ؤك��د ليناردو �أن��ه يتعني علينا �أن ن�صبح �أك�ثر وعياً
ا�سمك اخلا�ص .ولكن مع انت�شار التوترات ال�سيا�سية مبا يحدث ،وبالتايل ميكننا تطوير معايري لتنظيم
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املستشرق ليونه كايتاني يف الصحراء العربية
روسي
فالنتينا ساغاريا ّ

عزالدين عناية *
يدور محور هذا الكتاب الذي نتولى عرضه حول شخصية املؤّرخ واملستشرق اإليطالي ليونه كايتاني ( .)1935-1869وقد ذاع صيت الرجل يف األوساط
مجموعتي «دراسات التاريخ الشرقي» و»حوليات
الثقافية العربية الحديثة ،بين عديد الك ّتاب والباحثين ،بفضل الصدى الواسع ألعماله املوسوعية يف
ْ

اإلسالم» ،وإن لم ُي َترجم إال النزر القليل منها إلى العربية.

و���ض��م��ن االه��ت��م��ام ب�����إرث ك��اي��ت��اين وا���س��ت��ع��ادة �أط����وار حياته
رو�سي التي حاولت فيه قراءة
�صدر كتاب فالنتينا �ساغاريا ّ
يومياته ور�سائله و���ص��وره وحتليلها ون�شرها .وه��ي وثائق
ذات �صلة ب�شبه جزيرة �سيناء ومنطقة ال�صحراء الكربى
ٌ
حديث يف منتهى التوثيق ،و�صناعته
بالأ�سا�س .فالكتاب هو
يف منتهى الإتقان ،عن رحلة وعن م�ست�شرق �أعيد له االعتبار
يف العقود الأخ�يرة بعد �إهمال .والكتاب هو م�ستخلَ�ص من
م��د َّون��ات الكتابات وال�����ش��ه��ادات ال�شبابية ل�شخ�صية فكرية
�إيطالية مو َلعة بال�شرق ،ك��ان قد ُل ّقب ب�أمري تيانو ودوق
�سريمونيتا لتحدّره من عائلة �أر�ستقراطية عريقة الن�سب
(جدّه كان م�ست�شرقا و�أبوه تق ّلد من�صب وزير اخلارجية يف
حكومة دي روديني و�شغل هو بنف�سه نائبا يف الربملان)� .إذ
يُع ّد كايتاين من �أوائ��ل امل���ؤ ِّرخ�ين الإيطاليني الذين انك ّبوا
على درا�سة م�صادر الإ�سالم وتاريخ اجلزيرة العربية ،وهو
يُ�ص َّنف �ضمن «امل�ؤ ِّرخني الو�ضعيني» ،مبا عمله من متهيد
ال��ط��ري��ق ل��غ�يره .وع�ب�ر ف���رز م��ئ��ات ال��وث��ائ��ق غ�ير املن�شورة
رو�سي ،جاء ن�ش ُر يومياته
لكايتاين ،من قِبل فالنتينا �ساغاريا ّ
ور�سائله و���ص��وره ب�ش�أن الرحلة �إىل م�صر ()1889-1888
واجل��زائ��ر ( .)1890وه��ي امل��رة الأوىل التي ُي�� َع�� ّد فيها ٌ
عمل
مو�سع حول امل���ؤ ّرخ يتناول �سريته �ضمن ال�سياقني الثقايف
َّ
والتاريخي ،مد َرجة �ضمن «مد ّونات رحلة» ال�شرق الأو�سط
يف ذلك الع�صر .وتكت�سي هذه الدرا�سة حول كايتاين �أهمية
لِ ا جتليه من وقائع و�أحوال وعوائد عن منطقتني مه ّمتني
يف ال��ب�لاد العربية ،يف ف�ترة ع��� ّزت فيها الأخ��ب��ار وال��وث��ائ��ق
عنهما .وال��رواي��ة ف�ضال ع ّما جتليه من �أخ��ب��ار �أملّ��ت بحياة
الرجل ،فهي تربز ما لكايتاين من ت�أثري وا�ضح يف م�سارات
اال�ست�شراق الإيطايل.
فالن�صو�ص ال��ت��ي ن�شرتها الباحثة فالنتينا رو� ّ��س��ي واردة
من «م�ؤ�س�سة كايتاين» التابعة لـ «�أكادميية لِن�شيه»� ،أعرق
امل���ؤ���س�����س��ات العلمية الإي��ط��ال��ي��ة و�أع�ل�اه���ا �صيتا يف ال��وق��ت
احلا�ضر .والباحثة ّ
تتول الإ���ش��راف على ق�سم كايتاين يف
ه��ذه امل�ؤ�س�سة .وكما تخرب ال��وث��ائ��ق ،ت��ن��درج رحلة كايتاين
�إىل �سيناء وج��ن��وب اجل��زائ��ر �ضمن �سل�سة م��ن ال��رح�لات،
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�شملت م�صر و�سوريا وفل�سطني وب�لاد الرافدين و�سيالن
والهند .وب�شكل عام� ،ساد تقليد الرحلة يف �أو�ساط العائالت
الأر�ستقراطية يف �إيطاليا ك�شكل من �أ�شكال التكوين الرتبوي
للطبقة احلاكمة وال�شرائح الفكرية املتن ّفذة .فم ّما مييز
كايتاين عن غريه من امل�ست�شرقني الإيطاليني �أ ّن��ه ا�ستقى
معلوماته مبا�شرة وبنف�سه عن املجتمعات الإ�سالمية التي
كتب عنها ،ومل يحل ذلك دون �أن ي�شهد �إهماال بني جمايِليه.
َ
والق���ت م���دون���ات ال��رح��ل��ة ن��وع��ا م��ن اال���س��ت��ه��ج��ان وال��غ��راب��ة
واالحتقار من قِبل الفيلولوجيني حينها ،يف حني غدت اليوم
ذات قيمة ،لِ ا م ّثله كايتاين من ري��ادة و�أ�سبقية يف اكت�شاف
منطقة مهمة من البالد العربية بني الإيطاليني ،وقد كانت
املنطقة يف ذلك الع�صر تقريبا حكرا على الفرن�سيني والأملان
دون غريهم.
وكما �أوردن��ا �سابقا ،الكتاب برمته ي�ض ّم � 561صفحة� ،شمل
الق�سم الأول (� 228صفحة) وهو متهيد وتعليقات للباحثة
فالنتينا رو� ّ��س��ي� ،أي مبثابة احلا�شية على يوميات الرجل
ور�سائله و�شخ�صه ،يف ح�ين ح��ازت ال��وث��ائ��ق� ،أي اليوميات
التي د ّون��ه��ا كايتاين ،والر�سائل ،والربقيات التي بعث بها
لوالديه (� 235صفحة) ،كما �ض ّم الكتاب � 100صورة لكايتاين
والأماكن التي زارها� ،أردفتها الباحثة بجملة من التعليقات
والتحاليل .ون�شري �إىل � ّأن اليوميات الواردة ب�ش�أن �سيناء ّ
مت
ن�شرها بعد وفاته ،يف حني تلك امل ّت�صلة بجنوب ال�صحراء،
رو�سي .هذا وقد ق�� ّد َم للكتاب
فلم تن�شر �سوى مع فالنتينا ّ
امل�ؤرخ وعامل الآثار الإيطايل ماريو ليفِراين.
رو�سي �أ ّن��ه جامع �شامل،
وم��ا مي ّيز كتاب فالنتينا �ساغاريا ّ
ذل��ك � ّأن املقدّمة التي م�� ّه��دت بها للبحث وللرحلة� ،سيناء
وال�صحراء الكربى ،هي عبارة عن كتاب م�ستق ّل بحاله (228
�صفحة) .وم��ن ه��ذا اجل��ان��ب ُي��ع�� ّد الكتاب متم ّيزا وري��اد ّي��ا.
�صحيح �صدرت �أجزاء �سابقة من يوميات كايتاين يف جمالت
وم�ؤ ّلفات ،وب�أقالم معروفة –كارلو �ألفون�سو نللينو يف جملة
«�أورينتي موديرنو» العدد 1936 ،16؛ فران�شي�سكو غابريللي،
«�شخ�صيات وم�شاهد من اجلنوب» ،ميالنو-نابويل -1960
ولك ّنها ما كانت بهذه الدقة وال�شمول والتحليل.

وكما نعرف �صدرت تراجم ع��دّة �سابقة عن ليونه كايتاين
وعن �آل كايتاين تناولت �سِ ري �أف��راد العائلة ،ورمب��ا ال�شيء
ال��ه��ام يف ه��ذه الرتجمة وه��و «ن��زع الأ���س��ط��رة» ع��ن كايتاين
امل�ست�شرق وامل���ؤرخ ،وحماولة تنزيله املنزلة ال�صائبة �ضمن
�أط��وار اال�ست�شراق الإي��ط��ايل .حتدّثت الكاتبة عن م�ستوى
�إملامه املتوا�ضع بالعربية ،وعن اعتماده يف ا�ستقاء معلوماته
على م�ست�شرقني غربيني �سابقني مع تطعيم ذلك بالزيارات
املبا�شرة .فما كان تكوينه يف اللغة العربية ،يف الفرتة التي
زار فيها �سيناء وال�����ص��ح��راء ال��ك�برى ،ي�سمح ل��ه بامتالك
نا�صية التحاور والفهم وال��ق��راءة بالعربية .كما تع ّر�ضت
الكاتبة �إىل دواعي عدم االعرتاف به يف �أو�ساط امل�ست�شرقني
يف ع�صره ،كونه كاتبا من خ��ارج الأمن��اط ال�سائدة ،ونظرا
لكونه فت ّيا ح�ين ب���د�أ يتط ّرق �إىل موا�ضيع تتط ّلب دراي��ة
عميقة وخربة واطالعا .فقد كانت زيارته عل �سبيل املثال
�إىل �سيناء واجلزائر ،وهو يف �سنّ ترتاوح بني التا�سعة ع�شرة
والع�شرين .ويلوح ذلك ب ّينا من املعلومات التي �أورده��ا عن
مما يرد يف
�سيناء ،كان الكثري منها م�ستوحى �أو م�ستخلَ�صا ّ
العهد القدمي ،وواردا لدى كتاب غربيني ،ومن جانب �آخر
حني خا�ض الرحلة �إىل منطقة ال�صحراء الكربى تق ّل�صت
معلوماته �إىل درج��ة كبرية ليغدو الر�صد �أنرثوبولوج ًّيا
منح�ص ًرا يف حدود امل�شاهَدة واملعايَنة املبا�شرة ال غري .من
جانب �آخر �أي�ضا ،يف الأرب��ع مئة ورقة من املذكرات املد َّونة
رو�سي ،يَغيب
بقلم كايتاين ،التي اعتمدتها الباحثة فالنتينا ّ
احلديث عن الدين الإ�سالمي يف معي�ش النا�س� ،أو داخل
الزوايا� ،سوى بع�ض الإ�شارات العابرة عن �صدق البدو ،مبا
ي�شبه احلديث عن «ال�بريّ الطيب» مع امل�ست�شرق واك�لان
�ساويرين رزيفو�سكي .وه���ذا ك�� ّل��ه ي�برز اجل��ان��ب اخل��ف��ي يف
�شخ�صية كايتاين ،لكن االحتفاء بكايتاين يف الثقافة العربية
علمي لعمله و�أثره ،بل النطباع ط ّيب
ما كان ناجتا عن تقييم ّ
َخ ّلفه حديثه عن امل�سلمني ،حيث �ص ّر َح يف �أكرث من مو�ضع
أح�س دائما �أ ّنه بني ذويه يف �أو�ساط امل�سلمني،
من م�ؤ ّلفاته انه � َّ
ومل ي�ست�شعر ذلك االقتحام عليه من دين الإ�سالم.
وتكمن �أهمية يوميات كايتاين يف كونها �أر�ضية تط ّو َر على

رمضان ١٤٤٣هـ  -ابريل ٢٠٢2م

�أ�سا�سها م�����ش��روع ال��ت��ـ���أري��خ ل�ل�إ���س�لام م��ع��ه ،وه��و بالفعل ما
ربا كايتاين
يخل�ص �إليه امل�ست�شرق �ألي�ساندرو باوزاين ،معت ً
«دار���س الإ�سالميات الأك�ثر �إيغاال يف الدرا�سات الإ�سالمية
بني الإيطاليني».
رو�سي الإحاطة مبو�ضوع بحثها من
حاولت الباحثة فالنتينا ّ
جميع جوانبه ،حيث يهيمن املنهج التاريخي الفيلولوجي
ع��ل��ى ال��ك��ت��اب .ول��ل��ت��و���ض��ي��ح ن�����ش�ير �إىل � ّأن ك��اي��ت��اين ق��د ق��ام
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��رح�لات ���س��واء ن��ح��و ال��ب�لاد الإ���س�لام��ي��ة �أو
غ�يره��ا .وق��د ���ش��اءت الكاتبة ،وه��ي املك َّلفة واملعن ّية بوثائق
كايتاين وت��راث��ه يف �أك��ادمي��ي��ة لين�شيه� ،أن ُتخ�صِّ �ص كتابها
لف�ضاءين دون �سواهما� ،سيناء وال�صحراء الكربى ،ولع ّلها
ّ
تخطط لأعمال �أخرى حول الرجل يف قادم الأيام .وما نو ّد
قوله ّان كتابها �أت��ى حميطا ومل ّما مبو�ضوعه .ب��دا منهج
جلي
اال�شتغال على املخطوطات ،بت�أ ّنيه وتدقيقه وتث ّبتهّ ،
رو�سي ،حيث حر�صت على
الت�أثري يف �صياغة م�ؤلف فالنتينا ّ
ن�صها بجملة من
التدقيق وال�شرح والتف�صيل و�آثرت �إثراء ّ
الن�ص �صياغة لغوية وا�ضحة
التفا�صيل املفيدة .وقد �صيغ ّ
يطبعها طابع �أكادميي ،خال فيها من التجريد والغمو�ض،
ح��ي��ث و ّف��ق��ت ال��ك��ات��ب��ة يف ج��ع��ل ه���ذه ال��درا���س��ة ،ع��ل��ى طولها
ووف���رة ا�ستطراداتها وت�ش ّعب موا�ضيعها ،ي�سرية ال��ق��راءة
املتخ�ص�ص �أو غري املتابع للدرا�سات اال�ست�شراقية.
على غري
ّ
ربز الكاتبة على دراية مع َّمقة بامل�صطلحات العربية
حيث َت ُ
ذات ال�صلة مب��ج��ال ال��درا���س��ة ،وع��ل��ى �إمل����ام ج��ي��د ب��الأب��ح��اث
اال���س��ت�����ش��راق��ي��ة يف امل���ج���ال .ك��م��ا ت��ب��دو ع��ل��ى �إمل����ام بامل�صطلح
الديني واالجتماعي والتاريخي ،وقد ت�سنى لها ذلك بف�ضل
تخ�ص�صها الفيلولوجي.
ّ
ن�صا �آخ��ر بداخله
رو�سي يت�ض ّمن ّ
وبو�صف م�ؤلف فالنتينا ّ
ا�شتغلت عليه الباحثة ،ف�إ ّننا جند من ناحية الفهار�س �أجندة
ت�ستعيد يف �ضوئها التواريخ وحلظات االنطالق والو�صول
وال��زي��ارات لكافة املحطات التي م�� ّر بها ليونه كايتاين ،يف
رحلتيه نحو �سيناء وال�صحراء الكربى .تلت تلك الأجندة
خريطة �أوىل تعود �إىل كايتاين وق��د ر�سم م�سارها بنف�سه
و�أ���ش��ار �إىل حمطاتها ،وه��ي على �صلة بالرحلة �إىل �سيناء،
ثم خريطة ثانية تعود �إىل الفرتة التي زار فيها ال�صحراء
رو�سي بنف�سها ر�سم
الكربى ،وقد حاولت الباحثة فالنتينا ّ
م�سار كايتاين فيها مهتدية مبا ورد يف املذكرات والر�سائل.
ثم يف �آخ��ر الكتاب جند فهر�سا ب�أ�سماء الأع�لام والأماكن
الواردة يف اليوميات.
ن�شري �إىل �أ ّن م�ؤلفة الكتاب ،فالنتينا �ساغاريا رو� ّ��س��ي ،قد
�سبق لها �أن �أ���ص��درت ثالثة �أعمال معتربة« :كتاب الأمثال
يف احل��دي��ث ال��ن��ب��ويّ » لأب��ي ال�شيخ الأ���ص��ب��ه��اين( ،من�شورات
جامعة «الأورينتايل» نابويل )2002؛ «�أر�شيف ليونه كايتاين
يف �أكادميية لين�شيه» باال�شرتاك مع باوال غيونه (من�شورات

اخلريطتان وال�صور الواردة يف الكتاب� ،سوى ق�سم من املادة
التي ا�شتغلت عليها وهي تعود �إىل امل�ؤرخ كايتاين ،يف حني هي
مل تعمل على �إ�ضافة عنا�صر �أخ��رى كو�سائل مك ّملة ل�شرح
ما ورد يف الكتاب .كنتُ قد �أ�شرت �إىل اخلريطتني املدرجتني
يف �آخر الكتاب وكذلك �إىل ال�صور ،لكن ما �أريد تو�ضيحه �أن
ال�صور الواردة يف الكتاب هي �صور على �صلة بالرحلة� ،أردفتها
الكاتبة ب�ضبط ملقا�ساتها و�شرح لفحواها وذكر لتواريخها.
ل��ق��د و ّف���ق���ت ال��ك��ات��ب��ة يف الإح����اط����ة مب��و���ض��وع��ه��ا وال��ت��ط�� ّرق
لتفا�صيله من جوانب خمتلفة ،ومن هذا الباب قدّمت عمال
ج��ي��دا على �صلة ب�شخ�ص امل�ست�شرق ك��اي��ت��اين ،وع��ل��ى �صلة
بحقبة �شبه معتمة ،ومبنطقة جغرافية تبدو معزولة .الكتاب
يقدّم خدمة جليلة للثقافة العربية ،مبا يو ّفره من �إ�ضاءات
على �شخ�صية دار�سة للح�ضارة العربية ،من حيث منهجها
ونظرتها وتعاطيها م��ع ال��وق��ائ��ع� .صحيح ال ي��ق��دّم الكتاب
خدمة مبا�شرة للثقافة العربية وللدرا�سات العربية ،ولكنه
يي�سر ويرثي متابَعة حقل درا�سات اال�ست�شراق ب�شكل عام.
ّ
ّ
و�صحيح ال يتعلق الكتاب بدرا�سة ق�ضية مبا�شرة على �صلة
ب��ال��ت��اري��خ الإ���س�لام��ي �أو ب��احل�����ض��ارة ال��ع��رب��ي��ة ،و� ّإن����ا يرتكز
اهتمام �صاحبته ح��ول �شخ�صية در�ست احل�ضارة العربية،
�سواء كان يف جانبها اال�ست�شراقي الغربي �أو يف جانب ات�صالها
ب��ال��واق��ع ال��ع��رب��ي ،م��ع ذل���ك ف�����إ ّن ال��ك��ت��اب ف��ي��ه خ��دم��ة جليلة
وق ّيمة للح�ضارة العربية .ورغم �أ ّن الكتاب حديث ال�صدور،
فقد لقي �صدى طيبا يف الأو�ساط الثقافية الإيطالية ،كما
دعيت م�ؤلفته �إىل عر�ضه يف ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات البحثية
والأكادميية املهتمة بالدرا�سات ال�شرقية .ثمة جمهود وا�ضح
يف �إجناز الكتاب ،ف�ضال عن دقة يف التعامل مع الوثائق التي
بنيت عليها الدرا�سة� .أق�� ّد ُر �أن تلك اخلا�صيات �سوف تب ّوئ
العمل مكانة مرموقة كمرجع �أ�سا�سي لدى ك ّل باحث مهت ّم
بالكتابة ع��ن ليونه كايتاين .ون�شري كذلك �إىل �أن الكتاب
مل يُرتجم بعد �إىل لغات غربية �أخ��رى ،و�أق��دّر �أنه �سيحظى
بالرتجمة ،يف حني من اجلانب العربي ف�إ ّن العمل مل يرتجم
ال ك ّليا وال جزئ ّيا ،ومل يرد له �أي ذكر له يف ال�صحافة العربية
املعنية باملن�شورات الغربية احلديثة.

لريما روم��ا )2004؛ «املخطوطات املد َّونة باحلرف العربي»
ب��اال���ش�تراك م��ع ف��ران�����س��وا دي��رو���ش (م��ن�����ش��ورات فييال روم��ا
 .)2012كما ن�شرت جمموعة من الدرا�سات واملقاالت العلمية
يف دوري���ات �أك��ادمي��ي��ة .وخ�لال م�شوارها ال��درا���س��ي��� ،س��واء يف
ر�سالة التخرج ب��الإج��ازة �أو �أث��ن��اء احل�صول على الدكتوراه
رو�سي على خمطوطتني عرب ّيتني .و َتوا�ص َل
ا�شتغلت فالنتينا ّ
اهتمامها باملخطوطات العربية يف �إيطاليا م��ع التحاقها
بالتدري�س وا�شتغالها يف �أكادميية لين�شيه ،ما جعلها اليوم
�أب���رز باحثة مهت ّمة باملخطوطات العربية والإ���س�لام��ي��ة يف
�إيطاليا.
مل نالحظ مواقف تن ّم عن مركزية غربية لديها �أو �أحكام
�أو تقوالت يف كتاباتها �أو ت�صريحاتها متحيزة �أو خمالفة ملا
رو�سي باحثة
هو علمي .وعلى العموم تبقى فالنتينا �ساغاريا ّ
غربية ت�شتغل على الثقافة العربية ،وتكتب ع��ن الثقافة
العربية ،من زاوية نظر غربية وب���أدوات غربية .فهي تفتقر
�إىل تلك امل��ق��درة النقدية املتعالية وامل��ت��م�� ّي��زة ال��ت��ي ت�ؤهلها
للخروج عن الأمن��اط ال�سائدة ب�ش�أن املجتمعات العربية �أو
ب�ش�أن الثقافة العربية .لكن ذل��ك ال يخفي �شغفها مبجال
-------------------------------عملها و�سعيها الد�ؤوب للنهو�ض بالقطاع املعريف الذي ت�شتغل
الكتاب :املستشرق ليونه كايتاني يف الصحراء
فيه والإ�ضافة �إليه.
العربية
بقي �أن ن�شري �إىل �أ ّن كتابا بهذا احلجم وال�ث�راء ،ك��ان من
روسي.
تأليف :فالنتينا ساغاريا ّ
الأج��دى تنويع الفهار�س والتف�صيالت الإ�ضافية فيه ،على
الناشر :أكاديمية لينشيه -منشورات باردي (روما
غرار بيان امل�صادر وال�شخ�صيات املحورية التي ا�ستقى منها
إيطاليا) «باللغة اإليطالية».كايتاين معلوماته ،وجرد الأماكن التي ح ّل بها ،وذكر �أ�سماء
سنة النشر.2021 :
الأ�شخا�ص الذين قابلهم ،والتف�صيل يف اللغات واللهجات
عدد الصفحات 561 :ص.
التي ا�ستعملها ،و�أي و�سطاء �أعانوه يف التوا�صل مع النا�س
حتى ت�سنى له تدوين مذكراته.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
ك��م��ا �أ ّن ال��ك��ات��ب��ة مل ت���ع��� ّول ع��ل��ى ال��ر���س��وم واجل�������داول ،وم��ا
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التقنيات التي تغير العالم :تطبيقها وآثارها يف
العالم ويف الشرق...
مجموعة مؤلفين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تتعلق هذه الدراسة بالتقنيات املبتكرة ،وقد اختار مؤلفوها من التقنيات ما اعتقدوا أنها أكثر ما يغير عاملنا و ُيؤثر ىلع مستقبلنا .يف الوقت نفسه،
ركز الباحثون ،ومعظمهم من الخبراء املستشرقين من األكاديمية الروسية للعلوم ،ىلع تطبيق ودور هذه التقنيات يف بلدان آسيا وإفريقيا.

ي��ت��ك��ون ال��ك��ت��اب م���ن م��ق��دم��ة و 12ف��� ً
��ص�لا جم��م��وع��ة
يف �أرب��ع��ة �أب����واب .يت�ضمن ك��ل ب��اب م��ا ي�سمى درا���س��ات
ح����ال����ة ( )case storyم��ف�����ص��ل��ة .وي���رك���ز
م���ؤل��ف��و ال��ب��اب الأول على حتليل الآث����ار االقت�صادية
ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات املُ��ط��ب��ق��ة يف راه����ن وق��ت��ن��ا (ف�����ص��ول:
«تقنية  Blockchainوتطبيقها يف االقت�صاد»،
و»ال���ف���رز اجل��م��اع��ي واالق��ت�����ص��اد امل��ن ّ��ظ��م»  ،و»ال��ط��اق��ة
اخل�ضراء يف ال�صني :اال�ستعانة �أم ال�صناعة املحلية؟»،
«الأمتتة والروبوتات� :آفاق التوظيف»)� .سعى م�ؤلفو
الباب الثاين �إىل ا�ستبيان كيفية عمل ه��ذه التقنيات
على تعزيز ال�سلطة على اجلماهري العري�ضة وذلك
با�ستخدام مثا َّ
يل الهند وال�صني (ف�صول« :احلكومة
الإلكرتونية واملدينة الذكية يف الهندpro et :
« ،»contraالتقنيات الرقمية للتحكم بالطاقة:
ن��ظ��ام الثقة االجتماعية يف ال�����ص�ين) .يعر�ض الباب
الثالث حتلي ً
ال لال�ستجابات ال�سلوكية لفئات اجتماعية
معينة (املهاجرون وال�شباب) وجمتمعات �أوروبا ورو�سيا
و�آ�سيا و�إفريقيا ككل للتحديات النف�سية وال�سيا�سية
والثقافية التي خلقتها التقنيات امل��ذك��ورة (ف�صول:
«م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة:
ح��ال��ت��ان م��ق��ن��ع��ت��ان»« ،ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة يف البيئة
االج��ت��م��اع��ي��ة لإف��ري��ق��ي��ا :ال��ف��ق��ر وال��ه��وات��ف املحمولة
وال�شركات النا�شئة»« ،املن�صات الرقمية للمهاجرين:
كيف ت�ساعد يف التغلب على التهمي�ش») .ويجمع الباب
الرابع الدرا�سات التي تركز على اجلوانب الإن�سانية
للتفاعل مع هذه التقنيات ،مثل دورها يف ن�شر الثقافة
ال�شعبية ال��ك��وري��ة ح���ول ال��ع��امل وخ�صائ�ص العملية
التعليمية يف الفلبني �أث��ن��اء ال���وب���اء� ،أو ا�ستخدامها
ملُواجهة فريو�س كورونا يف منغوليا.
ينطلق امل�ؤلفون ،وهم يحددون �أه��داف �أبحاثهم ،من
حقيقة �أن الع�صر احلديث هو زمن التقنيات املتغرية
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واالجتماعية الإن�سانية .حتفز هذه التقنيات التغريات
االجتماعية ،وبالتايل ،هناك حاجة لفهم ما يحدث يف
راهن وقتنا من منظور تلك التحوالت امل�ستقبلية التي
جتلبها التقنيات احلديثة.
وكما ي�ؤكد امل�ؤلفون ف���إنَّ ه��ذه املهمة معقدة لأ�سباب
ع���دّة �أهمها �أن الأه����داف ال��ت��ي يتم لأجلها ا�ستخدام
االبتكارات التكنولوجية تتوافق راهنا مع «املزاج العام
ملا بعد احلداثة ب�أخالقها الب�سيطة ،اخلالية من �أي
�إل���زا ٍم» (� ،)191إذن فهناك تعددية احلقيقة ،وجتزئة
ل�ل��إدراك والقيم وال�سعي ال��دائ��م �إىل تب�سيطها �أكرث
و�أكرث.
ووفقًا ملُالحظات امل�ؤلفني ،يلعب التوقيت لتقييم هذه
التقنيات دو ًرا ُمه ًما :فكلما اقرتبنا من املرحلة الأخرية
من احلداثة ،كان التقييم �أكرث تفا�ؤ ًال ،وكلما اقرتبنا
من نهاية ما بعد احلداثة ،جاء �أ�ش ّد توت ًرا .بهذا املعنى،
ف�إن الرتكيز على التوقيت املنا�سب للأحكام املتفائلة
واملت�شائمة حول الآثار االجتماعية للتكنولوجيات التي
عب عن نف�سه ب���أن الأوىل تنجذب نحو
تغري العامل ُي ّ
نهاية القرن الع�شرين ،والثانية ت�شتد مب��رور قرننا
هذا.
وك��م��ا ي��رى امل���ؤل��ف��ون ،م��ن ال�����ض��روري �إج����راء النقا�ش
ح���ول ت��ط��وي��ر التقنيات �ضمن �إط����ار ال��ث��ورة العلمية
والتكنولوجية وعواقبها االجتماعية ،لأنَّ التقنيات
تغري العامل ب�شكل �أ�سرع من تغري الثقافة الب�شرية،
بحيث تت�شكل ثقافة تطبيق التقنيات املبتكرة فيما
بعد .وه��ك��ذا ر�سم فنانو امل�ستقبلية ���ص��و ًرا لالنت�صار
الرمزي للتكنولوجيا ،لكن الواقع بعيد كل البعد عن
التوافق مع �أعمالهم .فمن ناحية ،جند �أن التطورات
العلمية تخلق عاملاً جديداً ،ومن ناحية �أخ��رى ،تدمر
من��اذج احلياة املعتادة والقيم التي تدعمها الثقافات

التقليدية ك��م��ا ُت��ف��ق��ده��ا فعاليتها وت�ضعها يف خانة
ال�شك .وعليه ،ي�ستنتج امل�ؤلفون �أن الب�شرية ت�ضطر �إىل
تغيري جميع �أنواع العالقات بالطريقة التي يقرتحها
االبتكار التكنولوجي.
ع�لاوة على ذل��ك ،ووفقًا لوجهة النظر ال�شائعةُ ،يعد
االبتكار (والتكنولوجيا ب�شكل عام )عام ً
ال مه ًما لي�س
للتنمية وح�سب ،ولكن للتحول احلقيقي والإيجابي
ل�ل�إن�����س��ان وامل��ج��ت��م��ع يف ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن.
ب��امل��ق��اب��ل ،ووف���قً���ا ل����ر�أي �آخ���ر ي��ت��م ت���داول���ه ع��ل��ى نطاق
وا�سع كذلك ،ميكن �أن ي�ؤدي هذا بالعامل �إىل التدهور
واالن��ه��ي��ار« .التقنيات نف�سها ال ُ َ
ت ّ�سن املجتمعات �أو
ت��دم��ره��ا� .إن ت���أث�يره��ا ث���وري مبعنى �أن��ه��ا ت���ؤث��ر بعمق
على طريقة ونوعية حياة النا�س وهويتهم وقيمهم
و�أهدافهم و�أنواع وطرق تكوين عالقات العمل والأ�سرة
وغ�يره��ا .يكون دوره��ا مدمرا �أو منع�شا اعتمادا على
طبيعة تفاعل املجتمع وال��دول��ة معها ،وه��و ما يحدد
درجة ونوع ت�أثري التقنيات على احلياة».
ان��ط�لاق��ا مم���ا ���س��ب��ق ،ي��ج��ي��ب ال��ب��ح��ث ع��ل��ى ع����دد من
الأ�سئلة امللحة :ما هو ت�أثري التقنيات الرقمية وانت�شار
االت�صاالت على البلدان الأقل منواً؟ هل جتعل احلياة
فر�صا جديدة لتح�سن
فيها �أ�سهل؟ هل تقدم للنا�س ً
حياتهم؟ يعتقد البع�ض �أن تقنيات الثورة ال�صناعية
الرابعة ت�سمح لالقت�صادات بتخطي املناهج ال�سابقة
ومتكني االقت�صادات النا�شئة من حتقيق النجاح ب�شكل
�أ�سرع مما كان ممكنًا مع م�سارات التنمية ال�صناعية
التقليدية .مبعنى �آخر ،هل �ستتمكن البلدان النامية،
كما لو �أننا حيال �ضربٍ من ال�سحر ،من حتقيق قفزة
حقيقية مب�ساعدة هذه التقنيات؟
ملحاولة الإجابة على هذه الأ�سئلة ،ي�شري امل�ؤلفون �إىل
جتربة بلدان �إفريقيا اال�ستوائية .يذكرون مثال �أن:
«ح�صة التعليم العايل من �إجمايل عدد ال�شبان �صغرية
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يف البلدان الإفريقية .يف  2018بلغت  ٪24يف جمهورية
ال����ر�أ�����س الأخ�������ض���ر ٪16 ،يف غ���ان���ا ٪13 ،يف ال�����س��ن��غ��ال
والكونغو ٪12 ،يف كينيا ٪6.5 ،يف بوركينا فا�سو .وف�ضال
عن ذلك ،غال ًبا ما يكون ه�ؤالء ال�شبان غري مطلوبني
يف ���س��وق ال��ع��م��ل .فن�سبة العاطلني ع��ن العمل بينهم
�أعلى من �أقرانهم الذين مل يح�صلوا �سوى على تعليم
ابتدائي �أو ثانوي ( )...قد يجد املتخرج احلا�صل على
دبلوم جامعي �صعوبة يف احل�صول على وظيفة �أكرث
من الأمي الذي ينتظره القطاع غري الر�سمي يف جميع
الأحوال (� )...إنه �أم ٌر عجيب حقًا ال �سيما على خلفية
يتم �إق��راره يف املنظمات الدولية حول �أهمية ر�أ�س
ما ُّ
املال الب�شري حل�صول البلدان النامية على ثمار الثورة
ال�صناعية الرابعة .يف هذه احلالة ،ف�إن التناق�ض بني
امل��ه��ارات التي يوفرها التعليم العايل وب�ين متطلبات
�سوق العمل املحلي وا���ض��ح ،ففي جميع ه��ذه البلدان،
با�ستثناء جنوب �إفريقيا ،يعمل عدد قليل من ال�شركات
�ضمن ال��ق��ط��اع احل��دي��ث ( )...وم���ع ذل���ك��� ،ش��رع ه��ذا
الو�ضع يف التبلور يف العقد الأخري من القرن الع�شرين
( )...يف هذا ال�صدد� ،س�أ�ست�شهد مبالحظتي ال�شخ�صية
مل��ا ر�أي��ت��ه يف ال�سنغال .ففي خريف ع��ام  1991توقفت
جامعة ال�شيخ �أنتا ديوب يف داكار عن العمل ملدة �شهرين
ب�سبب الإ���ض��راب��ات الطالبية ( )...مل يحت ّج الطلبة
على الر�سوم الدرا�سية� ،إذ كانت الدرا�سة جمانية ،ومل
يكن هناك حديث عن املنح الدرا�سية و�سكنات الطلبة،
ولكن الطالب طالبوا ب�إتاحة فر�ص عمل لهم يف نهاية
درا�ستهم .)234( -بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وعند احلديث
عن �آفاق انت�شار التقنيات الرقمية ،ينبغي �أن ي�ؤخذ يف
االعتبار �أنه يف عدد من البلدان الإفريقية ،ال حت�صل
ن�سبة كبرية من ال�سكان على الكهرباء .ون�سبة �أولئك
ال��ذي��ن يح�صلون على الكهرباء منخف�ضة للغاية يف
�إثيوبيا وجمهورية �إفريقيا الو�سطى ورواندا وبوركينا
فا�سو حيث ترتاوح بني  20و .٪29
بالن�سبة للمنطقة الآ���س��ي��وي��ة ،ي��رك��ز امل���ؤل��ف��ون ب�شكل
خا�ص على ظاهرة الهاليو الكورية� ،أي املوجة .فمنذ
نهاية ال��ق��رن الع�شرين ب����د�أوا يطلقون ه��ذه الكلمة
الكورية على انت�شار املو�سيقى وامل�سل�سالت التلفزيونية
والأل���ع���اب ال��ك��وري��ة ع�بر الإن�ترن��ت وال��ط��ع��ام والأزي����اء
ال��ك��وري��ة وان��ت��ق��ال��ه��ا خ���ارج احل����دود ���س��واء �إىل ال�شرق
(ال�����ص�ين وال��ي��اب��ان وت��اي�لان��د) �أو �إىل ال��غ��رب (رو�سيا
و�أوروبا و�أمريكا) .مما ال �شك فيه �أن وراء هذه الظاهرة
ال��ف��ري��دة �سببا ال يقت�صر ع��ل��ى اجل��ان��ب االق��ت�����ص��ادي
وال�سيا�سي ولكن � ً
أي�ضا على الإمكانيات التكنولوجية

ال ميكن ا�ستبعاد مبالغة املناف�سني يف ات��ه��ام ال�صني
بقر�صنة االبتكارات وتقليدها» ( .)62لتحديد ما �إذا
�صحيحا �أم ال ،يجب على امل��راق��ب تتبع
ك��ان االت��ه��ام
ً
ا�سرتاتيجية وت��اري��خ الإجن���از العلمي والتكنولوجي
ال�صيني وكيف مت �إع��داده من قبل الدولة .كما يجب
ال��ن��ظ��ر يف ح��ج��م وب��ن��ي��ة وخ�����ص��ائ�����ص ن�����ش��اط ب����راءات
االخ��ت��راع يف ال�����ص�ين ،وال���ت���ي ب��دون��ه��ا ي�����ص��ع��ب تخيل
ن�سبة التقليد واالبتكار يف النمو التكنولوجي لل�صني.
ويف ه��ذا الكتاب يقوم الباحثون ب����إدراج مثال الطاقة
اخل�����ض��راء ب�شكل ع���ام وجم��االت��ه��ا الديناميكية مثل
احلفاظ على الطاقة و�إن�شاء النقل الكهربائي وطاقة
الهيدروجني ب�شكل خا�ص.
من املنا�سب يف هذا ال�سياق التذكري مبوقف الأكادميي
الرو�سي فيكتور بولتريوفيت�ش الذي �أ�شار �إىل �أنه «يف
مرحلة التحديث ال ي ّعد �إن�شاء تقنيات جديدة متا ًما
�أم��را �أ�سا�سيا مهما ،ولكن ما هو فعاّل حقا ،ا�ستعارة
تلك التقنيات ال��ت��ي �أث��ب��ت��ت جناعتها وب��ع��د ذل��ك يت ّم
حت��دي��ث��ه��ا وت��وزي��ع��ه��ا» .وي����رى الأك���ادمي���ي �أن����ه يف ظل
اقت�صاد متخلف «من امل�ستحيل حتقيق اخرتاق مبتكر.
�إذ يحتاج الأمر ،بادئ ذي بدء� ،إىل �إنتاج تقنيات جديدة
مب�ساعدة التقنيات املتوفرة بالفعل .ثان ًيا ،ال�ستخدام
تقنية �أو منتج �أو طريقة �إدارة جديدة يف وحدة �إنتاجية
م��ا ،يلزمنا �إج���راء تغيريات يف العديد م��ن ال��وح��دات
الأخ��رى ،وهو ما يتجاوز ق��درات حتى �أكرب ال�شركات،
وهذا ما ي�سمى «فخ التن�سيق يف ال�صناعة».
تكمن �أه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب يف ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى امل��ن��اط��ق التي
تفتقر �إىل التقنيات احلديثة ،مثل �إفريقيا� ،أو املناطق
ال��ت��ي �أظ��ه��رت ت��غ�يرات ك��ب�يرة يف املجتمع والثقافة يف
فرتة زمنية ق�صرية ب�سبب �إدخال هذه التقنيات ،مثل
�شرق �آ�سيا .وم��ع ذل��ك ،يبدو لنا �أن ما ينق�ص الكتاب
 االل��ت��ف��ات �إىل منطقة ال�شرق الأو���س��ط التي ت�شهدجت��اذب��ا ال ي�ستهان ب��ه يف ع���امل ال��ت��ق��ن��ي��ات وت���أث�يرات��ه
املبا�شرة وامل�ستقبلية على املجتمع واحلياة.

اجل���دي���دة .ف��اجل��ان��ب الأول ك���ان مب��ث��اب��ة ق���وة داف��ع��ة،
بينما �ش ّكل الأخري و�سيلة لت�صدير منتجات ال�صناعة
الإبداعية الكورية غري املادية خارج البالد.
ال �شك �أن ظاهرة هاليو فريدة من نوعها من حيث
�أن��ه��ا ميكن �أن حت��دث فقط يف دول��ة حديثة ،متطورة
اقت�صاد ًيا ومتقدمة تقن ًيا مثل ك��وري��ا« .الأ�شخا�ص
ذوو ال��ق��وة االقت�صادية لديهم رغ��ب��ة ثابتة يف تعزيز
املنتج الثقايف ل�ل�أم��ة ،وال��ت��ي يف امل�ستقبل ،على امل��دى
الق�صري والطويل ،ميكنها رفع مكانة الدولة يف ال�سوق
االجتماعية والثقافية والفكرية» ( .)297ونرى ب�شكل
وا���ض��ح �أن���ه يف ظ��ل ظ���روف التقنيات اجل��دي��دة ي�صبح
الإب���داع جم ً
��ال وا�س ًعا للعمليات االقت�صادية وي�صبح
املنتج الثقايف هدفا رئي�سيا يف ال�سوق احلديثة.
ال ب ّد للم�ؤلفني ،واحل��ال كذلك� ،أن يتطرقوا للإنتاج
واخلدمات ال�صينية على مدى العقدين املا�ضيني حيث
حققت ال�صني قفزة هائلة يف تطورها التكنولوجي،
ك��م��ا اق��ت��ح��م��ت ال�����ش��رك��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال�����س��وق ال��ع��امل��ي��ة
مناف�سا لل�شركات امل�صنعة م��ن ال��والي��ات
و�أ���ص��ب��ح��ت
ً
املتحدة واليابان و�أوروبا وكوريا اجلنوبية .كيف حدث --------------------------------
ه��ذا؟ وفقًا للطرف الأمريكي ،ا�ستخدمت جمهورية الكتاب :التقنيات التي تغير العالم :تطبيقها
ال�صني ال�شعبية عدة طرق غري �شريفة دفعة واح��دة ،وآثارها يف العالم ويف الشرق.
يف مقدمتها التج�س�س ال�صناعي .فهل الأم���ر كذلك املؤلف :مجموعة مؤلفين
الناشر :نيستور إستوريا/سانت بطرسبورغ2021/
فعال؟ يعتقد امل�ؤلفون �أنه لي�س بهذه الب�ساطة.
«ل��ق��د َّ
مت ت��ه��ي���أة ال��ظ��روف ل�لاب��ت��ك��ارات ع��ل��ى الأرا���ض��ي اللغة :الروسية
ال�صينية من قِبل حكومة جمهورية ال�صني ال�شعبية عدد الصفحات452 :
ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة ���ض��م��ن منهجية حم�����ددة .ال ���ش��ك �أن
* أكاديمية ومستعربة روسية
ريا يف ذلك .ومع ذلك،
التقنيات الأجنبية لعبت دو ًرا كب ً
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قوة الجغرافيا
تيم مارشال
علي الرواحي*
للجغرافيا جانبان :إيجابي ،وسلبي؛ فهي يف بعض الفترات التاريخية ،تصبح عامل جذب ومحل أطماع الكثير من الدول ،ويف بعضها اآلخر تصبح عامال
رئيسا للحرب والصراعات .تضع الجغرافيا ،وليس املسار التاريخي ،الكثي َر من الدول يف وضع دفاعي بشكلٍ ُمستمر ،ويف حالة تأهب دائمة ،كما هو
الحال يف أستراليا ،التي تقع بين الصين والواليات املتحدة األمريكية .ويف البحر األبيض املتوسط ،دخلت اليونان وتركيا يف منافسة تعود جذورها
إلى العصور القديمة ،لكنها قد تتجدد هذه املنافسات يف أي وقتٍ غير متوقع.

وهذا ينطبق بطبيعة احلال على ال�شرق الأو�سط ،فاململكة العربية
ال�سعودية و�إي���ران تعي�شان منذ ف�ترة طويلة على وق��ع تناف�س
حمتدم ب�شكل ٍ م�ستمر؛ فبعد نهاية احلرب الباردة بني الواليات
املتحدة واالحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق ،دخلنا ع�صرا جديدا من
التناف�س بني القوى العظمى حيث يتناف�س العديد من الأطراف،
حتى الالعبني ال�صغار ،على احتالل مركز ال�صدارة .فالدراما
اجليو�سيا�سية تت�سرب حتى م��ن عاملنا الأر���ض��ي ،حيث تراهن
الدول على مطالباتها فوق غالفنا اجلوي� ،إىل القمر وما وراءه.
ب���ع���د ك���ت���اب���ه «����س���ج���ن���اء اجل���غ���راف���ي���ا« Prisoners of
 Geographyال�����ص��ادر يف ع���ام 2016م ،ي��ت��م��ع��ن تيم
مار�شال يف كتابه «ق��وة اجلغرافيا» يف اجلبال والأن��ه��ار والبحار
لفهم احل��ق��ائ��ق اجليو�سيا�سية؛ فاجلغرافيا ه��ي ع��ام��ل رئي�س
يحد من الإمكانيات للب�شرية �أن تفعله وما ال ت�ستطيع فعله؛
فال�سيا�سيون م��ه��م��ون ،ل��ك��ن اجل��غ��راف��ي��ا �أك�ث�ر �أه��م��ي��ة .ك��م��ا �أن
اخليارات التي يتخذها ال َّنا�س ،الآن ويف امل�ستقبل ،ال تنف�صل �أبداً
عن �سياقهم امل��ادي؛ ذلك �أن نقطة البداية لق�صة �أي دول��ة هي
موقعها بالن�سبة للجريان والطرق البحرية واملوارد الطبيعية.
ه��ل تعي�ش يف ج��زي��رة تع�صف بها ال��ري��اح على �أط����راف املحيط
الأطل�سي؟ وهل هي يف و�ضع جيد لت�سخري الرياح والأمواج؟ هل
تعي�ش يف بلد ت�شرق فيه ال�شم�س  365يومًا يف ال�سنة؟ وغريها
من العوامل التي حتدد الكثري من املوا�ضيع.
يف مقابل ذل��ك ،هناك ازدراء لدى بع�ض النا�س لنقطة البداية
ه��ذه لأن��ه��ا تعترب حتمية؛ ففي ال�سابق ،ك��ان هناك حديث عن
«ع��امل م�سطح» حيث انهارت املعامالت املالية واالت�صاالت عرب
الف�ضاء الإل��ك�تروين ،و�أ�صبحت املناظر الطبيعية ب�لا معنى.
ومع ذلك ،ف�إ َّن هذا العامل ي�سكنه عدد قليل جدا من الأ�شخا�ص
الذين يتحدثون ب�شكل ٍ جيد عن بُعد ،ثم يطريون الحقا فوق
اجلبال والبحار للتحدث �شخ�صيا ،لكنها لي�ست جتربة مُعظم 8
مليارات �شخ�ص على وجه الأر�ض؛ فاملزارعون امل�صريون مازالوا
يعتمدون على �إثيوبيا للح�صول على املياه ،كما �أ َّن اجلبال الواقعة
�شمال �أثينا ال تزال ُتعيق جتارتها مع �أوروبا .فاجلغرافيا لي�ست
قدرا ً  -الب�شر لهم حق االختيار فيما يحدث  -لكنها مهمة .غري
�أن هناك العديد من العوامل التي �ساهمت يف ت�شكيل ما �سيحدث،
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ولكن ب�شكل غري م�ؤكد ،بينما نتقدم نحو حقبة جديدة؛ فالعوملة
ومناه�ضتها وكوفيد والتكنولوجيا وتغري املناخ كلها لها ت�أثري
كبري .يبحث كتاب قوة اجلغرافيا يف بع�ض الأحداث وال�صراعات
التي ظهرت يف ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين م��ع احتمال ح��دوث
عواقب بعيدة املدى يف عامل متعدد الأقطاب.
�إيران ،على �سبيل املثال ،تر�سم م�ستقبل ال�شرق الأو�سط ،واململكة
العربية ال�سعودية ،مناف�ستها الإقليمية ،دولة مبنية على النفط،
ك��م��ا ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ،ل��ط��امل��ا اع��ت�برت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة حليفاً.
ولكن مع انخفا�ض الطلب على النفط ت�صبح الواليات املتحدة
�أك�ث�ر اع��ت��م��اداً ع��ل��ى ال��ط��اق��ة ،ف����إن اهتمامها ب��ال�����ش��رق الأو���س��ط
�سوف يت�ضاءل ببطء .يف �أم��اك��ن �أخ���رى ،لي�س النفط هو �سبب
اال�ضطرابات ،وباعتبارها «برج املياه يف �إفريقيا» ،تتمتع �إثيوبيا
مبيزة حا�سمة على جريانها ،وال �سيما م�صر .هذا �أح��د املواقع
الرئي�سية لـ«حروب املياه» املحتملة هذا القرن ،ولكنه يظهر �أي�ضاً
كقوة عن طريق ا�ستخدامها للتكنولوجيا حيث ت�ستخدم �إثيوبيا
الطاقة الكهرومائية لتغيري حظوظها.
بالإ�ضافة ل��ذل��ك ،وباعتبارها ب��واب��ة ال��و���ص��ول �إىل �أوروب����ا ،تعد
اليونان واح��دة من �أوائ��ل ال��دول التي ب��د�أت ت�شعر ب�آثار موجات
الهجرة اجلديدة ،كما و�ضعتها جغرافيتها يف قلب واحدة من ب�ؤر
التوتر اجليو�سيا�سي يف ال�سنوات القادمة� :شرق البحر الأبي�ض
املتو�سط ،حيث حقول الغاز املكت�شفة حديثا ت�ضع هذا الع�ضو يف
االحتاد الأوروبي على �شفا �صراع مع تركيا.
دول���ة �أخ���رى ف��ق��دت �إم�براط��وري��ت��ه��ا ،ه��ي اململكة امل��ت��ح��دة ،وهي
جمموعة م��ن اجل���زر ال��ب��اردة يف ال��ط��رف ال��غ��رب��ي ل�سهل �شمال
�أوروب�����ا ،ال ت���زال تبحث ع��ن دوره����ا .ب��ع��د خ���روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،قد تقوم دولة كقوة �أوروبية متو�سطة امل�ستوى
بت�شكيل روابط �سيا�سية واقت�صادية حول العامل ،لكن التحديات
التي تواجهها داخلية وخارجية على حد �سواء ،حيث �إنها ت�صارع
احتمال ا�ستقالل �أ�سكتلندا.
بناء على هذه املقدمة ،يتناول تيم مار�شال ،ال�صحفي املخ�ضرم
يف الكثري من القنوات ال�صحافية والإذاعية منذ �سنوات طويلة،
بالتف�صيل ع�شر دول خمتلفة تطرق لبع�ضها يف املقدمة ب�شكل
ٍ خمت�صر ،وم��ن �ضمنها طبعاً �أ���س�ترال��ي��ا ،وال�سعودية ،و�إي���ران،

واململكة املتحدة ،وتركيا ،و�إ�سبانيا ،ودول ال�ساحل الأفريقي .كما
حت��دث عن القمر كوجهة جغرافية تت�صارع عليها الكثري من
الدول و ُتنفق عليها املاليني من الدوالرات.
�أ�سرتاليا تعترب الآن من الدول املت�صدرة يف جماالت كثرية .كيف
حدث هذا؟ فهي جزيرة ال مثيل لها و�ضخمة جدا ً لدرجة �أنها
متثل قارة ت�ضم غابات مطرية �شبه ا�ستوائية مورقة ،و�صحراء
���ش��دي��دة احل����رارة ،وغ��اب��ات متماوجة وج��ب��اال مُ��غ��ط��اة بالثلوج؛
فالقيادة بال�سيارة من بريزبني �إىل بريث ك�أنك تعرب بلدا واحدا،
ولكن ه��ذه امل�سافة املماثلة �ستكون م��ن لندن �إىل ب�يروت عرب
فرن�سا وبلجيكا و�أملانيا والنم�سا واملجر و�صربيا وبلغاريا وتركيا
و�سوريا .فعندما تكون يف الو�سط ،من بريزبن التي تتطلع �إىل
ال�شمال ال�شرقي عرب املحيط الهادئ ،فهي تبعد  11500كيلومرت
عن الواليات املتحدة الأمريكية ،وال�شرق هو �أمريكا اجلنوبية
على بعد  13000كيلومرت ،وغ��رب ب�يرث ع�بر املحيط الهندي
 8000كيلومرت .حتى نيوزيلندا «امل��ج��اورة» لأ�سرتاليا تقع على
بعد  2000كيلومرت �إىل اجلنوب ال�شرقي ومن هناك �إىل القارة
القطبية اجلنوبية حيث يوجد  5000كيلومرت �أخرى من املياه.
فقط عندما ننظر �إىل ال�شمال نرى املوقع احلقيقي لأ�سرتاليا
ب��امل��ع��ن��ى اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي؛ ف��ه��ن��اك ت��وج��د ،دمي��ق��راط��ي��ة م��ت��ط��ورة
�إقليمياً ،ذات توجه غربي ،وفوقها �أق��وى ديكتاتورية يف العامل
اقت�صاديا وع�سكريا� ،إن��ه��ا ال�صني ،وعندما ن�ضع ك��ل ذل��ك معا
ً�سرنى دولة  /قارة وطنية يف منت�صف املحيط الهندي.
ب���د�أت ق�صة �أ�سرتاليا عندما ق��رر الربيطانيون �إب��ع��اد املحكوم
عليهم ،و�أرادوا �إبقاءهم بعيداً قدر الإمكان ،ثم مل يرغبوا يف فعل
�شيء معهم ،ويف مكان ال ميكنهم العودة منه �أب��دا ،مت حب�سهم
و�ألقي املفتاح بعيدا ،بحيث ال ي�ستطيعون العودة لبلدانهم مرة
�أخرى.
فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية والدفاع ،ف�إ َّن نقطة البداية لبلد
ما لي�س ما تنوي القيام به ولكن ما ت�ستطيع القيام به ،وغالباً
ما يكون ذلك مقيدًا باجلغرافيا .ميثل حجم وموقع �أ�سرتاليا
قوة و�ضعفا يف نف�س الوقت؛ فهو يحميها من الغزو ولكنه �أوقف
تطورها ال�سيا�سي .لذلك فهي معزولة ب�سبب بعدها عن حلفائها
الرئي�سيني.
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من الناحية الطبيعية� ،أ�صبحت �أ�سرتاليا جزيرة منذ حوايل 35
مليون �سنة فقط بعد �أن انف�صلت عن القارة القطبية اجلنوبية
واجنرفت �شما ًال ،فهي حالياً يف م�سار ت�صادمي مع �إندوني�سيا،
ولكن ال ينبغي �أن ي�شعر �سكان كال البلدين بالقلق ال�شديد لأنها
تتحرك ب�سرعة �سبعة �سنتيمرتات يف ال�سنة ولديهم عدة مئات
من ماليني ال�سنني لال�ستعداد ملثل هذه الآثار املحتملة.
بالإ�ضافة لأ�سرتاليا ،حت�ضر �إيران ب�شكل ٍ كبري عند احلديث عن
اجلغرافيا ،فهي تتحدد خالل ميزتني جغرافيتني :جبالها ،التي
ت�شكل حلقة من الق�شرة على معظم حدودها ،وال�صحاري امللحية
يف الغالب من ال��داخ��ل ،والتي متتد على ط��ول ت�لال منخف�ضة
امل��دى متوازية تقريباً مع بع�ضها البع�ض اجلبال جتعل �إي��ران
ح�صناً منيعاً عند االقرتاب منها من معظم الزوايا� ،سرعان ما
ت�صطدم بالأر�ض املرتفعة التي ال ميكن عبورها يف العديد من
الأم��اك��ن .حتيط اجل��ب��ال ب��الأرا���ض��ي ال��ب��ور الداخلية املقفرة يف
�صحراء كفري و�صحراء لوط .Dasht-e Lut
ُت��ع��رف ���ص��ح��راء كفري با�سم ���ص��ح��راء امل��ل��ح ال��ك�برى ،حيث يبلغ
طولها حوايل  800كيلومرت وعر�ضها  320كيلومرتا � -أي بحجم
ه��ول��ن��دا وبلجيكا جمتمعتني ،ولي�س ه��ن��اك الكثري مم��ا ميكن
ر�ؤيته يف هذه ال�صحراء املمتدة ،يف بع�ض الأجزاء ،تخفي طبقات
كاف لتغرق فيها؛ حيث
امللح املوجودة على ال�سطح الطني بعمق ٍ
تبدو ال�صحراء الرئي�سية الأخرى �أكرث جاذبية� ،أو التي ُتعرف
با�سم «�سهل اخل��راب» .لهذا ال�سبب ،حتى لو كانت هناك �أهداف
ذات طبيعة حربية ،فمن غري املرجح غزو �إيران ،خا�صة يف الع�صر
احلديث للجيو�ش الكبرية واملحرتفة التي ت�سيطر عليها دول
قوية .بالن�سبة للما�ضي ،كانت الأر�ض ُتعرف با�سم بالد فار�س،
ومت تغيري ا�سمها ف��ق��ط �إىل �إي����ران يف ع���ام 1935م يف حم��اول��ة
لتمثيل الأقليات غري الفار�سية يف البالد ،والتي ت�شكل حوايل 40
يف املائة من ال�سكان ،حيث تغريت حدودها عرب القرون.
داخليا ،املناظر الطبيعية املقفرة والتي ال ترحم هي ال�سبب يف
�أن جميع الإيرانيني تقريبا يعي�شون يف اجلبال ،نظرا ل�صعوبة
اجتيازها ،متيل املناطق اجلبلية امل���أه��ول��ة �إىل تطوير ثقافات
م��ت��م��ي��زة ،ح��ي��ث تت�شبث اجل��م��اع��ات الإث��ن��ي��ة ب��ه��وي��ات��ه��ا وت��ق��اوم
اال�ستيعاب ،مما يجعل من ال�صعب على الدولة احلديثة تعزيز
ال�شعور بالوحدة الوطنية .وب�سبب جبالها ،ف�إ َّن املراكز ال�سكانية
الرئي�سية يف �إيران م�شتتة على نطاق وا�سع ،وحتى وقت قريب،
�ضعيفة االت�صال .حتى الآن ،ن�صف طرق الدولة فقط معبدة.
لذلك على الرغم من �أ َّن جميع ال�سكان �إيرانيون ،ف�إنهم ينتمون
�إىل جمموعات عرقية خمتلفة.
الأك����راد ه��م �أح���د �أف�����ض��ل الأم��ث��ل��ة على اح��ت��ف��اظ �سكان اجلبال
بثقافتهم يف مواجهة �سيا�سات اال�ستيعاب للدولة؛ حيث ي�صعب
حتديد �أعداد ال�سكان بدقة ،فاحلكومة تف�ضل عدم الك�شف عن
الإح�صاءات الإثنية؛ لكن معظم امل�صادر ت�شري �إىل �أن الأك��راد
ي�شكلون حوايل  10يف املائة من ال�سكان ،رمبا  8.5مليون �شخ�ص.
وهم ثاين �أكرب �أقلية بعد الأذربيجانيني ( 16يف املائة) .يعي�ش
معظمهم يف جبال زاغرو�س املتاخمة للأكراد يف العراق وتركيا،
وال��ذي��ن يت�شاركون معهم حلم �إق��ام��ة دول��ة كردية م�ستقلة� .إن
عرقهم ولغتهم وروح��ه��م امل�ستقلة وحقيقة �أن معظمهم من

امل�سلمني ال�سنة يف بلد ي�سيطر عليه ال�شيعة قد جعلهم يف �صراع
م��ع ال�سلطات املركزية ل��ق��رون .و�سط االرت��ب��اك ال��ذي ح��دث يف
نهاية احل���رب العاملية ال��ث��ان��ي��ة� ،أع��ل��ن��ت منطقة ك��ردي��ة �صغرية
ا�ستقاللها ،لكنها �صمدت �أق��ل م��ن ع��ام مبجرد قيام احلكومة
املركزية ب�إر�ساء اال�ستقرار يف البالد .امتدت �أحدث انتفا�ضاتهم،
التي �أعقبت ال��ث��ورة الإ�سالمية ع��ام 1979م ،اجلي�ش الإي���راين
ثالث �سنوات لإخمادها .يرتكز الأذربيجانيون يف مناطق احلدود
ال�شمالية بالقرب من �أذربيجان و�أرمينيا؛ بينما يعي�ش الرتكمان
بالقرب من احلدود الرتكية ،والعرب ،الذين يبلغ عددهم حوايل
 1.6مليون ،يتجمعون بالقرب من ممر بحر العرب املائي املقابل
للعراق.
لي�س بعيدا عن هذه التجاذبات اجلغرافية ،جند اململكة املتحدة
بتاريخها اال�ستعماري الكبري� ،أو ال��ت��ي �سميت ق��دمي��اً الأر����ض
ال��ت��ي ال تغيب عنها ال�شم�س حا�ضرة وب��ق��وة عند احل��دي��ث عن
اجل��غ��راف��ي��ا ،ح��ي��ث ت�����س��ارع��ت ال���ق���وة االق��ت�����ص��ادي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة
لربيطانيا يف النمو بعد �أن ان�ضمت قوانني االحتاد يف عام 1707م
�إىل ا�سكتلندا و�إجن���ل�ت�را ك��ك��ي��ان واح������د.لأول م���رة يف تاريخها،
�سيطرت �سلطة واح���دة على اجل��زي��رة .يف ح�ين �أن���ه بعد ثالثة
قرون ،كان الت�صويت على خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
يعترب خطرا على هذا االحتاد ،وعلى الرغم من �أن لندن مل تعد
تخ�شى غزوا من فرن�سا كما كان يف ال�سابق� ،إال �أنها قلقة للغاية
ب�ش�أن الآثار االقت�صادية والع�سكرية ال�ستقالل �أ�سكتلندا.
يف حوايل � 10000سنة قبل امليالد ،انف�صلت �أيرلندا عن بريطانيا
ب�سبب ارتفاع من�سوب مياه البحر الذي غمر الأر�ض الواقعة بني
ما يعرف الآن بربيطانيا و�أوروب���ا القارية ،مما جعل بريطانيا
جزيرة .لنكون �أكرث دقة ،بريطانيا مكونة من جزر ،الآالف منها
�إذا عدت باحلجم وما هو فوق املاء عند املد العايل؛ لكن حوايل
 200جزيرة منها فقط م�أهول بال�سكان .ت�شمل اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية جزر هيربيد�س و�أوركني
و�شيتالند يف �أق�صى ال�شمال ،وجزر �سيلي وجزيرة وايت على بعد

 1000كيلومرت �إىل اجلنوب ،وجزيرة �أجنل�سي ،قبالة ال�ساحل
الويلزي� ،إىل الغرب .لديها و�صول مبا�شر �إىل القناة الإجنليزية
وبحر ال�شمال والبحر الأيرلندي واملحيط الأطل�سي ،يبلغ عر�ضه
على �أو���س��ع نطاق  500كيلومرتا ً فقط ،وب�سبب خ��ط ال�ساحل
املتعرج ،ال يبعد �أي جزء منه عن البحر �أقل من  120كيلومرتاً.
ال تقت�صر املناف�سة بني الدول على الأر�ض فقط ،بل �أخذ القمر
جانبا كبريا من ه��ذا التناف�س ،بح�سب امل���ؤل��ف� ،أو مبعنى �أ�صح
امل�ستعمرات على القمر .فمنذ �أن اندفع الإن�سان عرب الغالف
اجلوي للأر�ض وخارجه ،متجها �إىل ما ال نهاية� ،أ�صبح الف�ضاء
���س��اح��ة م��ع��رك��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة .يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ال تقت�صر اجل��ه��ود
والتناف�س على الأرا�ضي املادية التي قد حتاول البلدان املطالبة
بها  -على القمر �أو امل��ري��خ ،على �سبيل امل��ث��ال  -ول��ك��ن ،كما يف
القرون ال�سابقة على الأر���ض ،حمطات التزود بالوقود الالزمة
للو�صول �إىل هناك ،ونقاط االختناق على طول الطريق .ف�إذا
مل يتمكن الب�شر م��ن االت��ف��اق ع��ل��ى �إط����ار ع��م��ل ق��ان��وين يحكم
ا�ستخدامهم والأرا�ضي التي يقودون �إليها ،ف�سيرتتب على ذلك
�أنه قد ينتهي بهم الأمر �إىل القتال عليها متاما كما فعلوا على
الأر�ض يف معظم تاريخ الب�شرية.
ع�لاوة على ذل��ك ،مل توقع رو�سيا وال ال�صني على االتفاقيات،
ح��ي��ث ك���ان ك�لاه��م��ا ف��ات��را ب�����ش���أن ال��ف��ك��رة ،ل��ك��ن ح��ت��ى ل��و �أرادوا
امل�شاركة ،ف�سيتم ا�ستبعادهم؛ �إذ كان من املمكن �أن تكون رو�سيا
�شريكا لوكالة نا�سا يف حمطة الف�ضاء الدولية ،لكن مت جتميدها
بعد �أن اتهمتها قوة الف�ضاء الأمريكية امل�شكلة حدي ًثا بتتبع �أقمار
التج�س�س ال�صناعية الأمريكية بطريقة خطرية و»غ�ير عادية
ومقلقة» .ال ميكن �أن تكون ال�صني ج��زءًا من االتفاقية �أي�ضا؛
لأن الكوجنر�س منع «نا�سا» من العمل مع بكني .رو�سيا وال�صني
لديهما خططهما اخلا�صة للقواعد القمرية ،رغم ذلك ،ولي�ستا
على و�شك ال�سماح للمناف�سني بو�ضع جمموعة من «القواعد»
ال��ت��ي ال ت�شملهما؛ ف��امل�����ض��ي ق���دم���ا يف ال�����س��ف��ر ل��ل��ف�����ض��اء ،دون
اتفاق اجلميع ،وفقا لرئي�س وكالة الف�ضاء الرو�سية ،دميرتي
روجوزين ،يعترب «غزوا» للقمر ميكن �أن يحوله �إىل «�أفغان�ستان
�أو ع���راق �أخ�����رى» .يف خ��ت��ام ه���ذا ال��ع��م��ل ،ال���ذي ي��ت��ط��رق ملنطقة
مهمة ج��دا يف احلقل اجل��غ��رايف ال�سيا�سي �أو اجليوبوليتيك ،
جند �أن اجلغرافيا ال�سيا�سية ت�ؤثر ب�شكل كبري على العالقات
الدولية منذ القدم ،فهي ت�ساهم يف الهجرة ،ويف توزيع الرثوات،
وم�ستويات اجلمال واملعرفة ،والطاقة ،كما �أن اجلغرافيا ت�ؤ�س�س
ب�شكل م�ستمر لتحالفات م��ت��ج��ددة ب�ين �أمم ودول ال جتمعها
روابط ثقافية كاللغة �أو الدين وغريها.
-------------------------------الكتاب :قوة الجغرافيا
املؤلف :تيم مارشال
الناشرElliott & Thompson Ltd :
عدد الصفحات347 :
لغة الكتاب :االنجليزية
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رمضان ١٤٤٣هـ  -ابريل ٢٠٢2م

الصيف الذي أصبحت فيه أسود
أنجليك بلندر باالشتراك مع مارتين ر .دين.
رضوان ضاوي *
غالبًا ما ُيشار إلى سويسرا ىلع أنها بلد الحياد ،بلد ُمنفتح ىلع االختالف ،ونصي ٌر للتعددية الثقافيةّ .
لكن أصواتًا متزايدة ترتفع يف سويسرا إلدانة
أصوات
العنصرية العادية أو املمنهجة والحوادث العنصرية ،وبعضها يكون مأساويًا .لهذا أراد املؤّلفان السويسريان أنجليك بلندر ومارتين ر .دين إسماع
ِ

بعض من ضحايا العنصرية ،وتوثيق تجربتهما مع االختالف والعنصرية من خالل نشر هذا الكتاب بعنوان «الصيف الذي أصبحت فيه أسود» للصحفية
ٍ
أنجليك بلدنر باالشتراك مع الكاتب مارتين ر .دين .وتشتغل بلندر محررة ومنشطة يف إذاعة وتلفزة  SFRمنذ  .2008أما الكاتب األديب السويسري مارتين
ر .دين فقد نشر الكثير من الكتب التي تتناول موضوع العنصرية.

ُي�شري امل�ؤلفان يف مقدمة هذا الكتاب �إىل �أنهما مل يكونا يفكران
يف توثيق جتاربهما اخلا�صة بالعن�صرية يف فيلم �أو يف كتاب .فهما
مل يتحدثا طوال حياتهما عن لون ب�شرتهما .ذلك �أنهما �أرادا �أن
ُينظر �إليهما بو�صفهما �أ�شخا�صاً و�أف�����راداً ،بو�صفهما مواطنني
�سوي�سريني ،وحتى كو�سموبوليتيني .وهما ال ُيريدان �أن يكون لون
ب�شرتهما مُ ه ًّما ،ال باخلري وال بال�سوء .وي�ؤكد امل�ؤلفان على رغبتهما
التي تتمحور حول حتقيق �أهدافهما يف احلياة رغم لون ب�شرتهما.
وكانت هذه الإ�سرتاتيجية ف ّعالة وعمال جيدا يح�سب لهما؛ ذلك �أن
فكرة العن�صرية م�ستبعدة بالن�سبة لهما .لي�س لأنهما مل يخترباها
�أو يجرباها ،ولكنهما مل يكونا يرغبان يف منحها م�ساحة �أو جما ًال
يف حياتهما.
يدخل مو�ضوع هذا الكتاب يف حقل «درا�سات بيا�ض الب�شرة النقدية»،
وهو جمال يركز على النواحي الثقافية والتاريخية واالجتماعية
لـ»بيا�ض الب�شرة» ويفح�ص كيفية ن�شوء هويات البي�ض وال�سكان
الأ���ص��ل��ي�ين ،وك��ذل��ك الأف��ارق��ة/ال�����س��ود ،وك��ي��ف تفاعلت امل�ؤ�س�سات
اال�ستعمارية والعمل ال�صناعي معها ،مما ي�ؤكد وجهة النظر التي
تقول �إن «ل��ون الب�شرة» ال ميكن جتاهله بب�ساطة ،و�أن��ه وجب نقد
«املعيار الأبي�ض».
وي���ؤك��د امل�ؤلفان �أن التح ّول يف وجهة نظرهما ح��ول احلديث عن
العن�صرية جاء يف �صيف  2020ال��ذي تغري فيه كل �شيء .ففي 25
مايو  ،2020تويف املواطن الأمريكي من �أ�صل �أفريقي جورج فلويد،
نتيجة لعنف ال�شرطة الأمريكية الوح�شي .ثبتت ال�شرطة فلويد على
الأر�ض ُبغية اعتقاله حيث قام �ضابط ال�شرطة منيابول�س بال�ضغط
على عنق فلويد بركبته ملنعه من احلركة �أثناء االعتقال ملا ُيقارب
ت�سع دقائق ،واُع ُتقل الرجل بعد حماولته املزعومة ا�ستخدام ورقة
ع�شرين دوالرا �أمريكيا يف حمل بقالة لل�سجائر وال�صودا ،و�صفها
املوظف ب�أنها مزورة .وزعمت ال�شرطة �أ َّن فلويد «قاوم ج�سدياً» ،بعد
�سجل �أحد
�أن �أُمر باخلروج من �سيارته قبل ت�صوير الفيديو .وقد ّ
امل��ا ّرة مقطع فيديو� ،أظهر فلويد املوقوف ُي��ردد ب�شكل متكرر «ال
�أ�ستطيع التنف�س» ،وانت�شرت على نطاق وا�سع على من�صات و�سائل
التوا�صل االجتماعية ،وبثتها و�سائل الإع�لام .يو�ضح امل�ؤلفان �أن
فلويد رمب��ا مل يكن متعاوناً يف البداية م��ع ال�شرطة الأمريكية،
لأ َّن جت��ارب �ضباط ال�شرطة �سيئة مع ال�سود الآخ��ري��ن .وق��د كان
الرجل الأ�سود ب�سبب تلك التجارب قلقا وم�ضطربا .بالتايل يقارن
امل�ؤلفان مقتل فلويد مع مقتل �إري��ك غارنر عام  ،2014وهو �أي�ضاً
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رجل �أفريقي �أمريكي غري م�س ّلح ،ك ّرر �أي�ضاً عبارة «ال ميكنني �أن
�أتنفّ�س» �أح��د ع�شر مرة بعد �أن جثا �أح��د �ض ّباط �شرطة نيويورك
بركبته على عنقه �أثناء االعتقال .هذه العملية البولي�سية العنيفة
التي قام بها �ضابط �شرطة �أمريكي �أبي�ض �ضد مواطن �أ�سود مل تكن
الأوىل .لكن هذه احلادثة بالذات هي التي جعلت العامل كله يخرج
�إىل ال�شوارع ،وجعلت الكاتبة بلدنر مع الكاتب مارتني دين يقرران
كتابة جتاربهما مع العن�صرية.
وما �ساعد على ت�أليف هذا الكاتب �أن �سوي�سرا احتجت على العنف
�ضد ال�سكان ال�سود يف الواليات املتحدة ،و�ضد العن�صرية التي ال
ت��زال م��وج��ودة يف العديد م��ن الأم��اك��ن الأخ���رى يف ال��ع��امل ،مب��ا يف
ذل��ك �سوي�سرا .يف ه��ذا ال�صيف ،طغى مو�ضوع العن�صرية على ما
عداه من موا�ضيع ،يف كل مكان :يف ال�شارع ،ويف البيت ،ويف و�سائل
الإعالم .وكان هذا هو ال�صيف الذي مل يعد ي�ستطيع فيه الكاتبان
جتاهل لون ب�شرتهما ،وجتاهل عدد كبري من النا�س ممن يقللون
من �أهمية كل �شخ�ص �أ�سود اللون يف هذا البلد .يف وطنهما ،حيث
كانا ي�شعران ب�سعادة و�أرادا �أن يظال �سعيدين ،واجها فج�أة الكثري
من الدعم الذي مل يطلباه ،ولكن يف نف�س الوقت �أي�ضاً الكثري من
الفهم .كان هذا هو ال�صيف الذي �أدرك فيه الكاتبان �أنهما دائ ًما ما
قلال من �أهمية كل �شيء وقمعا �أي جتربة متييز ،و�أن ال�صمت لن
ي�ؤدي �إىل �أي تغيري على الإطالق.
التزم امل�ؤلفان من خالل هذا الكتاب باملقاومة بالكلمة ،وبالكتابة،
وبالنقا�شات العميقة� .شيء مهم يقول لهما �إن��ه يجب �أن يكونا
خمتلفني عن الأغلبية يف هذا البلد ،و�أنه بالتايل عليهما �أن يت�صرفا
مثل الأغلبية� ،أن يتحدثا مثلهم ،و�أن يتوافقا معهم ،ولكن رغم ذلك
�سيظل يوجد دائ ًما �شيء ما يدل على �أنهما ما يزاال خمتلفني .هذا
هو ال�صيف الذي توقف فيه الكاتب عن اعتبار لون ب�شرته عائقًا،
وق��د �أ�صبح �صيف  2020رم��زا ثقافيا و�إث��ن��ي��ا ،فهو �صيف التوافق
مع اللون الأ�سود .هنا بد�أ الكاتب يف الت�صدي للعن�صرية يف بلده.
وقد �أدرك الكاتب ما ي���ؤدي �إليه ال�صمت ونتيجة ال�صمت ،فط ّور
ا�سرتاتيجيات �سمحت له بتجاوز �أزمة العن�صرية ب�شكل جيد .ذلك
�أنه ميكن للمرء �أن يتعلم من �أخطائه .يف �صيف  2020مت بث الفيلم
الوثائقي على قناة � SRFضمن �سل�سلة املرا�سل بعنوان «العن�صرية
علي فيه» ال��ذي �أجنزته امل�ؤلفة
يف �سوي�سرا :ال�صيف ال��ذي �أغمي ّ
بلندر ،بعد م�شاهدة هذا الفيلم ،تلقت بلدنر مئات الردود بني داعم،
ومتفهم ،ومت�سائل وم�ؤكد ،وناقد� .أعطت كل ردود الفعل هذه �صورة

ملا و�صلت �إليه �سوي�سرا عندما يتعلق الأمر بالعن�صرية ابتدا ًء من
عام  ،2020فجاءت فكرة التعمق �أكرث يف مو�ضوع العن�صرية يف هذا
الكتاب ودمج بع�ض هذه الت�أمالت والتعليقات فيه.
وجاء هذا الكتاب على �شكل حوار بني بلندر ومارتني ر .دين ،الذي
كتب تعليقاته يف الربيد الإلكرتوين معربا عن ت�أثره بالربنامج،
لأن��ه ي�صف �أي�ضا ج���زءًا م��ن �سريته الذاتية ب�صفته ابنا لأب من
ترينيداد ،وقد ن�ش�أ يف مينزيكن يف �أرغاو يف اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي .كان مارتني دين قد و�صف العن�صرية يف العديد من كتبه،
لكن يف هذا العام كان لديه انطباع ب�أن ال�سوي�سريني �سمعوا بهذه
التجارب وعاي�شوها .كما تلقت امل�ؤلفة ت�شجيعا من حركة «حياة
ال�����س��ود م��ه��م��ة» ،وه��ي ح��رك��ة ن�شيطة ن�����ش���أت يف املجتمع الأم��ري��ك��ي
الأفريقي يف  2013تهدف �إىل التخ ّل�ص من العنف �ضد الأ�شخا�ص
ال�����س��ود .وت��ن ّ��ظ��م احل��رك��ة م��ظ��اه��راتٍ ���ض�� ّد مقتل �أف����راد م��ن العرق
الأ�سود من قبل �ضباط ال�شرطة و�ضد التنميط العن�صري وعنف
ال�شرطة والالم�ساواة القائمة على العن�صرية يف النظام الق�ضائي
يف الواليات املتحدة.
وهذا الكتاب عمل م�شرتك يلتزم مبو�ضوع العن�صرية .كانت هي
بداية العالقة بني بلندر ومارتني دي��ن منذ خريف  2020بتبادل
الأف��ك��ار بانتظام ح��ول الهوية واخل�ب�رات وال��ت��ج��ارب ،وم��ن خالل
فكرة خلق ح��دث �أو عمل م�شرتك و�إجن���از فكرة ه��ذا الكتاب على
�شكل ح���وار ،وردود �أف��ع��ال ح��ول الفلم الوثائقي .وتتلقى ال�سيدة
تعليقات وردود فعل على الفلم ،من خ�لال الر�سائل الق�صرية �أو
الربيد الإل��ك�تروين �أو حتى مكاملات هاتفية �أو ر�سائل �صوتية �أو
تعليقات تفاعلية .كتبت هذه التعليقات باللغات الأملانية والفرن�سية
والإجنليزية ،و�أغ��ل��ب املرا�سلني واف��ق��وا على �ض ّم تعليقاتهم على
الفلم الوثائقي �إىل الكتاب .وحتتوي هذه التعليقات التي تتحدث
عن جتارب القراء يف العن�صرية يف �سوي�سرا وتتوفر ردود الفعل هذه
على كلمات ذات مدلول عن�صري واقعي.
يتطرق امل�ؤلفان �إىل مو�ضوع «لون الب�شرة» ،ذلك �أن لون ب�شرتهما يف
جمتمع �أغلبه من البي�ض ،تعد عالمة على الغريية ،ويعد مفهوم
«لون الب�شرة» يف اللغة الناقدة للعن�صرية ت�صنيفا مبتكراً .كما يهتم
هذا الكتاب باملفاهيم ذات املحتوى العن�صري مثل حداثة ،و�إفريقيا،
و�أوروبا ،وترجمة ،و�أملاين �أ�سود ،و�أفرو�-أملاين والأملاين الآخر ،وهي
م�صطلحات تدل على ت�سمية ذاتية لأ�شخا�ص م�ضطهدين عرقيا،
وتبقى ال�سم «�أ�سود» داللة �سيا�سية ذاتية للأ�شخا�ص الذين عانوا
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م��ن العن�صرية واال���س��ت��ع��م��ار .وق���د ي��ك��ون م��ن امل��ف��ي��د الإ����ش���ارة �إىل
امل�سرد يف ملحق هذا الكتاب الذي يوفر الئحة مهمة ب�أهم املفاهيم
وامل�صطلحات املتداولة يف جمال العن�صرية .وهذا ما �شجع مارتني
دين و�أجنليكا بيلدنر على الإدالء ب�شهادمتا وتوثيقها يف هذا الكتاب
احلواري ،ففي �سوي�سرا يوجد ملونون يقللون من وجود العن�صرية
التي لها �ضحايا بو�صفها ظاهرة اجتماعية .فقد كانت املظاهرات
يف �صيف  2020تعبريا عن غ�ضب �ضد العن�صرية التي ُجلبت �إىل
�سوي�سرا .وي�ؤكد امل�ؤلفان �أن مفهوم املي�شلينج� ،أحد دعائم نظرية
العرق عند النازية ،قد تقادم ا�ستعماله ،و�أنهما جتنبا ا�ستعمال
مفهوم «�أفريقي�/أفريقاين» ،لأن��ه مفهوم يثبت ت�صورات ال�صور
النمطية ال�سلبية بو�صفه «الآخر» ،وهو مفهوم ال ي�سمح ب�أي متايز
ب�ين �سكان ال��ق��ارة الإف��ري��ق��ي��ة ،الأم���ر ال���ذي ت���ؤك��ده جمموعة من
ال��درا���س��ات ال�سابقة مثل الكتاب النقدي واملرجعي بعنوان «كيف
تنطق العن�صرية من خالل الكلمات� :إرث اال�ستعمار يف الإر�شيف
العلمي للغة الأمل��ان��ي��ة» ل�سوزان �أرن���دت ون��ادي��ة �أوف��وات��ي « الأت���زارد
( ،)2019وكتاب «ت�شييد الت�شكيل والهجنة الثقافية بني الذاتي
والأج��ن��ب��ي :درا���س��ة تثاقفية ع��ن ���ص��ورة الإف��ري��ق��ي يف من���وذج «يف
مكان ما يف �إفريقيا» ل�ستيفان ت�سفايغ» لغربييل ثيور ( ،)2020ويف
ق�صيدة ال�شاعرة الإفريقية-الأملانية ماي �أييم بعنوان «�شائن وبال
حدود :ق�صيدة �ضد الوحدة الأملانية (الزائفة)� ،ضمن كتاب «البلوز
يف �أ�سود�-أبي�ض� ،أغنية ليلية».)2021( ،
وميكن �أن نقر�أ بتمعن مالحظة مهمة للم�ؤلفني تقول �إنه ال توجد
دائما ترجمات �أملانية �أو حتى عربية ملجموعة من املفاهيم التي
ظهرت يف حركة احلقوق املدنية الأمريكية يف ال�ستينيات ،ومعظم
الكلمات املقابلة لهذه املفاهيم هي ترجمة قابلة للت�سا�ؤالت والنقد.
ومن بني املفاهيم التي يرتكز عليها م�ضمون هذا الكتاب امل�شرتك
مفهوم «عن�صرية عمياء الألوان» ،وهو مفهوم ي�صف ظاهرة البي�ض
ال��ذي��ن ينطقون بعبارة «امل��ل��ون��ون» دون النظر �إىل ل��ون ب�شرتهم،
وب��ال��ت��ايل ه��م ينفون التمايز امل��وج��ود يف ال��ع��امل.وم��ف��ه��وم «ال�سود
وامللونون» ،حيث ي�شري مفهوم ال�سود �إىل ال�سكان الأ�صليني� ،أما
«الأ�شخا�ص امللونون» فهو الو�صف الذاتي للأ�شخا�ص واجلماعات
ال��ت��ي ع��رف��ت جت���ارب عن�صرية ،وي��ع��ت�بر امل�صطلح ج����زءًا م��ن بناء
النظرية العرقية وامل�صطلح اال�ستعماري .بينما مت التخلي عن
مفهوم «ذي ب�شرة داك��ن��ة» يف نقد اللغة العن�صرية ،لأن���ه م��رادف
للآخر باملعنى القدحي .ويعني مفهموم «امل��ورو���س» «�أ���س��ود» ،وكان
امل�صطلح ي�ستخدم �سابقًا للإ�شارة �إىل ال�سود ،ب�شكل �سلبي ،وهو
يعترب اليوم �إ���ش��ارة عن�صرية .وا�ستخدم امل�صطلح «هجني» �سابقًا
لأ�شخا�ص من �أبوين �أ�سود و�أبي�ض ،وهو م�ستعار من مملكة احليوان
وم�شتق م��ن نظرية عرقية .واع��ت�بر امل���ؤل��ف��ان مفهوم «العن�صرية
الإيجابية» م�صطلحا م�ضلال �إىل حد ما ،فهو يعطي �صفات منطية
تراتبية لل�سود ،مثال كالقول :ميكن جلميع ال�سود القيام بالرق�ص
اجليد ،وميكن لل�سود الرك�ض ب�شكل �أ���س��رع .وحتى لو كانت هذه
ال�صفات ح�سنة ال��ن��ي��ة ،فهي كلي�شيهات ت��ع��زز ال��ق��وال��ب النمطية
والأحكام امل�سبقة وبالتايل تدمي مفهوم العن�صرية .وبنف�س املعنى
تقريبا ي�أتي معنى «التنميط العن�صري» ال��ذي ي�شري �إىل تعر�ض
النا�س �إىل الت�ضييق لدوافع عن�صرية مثل لون الب�شرة يف اجلمارك
ومع ال�شرطة.
وي��ح��اول امل���ؤل��ف��ان تلخي�ص ت�صورهما للعن�صرية ب��احل��دي��ث عن
�إدي��ول��وج��ي��ة ت�برر التمييز العن�صري ح�سب ت�صنيف املجموعات
ال�سكانية �أو البيولوجية �أو اخل�صائ�ص العرقية الثقافية للآخرين.

واملواقف مل�شاركتها مع الآخرين؛ فعندها فقط يكون املجتمع خاليا
من هذه الآف��ة العن�صرية .وي�ست�شهد امل�ؤلفان بق�صيدة ماي �أييم
 May Ayimالتي تقول�« :أري��د �أن �أك��ون �إفريقيا ،بالرغم
من ذلك /،حتى لو رغبت ذات يوم يف �أن �أكون �أملانيا�/إ�ضافة �إىل كل
هذا� ،س�أ�صبح �أملانيا/،حتى لو مل ينا�سبكم �سواد ب�شرتي».
واال�ست�شهاد بهذه الق�صيدة ،وبكتب علمية �أخ��رى ،ملارتني ر .دين،
ولباحثني �سابقني ،دليل على تكاملية حمتوى هذا الكتاب الوا�ضحة
يف الأدب ويف البحث امليداين والعمل امل�شرتك واملرجعية العلمية.
العن�صرية ت�صنع التمييز بني امللونني والبي�ض ،وي�ساهم ال�سلوك
ال��ف��ردي يف ات�ساع ال�شرخ بينهم .تتجلى العن�صرية يف �أ�شخا�ص
لديهم �آراء خمتلفة ويريدون فر�ض ثقافتهم على الآخرين .بالتايل
ميكن لهذا الكتاب �أن ير�سم خارطة طريق لكل الأوروبيني وجريان
�سوي�سرا من �أج��ل الق�ضاء على العن�صرية .ي�ؤكد مارتن على �أن
اللون الأ�سود ي�شري �إىل التجارب التي مرر بها ،و�إىل هوياته ب�صيغة
اجلمع ،فهناك من ي�صفه بالأبي�ض ،و�آخ���رون ي�صفونه بالأ�سود،
فهو �إذن جزء من �إفريقيا .لكن هي ج��ر�أة �أن يت�ساوى مارتني مع
املنحدرين من �أ�صل �أفريقي .لأنه �إذا كان احلديث هنا عن الإق�صاء،
ف�إن الأفارقة بالت�أكيد يالقون معاملة خمتلفة عن معاملة الهنود
يف �أوروب���ا .وقد و�صفت الكاتبة ميثو �سانيال هذا يف كتابها ،حيث
وي�شري املفهوم �إىل طريقة التفكري وامل��وق��ف والت�صرف بوعي �أو
تقول �إن الن�ساء الهنديات يف �أملانيا لديهن دائ ًما مل�سة روحانية ،وهو
بغري وعي ،بطريقة عن�صرية .وت�صنف جلنة الكونفدرالية ملناه�ضة
ما مل تن�سبه لل�سود .والكاتبة وال�صحافية الأملانية ،التي ولدت يف
العن�صرية العن�صرية كظاهرة ،بينما لي�س ال�سود فقط من يتعر�ض
مدينة دو�سلورف ع��ام  ،1971ت��دور مو�ضوعات كتبها ح��ول ق�ضايا
ل��ه��ا ،ولكنها ت��ب��دو �أك�ث�ر و���ض��وح��ا معهم .ب��ال��ت��ايل ف����إن العن�صرية
رئي�سة كربى كالعن�صرية والهوية و�صراع الهويات وثقافة ما بعد
لي�ست م�شكلة فردية ،بل نظام ترتيب وت�صفيف ومتييز له تاريخ
اال�ستعمار .ويدل عنوان روايتها الأوىل «الهوية» على م�ضمونها،
طويل .بينما ت�شكل العن�صرية البنيوية نوعا من العن�صرية الذي
فهي ت��دور يف القرن الع�شرين ،يف حقبة ما بعد اال�ستعمار ،حول
يتم التعبري عنه يف الهياكل االجتماعية؛ على �سبيل املثال ،م�شاكل
�أ�ستاذة «بي�ضاء اللون» متخ�ص�صة يف الأبحاث والدرا�سات ما بعد
ال�سكن والبحث عن العمل والأجور �أو التوزيع غري املتكافئ للموارد
اال�ستعمارية ،تتعر�ض ملواقف و�أ�سئلة تتعلق بالهوية .وتن�ضاف هذه
من االجتماعية ،ال�سيا�سية ،الو�سائل االقت�صادية والثقافية.
الرواية �إىل ن�ضال ال�صحفية الثقايف واحلقوقي ويف عامل الدرا�سات
يف التقرير الرائع على القناة ال�سوي�سرية� ،أب��دت �أجنليكا �شجاعة
الثقافية والإن�سانية .والرواية ميكن للمرء �أن يتعلم منها الكثري
كبرية لتعلن عن جتربتها بو�صفها ام��ر�أة �سوي�سرية ���س��وداء .قرر
�أث��ن��اء قراءتها ،خا�صة و�أن��ه��ا تعر�ض للف�ضيحة التي تتعر�ض لها
الباحثان ب��د�أ امل��ح��ادث��ة انطالقا م��ن جتاربهما ال�شخ�صية ،ومن
الأ���س��ت��اذة اجلامعية م��ن خ�لال ف�ضح �أ���ص��ول��ه��ا الهندية ع�بر مَن
حقيقة �أنهما عانيا من التمييز ،فهما ي�ستمدان احلق يف التحدث
يتتبعون �سريتها ،وهنا ن�سنتنتج �أن الكاتبة ت�ستبعد التنديد والإدانة
عن املو�ضوع علنا� .إذن الغر�ض هو ال�سري حثيتا من �أج��ل حترير
عند عر�ض الآراء املختلفة التي ال ميكن التوفيق بينها.
الأقليات العرقية ،واالهتمام بالأ�شكال العديدة التي تثري ال�سلوك
��اب ب���إع��ادة �إن��ت��اج العن�صرية
على �سبيل اخلتم ،يتهم امل�ؤلفان ال�� ُك�� َّت َ
العن�صري ،و�أث���ر التمييز على احل��ي��اة الطبيعية للنا�س .ويهدف
من خالل �إع��ادة تدوير امل�صطلحات العن�صرية ،ويدعوان الكتّاب
الكتاب �إىل �أن يكون وثيقة ملناق�شة م�شرتكة بني املت�ضررين؛ فقد
وال�صحفيني �إىل جتنب اللغة العن�صرية؛ فالكلمات العن�صرية،
�أ�صبحت العن�صرية والتنوع من املو�ضوعات املهيمنة يف �سوي�سرا.
حتى لو كانت �سيا�سيا �صحيحة ،ف�إنها تفقد و�ضوحها من خالل
كان �صيف � 2020شرارة �أولية للكاتبني .ولكن من املهم الإ�شارة �إىل
اال�ستخدام املتكرر لها.
�أن �إرها�صات �سابقة بد�أت مبناق�شة التمييز والتنميط العن�صري.
فقد متت �إدان���ة العن�صرية حيث �سبق ح��وادث بازل انتقاد ال�سود --------------------------------
ب�شدة للر�سم الكاريكاتوري الذي ي�صور �أفريق ًيا ي�شبه �آكلي �أ�سود الكتاب :الصيف الذي أصبحت فيه أسود.
يرتدي تنورة مع عظم يف �شعره .وكره الأجانب والعن�صرية لهما املؤلف :أنجليك بلندر ومارتين ر .دين.
ج���ذور خمتلفة يف �سوي�سرا؛ فقد مت نقل م�شاعر ك��ره الأج��ان��ب
دار النشر :أطالنتيس/كامبا ،زيوريخ سويسرا،
قبل احلرب العاملية الثانية كدفاع ذكي �ضد كل �شيء �أجنبي .لكن
.2021
ظهور ال�صور املهينة للآخرين التي تخلق �أمن ً
��اط��ا عن�صرية من
الإدراك والفكر تعود �إىل �أبعد من ذلك بكثري يف تاريخ اال�ستعمار اللغة :األملانية.
عدد الصفحات.192 :
والأنرثوبولوجيا.
ويحث امل�ؤلفان يف كتابهما املجتمع ال�سوي�سري ال��ذي �أ�صبح �أكرث
تنوعا ،على مواجهة الو�ضع ويهتم مب��دى احل��اج��ة لنقا�ش حول
امل�ساوئ والتفاو�ض حول ال�صور اال�ستعمارية للأجانب .كمواطنني
* باحث يف الدراسات الثقافية ا ُ
ملقارنة -
�سوي�سريني ،يحاول امل�ؤلفان خلق لغة لهما للعثور على هذه اخلربات
الرباط/املغرب
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َو ْهم املال :نقد السوق والركود الكبير
ومستقبل السياسة النقدية
وليد العبري *

سكوت سومنر

هل من املمكن أن يكون اإلجماع حول سبب الركود العظيم لعام  2008خاطئا تماما تقريبا؟ لقد حدث ذلك من قبل .مثلما قاد ميلتون فريدمان وآنا شوارتز
املجتمع االقتصادي يف الستينيات ،إلعادة تقييم وجهة نظره بشأن سبب الكساد الكبير ،قد يحدث نفس الشيء اآلن لفهمنا لألزمة االقتصادية األولى يف
هذا القرن.

ي��ت��ج��اه��ل االق��ت�����ص��اد ال��ن��ق��دي ال�����ش��ه�ير ���س��ك��وت �سومرن
التخلي عن التفكري املعتاد يف م�شاكل �أ�سواق الإ�سكان
والأزم�����ات امل�صرفية ،وي��ق��ول �إن ال��رك��ود العظيم جاء
�إىل �شيء واحد :الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي ،وهو
جمموع كل الإنفاق اال�سمي يف االقت�صاد ،والذي �أخط�أ
االحتياطي الفيدرايل يف ال�سماح به للهبوطَ .و ْهم املال
هو حالة �شاملة لهذه املدر�سة الفكرية ،واملعروفة با�سم
مادية ال�سوق ،والتي كتبها �صوتها الرائد يف االقت�صاد.
ا�ستنا ًدا �إىل مفاهيم االقت�صاد الكلي القيا�سية ،ي�ضع
ه���ذا ال��ن�����ص ال���ذي ي�سهل ال��و���ص��ول �إل��ي��ه �أ���س��ا���س��ا لفهم
ب�سيط ،ولكنه جذري يف الأ�سا�س لكيفية عمل ال�سيا�سة
النقدية ب�شكل �أف�ضل :توفري بيئة م�ستقرة الزده��ار
اقت�صاد ال�سوق.
لقد م َّر �أكرث من اثني ع�شر عا ًما منذ �أن �أطلق �سكوت
�سومرن كتاب وهم املال ،مدونته ال�شهرية حول االقت�صاد
ال��ك��ل��ي .مل ي���ج���ذب الإط���ل��اق ال��ك��ث�ير م���ن االه��ت��م��ام:
فقد جت���اوزت جامعة بنتلي ،حيث ك��ان �سومرن يقوم
بالتدري�س ،مكانتها ال�سابقة باعتبارها جمرد «كلية»،
ومل يكن �سومرن معروفا �إال لطالبه اجلامعيني ،وعدد
قليل م��ن زم�لائ��ه االق��ت�����ص��ادي�ين .لكن املنا�سبة كانت
بالغة الأهمية :كانت الواليات املتحدة يف خ�ضم ما كان
يطلق عليه للتو «الركود العظيم» .خم�سة ماليني عامل
فقدوا وظائفهم بالفعل ،و�سرعان ما �سين�ضم �إليهم
مليونان �آخ���ران .لقد تقل�ص الناجت املحلي الإجمايل
اال���س��م��ي  -وه��و مقيا�س �إج��م��ايل الإن��ف��اق على الناجت
 بن�سبة  ٪4تقريبا ،يف ح�ين انخف�ض ال��ن��اجت املحليالإج���م���ايل احلقيقي  -وه���و مقيا�س م��ع��دل الت�ضخم
للناجت  -بنف�س القدر تقريبا.
مل��ع��رف��ة ق�صة ك��ي��ف �أخ��ط���أ ال��ع��دي��د م��ن االق��ت�����ص��ادي�ين،
والنا�س العاديني يف الركود العظيم ،يجب على �سومرن
�أن ي�أخذك يف رحلة �شاقة ،لكنها م�ضيئة من ما�ضينا
االقت�صادي الكلي ،وال���دور اخلفي ال��ذي لعبته حاالت
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ع���دم ال��ت��ط��اب��ق ال��ن��ق��دي يف ف��ت�رات ال���رك���ود ال�����س��اب��ق��ة.
يت�ضمن كتابه متهيدا ع��ن ماهية امل���ال ،وك��ي��ف يفكر
االق��ت�����ص��ادي��ون يف الت�ضخم .و�أخ��ي�را� ،إن���ه ب��ي��ان للنقد
النقدي يف ال�سوق.
على عك�س امل���ؤرخ�ين ال��ذي��ن ب���د�أوا �أي تف�سريات لأم��ر
حديث بعبارة «بعد �سقوط الإم�براط��وري��ة الرومانية
 ،»...يتخذ �سومرن اجتاهاته يف الك�ساد الكبري .ل�شرح
ح��ا���ض��رن��ا ال��ن��ق��دي ،و�إظ���ه���ار ك��ي��ف �أخ��ط���أن��ا يف ال��رك��ود
العظيم ،يجب �أن ن��ب��د�أ م��ن �أول زل��ة ك�برى لل�سيا�سة
النقدية و�أكرثها كارثية .على الرغم من وقوع هذين
احلدثني ال�صاخبني من الناحية االقت�صادية يف �أو�ضاع
خمتلفة متا ًما� ،إال �أنهما متداخالن بدرجة كافية لدرجة
�أن الأخطاء التي ارتكبها االقت�صاديون يف تقييم اخلط�أ
يف ال�سيا�سة النقدية يف عامي  2007و 2008ت�شبه �إىل حد
بعيد ما اكت�شفه الربوفي�سور �سومرن من درا�سته عن
الثالثينيات .ووفقًا للجزء النقدي من عقيدته ،ف�إنِّه
يعتقد �أن��ه من امل�ستحيل فهم ح��االت الركود والأزم��ات
املالية� ،إذا كان ُينظر �إليها على �أنها �أحداث غري نقدية.
�إنه املال.
كتو�ضيح ملدى �شمولية ديباجة �سومرن ،ي�أخذ منه ما
ي��ق��رب م��ن ثلثي الكتاب قبل �أن ي�شرح ب�شكل �صحيح
ماهية ال�سوق النقدية�« :إنها جتمع بني النقد القدمي
مل��ي��ل��ت��ون ف���ري���دم���ان ،ون��ظ��ري��ات ال��ت��وق��ع��ات ال��ع��ق�لان��ي��ة
والفعالية ،و�أ�سواق روبرت لوكا�س ويوجني فاما» .ثالث
�أطروحات ت�شكل جوهر احلجة النقدية لل�سوق:
�أوال :ال�صدمات التي يتعر�ض لها العر�ض والطلب على
النقود تقود املجاميع اال�سمية .ثانيا :ت���ؤدي احلركات
غري املتوقعة يف املجاميع اال�سمية �إىل تقلبات يف الإنتاج
والبطالة ف�ض ً
ال عن عدم اال�ستقرار املايل .ثالثا :توفر
توقعات ال�سوق ملتغريات االقت�صاد الكلي «الطريقة املثلى
لفهم ما يحدث يف االقت�صاد»� .إن الرتكيز القوي على
النمو امل�ستقر للناجت املحلي الإجمايل اال�سمي ،والقلق

الكبري ب�ش�أن ثبات الأجور وعقود الديون اال�سمية يكمل
الق�صة.
لتو�ضيح من �أي��ن تن�ش�أ هذه املكونات املعقدة العديدة،
لي�س م��ن امل�ستغرب �أن ي�صف ���س��وم�نر م��رح��ل��ة و�ضع
االقت�صاد الكلي ،والعديد من املعتقدات املتناف�سة التي
�أطلقها االقت�صاديون واحت�ضنوها ودح�ضوها ث��م مت
التخلي عنها يف القرن املا�ضي.
ك��ل ف�صل ي���زرع ب���ذرة امل��زي��د م��ن الأ���س��ئ��ل��ة� .إن���ه الكتاب
الذي تتعلم فيه �شيئا ما يف كل �صفحة ،وغالبا ما تكون
فيه ع��دة �أ�شياء مذهلة .يجب على ال��ق��ارئ �أن يحارب
با�ستمرار الإلهاء املتمثل يف تعقب مرجع لهذه النقطة
�أو ت��ل��ك ،وا�ستك�شاف �أع��م��ق احل��ج��ة ال��ت��ي ق���ام �سومرن
بتكثيفها بخربة� .ساعات الكتاب يف �أقل من � 400صفحة،
ول��ك��ن م��و���ض��وع��ه وت��وج��ي��ه��ات اخل��ب�ير ���س��وم�نر ت�ضمن
�ضعف ذل��ك على الأق���ل ،العديد م��ن ف�صوله ت�ستحق
معاجلات بطول الكتاب نف�سه.
ُت��ع�� ِّل��م ن��ق��دي�� ُة ال�����س��وق ،على عك�س امل��ع��ت��ق��دات النقدية،
�أن ال�سيا�سة النقدية ال تت�أخر؛ فهي ت�ؤثر على �أ�سعار
الأ���ص��ول على ال��ف��ور ،وترتبط �أ�سعار الأ���ص��ول ارتباطا
وثيقا بنتائج العامل احلقيقي ،مثل الإن��ت��اج ال�صناعي
والتوظيف .خالفا لأولئك الذين يقلقون ب�ش�أن فاعلية
ال�سيا�سة النقدية مبجرد اق�تراب �أ�سعار الفائدة من
ال�صفر ،ي�سخر �سومرن ويظهر �أن ال�سيا�سة النقدية
تتعلق باملال ،ولي�س �أ�سعار الفائدة .التحذيران اللذان
ي��رب��ط��ه��م��ا م��ع��ظ��م االق��ت�����ص��ادي�ين ب�����س��وم�نر م��وج��ه��ان
ملراقبي ال�سوق «ع��دم التفكري يف تغيري ال�سعر» و»عدم
ق��ي��ا���س م��وق��ف ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة م���ن خ�ل�ال �أ���س��ع��ار
الفائدة» .ال ميكننا �أن ن�ستنتج ،كما فعل الكثريون يف
عام � ،2008أن �سيا�سة بنك االحتياطي الفيدرايل كانت
�سهلة وحمفزة ،ملجرد �أن �أ�سعار الفائدة امل�ستهدفة كانت
«منخف�ضة» ،بل يجب �أن نعرف ما ال��ذي تغري �أي�ضا.
�إذا انخف�ض املعدل الطبيعي (�أو معدل التوازن) الذي
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يهدف بنك االحتياطي الفيدرايل �إىل مطابقته ب�شكل
�أ�سرع من خف�ض االحتياطي الفيدرايل لأ�سعار الفائدة،
�أ�صبحت ال�سيا�سة النقدية يف الواقع �أكرث �إحكاما خالل
فرتة الركود العظيم .فعل االحتياطي الفيدرايل ذلك
 مرة �أخرى  -ولكن لي�س للأ�سباب التي قد يعتقدهاالكثريون؛ ف�ضيق الأم���وال ،كما يت�ضح من انخفا�ض
�أ�سعار الأ�صول ،لي�س باملال ال�سهل.
يرى �سومرن �أن دوره يتمثل يف �إحياء ثالث �أفكار نقدية
من�سية كانت ،كما يقول ،مبثابة عقيدة �سائدة حتى عام
 :2007تي�سري ال�سيا�سة النقدية لي�س مرادفا النخفا�ض
�أ�سعار الفائدة اال�سمية ،و�أ�سعار الأ�صول الأخرى تنقل
معلومات ح��ول موقف ال�سيا�سة النقدية ،وال�سيا�سة
النقدية ميكن تكون فعالة للغاية حتى عندما تكون
امل��ع��دالت اال�سمية عند ال�صفر .ي�سحب �سومرن هذه
النقاط من الكتاب املدر�سي طويل الأمد ،الذي و�ضعه
ع�ضو جمل�س حمافظي بنك االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل
فريدريك مي�شكني ح��ول االقت�صاد النقدي ،ويقتب�س
منه على نطاق وا�سع لإظهار �أن ميلتون فريدمان قد
فهم ه��ذه النقاط ،يف العقد الأول من القرن احل��ادي
والع�شرين وكذلك يف الثمانينيات .ب�شكل ال ي�سرب غوره،
يبدو �أن معظم ممتهني االقت�صاد قد ن�سوا هذه الأفكار
النقدية الأ�سا�سية يف العقدين املا�ضيني.
ال�سبب الرئي�سي يف ل��غ��ز ع���دم ق��ي��ام ب��ن��ك االحتياطي
الفيدرايل باملزيد يف عام  2008هو ال�سيا�سة؛ فقد يبدو
الأم���ر �سيئا �إذا كانت امليزانية العمومية لالحتياطي
ال��ف��ي��درايل ك��ب�يرة ج����دا؛ و���س��ت��ك��ون ال��ن��ت��ائ��ج �سيئة �إذا
ك��ان ل��دى االحتياطي الفيدرايل حقوق ملكية �سلبية،
�أو طلب �إع���ادة الر�أ�سمالية م��ن ال��ك��وجن��ر���س� .أظ��ه��رت
جائحة كورونا �أنه من املمكن تقنيا �أن يفعل االحتياطي
الفيدرايل �أكرث بكثري مما فعل يف فرتة الركود العظيم
«ام��ت��ل��ك ب��ن��ك االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل جميع الأدوات
ال�لازم��ة ل�سيا�سة نقدية �أك�ث�ر تو�سعية بكثري خالل
الفرتة  ،2013-2008لكنه ف�شل يف اال�ستفادة الكاملة من
هذه الأدوات».
بالن�سبة ل�سومرن ،مل يكن االنخفا�ض احلاد يف الإنفاق
والإن���ت���اج م�����ص��ادف��ة ،ومل ي��ك��ن ذل���ك ح��ت��م��ي��ا .ب���دال من
ذل��ك ،كانت م�س�ألة �سبب ونتيجة؛ فقد تقل�ص الناجت
لأن النا�س ك��ان��وا ي�شرتون �أق��ل م��ن ال�سابق .بالن�سبة
لطريقته يف التفكري ،كان هذا يعني �أنه على الرغم من
معدالت الفائدة املنخف�ضة القيا�سية ،كانت ال�سيا�سة
النقدية �شديدة ال�صرامة .كان ال�سبيل الوحيد للخروج
بطريقة ما هو ا�ستعادة الإنفاق مرة �أخرى.
من الناحية املثالية ،كما قال �سومرن ،كان ينبغي على

� ،2007إال �أن خ�ب�راء امل��واع��دة ح��ول ال��رك��ود يف املكتب
الوطني للبحوث االقت�صادية ا�ستغرقوا عاما ليقولوا
ذل��ك .يف غ�ضون ذل��ك ،اجته الت�ضخم العام يف البداية
نحو ال�شمال ،وو�صل �إىل ن�سبة هائلة بلغت  ٪5.5بني
منت�صف عام  ،2008ومنت�صف عام  .2009غري مدركني
�أن ال��رك��ود ك��ان ج��اري��ا بالفعل� ،أراد علماء النقد ،مبا
يف ذلك العديد من �أع�ضاء اللجنة الفيدرالية لل�سوق
املفتوحة ،من بنك االحتياطي الفيدرايل �أن ي�ضغط
على املكابح ،ولي�س امل�س ّرع� .إذا كان على �سومرن �إقناع �أي
�شخ�ص بف�ضائل مذهب ال�سوق ،فقد كان علماء النقد
من «املدر�سة القدمية».
يف بع�ض ال��ن��واح��ي ،يف ال��واق��ع ،ي�شرتك خ�ب�راء النقد
يف ال�����س��وق م��ع ال��ك��ي��ن��زي�ين ،ال��ذي��ن ي��ع��ت�برون «ال��ط��ل��ب
الكلي» هو املحدد احلا�سم للإنتاج احلقيقي .يف حني
�أن خ�براء النقد يف ال�سوق يعتربون �أن��ه يكفي لزيادة
الإنفاق مبعدل يتما�شى مع معدل الت�ضخم على املدى
الطويل بالقرب من  ،٪2يعتقد العديد من الكينزيني
�أن املزيد من الإنفاق ،وبالتايل ارتفاع معدل الت�ضخم،
يعني ا�ستمرار البطالة� .إن كون النقد ال�سوقي هو يف
الواقع نوع من الت�سوية بني النظرية النقدية القدمية
والكينزية التي قد تف�سر �سبب انت�شارها بهذه ال�سرعة.
على الرغم من �أن كتاب ومدونة �سومرن حتمالن اال�سم
نف�سه� ،إال �أنهما مميزتان مت��ام��ا .الكتاب لي�س جمرد
جتميع لإدخ����االت امل��دون��ة ال�سابقة� :إن��ه �إن��ت��اج �أ�صلي.
كما �أنها ال تغطي فقط تلك الأفكار التي جعلت املدونة
م�شهورة ،مبا يف ذل��ك و�صفها الفريد لأ�سباب الركود
العظيم� .إنها تفعل �أكرث من ذلك و�أقل .يعد كتاب «وهم
املال» �أكرث من جمرد �إعادة �صياغة ملبادئ النقد ال�سوقي
لأنه يبحث �أي�ضا يف مو�ضوعات متنوعة �أخرى يف جمال
االقت�صاد النقدي ،و�إن كان ذلك دائما من وجهة نظر
�سومرن املميزة ،ولأن��ه يت�ضمن و�صف �سومرن لرحلته
الفكرية.

االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل �أن ي��ت��خ��ذ خ��ط��وات ق��ب��ل ذل��ك
ب���أ���ش��ه��ر ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى من��و ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي الإج��م��ايل
اال�سمي مبعدل ثابت ،ولنقل � ٪4.5سنويا .كان من �ش�أن
ذلك �أن ي�سمح مبعدل ت�ضخم طويل الأجل بن�سبة ،٪2
وهو الهدف الر�سمي لالحتياطي الفيدرايل ،ومتو�سط
معدل منو �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي يبلغ .٪2.5
يقول «ل��و كنتُ ال �أزال �أدر����س االقت�صاد النقدي ،فلن
�أتردد يف تخ�صي�صه ،لي�س ككتاب مدر�سي ،ولكن ك�شهادة
لأح���د �أك�ث�ر االق��ت�����ص��ادي�ين ال��ن��ق��دي�ين �أ���ص��ال��ة ال��ي��وم».
على الرغم من �أن كتاب «وه��م امل��ال» مل ي�ستغرق وقتا
طوي ً
ال لي�صبح من �أك�ثر مدونات االقت�صاد �شهرة� ،إال
�أن��ه بحلول ذل��ك الوقت ك��ان ال��رك��ود العظيم قد و�صل
بالفعل �إىل احل�ضي�ض .م�شاركات �سومرن التي ال هوادة
فيها ،ال ميكن �أن تلغي املا�ضي .لكن ميكنهم �أن يلعبوا
دورا يف االنتعا�ش� ،إذا كان ذلك فقط عن طريق تثبيط
م�س�ؤويل االحتياطي الفيدرايل عن رفع �أ�سعار الفائدة
مرة �أخرى حتى ي�ستعيد الإنفاق مكا�سبه املفقودة.
-------------------------------بحلول ذل��ك ال��وق��ت ،من��ت طريقة تفكري �سومرن �إىل
عنوان الكتاب :وهم املال :نقد السوق والركود
حركة �أطلق عليها ا�سم «�سوق النقد» .على الرغم من �أن الكبير ومستقبل السياسة النقدية
�سومرن كان هو نف�سه حا�صال على درجة الدكتوراه من املؤلف :سكوت سومنر
جامعة �شيكاغو� ،إال �أن معظم علماء النقد يف مدر�سة
اللغة :اللغة اإلنجليزية
�شيكاغو كانوا ،وال يزالون ،مقتنعني ب�أن الت�ضخم هو
دار النشر :مطبعة جامعة شيكاغو
�أف�����ض��ل م���ؤ���ش��ر مل��وق��ف ال�سيا�سة ال��ن��ق��دي��ة� .إذا ارتفعت
تاريخ النشر :سبتمبر 2021
الأ�سعار ب�سرعة كبرية ،يجب �أن تكون ال�سيا�سة النقدية
عدد الصفحات 392 :صفحة
ف�ضفا�ضة للغاية� .إذا ارتفعت ببطء �شديد �أو �سقطت،
فهي �ضيقة جدا.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ال��رك��ود العظيم ب���د�أ يف دي�سمرب

* كاتب ُعماني
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ّ
الحافة
الحياة ىلع
كارل زيمر

طالل اليزيدي *
يف الوقت الراهن ومع تقدم العلم والتكنولوجيا ،يفترض الجميع أننا تمكنا من الوصول إلى مرحلة نفهم فيها الحياة ،ولكن كلما اكتشف العلماء
املزيد عن العالم الحي -من الخاليا األولية إلى أدمغة الكائنات املعقدة ،ومن خاليا البويضات امللقحة إلى الفيروسات الوبائية -واجهنا صعوبة يف
إيجاد حدود لتعريف الحياة .كارل زيمر  Carl Zimmerيف كتابه «الحياة ىلع الحافة» يحقق يف أحد أكثر األسئلة حيرة وشهرة ىلع اإلطالق ،حاول
املفكرون اإلجابة عليه ىلع مدى التاريخ :ما هي الحياة؟

يف م�ستهل الأم���ر ،تبدو الإج��اب��ة وا�ضحة حتى �أن تبد�أ
بالتفكري والإجابة عليه بجدية .يعد كتاب «احلياة على
احل��اف��ة» حتقيقًا رائ��ع��اً ال يتمكن �أح��د م��ن �صياغته �إال
واحدًا من �أ�شهر و�أمهر الكتاب ال ِع ْلميني يف جيلنا .كارل
زمي��ر ك��ات��ب عِ ْلمي مميز يكتب يف العديد م��ن املجالت
وال�صحف العاملية ،ن�شر م��ا ي��ق��ارب الثالثة ع�شر كتا ًبا
علمياً وح�صل على العديد من اجلوائز الدولية والعاملية
ع��ن م���ؤل��ف��ات��ه .ال��ك��ات��ب ك���ارل زمي���ر ي��ق��وم ب��رح�لات عرب
التجارب الغريبة التي حاولت �إع��ادة خلق احلياة .توجد
مئات املحاوالت لإعادة خلق حياة ب�أي �شكلٍ من الأ�شكال،
ولكن مل يظهر �أي من هذه املحاوالت كفائز وا�ضح.
ي��ب��د�أ ك��ت��اب ك���ارل زمي���ر بق�صة جت��رب��ة ال��ف��ي��زي��ائ��ي ج��ون
باتلر ب�يرك  John Butler Burkeالبالغ
من العمر �آن��ذاك  31عا ًما ،وال��ذي ك��ان يعمل يف خمترب
كافندي�ش Cavendish Laboratory
يف جامعة كامربيدج� .صنع باترك بريك يف خريف عام
 1904مر ًقا من قطع حلم البقر امل�سلوق يف املاء� .أ�ضاف
�إىل هذا املزيج من املاء واللحم كمية من الراديوم ،العن�صر
املتوهج بالطاقة امل�شعة املكت�شف حدي ًثا حينها ،ثم انتظر
ط��وال الليل .يف �صباح اليوم ال��ت��ايل ،ك�شط عن احل�ساء
امل�شع ،ولطخ طبقة على �شريحة زجاجية وو�ضعها حتت
املجهر .ر�أى �أ�شواكا من مادة ُملتحمة �أ�سماها «امل�شعات»
 Radiobesت�شبه يف عينيه �أك�ثر �أ�شكال احلياة
بدائية .بريك كان مقتن ًعا ب�أنه قد حقق اكت�شافا كبريا .مت
الإعالن عنه باعتباره تق ّد ًما هائ ً
ال يف ال�صحف واملجالت
العلمية .كتب عن اكت�شافه الحقًا« :من حق امل�شعات �أن
ُت�صنَّف بني الكائنات احل َّية» .يف �شهر دي�سمرب من نف�س
عام التجربة  ،1904اجتمع علماء الفيزياء من كافندي�ش
لالحتفال ب�إجناز بريك وهن�أوه على اكت�شافه املذهل.
�سقوط بريك من �شهرة االكت�شافات والإجناز كان �سري ًعا
مثل ���ص��ع��وده .يف وق��ت الح���ق ،تبني �أنَّ «امل�����ش��ع��ات» لي�س
لها عالقة تذكر باملواد الكيميائية احلية �أو احلياة على
العموم .لكن ل�سوء احلظ كان بريك مقتن ًعا ب�أنه اكت�شف
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حياة ا�صطناعية وتوقع �أن اكت�شافه �سوف يلقي ال�ضوء
على �أ�صول احلياة .الحقاً ،جتربة بريك (�صنع احل�ساء،
وخلطه مبادة �إ�شعاعية ،ثم �إ�ضافة املاء فقط) حتولت من
اكت�شاف مذهل �إىل طرفة علمية �سخيفة .املجتمع العلمي
الح��قً��ا جت��اه��ل ه���ذه الق�صة مت��ا ًم��ا ،وجن���م البيولوجيا
العابر باترك بريك �أ�صبح يف نهاية املطاف من الطرائف
العلمية .ق�صة اكت�شاف بريك �أ�صبحت الن�سخة احلديثة
لق�صة الكيميائي يف الع�صور الو�سطى الذي كان مقتن ًعا
ً
خليطا من ال�سائل املنوي واللحوم املتعفنة
ذات مرة ب�أن
حمت�ضنة يف حفرة دافئة ،ميكن �أن ت�شكل ب�شكل عفوي
�إن�ساناً �صغريا يف احلجم .يبد�أ زمير كتابه الأنيق املف�صل
بعمق بق�صة ب�يرك لتذكرينا ب���أن الأ�ساطري ح��ول �أ�صل
احلياة ،على مدى قرون �سلفت �أبهرت املفكرين و�أذهلتهم،
و�أحيانًا �أربكتهم .يتطرق الكتاب �إىل الإجابة عن �أ�صعب
الأ�سئلة و�أك�ثره��ا ح�يرة :ما احل��ي��اة؟ وكيف ب���د�أت؟ وما
املعايري التي يجب �أن ن�ستخدمها لتعريف �شيء ما على
�أنه «حي»؟
على غرار الطرائف العلمية ،املو�ضوع ال�سائد يف الق�سم
الأول من كتاب زمير هو تعريفات احلياة التي ن�ش�أت من
عقول مفكري القرن التا�سع ع�شر كالتمثيل الغذائي،
وال���وع���ي ،وال����ت����وازن ،وال��ت��ط��ور� ،أو����ص���اف فيزيولوجية
تتعامل بالكامل مع العمليات البيولوجية ،تف�سر احلياة
ب�����ش��رح �آل���ي���ة ع��م��ل احل���ي���اة .يف الأرب��ع��ي��ن��ي��ات م���ن ال��ق��رن
املن�صرم ،بد�أ ظهور �إح�سا�س جديد يع ّرف احلياة .غال ًبا
م��ا ُي��ع��زى ه��ذا الإجن����از العلمي �إىل ك��ت��اب �صغري �سجل
كلمات حما�ضرة للفيزيائي �إروين �شرودجنر Erwin
 Schrödingerيف ع����ام  .1944ل��ك��ن ج���ذور
هذه الثورة العلمية �أكرث تعقيدًا من �أن تعزى �إىل تلك
املُالحظات ،فقد �أدت احل��رب العاملية الثانية وال�سيا�سة
املرعبة التي �صاحبتها �إىل �إجبار جمموعة من العلماء
الفيزيائيني والكيميائيني على وج��ه اخل�صو�ص على
الهجرة م��ن �أوروب���ا �إىل اململكة املتحدة والأمريكيتني.
الهجرة اجل�سدية ه��ذه كانت م�صحوبة بهجرة فكرية

� ً
أي�ضا؛ فالعلماء املهاجرون ا�ستك�شفوا الأحياء يف القارة
اجل��دي��دة ،وط��رح��وا ���س��� ًؤال ج��دي��دًا لتف�سري احل��ي��اة :هل
مي��ك��ن��ن��ا ال��ت��ف��ك�ير يف احل���ي���اة ك��م��ج��م��وع��ة م���ن اجل��زي��ئ��ات
والتفاعالت اخلا�صة؟ يف ع��ام  ،1944حت��دث الفيزيائي
�إروي��ن �شرودجنر عن هذه الأفكار يف حما�ضرة يف دبلن،
ويف النهاية �صقل �أفكاره يف كتاب« ،ما احلياة؟» .يف كتابه،
جادل �شرودنغر ب�أنه ملعرفة �أ�سا�س احلياة يجب �أن نفهم
كيف يتم ت�شفري املعلومات البيولوجية ونقلها و�إع��ادة
�إنتاجها .تنب�أ �شرودنغر بعمق �أن معلومات احلياة يتم
«ن�صا برجم ًيا»
نقلها يف جزيء بيولوجي ،ميكن �أن يوفر ً
ل��ب��ن��اء ك��ائ��ن ح��ي ب���أك��م��ل��ه ،ه���ذا اجل����زيء بالطبع يعرف
حال ًيا باحلم�ض ال��ن��ووي  .DNAي�شري زمي��ر �إىل �أنَّ
علم الأحياء اجلديد مل يعد متعلقًا بو�صف كيفية تكُّون
احلياة ،بل يتعلق ب�آلية عمل احلياة .كتب كريك كتابه
اخلا�ص كنوع من الإجابة على كتاب �إروي��ن �شرودجنر،
ً
مفرطا يف تب�سيط علم
الذي على الرغم من انتقاده بكونه
الأحياء ،مت الإ�شادة به � ً
أي�ضا لو�ضعه بيانًا جديدًا .تطرق
زمير يف كتابه �إىل التعريفات امل�شهورة يف تف�سري احلياة
املتعلقة ب�آلية عمل احل��ي��اة� .أح��د التعريفات الوا�ضحة
للحياة ،وفقًا لفران�سي�س كريك -عامل حا�صل على جائزه
نوبل �سن�سرد ق�صته الحقا ً يف هذا املقال -ين�ص على «�أنها
ظاهرة ثانوية للفيزياء والكيمياء معقدة لكنها ال تزال
قابلة للتف�سري من الناحية اجلزيئية» .يف اجتماع نا�سا يف
عام  ،1992التقط العلماء هذا التعريف اجلديد لل�صورة
الكبرية يف تعريف احلياة يف جملة« :احل��ي��اة عبارة عن
نظام كيميائي قائم بذاته وقادر على اخل�ضوع للتطورات
الداروينية».
زمي���ر يف ك��ت��اب��ه ك���ان ب���ار ًع���ا ب�شكل خ��ا���ص يف ���س��رد ق�صة
احل��م�����ض ال���ن���ووي  .DNAي��ع��ي��دن��ا �إىل ك��ام�بري��دج،
حيث التقى العامل الفيزيائي احل��امل فران�سي�س كريك
 Francis Crickالربيطاين بعامل بيولوجي
�أم���ري���ك���ي م��ف��ع��م ب���احل���ي���وي���ة ا����س���م���ه ج��ي��م�����س وات�������س���ون
 .James Watsonيف ع����ام  1951ت��ق��اب��ل
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ال��ع��امل��ان يف ج��ام��ع��ة ك��ام�بري��دج ،وك���ان جيم�س وات�����س��ون
�سعيدًا باحلديث عن احلم�ض النووي مع كريك ل�ساعات
متتالية .ف��از الثنائي ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل بعد �أن متكّنا من
حت��دي��د الهيكل احل��ل��زوين امل����زدوج ل  .DNAيلخ�ص
زمي����ر ق�����ص��ة االك��ت�����ش��اف ب���ح���ذر ،خ��ا���ص�� ًة ال�����دور ال��رائ��ع
لروزاليند فرانكلني Rosalind Franklin
التي كانت تعمل بدقة على احلم�ض النووي وعلى و�شك
اكت�شاف هيكله .اطلع وات�سون على �صور الأ�شعة ال�سينية
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا ال��ت��ي تظهر الهيكل الأي���ق���وين احل��ل��زوين
امل����زدوج للحم�ض ال��ن��ووي ال���ـ  .DNAزمي���ر يف ���س��رده
لهذه الق�صة امل��ث�يرة للجدل حري�ص على مالحظة �أن
اكت�شافات روزاليند كانت جمرد بداية ،ولي�ست النهاية،
لفهمنا للحياة .ل�سوء احل��ظ ،مل حت�صل فرانكلني على
التقدير الكامل لعملها؛ لأنه بحلول الوقت الذي ُمنحت
فيه جائزة نوبل لفك ت�شفري بنية احلم�ض النووي ،كانت
قد ماتت ب�سبب �سرطان املبي�ض .اكت�شاف بنية احلم�ض
ال��ن��ووي ك��ان��ت جم��رد مقدمة لفهمنا للحياة .بعد هذا
االك��ت�����ش��اف وا���ص��ل ك��ري��ك ،ووات�����س��ون ،و���س��ي��دين ب��ري�نر،
وماثيو مي�سل�سون ،وفرانك �ستال ،ومار�شال نرينربغ ،من
بني �آخرين كثريين من العلماء ،مهمة فك �شفرة كيف
ي����ؤدي «ن�ص ال��ك��ود» املكتوب يف ج��زيء احلم�ض النووي
�إىل كيفية «حدوث» احلياة وكيف تتكاثر هذه اجلزيئات
ال��وراث��ي��ة ،وكيف يتم نقل ه��ذه اجلزيئات ال��وراث��ي��ة بني
الأجيال.
ُ
ُيط ّعم زمير كتا َبه بالق�ص�ص التي تثقف القارئ وتبهره.
�أث��ن��اء ���س��رده يتنقل جغرافيا؛ فتجده على �شاطئ يف ال
جوال �-شاطئ بوالية كاليفورنيا الأمريكية -ينظر �إىل
ع�شب البحر ،وهو نوع من الطحالب ا�سمه  kelpذو
حجم كبري ،ويت�ساءل عما �إذا ك��ان ميكن ع��ده م��ن بني
الأحياء .ثم ينتقل �إىل املختربات حيث العلماء يبتكرون
�أدم���غ���ة ���ص��غ�يرة حم��اك��اة ل�ل�أدم��غ��ة ال��ب�����ش��ري��ة احلقيقية
من اخلاليا الع�صبية املتمايزة ،ال��ق��ادرة على االنق�سام
والتخ�ص�ص يف وظائف ع�صبية حمددة .يت�ساءل زمير �إذا
ما كانت الأدمغة املبتكرة هذه قادرة على التفكري واحللم
والإح�سا�س؟ يعترب زمير �أن القدرة على الإح�سا�س هي
التي متكّن الكائن بال�شعور باحلياة والعامل من حوله
وفقدان كل احلوا�س �أ�شبه باملوت .لكن الإح�سا�س نف�سه
ال ميكن �أن يكون كافياً لتف�سري احل��ي��اة .زمي��ر يناق�ش
�أنه الآن يوجد لدينا �آالت وروبوتات ميكنها حماكاة هذا
ال��ن��وع م��ن ال��وع��ي والإح�����س��ا���س ،حتى ل��و مل يتواجد هذا
«الإح�سا�س» يف الكائن حي .فعلى ال�صعيد الب�شري مث ً
ال،
الآالت متكّن فاقدي ال�سمع من ال�سماع جم��دداً ،ومتكّن
فاقدي الأطراف من التحكم ب�أطراف �صناعية مربوطة
بجهازهم الع�صبي.
يناق�ش زمي��ر �أن��ن��ا رمب��ا ن��ط��رح ال�����س���ؤال اخل��ط���أ بتعريف

احل��ي��اة ،ويت�ساءل :ما تف�سري احلياة يف مقاومة امل��وت؟
�إح����دى ع�لام��ات م��ق��اوم��ة امل���وت ه��ي التمثيل ال��غ��ذائ��ي.
التمثيل الغذائي «الأي�����ض» هو حتويل امل��ادة �إىل �أ�شكال
ج��زي��ئ��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ،وحت��وي��ل ال��ط��اق��ة اجل��زي��ئ��ي��ة لتغذية
النمو .التمثيل الغذائي �أمر بالغ الأهمية جلميع الكائنات
احلية للنمو واالزده��ار .ي�سرد زمير بع�ض احلقائق عن
ثعابني البايثون املخربية التي تظل يف حالة ا�ستقالبية
قليلة -ن�����ش��اط التمثيل ال��غ��ذائ��ي يقل ب�شكل ملحوظ-
حتى يتم �إطعامها ،ثم تكثف الن�شاط يف �أن�سجتها ،وهذا
التغيري م��ن حالة ال��راح��ة �إىل حالة م��ا بعد الأك���ل عند
البايثون لي�س له مثيل يف عامل الفقاريات .ينتقل زمير
�إىل �أعماق كهف من اخلفافي�ش ليكت�شف �سمة �أخرى من
مميزات احلياة يف التوازن واحلفاظ على الثبات .يناق�ش
اخلفافي�ش �صغرية احلجم التي تزن بقدر ما يزن ظر ًفا
فارغً ا .تدخل اخلفافي�ش حالة من ال�سبات خالل ف�صل
ال�شتاء ،باالختباء يف ال�صخر وت�ستخدم التوازن احلراري
اخلا�ص بالكهف لدعم توازنها احلراري ،ويحتفظ الكهف
بدرجة حرارة مت�ساوية ن�سب ًيا ب�سبب قلة التبادل اجلوي
مع العامل اخلارجي ،فتبقى �صخور الكهف دافئة ن�سبياً،
مثلها مثل اخلفافي�ش .عندما يحني الربيع ،وت�ضطر
اخلفافي�ش �إىل الطريان ،ف�إنها تتوازن مع هبوب الرياح
لتوفري طاقة ال��ط�يران وحتافظ على مكانها يف اجلو.
ي��ذك��ر ال��ك��ات��ب ق�����ص��ة زي���ارت���ه مل��خ��ت�برات ال��ع��ل��م��اء ال��ذي��ن
يخزنون �أب��واغ فطريات العفن لتجارب م�ستقبلية .هذه
الأب����واغ ميتة بكل امل��ع��اي�ير ،فن�شاط اال�ستقالب منعدم
وكذلك الإح�سا�س ،لكن مع �إ�ضافة القليل من امل��اء �إىل
هذه الأب��واغ تدب فيها احلياة من جديد ،فتنمو الأب��واغ
�إىل فطريات العفن ومب��ج��رد �أن تكون ه��ذه الفطريات

على قيد احلياة ،ميكنها �أن تخرتق متاهات وت�صل �إىل
حتت ال�صخور وجتد م�صادر لل�سكر واملاء.
يف ال��ق�����س��م الأخ���ي���ر م����ن ال���ك���ت���اب ،ي���ت���ح���ول زمي�����ر �إىل
الفريو�سات .يف �إ�شارة �إىل فايرو�س كورونا امل�ستجد كتب:
«قطعة من احلم�ض النووي الريبي ،معب�أة داخل غالف
جزيئي ،ا�ستولت على الكرة الأر�ضية وت�سببت يف جائحة،
وقلبت العامل ر� ًأ�سا على عقب» .حتليله لعلم الفريو�سات
موجز ولكنه ي�سمح بالتعقيد ،فهو يعرتف باجلدل يف
علم الفريو�سات ،و يعطي القارئ ملحة داخلية عن كيفية
تعلم العلماء التفكري يف جم��ال امليكروبات التي لي�ست
على قيد احل��ي��اة ،ولكن ميكنها التطفل على بيولوجيا
الكائنات احلية.
ينتهي الكتاب من حيث ب��د�أ بالبحث عن �أ�صل احلياة.
ينهي زمي���ر ك��ت��اب��ه ب�����س��رد ق�صة يف �أوائ����ل اخلم�سينيات
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ع��ن جت��رب��ة �أج���راه���ا �ستانلي ميللر
 Stanley Millerوهارولد �أوري Harold
 ،Ureyوه��ذه التجربة مماثلة لتجربة باترك بريك
التي تطرقنا لها يف بداية املقال عن «امل�شعات» .يف هذه
التجربة ق��ام العالِ ان بت�شكيل ح�ساء بدائي �آخ��ر مبزيج
املاء وامليثان والأمونيا والهيدروجني يف زجاجة مغلقة،
ثم �أطلقا على املزيج �شرارات كهربائية وام�ضة ملُحاكاة
«م��� ِ��ش�� ّع��ات» ب��ات��رك ب�ي�رك الوهمية
ال��ب�رق .مل ي�لاح��ظ��ا ُ
تزحف خارج �أنبوب االختبار طبعاً ،لكن ميلر و�أوري وجدا
مواد كيميائية تكونت من ذلك املزيج بعد �إطالق �شرارات
كهربائية عليه مبا يف ذل��ك بع�ض الأحما�ض الأمينية،
التي قد ت�شكل الأ�سا�س اجلزيئي للكائنات احلية.
زمير كاتب ذكي وج��ذاب يقوم ب�إدخال احلكاية وير�سم
ق�ص�صا علمية ويجلب ال��ت��ج��ارب املعملية �إىل احل��ي��اة.
هذا الكتاب لي�س فقط عن احلياة ،ولكن عن االكت�شاف
نف�سه .حماور الكتاب تدور حول االكت�شافات والأخطاء
والغطر�سة يف تف�سري احل��ي��اة .ق�ص�ص الكتاب حمفوفة
بالده�شة وتبني مدى وحمدودية العلم يف الإجابة عن
�أب�سط الأ�سئلة و�أعمقها :ما احلياة؟
-------------------------------ّ
الحافة ،البحث عن ماذا
الكتاب :الحياة ىلع
يعني أن تكون ًّ
حيا
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البعوض :مكان اآلفات يف عالم صحي
ماركوس هول ودان تامور

محمد بن علي اإلسماعيلي *
كثير من الدراسات البيئية والنفسية واالجتماعية
ثمة تبعيات عديدة تربط بين صحة اإلنسان واألنظمة الطبيعية التي يعيش فيها ،تبرز يف
ٍ
توازن نحو توطين طرق أفضل للعيش يف هذا العالم الطبيعي.
والفلسفية؛ إليجاد
ٍ

وت�ب�رز يف ه���ذا ال�����س��ي��اق �إح����دى ال��درا���س��ات احل��دي��ث��ة التي
ُتناق�ش م�ستقبل التعاي�ش املن�سجم بني الإن�سان والبعو�ضة،
التي تعد �أكرث احليوانات فتكاً بالب�شرية على م ّر ال�سنني؛
ملا ت�سببه من �أمرا�ض خطرية ،مثل :نقل املالريا واحلمى
ال�صفراء وزي��ك��ا ،يف وف���اة مليون �شخ�ص ك��ل ع��ام تقريباً،
� ّإل �أن علماء الطبيعة وعلماء االجتماع وعلماء الإن�سانية
�أك���دوا �أن ب�ضع ع�شرات فقط من البعو�ض من بني 3500
نوع ت�شكل خطرا على النوع الب�شري� .إن كتاب (البعو�ض:
مكان الآف��ات يف عامل �صحي) مل�ؤلفيه ماركو�س ه��ول ،وهو
م�ؤرخ بيئي و�أ�ستاذ يف جامعة زيورخ ال�سوي�سرية ،وباحث يف
ا�ستك�شاف العالقات الإن�سانية املتغرية مع العامل الطبيعي،
ودان ت��ام��ور ،وه��و م����ؤرخ بيئي وب��اح��ث م�����ش��ارك يف جامعة
زي��ورخ ،ومتخ�ص�ص يف درا�سات ال��دوران العاملي والتكيفات
املحلية للأيديولوجيات والأن���واع وامل���وارد ،بالإ�ضافة �إىل
تعاونه يف امل��ج��ال ال�سيا�سي العاملي ال�ستهداف الأم��را���ض
التي ينقلها البعو�ض يف القرن املا�ضي .يطرح الكتاب عددا
من الت�سا�ؤالت فيما �إذا كانت هناك للب�شر والبعو�ض ٌ
�سبل
لتعلم العي�ش ب�سالم مع بع�ضهم� ،أو ال�سيطرة على البعو�ض
والق�ضاء عليه بقتله ،مع تو�ضيح العواقب املحتملة لكال
ال��ت��وج��ه�ين امل��و���ض��وع�ين؛ وع��ر���ض ر�ؤى ج��دي��دة م�ستنرية
ل��ل��خ�براء ال��رائ��دي��ن يف جم���االت ال�صحة والبيئة وحقوق
احليوان.
ُي�صنف ك��ت��اب (ال��ب��ع��و���ض :م��ك��ان الآف����ات يف ع��امل �صحي)
ال�����ص��ادر ع��ن دار الن�شر ال�بري��ط��ان��ي��ة م��ت��ع��ددة اجلن�سيات
«روتليدج» �أحدث �أعمالها يف العام اجلاري 2022م يف جمال
الن�شر الأك��ادمي��ي .وقد قاد االنت�شار الكبري ملر�ض احلمى
ال�صفراء ،حتى مع تراجع �أع��داد امل�صابني باملالريا ،رغم
�أن �أكرث من ن�صف �سكان العامل ال يزالون معر�ضني لهذه
الأم��را���ض وغ�يره��ا م��ن الأم��را���ض اخل��ط�يرة ال��ت��ي ينقلها
البعو�ض ،ال��ت��ي ت�شمل �أي���ً��ض��ا حمى ال�ضنك وغ���رب النيل
وال�شيكونغونيا وزيكا ،قاد امل�ؤلفني وجمموع ًة من العلماء
املتعاونني يف علوم البيئة واحل�شرات� ،إىل البحث يف كيفية
ال��ق�����ض��اء ع��ل��ى امل��ع��ان��اة والأمل ال��ق��اب��ع يف ح��ا���ض��ر الب�شرية
وم�ستقبلها؛ وذلك ب�سبب ما ينقله البعو�ض� ،أو ال�سيطرة
عليه على �أق��ل تقدير .كما ي�شري امل���ؤل��ف��ان �إىل احتمالية
ت��ط��وي��ر ع�لاق��ة �صحية م��ع ه���ذه احل�����ش��رة ،ت�سمح بخلق
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حالة وئ��ام مع الإن�سان؛ وذل��ك لعدد من الأ�سباب� ،أبرزها
�أننا نحارب الأم��را���ض ولي�س البعو�ض؛ لذا توجد هنالك
ا�سرتاتيجيات �أخالقية �أكرث فاعلية من �إب��ادة هذا الكائن
ال�����ص��غ�ير ،م��ث��ل :ت��ط��وي��ر الأدوي�����ة وال��ل��ق��اح��ات م��ن طريق
املو�سعة ،وال�سيطرة على البيئة من
التخ�ص�صات والأبحاث ّ
طريق املحافظة على نظافتها ودمي��وم��ة م��وارده��ا احل ّية،
وتطبيق املبد�أ الوقائي على نطاق �أو�سع و�أ�شمل بني خمتلف
درجات املجتمعات؛ لذا نادت العلوم الإن�سانية البيئية �إىل
فح�ص م�شروع مكافحة البعو�ض م��ن زواي���ا و�أب��ع��اد ع��دة؛
ً
ومعقول �أخالقياً
فيما �إذا كان ممكنًا تقن ًيا ومتوافقًا بيئ ًيا
ال�شروع يف حمالت �إبادة هذه احل�شرة.
و ُت��ع��د �أمن����اط ال�����س��ل��وك ال��ت��ي ُي��ظ��ه��ره��ا ال��ب��ع��و���ض ُم��ع��ق��دة
ومدفوعة ب�أنظمة ح�س ِّية تتكيف مع البيئات التي ي�سكنها
وامل��ن��اف��ذ البيئية ال��ت��ي ي�ستغلها؛ وذل���ك وف��ق��اً مل��ا ج���اء يف
درا���س��ة بحثية قدمها ع��امل الأح��ي��اء الهولندي نيكوال�س
تينربغن عام 1963م ،م�شريا �إىل �أنَّ دورة حياة البعو�ضة،
وعلم الت�شريح ،وعلم وظائف الأع�ضاء وال�سلوك ،جتعل
هذا املخلوق الفريد مو�ضو ًعا ا�ستثنائ ًيا للدرا�سة ،حا�سمة
يف ذات ال��وق��ت للثقافة الب�شرية على خمتلف امل�ستويات.
وقد ا�ستعان امل�ؤلفان مبجموعة كبرية من الأبحاث لفهم
�آل��ي��ة ان��ت�����ش��ار الأم���را����ض ال��ت��ي ينقلها ال��ب��ع��و���ض ،وتوجيه
تطوير �أ�ساليب مكافحة البعو�ض وتلك الأمرا�ض .وخرج
الباحثان �إىل �أن �إح���دى النتائج الرائعة لتلك املجموعة
البحثية ه��ي الك�شف ع��ن بيولوجيا معقدة تظهر �سمات
�سلوكية وت�شريحية وف�سيولوجية للبعو�ض .و ُي�شري الكتاب
�إىل بع�ض اجل��وان��ب الأق���ل �شيو ًعا يف بيولوجيا البعو�ض
التي ُتظهر بالفعل تفاعالت حيوية �أكرث تعقيدًا من تلك
اخلا�صة ب���آف��ات ب�سيطة متت�ص ال��دم وتنقل امل��ر���ض .رغم
�أنَّ الدرا�سات بد�أت حديثاً يف الك�شف عن بع�ض �سلوكياتها
الأك�ث�ر غ��م��و�ً��ض��ا ،ال ي���زال ه��ن��اك الكثري م��ن العمل ال��ذي
يتعني القيام ب��ه ،فقد ط��� ّورت �آالف الأن����واع م��ن البعو�ض
تكيفات بيولوجية رائعة ومعقدة لتوليد �سمات �سلوكية
وبيئية متنوعة ال تزال غري معروفة يف �أروقة العلم .وتعد
�أن�شطة البعو�ض يف النظام البيئي متطورة ومتخ�ص�صة،
وهي يف الواقع �أكرث تعقيدًا من بني العديد من الكائنات
الأخ��رى .وقد تك�شف درا�سة بيولوجيا البعو�ض عن �أ�سرار
كيميائية حيوية وت�شريحية و�سلوكية قد ال ترثي فهمنا

للطبيعة فح�سب ،بل ُت�صبح � ً
أي�ضا م�صد ًرا للإلهام احليوي
يف العلوم والتقنيات امل�ستقبلية� ،أبرزها قد يكمن يف ت�صميم
�إبر جمهرية خالية من الأمل.
ر ّك���ز ال��ك��ث�ير م��ن ال��درا���س��ات ع��ل��ى الأم���را����ض ال��ت��ي ينقلها
ال��ب��ع��و���ض؛ ع��ن��دم��ا ك��ان��ت م�����س���أل��ة ب��ق��اء الإن�����س��ان ع��ل��ى قيد
احل��ي��اة واالن��ق��را���ض غ�ير ال��ب�����ش��ري ب����ارزة ل��ع��ق��ود ع��دي��دة،
والعالقات بني الإن�سان والبعو�ض خا�صة يف غ��رب القارة
الإف��ري��ق��ي��ة ،وك�شفت درا����س���ات مرجعية �أخ����رى يف ال��وق��ت
نف�سه عن احلركة الن�شطة التي امتاز بها البعو�ض يف ظل
تو�سع العوملة وامل��ن��اخ ال��داف��ئ .و�أ���ش��ارت ال��درا���س��ات �إىل �أن
العديد من تدخالت مكافحة البعو�ض يف املا�ضي ارتبطت
ً
ارتباطا وثيقًا ب�سيا�سات التو�سع الإمربيايل واال�ستعماري؛
ل��ذا �سعى الباحثون �إىل اكت�شاف �أك�ثر الأ�ساليب مالءمة
لفهم ارتباط حركات الإن�سان والبعو�ض معاً ،فقد �أظهرت
احلقائق املرونة وال��ق��درة الهائلة للبعو�ض يف التك ّيف مع
ال��ظ��روف اجلغرافية واملناخية املختلفة واال���س��ت��ف��ادة من
البيئات والبنى التحتية التي ي�صنعها الإن�سان؛ مما �أدى
�إىل انت�شاره الوا�سع ،الذي بدوره دفع املتخ�ص�صني لتكثيف
ال��ت��ع��اون املنهجي الوثيق متعدد التخ�ص�صات ب�ين علماء
احل�شرات وعلماء االجتماع والتقنيني واملجتمعات نف�سها،
�سعيا للجمع بني خيوط البحث يف كيفية تنقّل الإن�سان
والناقل والفريو�س يف �آنٍ واحد.
ثمة خماوف بيولوجية �ضارة �أثارها مراقبو البيئة ب�صدد
حت��دي��ث �أدوات ج���دي���دة مل��ك��اف��ح��ة ال��ب��ع��و���ض يف ال�����س��ن��وات
الأخرية ،مثل �إطالق البعو�ض «العقيم» �أو «املعدّل وراث ًيا»؛
ملنع انتقال املر�ض؛ �إال �أن هذه الأ�ساليب �أثارت جدال وا�سعا
م�س ق�ضايا �أخالقيات البيئة ،حمفوفا باملخاطر والعواقب
ّ
على نطاق �إقليمي وعاملي؛ لذا كان ال�سعي ال�ستهداف تقليل
�أع����داد ن��اق�لات الأم���را����ض ه��ذه ب���د ًال م��ن الق�ضاء عليها.
كما ك��ان للحركة البيئية ر�أي �آخ��ر جت��اه تدمري الطبيعة
وا�ستطالح الأرا���ض��ي الرطبة؛ لذلك �سعى علماء البيئة
�إىل حظر املبيدات احل�شرية اال�صطناعية الكيميائية حتى
ملكافحة الأمرا�ض؛ باعتبارها ملوثات ع�ضوية �ضارة بالبيئة
على املدى البعيد.
�سجل مراقبو البيئة ع��ددا م��ن �أن���واع البعو�ض التي
وق��د ّ
ّ
تف�ضل ال��ب��ي��ئ��ات امل��ع��دل��ة م��ن ق��ب��ل الإن�����س��ان ،ت��ت�راوح ب��دءا
من امل�ستوطنات الزراعية ال�صغرية م��رورا باملدن الكربى
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احل�ضرية .وعلى الأرجح �ستعمل املجتمعات الب�شرية على
جذب البعو�ض مبجرد وجودها؛ حتديدا يف البيئات املبنية
والأرا�ضي الرطبة ،وقد �سمحت ت�أثريات :العوملة والتنمية
بتو�سع
احل�ضرية والنمو ال�سكاين الب�شري وتغري املناخ؛ ّ
احلدود البيئية للبعو�ض لتندمج مع املجتمعات الب�شرية؛
�إذ �شهد الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين من��وا كبريا
يف �أع���داد البعو�ض ع�بر ح ّيز ج��غ��رايف وا���س��ع النطاق .وقد
ي�صبح �أمر التعامل �أو التعاي�ش مع البعو�ض واقعاً ال بديل
عنه؛ بل �سيكون واق��ع التعامل مع مكافحته حمتاجاً �إىل
نهج �أك�ث�ر ح���ذراً؛ ط��امل��ا ا�ستمر الب�شر يف تغيري الأرا���ض��ي
الربية وا�ست�صالح الغابات؛ بل �إن التغيريات يف التخطيط
احل�ضري و�إدارة الأرا�ضي الريفية قد تكون �أف�ضل طريقة
لتقليل هذه احل�شرات احلاملة للأمرا�ض مع مرور الوقت.
مل����اذا ك���ان م��ن ال�����ص��ع��ب �إع�����ادة ت�شكيل ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة يف
مكافحة ن��اق�لات الأم��را���ض با�ستعمال الأ�ساليب البيئية
والبيولوجية واالجتماعية املنا�سبة؟ تربز العناية بطرق
العي�ش االجتماعي ،مثل :تركيب �أنابيب املياه ،والنوافذ
وفتحات التهوية املغطاة ،و�ضمان جمع القمامة بانتظام؛
طرقا حيوية فاعلة لدرء البعو�ض و�أمرا�ضه التي ينقلها؛
ل��ذا كانت دع��وات حت�سني الإ�سكان وال��ظ��روف االجتماعية
واالقت�صادية �أولوية ق�صوى لل�سيطرة على تلك الأمرا�ض.
فيما كان لدولة الربازيل املنتمية لقارة �أمريكا اجلنوبية،
جتربة بارزة يف هذا املجال ،فقد �أر�سلت نحو � 220ألف جندي
�إىل الأحياء الربازيلية للتعامل مع زيكا؛ بيد �أنه ُع ّد الحقاً
مدرو�سا
مترينًا يف العالقات العامة �أكرث من كونه م�شرو ًعا
ً
لل�صحة العامة؛ فحكم على �أن �أ�سلوب تلك احلملة املكافحة
لناقالت �أم��را���ض البعو�ض يف املجتمع ب�أنها غري ناجحة
ب�شكل عام؛ لذا ي�ستوجب �إعادة ت�شكيل ا�سرتاتيجيات حديثة
تعمل على مكافحة البعو�ض يف الربازيل.
ت���دور ال��ف��ك��رة ال��ع��ام��ة املهمة يف ه��ذا ال��ط��رح ال���ذي يقدمه
الكتاب على املنظور الأخالقي البيئي الذي قد يحدد �آلية
تقليل العبء ال�صحي للأمرا�ض التي ينقلها البعو�ض؛
�سواء �أكان با�ستئ�صاله �أم احلد من انت�شاره بطرق متعددة؛
وذل��ك حتى لو كانت لدينا �أ�سباب جيدة ج��دًا للدفاع عن
�صحتنا وحمايتها م��ن الأوب��ئ��ة والأم���را����ض على خمتلف
امل�ستويات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
و�إن متكنَّا من حت�صيل مطالب �أخالقية مقنعة ترى �أننا
بحاجة �إىل الق�ضاء على �أنواع معينة من البعو�ض ب�أف�ضل
ما لدينا من ق��درات للحفاظ على ال�صحة العامة� ،إال �أنَّ
القيام ب��ذل��ك يتطلب �إدرا ًك����ا ب����أن �شيئًا ذا قيمة �أخالقية
�سي�ضيع ،وهو خ�سارة نوع من �أن��واع احل�شرات ،يف اجلانب
املقابل جند �أن نظرية �أخالقيات البيئية ترف�ض مثل هذه
اخل�سارة؛ �سعياً منها �إىل حتقيق التوازن البيئي.
وق���د ح���اول���ت ال��ب�����ش��ري��ة ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ن���واق���ل م�سببات
الأمرا�ض يف البيئة الطبيعية؛ للو�صول �إىل نقطة متكّن
النا�س والبعو�ض معاً من حتقيق ت��وازن م�ستدام ومقبول
يحافظ يف نف�س الوقت على �صحة الإن�سان ويحمي البيئة،

��اح��ا
�إج����راءات ف��وري��ة ،م��ع واح���دة م��ن �أك�ث�ر اخل��ط��وات �إحل ً
تتمثل يف ال��ه��روب م��ن ع�صر امل��ب��ي��دات احل�شرية حلماية
طعامنا و�صحتنا وبيئتنا .و�ضع امل�ؤلفان عددا من الإجراءات
الوقائية املهمة ،هي )1( :عند التعامل مع البعو�ض الناقل
للأمرا�ض الب�شرية الرئي�سة ،يتعامل املرء مع جزء �صغري
ج��دًا من التنوع البيولوجي الكلي للبعو�ض ويعتمد على
�سمات بيئية حمددة جدًا )2( .يرتبط هذا التجمع املحدد
ً
ارتباطا وثيقًا بالب�شر ويعتمد عليهم؛ لذلك
ب�أنواع البعو�ض
علينا الآن �أن نتعلم كيف ن�ستفيد من هذا االرتباط الوثيق،
فلم يعد الق�ضاء على البعو�ض نتيجة متوقعة �أو حتى
نتيجة مرغوبة ،ب��دالً من ذل��ك ،ف��� َّإن االع�تراف به جزء ال
يتجز�أ من بيئتنا املبا�شرة يدفعنا �إىل التزامنا طويل الأمد
بح�سن �إدارة الأزمة ،التي حتتاج �إىل برامج ع�صرية ملكافحة
ال��ن��واق��ل؛ ك��ي تتحول �إىل ا�سرتاتيجيات لإدارة البعو�ض
لتحقيق اال�ستدامة يف التخفيف من خماطر الأمرا�ض مع
امل�ساعدة يف احلفاظ على التنوع البيولوجي وحت�سني �أداء
النظام البيئي حمل ًيا و�إقليم ًيا وعامل ًيا.
مع تو�صيات علمية حثيثة ب�أهمية تع ّلم املجتمعات الكيفية
ال�صحيحة ال��ت��ي يتكيفون ف��ي��ه��ا م��ع ع��ادات��ه��م وبيئاتهم
احل�ضرية لتقليل تعر�ضهم للبعو�ض امل�سبب للأمرا�ض
اخل��ط�يرة؛ �إذ قامت دع���وات ذات مناهج ه��ادف��ة للحد من
ان��ت��ق��ال �أم���را����ض ال��ب��ع��و���ض يف امل��ن��اط��ق احل�����ض��ري��ة لعقود
من الزمن ،ولكن جاء تطبيقها ب�شكل غري مت�سا ٍو ب�سبب
تكاليفها العالية ،والقدرة الب�شرية املحدودة ،والالمباالة
املجتمعية ،و�ضعف الإرادة ال�سيا�سية الالزمة للحفاظ على
هذه اجلهود يف فرتات انت�شار الوباء.
يف اجلانب املُقابل ،تلعب ال�سيا�سات التقنية املتناف�سة يف
ا���س��ت��ب��دال حم��رك��ات اجل��ي��ن��ات ال��وراث��ي��ة دو ًرا يف حم��اول��ة
الق�ضاء على ناقالت احل�شرات �أو �إع��ادة ت�شكيلها؛ � ّإل �أنها
رغم بحثها عن طرق مغايرة للعي�ش مع البعو�ض -مت ّثلت��وج��ه��ات �سيا�سية و�أخ�لاق��ي��ة خمتلفة ل��ل��ت��ح��دي��ات التي
تطرحها نواقل البعو�ض ،فقد تختلف يف �آثارها ال�سيا�سية
واالجتماعية والبيئية وال�صحية امل�ستقبلية ،وتهدد الدوافع
اجل��ي��ن��ي��ة م��ن جميع ال��ن��ط��اق��ات ب��ت��م��زي��ق ال���ت���وازن البيئي
للبعو�ض يف الطبيعة .كما �أن �إج����راء البحث والتطوير
ع��ل��ى ال��ب��ع��و���ض امل��ع��دل ج��ي��ن��ي��ا/وراث�� ًي��ا م��ن ق��ب��ل خم��ت�برات
ال�شمال العاملي؛ �أي يف الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض
دول �أوروب��ا ،بعيد ج��دًا عن مواقع �إطالقها املزمع يف �آ�سيا
و�إفريقيا و�أمريكا الالتينية التي تعاين من ناقالت �أمرا�ض
البعو�ض؛ مما ُي ّثل �إزعاجاً حقيقياً لكيفية توزيع �سلطة
اتخاذ القرار �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعياً وتعليمياً.
وي��خ��ت��م امل���ؤل��ف��ان ال��ف�����ص��ل الأخ��ي�ر م��ن ك��ت��اب (ال��ب��ع��و���ض:
مكان الآف��ات يف ع��امل �صحي) ،بالإ�شارة �إىل �أنَّ الأمرا�ض
رئي�سا لل�صحة العامة
التي ينقلها البعو�ض متثل تهديدًا ً
حلالة الطوارئ العاملية القادمة؛ لذا تتطلب �أق�صى قدر
من االهتمام .ويف الوقت نف�سه� ،أ�صبح احلفاظ على التنوع
ريا يتطلب اتخاذ
البيولوجي حتد ًيا اجتماع ًيا وبيئ ًيا كب ً

ن�ستطيع �أن نلخ�ص هذا املو�ضوع فيما لو نظرنا �إىل هذا
الكتاب على �أنه يقدم فر�ضي ًة فيما �إذا كان من املمكن تخ ّيل
ع��امل خ��الٍ من البعو�ض  ...بكل ت�أكيد ي�ستحيل ذل��ك؛ �إذ
�إن اال�سرتاتيجية املتبعة للق�ضاء على البعو�ض من كوكب
الأر���ض لن حتقق م�آربها؛ فعلى حد و�صف �أ�ستاذ ال�صحة
العامة الأ�ستاذ الدكتور �أندرو �سيبلمان ،ف�إن البعو�ض �أذكى
من الب�شر ،و�سيبقى على قيد احلياة ل�سنوات قادمة ،وهو
يتك ّيف جيدًا مع هذه احلالة العابرة وغري امل�ستقرة؛ لذا
�سوف يزدهر البعو�ض يف هذا النظام البيئي كما فعل ملاليني
ال�سنني .ويف ذات الإطار ،ال جند اختالفا يف كيفية التعامل
مع البعو�ض عن كيفية معاجلتنا للنزاعات الأخ���رى بني
الإن�سان واحلياة الطبيعية؛ وبافرتا�ض ذلك ميكن للمرء
�أن يتخيل �أن البعو�ض ج��زء ال يتجز�أ من ه��ذه احلياة؛ �إذ
ي�ؤيد الكتاب نظرية تع ّلم العي�ش مع الآف���ات والأع���داء يف
عامل طبيعي وا�سع ومتباين؛ وذلك بعيدا عن الأفكار التي
اجتهت نحو �إنفاق موارد عالية الثمن لت�سخري التكنولوجيا
والتقنيات للق�ضاء على البعو�ض تعزيزا للنظام ال�صحي
العاملي.
-------------------------------عنوان الكتاب( :البعوض :مكان اآلفات يف عالم
صحي).
املؤلفان :ماركوس هول ودان تامور.
اللغة :اإلنجليزية.
عدد الصفحات.290 :
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رمضان ١٤٤٣هـ  -ابريل ٢٠٢2م

وضع الشرق األوسط واستراتيجيته
جيبين هان ،وواي لي

لينج لي وانج *
جيبين هان ،عميد معهد دراسات الشرق األوسط التابع لجامعة شيباي بالصين ،ومشرف الدكتوراه ،ونائل لقب «الكفء الرائد» الشريف يف مجال العلوم
الفلسفية واالجتماعية لـ «خطة عشرة آالف نخبة» ،ولقب «عالم نهر يانغتسي الشاب» من قبل وزارة التربية والتعليم الصينية .مجال بحثه تاريخ
الشرق األوسط ،وقضايا الدول االشتراكية العربية ،ودول الخليج ،وقبائل الشرق األوسط ،نشرت له عشرات املؤلفات واألبحاث يف املجالت العلمية مثل
«دراسات التاريخ» و»تاريخ العالم» إلخ .

�أم��ا واي يل ،فهو �أ�ستاذ م�ساعد مبعهد درا���س��ات ال�شرق
الأو�سط التابع جلامعة �شيباي بال�صني ،و�أ�ستاذ الفل�سفة
يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ك��ي��اجن ه��ي��ي يف ك��وري��ا
اجلنوبية .جمال بحثه نظرية العالقات الدولية ،و�أمن
ال�شرق الأو�سط ،وكفاح الإرهاب ،وق�ضايا �إ�سرائيل .ن�شر
له كتاب «�إ�سرائيل واحلزام والطريق :الدور وامل�ستقبل»
وعدة �أبحاث وتقارير �أكادميية.
ُعر�ض يف الكتاب الأو�ضاع احلا�ضرة يف �إحدى وع�شرين
دولة واقعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط على نحو �شامل
ومرتّب ،وفيه درا�سات عميقة وتوقعات و�أحكام لتطور
الأو���ض��اع واخللفيات والأ�سباب واالجت��اه��ات امل�ستقبلية،
كما طرحت فيه ر�ؤى ووج��ه��ات نظر جديدة ذات قيمة
مرجعية يف درا�سة ق�ضايا ال�شرق الأو�سط.
يخ�ص �إقليما ،فالأول
ي�ض ّم الكتاب �أربعة �أجزاء كل جزء
ّ
عن دول �شمال �إفريقيا مبا فيها م�صر واجلزائر وليبيا
واملغرب وتون�س ،والثاين عن دول البحر الأبي�ض املتو�سط
م��ث��ل �إ���س��رائ��ي��ل وت��رك��ي��ا والأردنّ وفل�سطني وق�بر���ص،
والثالث عن دول الهالل اخل�صيب ت�ض ّم �إيران والعراق
و�سوريا ولبنان وقطر ،والرابع عن دول اخلليج يتناول
وعمان واليمن والإمارات والبحرين.
ال�سعودية والكويت ُ
بد�أ اجلزء الأول مب�صر ،يف �سياق ما تعر�ضت له الدول
العربية م��ن ت��وت��ر منذ ع��ام  2011وم��ن��ه ت���ورط �سوريا
وليبيا وال��ي��م��ن يف احل���روب ال��داخ��ل��ي��ة املتتالية .ج��اءت
م�صر يف مق ّدمة الفئة التي تعمل على التما�س منط
�إدارة �سيا�سية الئقة جراء �سل�سلة من التقلبات املفرو�ضة
على هذه املنطقة ،فنجحت يف تفادي تهديدات الإرهاب
وحت��ق��ي��ق اال���س��ت��ق��رار ال�����س��ي��ا���س��ي وه���ي حت����اول الآن حل
امل�شاكل التي ظ ّلت تعيق التنمية االقت�صادية يف م�صر منذ
عقود� .أُج��ري يف م�صر ا�ستفتاء على تعديالت د�ستورية
يف الفرتة من � 20إىل � 22أبريل عام  2019و�ص ّوتت ن�سبة
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 %88.83باملوافقة عليها ح�سب �أنباء جمل�س االنتخاب تعزيز التعاون مع �أ�شقائها الأف��ارق��ة يف �شتى املجاالت
امل�صري ،ومن الظاهر �أن هذا الإجراء جزء من اجلهود و�أظهرت مبادرة �أقوى من ذي قبل يف لعب دور �إيجابي يف
امل��ب��ذول��ة م��ن ن��ظ��ام ال�سي�سي م��ن �أج���ل �إع���ادة ب��ن��اء نفوذ �آليات احلمالت امل�شرتكة يف �إفريقيا.
احلكومة وهيبتها ومت��رك��ز �سلطتها .ح�ين ع��اد �إىل يد
اجل��ي�����ش زم����ام احل��ك��م ع��ل��ى ن��ظ��ام ال�����س��ي��ا���س��ي يف احل��ي��اة وي���ويل اجل���زء ال��ث��اين االه��ت��م��ام �إىل �إ���س��رائ��ي��ل ،م��ع �أنها
ال�سيا�سية امل�صرية ،بد�أ جهاز الأمن يلعب فيها دورا مه ّما دولة على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ب�سكّان ثمانية
�أي���ً��ض��ا .ورغ��م ذل��ك ظ ّ��ل التنازع يف النفوذ ب�ين الرئي�س ماليني ن�سمة فقط ،و�أو�ضاعها ال�سيا�سية معقّدة متق ّلبة
وال��ق��وة الع�سكرية م�ستمرا ،وب�����ص��دده انتهج الرئي�س داخال وخارجا .فيها �أح��زاب خمتلفة الأفكار ال�سيا�سية
ال�سي�سي �سيا�سة الكر�سي ال��د ّوار يف ال�سنتني الأخريتني ُم�� ّث��ل�� ًة خم��ت��ل��ف اجل��م��ع��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ق��وم��ي��ات
لعزل قادة القوة الع�سكرية عن املنا�صب العليا تخفيفا والطوائف ،ما يدعو �إىل تكوين احت���ادات �سيا�سية بني
للتهديدات ال�سيا�سية .ومن جانب �إحياء االقت�صاد �أدخل بع�ضها دون البع�ض ل��ك��ي ت��ف��وز يف م��ع��رك��ة االن��ت��خ��اب
بنك م�صر امل��رك��زي معيار الفائدة العدمية اخلطر يف الربملاين ومت�سك زمام احلكم .هذا من جهة ،ومن جهة
�أب��ري��ل ع��ام  ،2018ويف حينه دفعت احلكومة خطة رفع �أخ��رى ف���إن عنا�صر املجتمع الإ�سرائيلي معقّدة مع �أن
ر�أ�����س امل���ال امل��ط��ل��وب �إىل ح��� ّد ك��ب�ير وط��رح��ت �إج�����راءات �أك�ثر �سكانها يهود ،فبني جميع �سكانها مليون ون�صف
جديدة حلماية املجتمع مبا فيها خطة « تكافل وكرامة» م��ن الفل�سطينيني ال��ذي��ن يحملون جن�سية �إ���س��رائ��ي��ل،
وبرامج « الفر�ص» و»�سكن كرمي» ونظام �ضمان العالج وب�ي�ن ال��ي��ه��ود ط��وائ��ف خمتلفة اجلن�سية منها طائفة
الطبي اجلديد ،واعتمد الربملان امل�صري يف يوليو عام �أوروب���ا ال�شرقية والو�سطى ،وطائفة �أمريكا الالتنية،
 2019تعديالت قانون التمويل هدفا �إىل جذب مزيد من وطائفة العرب ،وطائفة �إفريقيا وغريها ،وه�ؤالء اليهود
الر�أ�سمال �إىل املقاطعات الأعجز اقت�صادا ورفع م�ستوى ينق�سمون �أي��دول��وج��ي��ا �إىل «الي�سار» و»ال��ي��م�ين» �أو �إىل
معي�شة املواطنني وتنويع م�صادر التنمية االقت�صادية يف «العلماين» و»الإ�صالحي» و»الأرثوذك�سي» ،وقد �أ ّدت هذه
�أرجاء البالد� ،إ�ضافة �إىل �إطالق �إجراءات جديدة لت�أييد االختالفات قوميا وعرقيا وفكريا �إىل التفاوت ال�شبكي
ال�����ش��رك��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة احل��ج��م .وم���ن جانب ب�ين ف��ئ��ات املجتمع ث��م �إىل ن��وع م��ن التفتت يف ت�شكيل
ك�سب الأم��ن بالتنمية ،فقد ع��زّزت احلكومة ال�سيطرة الأح�����زاب ال�سيا�سية��� .ش��ه��دت �إ���س��رائ��ي��ل �أ���ش�� ّد التقلبات
على احلدود ال�شرقية وح ّددت يف ا�سرتاتيجية عام  2030ال�سيا�سية يف غ�ضون عام  2019حيث �أجري فيها انتخابان
هيكال ع��ام��ا ل�ل�أه��داف امل�شهودة ال��ت��ي �ستحقّقها �شتى ومل يتحقق ت�شكيل حكومة �إث��ره��م��ا ،وف�شل االنتخاب
املقاطعات ،ومن هذه الأه��داف توزيع ال�سكّان جغرافيا �أحلق ال�شعب بالي�أ�س والر�أي العام والو�سائط الإعالمية
مبا يدفع انتقالهم �إىل املقاطعات ذات اال�سرتاتيجية مثل بالرتدد يف اتهام ال�سلك ال�سيا�سي بالأنانية ال��ذي يرى
جزيرة �سيناء وال�صحراء الغربية وجنوب البالد .ومن �أن االن��ت��خ��اب ي��ك�� ّل��ف تكلفة ب��اه��ظ��ة ت��ع��ج��ز ال���دول���ة عن
جانب الدبلوما�سية� ،شهدت م�صر م�ستج ّدات م�ستم ّرة حتملها مرة بعد مرة ،و�أظهرت هذه التزعزعات ميزات
يف �سيا�ساتها اخلارجية ترمي �إىل مواجهة التهديدات جديدة فيما بني القوات ال�سيا�سية داخل �إ�سرائيل� .أوال
الأكرث خطورة على �أمن البالد مثل بناء �سد النه�ضة يف �إن جمموعة الليكود وما متثّله من القوة اليمينية هي
�أثيوبيا وق�ضايا ليبيا ،وب�صددها بد�أت م�صر تعمل على حزب رئا�سي يف �إ�سرائيل .ثانيا ظل املذهب الأرثوذك�سي
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املتطرف يحيز قوة كبرية .ثالثا �إن تفاقم اخلالف بني
احلزبني الي�سار والو�سط �أ�سفر عن تفككهما و�ضعفهما.
يخ�ص دبلوما�سية �إ�سرائيل ،فهي متار�سها من
وفيما
ّ
خ�لال �أب��ع��اد ال��ع�لاق��ات م��ع �أم��ري��ك��ا وفل�سطني وال���دول
العربية و�إي����ران .يف البعد الأول ،حت���اول �إ���س��رائ��ي��ل �أن
حت��اف��ظ ع��ل��ى ال��ع�لاق��ة ال�صديقة م��ع �أم��ري��ك��ا بغية �أن
ترفع مكانتها اال�سرتاتيجية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
باالنتفاع من العالقة مع �أ�سرة ترامب .ويف البعد الثاين،
تتمنى �إ�سرائيل �أن تدفع عملية ال�سالم مع الفل�سطينيني
�إىل التقدم يف غ�ضون م��دة تولية ت��رام��ب ملن�صبه ،و�أن
ت�ش ّرع ما احت ّلته من �أرا���ض��ي ال�ضفة الغربية والقد�س
ال�شرقية بف�ضل حت ّيز �أمريكا لها .ويف البعد الثالث،
تعمل �إ�سرائيل على حفاظ االت�صاالت الوثيقة مع الدول
العربية اخلليجية لتحقيق وث��ب��ة حا�سمة يف العالقة
الثنائية بينهما .ويف البعد الرابع ،تثابر �إ�سرائيل على
�سيا�سة احلذر من �إيران ومعاداتها الإقليمية باعتبارها
« �أكرب تهديد على الأمن.
ث��م ت���أت��ي �إي�����ران ك��دول��ة �أوىل يف اجل����زء ال��ث��ال��ث ،وه��ي
جمهورية ثيوقراطية مزدوجة بفكر ال�شيعة الإ�سالمية
وفكر اجلمهورية احلديثة حيث يتمتع الزعيم الديني
ب�أعلى ال�سلطات ويجرى االنتخاب الدميقراطي فيها
يف �إط����ار ال��ن��ظ��ام الإ���س�لام��ي .ل��ق��د ت��و���س��ع اخل�ل�اف بني
االجتاهني لهيكل �إيران ال�سيا�سي املزدوج يف غ�ضون عام
 2019وذل��ك يتمثل يف اجلهات ال��ث�لاث :الأوىل انفجار
اح��ت��ج��اج �شامل يف ال��ب�لاد .يف ي��وم  15م��ن نوفمرب عام
� 2019أع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة �إي����ران ع��ل��ى ���ص��ورة مفاجئة رف��ع
�سعر ال��ب�ترول بن�سبة  %20ورف��ع �سعر الكمية امل��ج��اوزة
للح�صة امل��ح�� ّددة ل��ه �إىل م��ا ي�ساوي ثالثة �أ�ضعاف من
ّ
�سعره الأ�صلي ،وي�ضاف �إليه احلالة االقت�صادية ال�سيئة
التي مل تتح�سن منذ م��دة طويلة؛ ما �أدى �إىل انفجار
احتجاج �شامل يف �أرج��اء البالد �أ ّث��ر على �أك�ثر من مائة
مدينة و�أ�سفر عن مقتل مئات الأ�شخا�ص ،الأم��ر الذي
يظهر �أن عامة ال�شعب الإي��راين متكن من االحتاد �ض ّد
احلكومة يف قرار ما �صادر عنها حني تقع البالد يف م�أزق
اقت�صادي ،لذلك على حكومة �إيران �أن تتجنّب و�ضع �أي
قرار مت�س ّرع يتناول الد�ستور يف امل�ستقبل القريب وقاية
من �إثارة غ�ضب ال�شعب العام و�إح��داث زعزعة املجتمع.
والثاين عودة ال�سلطة �إىل القوة املحافظة .فبعد ان�سحاب
�أمريكا من االتفاقية النووية مع �إي��ران �أ�صيب املذهب
الإ�صالحي املعتدل املمثّل بالرئي�س روح��اين بالإحباط
والإعرا�ض ،و�أتاح للمذهب املحافظ حجة لطعن روحاين
و�إدان����ة نظامه بال�ضعف وال��ع��ج��ز و�إه��ان��ة دبلوما�سيته
املقاربة للغرب ،فت�سري كل امل�ستج ّدات واملتغريات منذ عام
 2019ل�صالح املذهب املحافظ ويبدو �أن ميزان ال�سيا�سة
الداخلية قبل االنتخاب مييل �إليه كذلك تدريجيا ،ومن

امل�أمول �أن يفوز هذا املذهب يف انتخاب الرئي�س ثم ي�سيطر
على �أجهزة القانون والق�ضاء والإدارة الثالث الكربى.
والثالثة ت�صاعد ال�صراع بني �إيران و�أمريكا .ومن الراجح
�أن هذه احلالة �ست�ستم ّر؛ فالعقوبات املفرو�ضة على �إيران
من قبل ترامب �أعجزتها اقت�صاديا و�أوقعتها يف م�أزق يف
املجتمع ال��دويل .تبعا ذلك� ،أعلن الرئي�س روح��اين بعد
�سنة من ان�سحاب �أمريكا من االتفاقية �أن �إي��ران �سوف
ترتاجع عن االتفاقية تدريجيا �إذا مل حترز الق�ضية �أي
تقدم دبلوما�سيا ،ثم نفذت احلكومة هذا الإعالن يف �أربع
م��راح��ل ف�أعلنت �إي���ران يف ال��ي��وم ال�سابع م��ن يوليو عام
 2019وباعتباره بداية املرحلة الثانية �أن ن�سبة اليورانيوم
قد ج��اوزت ن�سبة  3.67%املن�صو�صة يف االتفاقية �إىل �أن
بلغت  .4.5%وبعد ذلك بد�أت تطور �أجهزة الطرد املركزي
وت�صب غاز هاك�سافلوريد اليورانيومي
يف املرحلة الثالثة
ّ
�إىل  1044يف هذا النوع من الأجهزة يف املرحلة الرابعة.
بهذه الأع��م��ال حت��اول �إي��ران �أن جتعل �أمريكا تعود �إىل
االعرتاف باالتفاقية النووية املو ّقعة معها يف عام 2015
وتعود �إىل م�سلك التفاو�ض ،و�أن ت�ضغط على دول �أوربا
�أي�ضا ،غري �أن �أمريكا ما زالت توا�صل العقوبات على �إيران
حتى يتجه النزاع بني الطرفني �إىل ح ّد �أ�ش ّد .وبالن�سبة
�إىل التنمية االقت�صادية يف �إيران ،فهناك ثالثة حوادث
ذات �أهمية يف ع��ام  2019وه��ي ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى
للتن�سيق االقت�صادي ،و�إع��اق��ة م�سري التقنني املطلوب
من قبل فرقة احلركة املالية اخلا�صة ،وانخفا�ض قيمة
العملة الإي��ران��ي��ة ال��ري��ال .وم��ن اخل��ط��وات امله ّمة التي
تتعلق بتطور املجتمع الإي��راين طرح ال�سيا�سات العامة
حلكم التقنني يف عام  ،2019التي تعرتف بحقّ الزعيم
يف مراقبة �أجهزة القانون والق�ضاء والإدارة ،فيالحظ يف

ذلك هدفه �إىل التحكم يف هذه الأجهزة ال�سلطوية.
ويبد�أ اجلزء الرابع بال�سعودية التي ظلت توا�صل خطاها
نحو الإ�صالح منذ عام  2018بقيادة امللك �سليمان وويل
العهد حم ّمد ،وظهرت فيها معامل جديدة يف جماالت
ال�سيا�سة واالق��ت�����ص��اد وامل��ج��ت��م��ع وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة .ي��رى
الكتاب �أن الو�ضع ال�سيا�سي امل�ستق ّر على وج��ه ع��ام يف
امل���� ّدة امل��ا���ض��ي��ة ه��و ام���ت���داد طبيعي ملنطق ال�سلطة من
جهة ومن جهة �أخ��رى فهو ه��دوء م�ؤقت بحكم الو�ضع
احل���ايل .لقد ثبت ن��ف��وذ ويل العهد و�سيبقى يف موقع
�صالح ل��ه ،ويف ي��ده زم��ام امل��ب��ادرة .ويف الوقت نف�سه ف�إن
حالة الأمن يف البالد وحميطها �شابها التوتر من جراء
اخلالف مع �إيران ،ومقاطعة قطر ،وتدهور �أزمة اليمن؛
ف�أ�صبح �أمن البالد ال�شغل ال�شاغل للحكومة ال�سعودية.
ومن الناحية االقت�صادية ،ف�إنَّ الو�ضع يف اململكة مت�أثر
برتاجع االقت�صاد العاملي وتوتر الو�ضع اجليو�سيا�سي
واالن��ت��ق��ال ال��داخ��ل��ي ب�ين النظامني ال��ق��دمي واجل��دي��د.
قطعت ال�سعودية �شوطا اقت�صاديا �صعبا منذ عام ،2018
وت��ب��دو امل���ؤ���ش��رات غ�ير متفائلة خا�صة م��ن حيث ن�سبة
النمو للقيمة الإجمالية ل�ل�إن��ت��اج الوطني التي تك ّون
 %0.3فقط .ورغ��م �أن احلكومة مل تتوقف ع��ن حتفيز
الإ���ص�لاح االق��ت�����ص��ادي يف �إط���ار ال��ر�ؤي��ة  2030وح�صلت
على نتائج معدودة يف جهات تنويع تكوينات ال�صناعات
وحت��وي��ل��ه��ا ،وحت��ري��ر ال�����س��وق وف��ت��ح��ه��ا جت���اه اخل�����ارج ،و
تخ�صي�ص الر�أ�سمال و�إنها�ض ن�شاط ال�سوق ،وتوطني
التوظيف وتخفيف �ضغطه� ،إال �أنه ما زال �أمامها طريق
بعيد .ومن الناحية الدبلوما�سية ،ف�إن احلكومة قامت
بتعديل التكتيك الدبلوما�سي و�إب��داء موقف االنكما�ش
�إزاء ال�ش�ؤون الإقليمية واحل���وادث ال�ساخنة وموا�صلة
ال��ت��ح��ال��ف ب��ي��ن��ه��ا وب�ي�ن �أم��ري��ك��ا و�إق���ام���ة �إحت�����اد النفط
الرو�سي ال�سعودي وتطوير ا�سرتاتيجية اجلهة ال�شرقية
والدبلوما�سية املتعددة الأط��راف .ومن املتوقع �أن هذه
ال�سيا�سات الدبلوما�سية الأك�ثر ن�ضجا وعمال وتعددا
وتو�سع
وت��وازن��ا ���س��وف ت�صلح ال��و���ض��ع الأم��ن��ي امل��ح��ي��ط،
ّ
�ساحة حركة اململكة يف املجتمع الدويل.
-------------------------------الكتاب :وضع الشرق األوسط واستراتيجيته

املؤلف :جيبين هان ،وواي لي
الناشر :ناشرالشؤون السياسية الجارية
الطبعة األولى ،يناير ،٢٠٢١ ،باللغة الصينية
عدد الصفحات٣٠٧ :
عدد األلفاظ٣٣٠٠٠٠ :

* (أكاديمية ومترجمة صينية)
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إصـدارات عامليـة جديـدة
اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

اليد املرئية لألسواق:
تاريخ حرج للتسويق
املؤلف :تيبو لو تيكسيه
الناشر :دار الديكوفيرت .باريس .فرنسا

العمالت وآلياتها
املؤلف :دومينيك بليون
الناشر :دار الديكوفيرت .باريس .فرنسا

سنة النشر2022 :
عدد الصفحات656 :ص

تعتمد مالمح مجتمعاتنا على البائعين والمشترين الذين لم يعودوا
يلتقون كما كانوا يفعلون فيما مضى في األسواق المفتوحة أو في
ورش الحرفيين .فعلى امتداد قرن من الزمان ،أفسحت البضائع
بالقطعة الــواحــدة المجال أمــام “منتجات” السلسلة المعبأة
ً
مسبقا والمميزة بعالمات تجارية والتي تدفع من خالل “قنوات
التوزيع” المادية واإلعالمية؛ وبذلك أصبح العمالء “مستهلكين”.
من خالل تكييف يومي لإلنتاج مع االستهالك ،واالستهالك مع اإلنتاج ،يظهر أن التسويق أبعد
ً
ً
عميقا ،تغذيه العلوم االجتماعية كلها ،بما في ذلك المحيط
وسيطا :إنه يمارس تأثيرًا
عن كونه
الحميمي في السياسة والجامعة .إن المجتمع برمته “موجه نحو السوق” ،تحت مباركة الدولة
وعلى الرغم من العديد من التحفظات الفردية .مع التدبير اإلداري ،فإن التسويق جعل من
الشركة المؤسسة األساسية في عصرنا ،والتي يعتمد عليها بقاؤنا بشكل متزايد .أفضل بكثير
ً
ً
َّ
عميقا للشركات واألسواق .ومع ذلك،
فهما
فإن العقالنية التسويقية توفر
من علم االقتصاد،
فإن تاريخ هذه المعرفة العملية األساسية للتشغيل السليم للرأسمالية ال يزال مجهوالً.

املعوملون :التاريخ الفكري للنيوليبرالية
املؤلف :كوين سلوبودان
الناشر :دار سوي.باريس .فرنسا

سنة النشر2022 :
عدد الصفحات 128 :ص

هــذا الكتاب الــهــام موجه للطالب والمهتمين ،يتعامل
بطريقة واضحة وصارمة مع األسئلة األساسية والشائكة
التي يطرحها الــمــال فــي اقتصادنا .مــا هــي العملة؟ ألي
أسباب يسعى الفاعلون االقتصاديون إلى االحتفاظ بها؟
كيف ومــن صنعها؟ مــا دوره ــا الــيــوم؟ مــا األشــكــال التي
تتخذها في النظم المالية الحديثة؟ مــاذا عن البيتكوين
والعمالت المحلية؟
كيف تتأسس العالقات بين العمالت في االقتصاد العالمي؟ ما نطاق إنشاء اليورو
وصعود اليوان؟
ما أهداف وأدوات السياسة النقدية؟ كيف تطورت السياسة النقدية في أعقاب عملية
العولمة المالية واألزمة المالية؟
كيف تنظم السياسة النقدية في منطقة اليورو؟ كيف تطورت مهام البنك المركزي
األوروبي في أعقاب أزمة اليورو وأزمة المناخ؟
الكثير من األسئلة المهمة والراهنة يجيب عليها الكتاب بمنهجية معرفية وبيداغوجية.

تاريخ النشر2022 :
عدد الصفحات448 :ص

يبدأ الكتاب بالتنقيب من النمسا في عشرينيات القرن الماضي ،حيث بدأت اإلمبراطوريات تتالشى ،وتهدد القومية واالشتراكية وتقرير المصير الديمقراطي
واستقرار النظام الرأسمالي .ولمواجهة هذا الوضع ،دعا المثقفون النمساويون إلى طريقة جديدة لتنظيم العالم .في الجامعات التي يُدرِّسون فيها ومع
الحكومات التي يقدمون لها توجيهاتهم ،ال يؤيد االقتصاديون المشهورون مثل فريدريش هايك ولودفيغ فون ميزس أو شخصيات أخرى مؤثرة ولكن أقل
شهرة مثل فيلهلم روبك ومايكل هيلبرين ،سياسة عدم التدخل .بل على العكس من ذلك ،فهم يرون في الدول والمؤسسات الدولية أدوات ممكنة لحماية
األسواق من آثار السيادة الوطنية والتغيرات السياسية واضطرابات المطالبة بالديمقراطية .يهتم كوين سلوبودان ،المؤرخ الكندي واألستاذ المساعد في
كلية ويليسلي ،بالحركات االجتماعية والعالقات بين الشمال والجنوب والتاريخ الفكري للنيوليبرالية .يكتب بانتظام في الغارديان أو نيويورك تايمز .ويعتبر هذا
الكتاب إضاءة كاشفة لما يحدث اليوم من اضطرابات اقتصادية وسياسية نتيجة أفكار ومخططات النيوالليبرالية لدفع العالم القديم نحو نظام عالمي جديد
يتحكم فيه االقتصاديون ويديره السياسيون.

اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
 :إليزابيث البوهيمية (( )1618-1680فيلسوفة
يف سياقها التاريخي)

تأويليات جادامير (بين الفينومينولوجيا
والجدل)
اسم املؤلف :روبرت دوستال
دار النشر :مطابع جامعة نورثويسترن

تأليف جماعي تحت إشراف
صبرينا إبرسماير وسارة هوتون

سنة النشر2021 :

عمّ ر الفيلسوف التأولي األلماني هانس جورج جادامير ألزيد من قرن من
الزمن ()1900-2002؛ بحيث عاش سائر القرن العشرين وأطل على القرن
الواحد والعشرين .وكان أن شغل الناس حيا وميتا .ورغم أنه لم يكتب
الكثير ،مقارنة مع أبناء جيله ،فإن ما كتبه كان كافيا ليجعل منه أحد أهم
فالسفة عصرنا هذا .وهذا الكتاب يدير فكره برمته على مسألة اللغة؛
بناء على مقدمته الشهيرة التي تقول :إنما الكينونة تنبدي في اللسان .لكنه ال يغفل عن بيان أثر ما قبل
ً
وفضال عن هذا ،يضع المؤلف فلسفة جادامير
اللسان في اإلنسان؛ وهو ما يسميه “خبرة العالم األصيل”.
في مجرى ثالثي :مجرى ميراث عصر األنوار ،مجرى ميراث شيخه هايدجر ،مجرى قراءته للفلسفة اإلغريقية:
أفالطون وأرسطو .وفي الجانب األول يكشف عن التباس موقف جادامير من األنوار؛ وفي الثاني يبرز دين
هايدجر ألستاذه وبعض مظاهر تفرده عنه؛ وفي الثالث ،يرفض قراءة أستاذه ألفالطون ومعاداته للنزعة
اإلنسية ويبرز المؤلف خالف جادامير مع شيخه في مساره السياسي؛ بحيث سعى جادامير ،خالف أستاذه،
إلى نزعة مدنية إنسانية تدافع عن التربية األخالقية والحس المشترك والحكم والذوق.

دار النشر :سبرينجر
سنة النشر2021 :

ُ
ظلمت النساء كثيرا فــي تــاريــخ الفلسفة الغربية؛ بحيث لــم تفلت
منهن من منساة التاريخ سوى القليالت .أما من مقصلة النسيان
في تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية ،فال تكاد واحدة منهن أفلتت.
وفي ما يخص تاريخ الفلسفة الغربية؛ فإن هذه واحدة من الناجيات:
واسمها إليزابيث ،وهي تنحدر من إقليم بوهيميا وسط أوروبا ،وإليه
تنسب ،وقد عاشت في القرن السابع عشر ،وكانت أميرة باالتينا .كما
أنها كانت إحدى أشهر العقول النسوية في قرنها .ولربما لم يكتب لها بعض من االشتهار ،على الرغم
من التهميش الذي عانت منه المرأة المفكرة واألديبة لدى جمهرة أهل القلم في ذلك الزمان ،إال ألن
لها مراسالت مع الفيلسوف الفرنسي الشهير روني ديكارت .وحتى الساعة ،لم تشر إليها إال المصادر
القليلة ،ولم تخصها بكتاب منفرد .وقد ألف هذا الكتاب بين جماعة من أهل االختصاص (مؤرخو
فلسفة ،مؤرخو فكر سياسي ،فالسفة ،نسويون  )...لمناقشة عملها من مشارب متعددة بمناسبة
ذكراها األربعمائة .وسعى الباحثون في هذا المصنف إلى وضع فكرها في سياقه التاريخي :التربية التي
ً
فضال عن
تلقتها ،صداقاتها وصالتها ،اهتمامها بالسياسة ،انشغالها بالدين ،نظرها في علم الفلك؛
رؤاها السياسية وفلسفتها األخالقية واتباعها الفلسفة الديكارتية.

 :الجذور األنطلوجية للفينومينولوجيا (إعادة التفكير يف تاريخ الفينومينولوجيا ومنعطفها الديني)
اسم املؤلف :حنة جاني

دار النشر :ليكسينجتون بوكس

سنة النشر2022 :

يمكن أن نقول :إن تاريخ الفلسفة في القرن العشرين هو تاريخ منعطفاتها؛ وذلك سواء تعلق األمر بمنعطفات مباحث :من المنعطف اللساني
إلى المنعطف النصي ،ومن المنعطف التاريخي إلى المنعطف الثقافي ،أو تعلق األمر بمنعطفات أشخاص :منعطفات هايدجر وفيتجنشتاين
وهابرماس  ...أو بهما معا .وهذا كتاب في المنعطف الديني لفلسفة تبدو ،عند أول النظر ،وكأن ال صلة لها بالدين :الفلسفة الظاهرية .وتبرز
مؤلفة الكتاب ،بداية ،أن النظر في الوجود المعيش ،لدى هذه المدرسة ،إنما صاحبه نظر في التجربة الدينية بوصفها خبرة معاشة .وذلك عند
فالسفة قلما تم التعرف عليهم في العالم العربي :الفيلسوفة األلمانية هيدويج كونراد-مارتينوس ( ،)1888-1966والفيلسوف البولندي رومان
إنجاردن ( ،)1893-1970والفيلسوفة األلمانية اليهودية إديث شتاين ( )1891-1942بدءا من تأثير هايدجر في بواكير تالمذة شيخه هوسرل .ثم تحلل
المؤلفة منعطف هايدجر ،وتقوم بالوقوف على نقد ريكور لهايدجر على مستوى النظر الخلقي.
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