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ق�صيدة  وبالدهم،  بالعرب  املُت�صلة  الإجنليزية  الق�صائد  من 

الربيطاين  لل�صاعر  عديدة«  اأرا�ٍض  »اأطالُل  بعنوان  طويلة 

-1807(  Nicholas Michell مي�صيل  نيكول�ض 

ن�صر  والهتمامات،  املو�صوعات  متعدد  كاتب  وهو   .)1880

ولقي  مبكرة،  �صن  يف  الأدبية،  احلوليات  بع�ض  يف  ق�صائَد 

ت�صجيعا من توما�ض كامبل وغريه من الأدباء، لكنه مل ينجح 

قّاد اإل بعد ن�صر ملحمته »اأطالُل اأرا�ٍض  يف جذب القُرّاءِ والنُّ

عديدة« يف عام 1849. يقدم هذا العمل اأو�صاًفا �ِصْعريًة لكثري 

من ال�صعوب واملمالك القدمية مثل م�صر، وفل�صطني، والعراق، 

و�صوريا، ولبنان، واأثينا، وغريها.

لبابل،  طويل  و�صٌف  العمل  هذا  من  الأول  الكتاب  يف  يرد 

وزوِجه  الر�صيد  لهارون  ومتجيدا  لبغداد  و�صفًا  ويت�صمن 

زبيدة. يف الهام�ض، كتب نيكول�ض مي�صيل: » هارون الر�صيد، 

األفريد ال�صرق، الذي اأ�صبح خالًدا يف »اأُْن�ض الليايل العربية«، 

والعاهل  ال�صهري  اخلليفة  هذا  كان  ل�صارملان.  ُمعا�صرًا  كان 

النبيل تربطهما عالقات �صداقة ودية جًدا؛ فقد  الفرن�صي 

اأهداه �صاعة عجيبة ُتعرّب عن متّكن املُ�صلمني يف تلك الفرتة 

املبكرة«.

)بغداد(

روُق الآَن بانا * َتّوَل منه ِدْجَلُة َكْهَرَمانا �صي، وال�صُّ وَنْ

وها بغداُد اأ�صواًرا وُدوًرا * ماآِذَن طاولْت فيها الَعَنانا

فما اأحالِك يا َبْغداُد ا�صًما * خياٌل يف طفولِتنا �َصَبانا

با افتتانا ْحر، فيها اجِلنُّ هاَمْت * وهاروُن الر�صيُد �صَ ِبالُد ال�صِّ

ُده فيها َزمانا! اأمرُي الِع�ْصِق َمْفَخَرُة »الليايل« * تاأّلَق َمْ

ماآِثُره رواها الُعْرُب دوًما * اإذا َعِدمت ملوُك الَغاِل �صانا

ْرَنُب الباكي وَنْبٌع * َتدّفَق ماوؤه َيرثي املكانا هناك الزَّ

ْبُح َي�ْصكُب ِمْن �َصَناه * -كما ابت�صم املاَلئُك- ِمْهَرجانا هناك ال�صُّ

ِّدِةِ الغَوَاين * زُبَيْدَةَ، رُوحُها تاأوي اجلَِنانا على قَربٍْ ل�صَي

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة
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الليبرالية والتسخطات منها
فرانسيس فوكوياما

بعد اإعالنه اإعالنا واثقا عن نهاية التاريخ بانت�شار الدولة الليربالية املرتبطة باقت�شاد ال�شوق على مناف�شاتها من الأنظمة الإيديولوجية التي و�شعتها الب�شرية )1992(؛ 

وبعد اإبدائه يف كتابيه الالحقني ـ  »اأ�شل النظام ال�شيا�شي« )2011( و«النظام ال�شيا�شي والنحطاط ال�شيا�شي« )2014( ـ حماولته اإعادة كتابة »نهاية التاريخ وخامتة الب�شر« 

باإدخال تعديلني على نبوءته: 1- �شعوبة تطوير دولة حديثة ل يطغى عليها الطابع ال�شخ�شي ـ الأوتوقراطي. 2- اإمكان تراجع اأية دميقراطية ليربالية حديثة؛ وبعد 

ا�شتدراكه يف كتابه ـ »الهوية: مطلب الكرامة و�شيا�شة ال�شغن« )2018( ـ 

بالتذكري باأهمية العرتاف بالهوية؛ ها هو فران�شي�س فوكوياما 

يعود اإىل تف�شيل القول يف حال الليربالية اليوم ويف البديل الذي 

ـ �شوى  ـ ول مفاجاأة ثمة!  اآخــر  يــراه عنها؛ والــذي ما كــان �شيئا 

الليربالية عينها ـ اإذ هي الداء وهي الدواء الذي ل حميد عنه ـ ل 

»الليربالية اجلديدة« واإمنا »الليربالية الكال�شيكية«. 

الكتاب  »اأكتب هذا  الكتاب:  �شياق و�شع هذا  يعلن فوكوياما عن 

النــتــقــادات  مــن  العديد  الليربالية  فيها  تــواجــه  باتت  حقبة  يف 

اأدلــوجــة  وكاأنها  النا�س  مــن  للعديد  تبدو  و�ــشــارت  والتحديات، 

عتيقة وم�شتهلكة تخفق يف اجلواب عن حتديات هذه الأوقــات«. 

اإذ  الليربالية؛  فيها  تنتقد  اأول مرة  كانت هذه  ما  اأنــه  ويالحظ 

حتى  الفرن�شية  الــثــورة  فجر  معي�شة  اأدلــوجــة  هي  �شارت  اأن  ما 

هاجمتها النتقادات الرومان�شية التي راأت فيها اأنها مبنية على 

روؤية للعامل ح�شابية عقيمة. ثم هاجمها القوميون، اإبان احلرب 

عار�شوها.  الذين  لل�شيوعيني  ال�شبيل  ممهدين  الأوىل،  العاملية 

اأنها �شمدت رغم التحديات، بل حتولت اإىل مبداأ تنظيمي  على 

املوؤلف،  مهيمن نهاية القرن الع�شرين. وبقاوؤها ينه�س، يف راأي 

اأن لها ت�شويغات عملية وخلقية واقت�شادية جتتذب الكثري  على 

من النا�س؛ ل �شيما بعد اأن جّربوا بدائل تبدت غري مقنعة. ولهذا 

الداعي، بات من ال�شروري ـ وهذه هي دعوى الكتاب الأ�شا�شية ـ 

التي  الــدواعــي  حتليل  اأي�شا  ولكن  الليربالية،  م�شوغات  اإحــيــاء 

اليوم.  متوفرة  غري  باتت  اأنها  يــرون  الأفـــراد  من  الكثري  جتعل 

ال�شيا�شة  يف  باحثا  عمره  مــن  كبريا  ق�شطا  اأفــنــى  اأنــه  يقر  وهــو 

العمومية ومعلما وكاتبا، واأنها جالت بخلده اأفكار ل ح�شر لها 

العي�س يف  لتح�شني  اتخاذها  التي ميكن  املبادرات اخلا�شة  حول 

الدميقراطيات الليربالية املعا�شرة. وها هو يتقا�شم مع القارئ 

ي�شتند  التي  الأ�شا�شية  املبادئ  بالوقوف على  الأفكار  بع�س هذه 

اإليها الأمنوذج الليربايل، موؤكدا على اأن هذه املبادئ تبقى اأ�شمى 

من مبادئ البدائل غري الليربالية.   

الليربالية: الت�شخط

يــالحــظ فــوكــويــامــا اأن الــلــيــربالــيــة بــاتــت يف تــراجــع الــيــوم اأمـــام 

بهنغاريا،  )اأوربــان  ال�شعبوية   -1 الت�شخط من جانبني:  موجات 

كازين�شكي ببولندا، بول�شانو بالربازيل، اأردوغان برتكيا، ترامب 

الأ�شا�شية:  الليربالية  املوؤ�ش�شات  تهاجم  باتت  التي  باأمريكا( 

املتحزب،  البريوقراطي غري  الق�شائي، اجلهاز  والنظام  املحاكم 

ا�ــشــتــقــالل الإعــــــالم ... بــحــيــث �ــشــار كـــل املــحــافــظــني يــــرون يف 

معنى  على  تهجما  الــفــرد،  ا�شتقالل  عــن  بدفاعها  الليربالية، 

الثقافية.  والتقاليد  الأديــان  اإليها  تدعو  التي  الطيبة«  »احلياة 

يف  ت�شاعدها  العميقة،  ملعتقداتهم  تهديدا  فيها  يــرون  واأمــ�ــشــوا 

تلوم  التي  الي�شارية   -2 واملــحــاكــم.  واجلــامــعــات  ال�شحافة  ذلــك 

ودفاعها  للجماعة،  واإهمالها  بالفرد  عنايتها  الليربالية  على 

الأفــراد، وعن حرية اخلطاب،  املجردة بني  الكونية  امل�شاواة  عن 

وعن العقالنية العلمية ... واأطروحة املوؤلف بهذا ال�شدد اأن هذا 

الليربايل،  املذهب  يف  معترب  ب�شعف  حقيقة  يتعلق  ل  الت�شخط 

لدى  الليربالية  تــطــور  �شلكه  الـــذي  بال�شبيل  يت�شل  مــا  بــقــدر 

الأجيال املتاأخرة �شمن ما بات يعرف با�شم النيوليربالية، والذي 

واإىل  والجتماعي  القت�شادي  التفاوت  يف  حاد  تزايد  اإىل  تــاأدى 

حتولت  اإذ  النا�س.  اأفناء  و�شدمت  العامل  اجتاحت  مالية  اأزمــات 

ثمة  ومــن  ال�شوق؛  لقت�شاد  اأيديولوجي  اأ�شا�س  اإىل  الليربالية 

بــاتــت، يف اعــتــبــار الــعــديــديــن، مــتــورطــة يف اأنــحــاء الــتــفــاوت التي 

اإىل  يــدعــون  املت�شخطون  هـــوؤلء  وبــات  الراأ�شمالية.  عــن  جنمت 

واملــفــرتق  عنيفا.  كــان  لــو  لليربالية، حتى  جـــذري  بــديــل  اإيــجــاد 

ت�شخط  وهــو  اليمني،  من  اآت  الأول  الت�شخط  املت�شخطني:  بني 

مبا�شر و�شيا�شي، والثاين اآت من الي�شار، وهو ت�شخط ثقايف وغري 

مبا�شر. وامل�شرتك بينهما: كالهما ل يناق�س جوهر الليربالية، 

واإمنا تبدياتها. 

الليربالية: اجلوهر

اأو  التعددية،  حكم  مل�شكلة  موؤ�ش�شي  حل  اأنها  الليربالية  حقيقة 

هي: »طريقة �شلمية لتدبري التنوع يف جمتمعات تعددية«. واأهم 

لــوك، رو�ــشــو، جيفر�شون،  ــل )هــوبــز،  الأوائـ مبادئها عند روادهـــا 

كانط( الت�شامح وامللكية اخلا�شة وحرية ال�شوق. ومن �شاأن هذه 

الليربالية وتف�شيلها على غريها من  غ« اختيار  »ُت�شوِّ اأن  املبادئ 

لكن  �شاء،  ما  يعتقد  اأن  لكل  الت�شامح.   -1 ال�سيا�سية:  الأنظمة 

مواطنيه.  على  نظره  وجــهــات  يفر�س  ل  احلميمية،  حياته  يف 

اأعر�س  اأن جمتمعا تعدديا  ويف هذا ت�شويغ عملي لليربالية: لو 

عن الليربالية واتبع فكرة الهوية القومية املبنية على العرق اأو 

اجلماعة اأو الدين، اأو اأي ت�شور جوهري للحياة الطيبة، لعاد هو 

ثان  ت�شويغ  لليربالية  الإن�شان.  كرامة   -2 العنيف.  ال�شراع  اإىل 

خلقي هذه املرة؛ وهي اأن ال�شاأن يف املجتمع الليربايل اأنه يحمي 

ال�شتقالل  يف  مت�شاويا  حقا  للمواطنني  �شامنا  الإن�شان  كرامة 

باأنف�شهم: اإذ لكل واحد اأن يحيا وفق ما يرت�شمه لنف�شه من غاية. 

2- النمو. الت�شويغ الثالث لليربالية له �شلة بالنمو القت�شادي 

وبالتحديث. اإذ لكل اإن�شان املقدرة على اأن يبيع ويبتاع وي�شتثمر 

بحرية يف �شوق حرة.  

الليربالية: النحراف ميينا وي�شارا

نــحــو مــنــحــيــني: مييني  بــالــلــيــربالــيــة  اأن مت النـــحـــراف  حـــدث 

اليمني«  »ليرباليو  حققه  فقد  ميينا  النــحــراف  فاأما  وي�شاري. 

الذين اختزلوا قيم الليربالية كلها يف »احلرية القت�شادية«. واأما 

اختزلوا  الذين  الي�شار«  »ليرباليو  به  قام  فقد  ي�شارا  النحراف 

قيم الليربالية �شائرها يف »ا�شتقالل املرء بنف�شه« و«حتقيق الفرد 

اقت�شاديو  الليربالية:  اأف�شدا  �شيئني  ثمة  فــاإن  وهكذا،  لــذاتــه«. 

الأوائــل  الي�شار.  الثقافيون يف  والنقاد  اليمني،  احلــرة يف  ال�شوق 

�شرّيوا  والــثــواين  بها،  يتعبدون  ديانة  اإىل  ال�شوق  حرية  حولوا 

اأوىل، مت النحراف  اإىل عبادة هوية. من جهة  فكرة ال�شتقالل 

وذلــك  اجلــديــدة؛  الليربالية  اإىل  الكال�شيكية  الليربالية  مــن 

بجهد من مدر�شة يف الفكر القت�شادي ارتبطت بجامعة �شيكاجو 

وباملدر�شة النم�شاوية وبعلماء اقت�شاد )فريدمان، بيكر، �شتيجلر، 

مي�شز، هايك( اأنكروا دور الدولة يف القت�شاد، وركزوا على فكرة 

اأن الأ�شواق احلرة حمفزات للنمو وموزعات فعالة للموارد. وهو 

ما جت�شد يف �شيا�شات تات�شر وريجن. وقد اأثمر ذلك عن النزعة 

األ  الأ�شل  اأن  واحلــال  للدولة.  املناوئة  )الليربتارية(  انية  احُلرَّ

تعار�س، عند فوكوياما، بني الليربالية مبعناها الأقوم واحلماية 

اأن الأفـــــراد مــ�ــشــوؤولــني عــن حياتهم  ــْن �ــشــح  ــِئـ الجــتــمــاعــيــة، وَلـ

و�شعادتهم، �شح اأي�شا اأن ثمة ظروفا قد تفوق حتملهم. ومن هنا 

ومما  الأخــرية.  اجلائحة  اأثبتته  ما  نحو  على  الدولة،  دور  ياأتي 

من  الإعـــالء  يف  النيوليربالية  مبالغة  القرى  على  الـــوادي  طم 

�شاأن الفرد حد التاأ�شي�س للفرد الأناين. وكـاأن الإن�شان ما كان اإل 

فردا لي�س اإل، وكاأنه ما كان كائنا اجتماعيا اأي�شا؛ �شاأنه اأن ي�شعد 

باعرتاف الغري به. ومن �شاأنه ل اأن يرغب يف اأن ُيعرتف به الغري 

وح�شب، واإمنا اأن ُيعرتف مبعتقداته الدينية واأدواره الجتماعية 

وتقاليده املوروثة يف اإطار من قيم الحرتام والفخر والثبات على 

املبداأ والت�شامن. ولو ما كان الب�شر �شوى اآلت تبحث عن تاأويج 

منفعتها وح�شب، ملا دافعوا عن الأوطــان، وملا انتخبوا. وما كانت 

النظرية الليربالية بهذا ال�شدد خاطئة، واإمنا هي غري تامة. 

وَلِئْن هدد الأوائل الدميقراطية الليربالية بخلق التفاوت املبالغ 

اإىل �شدام مايل،  انتهى بها  املايل؛ والذي  فيه، وعدم ال�شتقرار 

محمد الشيخ * 
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لجتياح  بــدائــل  تــقــدمي  دون  مــن  �شديد  وتق�شف  بــطــيء،  ومنــو 

العوملة؛ فاإنَّ الثواين جنحوا بالليربالية منذ ال�شتينيات ـ ماركوز 

)الت�شامح قمعي(، بامتان )الليربالية ذكورية(، ميلز )الليربالية 

الليربالية  اأ�ش�س  تقو�س  التي  الهوية  �شيا�شة  نحو  ـ  عن�شرية( 

ا�شتقالل  الهوية  �شيا�شة  و�شعت  التعدد،  خدمة  وبــدل  نف�شها. 

الفرد حتت �شطوة اجلماعة. ذلك اأنهم يف البداية اأطلقوا مفهوم 

ومثلما  الجتماعي.  ال�شدى  تهدد  باتت  اإطــالقــات  ال�شتقالل 

الليربالية  اإىل  الكال�شيكية  الليربالية  من  منعطف  اإحــداث  مت 

ــن لــيــربالــيــة لــوك  ــالق مــنــعــطــف مـ ــ ــدة، فــكــذلــك مت اإطــ ــديــ اجلــ

اأ�شا�س  الأول مت على  املنعطف  راولــز.  اإىل ليربالية  وجيفر�شون 

فوائد ال�شوق، واملنعطف الثاين على اأ�شا�س قيمة ا�شتقالل الفرد. 

وكالهما غلو. اإذ الذي عند راولز اإطالق مبالغ فيه ملبداأ ا�شتقالل 

اإىل حد جعله فوق كل خريات  �شاأن »اخليار«  واإعــالء من  الفرد 

ال�شخ�س  ا�شتقالل  مفهوم  تو�شيع  مت  وهكذا  الأخــرى.  الإن�شان 

ـ اإىل اختيار  ـ قيم جماعية  من الختيار �شمن اإطار خلقي قائم 

فيه.  مبالغا  ت�شكيكا  اجلماعة  قيم  يف  بالت�شكيك  نف�شه  الإطـــار 

اجلماعة  ُو�شعت  هي  ملا  ال�شاحر  على  ال�شحر  انقلب  اأن  وحــدث 

اأي بهويتها.  حمل الفرد، ف�شارت كل جماعة فرحة مبا لديها؛ 

وباجلملة، باتت كل اأ�شا�شيات املجتمعات الليربالية ـ الت�شامح مع 

الختالف، احرتام حقوق الأفراد، حكم القانون ـ يف خطر اليوم.

اليوم  يلتقي  اأم�شى  لليربالية  الي�شاري  النقد  اأن  العجيب،  ومن 

مع النقد اليميني لها؛ اإذ �شارت ُتوظف اأفكار فوكو ودريدا عن 

الأحياء  تدبري  �شيا�شة  وعــن  ذاتــه  على  الغربي  الإن�شان  متركز 

)كما لحظنا يف اجلائحة( يف مهاجمة الليربالية والت�شكيك يف 

والتعويل  والظالمية  ال�شعوذة  من  التحرر  اإىل  الأوىل  نزعتها 

على العقالنية والعلم؛ وذلك بالزعم اأن: »ل �شيء حق، كل �شيء 

و�شارت  بليل،  تدبر  �شيا�شة  هــي  اإمنــا  ثمة  علم  ل  واأن  ممــكــن«، 

اجلماعات تطالب بالعرتاف بها وتنتقد الليربالية وموؤ�ش�شاتها 

التي تعدها موؤ�ش�شات تهم�س الهويات، مطالبة مبنح اجلماعات 

كرامة واعرتافا  على حد امل�شاواة كما كانت قد وعدت الليربالية 

الفرد ـ ل اجلماعة ـ مبنحه الكرامة وامل�شاواة. اأكرث من هذا، ما 

تن�شد  راحــت  بل  للجماعة  امل�شاواة  النتقادات  هذه  تطلب  عــادت 

هي  تنتقد  باتت  ثمة  ومــن  اليمينية(؛  )اجلــمــاعــات  لها  التفوق 

»الكونية« و«ال�شمولية« ـ اأ�شا�س الليربالية ـ وتقول باخل�شو�شية 

والأ�شالة ...  

الليربالية: البديل

ــان: اأول، ل بــديــل عن  ــوتـ ودعــــوى فــوكــويــامــا بــهــذا الــ�ــشــدد دعـ

الليربالية؛ وثانيا، ل بديل عند الليربالية اللهم اإل الليربالية 

الليربالية اجلديدة.  الكال�شيكية بديال عن  الليربالية  نف�شها: 

اإذ منذ مفتتح كتابه، يعلن اأن البغية من كتابه اإمنا هي »الدفاع 

»الليربالية الكال�شيكية«  الليربالية الكال�شيكية«. وما هذه  عن 

يــا تـــرى؟ مثلما كـــان حتـــدث اأ�ــشــحــاب جــمــاعــة »ال�ــشــرتاكــيــة اأو 

اإن�شاين«، ي�شتعري فوكوياما  »ا�شرتاكية ذات وجه  الرببرية« عن 

»ملاذا  كتاب:  �شاحبة  ـ  ماكلو�شكي  الأمريكية  القت�شاد  عاملة  من 

ُتــنــتــج الــقــيــم الــلــيــربالــيــة احلــقــة عاملا  تنجح الــلــيــربالــيــة: كــيــف 

للجميع اأكرث حرية وم�شاواة وازدهارا« )2019( ـ تعبري »ليربالية 

اإن�شانية«. هذا ويتمثل البديل الليربايل عن النيوليربالية وعن 

املت�شخطني عليها، على حد ال�شواء، يف �شتة مبادئ: 

ــوة عــجــيــب: املـــقـــدرة عــلــى تــدبــري  متــلــك الــلــيــربالــيــة عــنــ�ــشــر قــ

التعددية. هذا بينما املت�شخطون عليها يجدون �شعوبة يف قبول 

قومي  اأنه عرقي  ال�شعبوي  القومي  اليمني  اإذ جوهر  التعددية. 

والتوجه  والدين  واجلندر  والإثنية  العرق  يف  التعددية  يخ�شى 

اإىل  الحتكام  بــدل  العنف،  اإعــمــال  اإىل  يلجوؤه  ما  وهــو  اجلن�شي. 

مق�شد  عن  يذهلون  هــوؤلء  اأن  على  الدميغرايف.  التنوع  حقيقة 

اأ�شا�س من مقا�شد الليربالية؛ وهو اأنه ميكنهم اأن يفيدوا منها 

تعي�س بني ظهرانيهم بجاذبية  التي  املخالفة  الأجنا�س  اإقناع  يف 

الكال�شيكية:  املــبــادئ  يتبنوا  اأن  ميكن  وهــنــا  املحافظة،  الفكرة 

وا�شتغاللها  الــدميــغــرايف  التنوع  بواقعة  القبول  اإىل  يحتاجون 

لــلــدفــاع عــن الــقــيــم املــحــافــظــة الــتــي ل تــرتــبــط بــجــوانــب جــامــدة 

مبعناه  اإل  التنوع  يــدرك  فال  النقدي،  الي�شار  اأمــا  الهوية.  من 

مبعناه  ل  اجلن�شي(،  اجلندري،  الإثنيي،  )العرقي،  الجتماعي 

اأن  ال�شيا�شي، ل ول يدرك تعدد روؤى العامل الدينية، ول يدرك 

اأهدافه قد ل يتقا�شمها معه قطاع عري�س من ال�شكان.

يقرون  الكال�شيكيون  الليرباليون  فتئ  ما  الدولة:  اإىل  احلاجة 

التي  النيوليربالية  يتجاوزوا احلقبة  اأن  وعليهم  بهذه احلاجة، 

القت�شادي  للنمو  عــدوا  وح�شبانها  الــدولــة  �شيطنة  فيها  متــت 

ذلك،  من  العك�س  وعلى  عدائه.  تفادي  ميكن  ل  الفرد  وحلرية 

لكي ت�شتغل الدميقراطية الليربالية احلديثة ال�شتغال الأقوم، 

عمياء،  ثقة  ل  احلكومة،  يف  الثقة  من  عــال  م�شتوى  اإىل  حتتاج 

واإمنا ثقة نا�شئة عن اأن احلكومة تخدم اأهدافا عمومية جوهرية، 

ا�شتعدائية �شد احلكم واحلكومة  بعيدا عن كل نظرية موؤامرة 

اإنكار  اإىل  تعتربها فا�شدة وعاجزة وغري �شرعية. كال؛ ل �شبيل 

املــــوارد  اأي اإىل حــكــم ميــلــك مــن  الـــدولـــة؛  احلــاجــة اإىل مــقــدرة 

الب�شرية واملادية ما يكفي لتاأمني اخلدمات ال�شرورية. وحتتاج 

اأن  اإىل  ت�شعى  اأي  �شخ�شية؛  غري  تكون  اأن  اإىل  احلديثة  الدولة 

على  ولي�س  والــتــجــرد،  املــ�ــشــاواة  اأ�ــشــا�ــس  وفــق  باملواطنني  ترتبط 

اأ�شا�س �شخ�شي وزبوين وعائلي. 

احلاجة اإىل حماية حرية التعبري، مع فهم منا�شب حلدود هذه 

احلرية: َلِئْن حقَّ اأن بع�س احلكومات تهدد حرية التعبري، وهو 

اأي�شا  مــهــددة  ت�شري  اأن  ميكن  التعبري  حــريــة  ــاإن  فـ قــلــق،  حمــل 

ومن�شات  الإعالمية  املجموعات  �شاأن  خا�شة؛  �شلطات  لدن  من 

اأخــرى.  ح�شاب  على  اأ�ــشــوات  قيمة  مــن  ت�شخم  التي  الإنــرتنــت 

واجلواب على هذا التحدي ما كان تدخل الدولة تدخال مبا�شرا 

وت�شجيع  الحــتــكــار  تــفــادي  ــا  واإمنــ الثقيلة،  الت�شريعية  بــاآلــتــهــا 

اإىل حماية حوزة  الليربالية حتتاج  املجتمعات  اأن  املناف�شة. ذلك 

لت�شجيع  �ــشــرط  واحلميمية  ــرد.  فـ بــكــل  املحيطة  اخل�شو�شية 

يبقوا  اأن  يف  الأفـــراد  رغــب  َلِئْن  والتوافق  الدميقراطي  الت�شاور 

نزهني اجتاه وجهات نظرهم، وما رغبوا يف اأن يتحولوا اإىل قنافذ 

ل يوجد فيهم اأمل�س. 

ا�ــشــتــمــرار اأولــــويــــة احلـــقـــوق الـــفـــرديـــة عــلــى احلـــقـــوق الــثــقــافــيــة 

اإىل  بالنتماء  بالتمام  يتحددون  ل  الأفــراد  اأن  ذلك  للجماعات: 

الفردية  ب�شفتهم  فاعلون  اأنهم  الأفــراد  �شاأن  واإمنــا  جماعاتهم، 

فاإنه  تكوينهم،  يف  توؤثر  الهوياتية  اجلماعات  اأن  �شح  واإذا  هــذه. 

ي�شح اأي�شا اأن لهم اختياراتهم ال�شخ�شية. 

الإقرار باأن ا�شتقالل الإن�شان بنف�شه ما كان من غري حدود: ذلك 

اأن املجتمعات الليربالية تدعو اإىل ت�شاو يف كرامة الإن�شان، وهي 

باختيارات  القيام  على  ــراد  الأفـ مقدرة  يف  جــذورهــا  جتد  كرامة 

حرة. لكن، اإذا كانت ال�شتقاللية قيمة ليربالية جوهرية، فاإنها 

اأخــرى  روؤى  على  يعلو  اأن  �شاأنه  الــذي  الب�شري  اخلــري  كانت  مــا 

للحياة الطيبة علوا بالتلقاء. اإذ ما كان كل كائن ب�شري يعتقد اأن 

اأن رف�س  اأو  اأعظم غاية حلياته،  ال�شخ�شي هو  ا�شتقالله  تاأويج 

ي�شعدون  الأ�شخا�س  من  فالكثري  ح�شن.  اأمــر  عليه  �شلطان  كل 

للحد من حرية خيارهم بقبول اإطارات دينية واأخالقية وثقافية 

نف�شها كما  ت�شكل  بكائنات  الب�شر  كانت  بالآخرين. وما  تربطهم 

كائنات متخيلة  وكاأنها  �شاءت،  اأنى  �شاءت  كيف  �شاءت  �شاءت مبا 

افرتا�شية نخبة هواء ل طبيعة لها ول مرياث ول بيئة.

النف�س،  ل بد من العــتــدال: والعــتــدال يعني حتكما يف جموح 

وجهدا يف كف الذات عن ال�شعي اإىل حتقيق اأعظم النفعال. وما 

كان من �شاأن هذا املبداأ اأن ينطبق على حياة الفرد وحدها، واإمنا 

َلِئْن كانت احلرية  اأي�شا. وهكذا،  ال�شيا�شة  اأن ينطبق على  �شاأنه 

هذا  فــاإن  طيبا،  اأمــرا  وال�شتثمار  والبيع  ال�شراء  يف  القت�شادية 

اأمر  الن�شاط القت�شادي  ال�شوابط من  اإزالــة كل  اأن  لي�س يعني 

اأف�شل. واإذا كان ا�شتقالل الفرد م�شدرا لتحقيقه لذاته، فاإن هذا 

ومن  اكتمال.  اأكــرث  الفرد  ت�شريِّ  اجلموحة  احلرية  اأن  يعني  ل 

العتدال، فرديا وجماعيا، هو مفتاح  ا�شرتجاع معنى  كان  ثمة، 

اإحياء الليربالية نف�شها.  
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التدفقات التجارية: كيف يحكم التفكير اللوجستي العالم

ماثيو كيت

شيد عاملنا املعاصر أساسا ىلع الخدمات اللوجستية، ويشهد ىلع ذلك العدد الكبير من الشركات واملتدخلين الذين يكرسون طاقتهم لنقل البضائع 

املستهلكة إلى جميع أنحاء العالم: لقد أصبح تداول البضائع محرًكا أساسًيا للرأسمالية املعوملة. كيف هيمنت هذه العقالنية التجارية ىلع االقتصاد 

العاملي؟

ال�شا�شعة  امل�شتودعات  انت�شار  الأخــرية  ال�شنني   نالحظ يف 

يف اأغنى البلدان التي حلَّت حمل امل�شانع املهجورة. يف حني 

ت�شمن الدول الفقرية )ب�شبب انخفا�س قيمة املواد اخلام 

واليد العاملة(  ت�شنيع وجتهيز ال�شلع التي جتوب الكوكب 

ال�شناعي  الــعــامل  كــان  اإذا  وا�شتهالكها.  �شرائها  اأجــل  مــن 

اأكــرث  اللوج�شتية  للعقالنية  اأعــطــى  الــذي  هــو  والــتــجــاري 

اأن�شطة  لي�شمل  الآن  ميتد  فاإنِّه  وجنــاًحــا،  اإجنـــاًزا  اأ�شكالها 

�شكان الأر�س جميعهم. من �شيا�شات الهجرة اإىل املمار�شات 

الثقافية، ومن احلفاظ على البيئة اإىل العالقات الإن�شانية، 

نكاد جند جمــاًل من جمــالت احلياة ل يخ�شع لإدارة  ل 

للت�شيري  الأ�شا�شي  املبداأ  الهيمنة  طموح  باعتبار  التدفق، 

اللوجي�شتي.

اللوج�شتي  املجال  يحكم  كيف  اأنف�شنا،  لن�شاأل  الوقت  حان 

الأ�شئلة  مــن  كثري  على  املهم  الكتاب  هــذا  يجيب  حياتنا؟ 

يتحكم  اأ�ــشــحــى  الـــذي  الــتــجــاري  الــتــدفــق  بنظام  املرتبطة 

تدريجيا يف ميولتنا ورغباتنا ال�شتهالكية. يحاول الكتاب 

تفكيك اآليات التدفق وابتكاراته وت�شوراته التي ت�شعى اإىل 

هناك  هل  عليها.  والهيمنة  والنقل  املــرور  حركة  امتالك 

اأجزاء من احلياة الب�شرية مل تخ�شع بعد للعقل التجاري 

نهج  باعتماد  املطالبة  خــالل  من  اللوج�شتي؟  للتفكري  اأو 

الإجابة  اللوج�شتية، يقرتح ماثيو كيت  �شمويل للخدمات 

على  اللوج�شتيات  بتعريف  اأوًل  ويــبــداأ  الــ�ــشــوؤال.  هــذا  على 

نطاق وا�شع، على اأنها »فن النقل والتنقل، والذي كان منذ 

والأ�شلحة  الــطــعــام  نقل  على  ينح�شر  الــقــدميــة  احلـــروب 

واحليوانات والرجال من منطقة اإىل اأخرى« )�س 11(.

ــذا الــتــعــريــف الــ�ــشــوء عــلــى الأ�ـــشـــل الــعــ�ــشــكــري  يــ�ــشــلــط هــ

املعا�شرة  املجتمعات  يف  اأخـــرًيا  انت�شر  الـــذي  للوج�شتيات 

كلها، والتي اأ�شبحت هي نف�شها »جمتمعات التدفق«، حيث 

عــادة  تكون  التي  واملناطق  احلـــدود  اللوجي�شتيات  تتجاوز 

معزولة اأو حما�شرة »)�س 15(. يف الواقع، اإن هدف ماثيو 

اللوج�شتية لي�شت فقط  اأن اخلدمات  اإبــراز  كيت يتمثل يف 

الجتماعي  »ُتنظم  ولكنها   )13 )�ــس  مهمة«  نقل  »وظيفة 

امل�شاواة؛   عدم  وتلغي  الدولية  احلــدود  وتبني  واملجتمع؛  ؛ 

للعامل  جــديــدة  روؤيـــة  تنفذ  عــاملــيــة،  بيئة  بــنــاء  يف  وت�شاهم 

»)�س 15(. يعتمد هذا الكتاب على مرجعيات عديدة منها 

الأنرثوبولوجيا الجتماعية للعلم والتكنولوجيا وجزء من 

حيث  ف�شول،  �شبعة  من  الكتاب  ويتكون  الع�شكري،  املنهج 

جند م�شاهمات تاريخية بديلة، والنتائج احلالية  متعن يف 

و�شائل »عرقلة« احلركة وحركة التدفقات.

ويقرتح  لل�شحن«  الأ�ــشــود  »ال�شندوق  الأول  الف�شل  يفتح 

يوؤكد  ال�شياق  هــذا  ويف  وتطورها.  احلــاويــات  حركة  حتليل 

املـــوؤلـــف عــلــى اأن هــنــاك »�ــشــبــاقــا نــحــو الــ�ــشــخــامــة« ل�شفن 

يف  حجمها  يف  الــزيــادة  �شاهمت  حيث  الــكــبــرية،  احلــاويــات 

ارتفعت  التي  الدولية  التجارة  الإجمالية يف حجم  الزيادة 

»من مائة مليون طن يف عام 1980 اإىل ما يقرب من ملياري 

طن يف عام 2017 )�س 23(. يف الواقع، منذ عمليات التبادل 

الــيــوم، حــدث تغيري  القرن احلــادي ع�شر وحتى  الأوىل يف 

كبري يف احلجم التجاري والذي قدم له ماثيو كيت و�شفا 

وقيا�شا دقيقا. يف الوقت نف�شه، اأدى هذا النمو اإىل ظهور ما 

ي�شميه ديفيد جابوريو »م�شانع احلاويات«، اأي امل�شتودعات 

بع�س  مــوانــئ  مثل  اللوجي�شتية  الــبــلــدان  يف  تنت�شر  الــتــي 

اأكرث فاأكرث، لت�شاهم هذه  العوا�شم العاملية والتي ترتاكم 

احلال  هو  )كما  العاملية  النقل  �شركات  اإثـــراء  يف  الب�شائع 

فيدك�س واأراميك�س واأمــازون( والتي تتداول ب�شائعها على 

والتقنيات«  الأدوات  مــن  »تر�شانة  بف�شل  الأمــثــل  النحو 

الــتــعــرف،  و�ــشــفــرات  املــنــ�ــشــات،  يف  املتمثلة   )26 )ال�شفحة 

يقوم  املوؤلف  فــاإنَّ  باخت�شار،  اإلــخ.  والربجميات،  والعربات، 

اإذن بتفكيك �شبكة الراأ�شمالية املعوملة، اأو بالأحرى غرفتها 

التي  التفا�شيل  من  جزئية  اأي  يغفل  ل  اأنــه  كما  اخللفية، 

الرتكيز  خــيــار  اأهــمــيــة  على  يــوؤكــد  كما  الــقــراء.  يعرفها  ل 

ال�شركات فقط، وبالتايل  التوزيع« بدًل من  على »�شال�شل 

نطاق  على  املعممة  ال�شراء  خدمات  ظاهرة  اأمامنا  يجلي 

»راأ�شمالية  تـــوؤدي  الن�شيابية.  الإدارة  ملــبــادئ  وفــًقــا  دويل، 

متبادل  اقت�شاد  اعــتــمــاد  اإىل   )33 )�ــس  الــتــوزيــع«  �شل�شلة 

ينعك�س  وبالتايل،  املختلفة،  البلدان  بني  القوة  منتهى  يف 

عمليات  يف  املــتــمــثــلــة  لــلــتــدفــقــات  ر�ــشــيــقــة  اإدارة  عــلــى  ذلـــك 

واملعاجلة  املعلومات، والنقل، واجلرد، والتخزين،  جتميع 

املادية والتغليف.

دائًما  ترتبط  مل  اللوجي�شتيات  اأن  اإىل  كيت،  ماثيو  ينبهنا 

قرون  لعدة  كانت  واأنها  للب�شائع،  املــادي  التوزيع  بتنظيم 

33(. حدثت نقطة التحول املعرفية  »ِعلًما ع�شكرًيا«  )�س 

الإدارة  عامل  امل�شطلح  دخل  عندما  الباردة،  احلــرب  خالل 

ــا يــ�ــشــمــيــه املـــوؤلـــف »الــبــحــث الــعــمــلــي«، وهــو  مـــن خــــالل مـ

والعلماء  املهند�شني  »عدد كبري من  يتطلب جتنيد  ن�شاط 

)�س  احلــربــي  املجهود  وحت�شني  لرت�شيد  والقت�شاديني 

35(. ومع ذلك، فاإن تطبيق هذه التقنيات مل يتوقف بعد 

احلرب، بحيث ظهر اأن تلك اجلهود ميكن تطبيق نتائجها 

يف جمالت احلياة كلها، مما اأف�شح املجال لعلم اللوج�شتيك 

ــال، ممــا خــلــق علما  ــمـ اإذ �ــشــرعــان مــا تــطــور مــع عـــامل الأعـ

اأكرث  اإىل »حتديد  الذي يهدف  ال�شركات  حقيقيا حلوكمة 

مبداأ  ويهدف   .)45 )�س  التدفقات«  لإدارة  فعالية  الطرق 

التجارة احلرة يف جمتمع معومل اإىل تعزيز قوة اخلدمات 

والتي   ،)65 )�س  الــتــداول«  »لتح�شني  كو�شيلة  اللوج�شتية 

امتدت من املمار�شات الإدارية اإىل تنظيم املجتمع.و تكمن 

اأ�شالة الكتاب يف الدرا�شة الدقيقة لتو�شع علم اللوجي�شتيات 

اأو اإدارة التدفق، لي�س فقط لت�شمل عامل الأ�شياء/ الب�شائع 

اأو املو�شوعات اأو الإنتاج ولكن لت�شمل املجتمع باأ�شره.

ا يعتربهم التفكري  ميكن اأن تكون هذه املو�شوعات اأ�شخا�شً

اجتاه  نحو  توجه  وخمــزونــات  وتدفقات  مــوارد  اللوج�شتي 

واإن�شاء  امل�شت�شفيات،  يف  واملر�شى  )املهاجرون،  مثل  حمدد 

نقاط �شاخنة، اأجهزة مكافحة امل�شردين،  ونقاط التفتي�س، 

ا كما جند  اإلخ(. جند الكائنات احلية والطبيعة معنية اأي�شً

ل  وبطريقة  اإلــخ(.  والطعام،  واحليوانات،  ال�شكان،  )اإدارة 

الذاتية اجلديدة  اختالق  م�شاألة  اإىل  املوؤلف  ي�شري  مادية، 

»الأكرث مالءمة ملنطق الربح للراأ�شمالية املعلوماتية )�س 

الكود،  الــرمــز/  فئة  ب�شكل خا�س مع  هــذا هو احلــال   .)57

سعيد بوكرامي * 
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العملية،  وظائفها  اأب�شط  لتبلغ  الختزال  اإىل  متيل  والتي 

 .)58 )�ــس  والتمثيل«  التف�شري  »ق�شايا  مــن  والتخل�س 

التي تلعب دوًرا  امل�شرفية  البطاقة  املوؤلف هنا مثال  ياأخذ 

لوج�شتًيا ب�شكل اأ�شا�شي لأنها )رمز بدون حمتوى دليل(، 

حمتوى   م�شاهدات  عــدد  يف  يتمثل  حّيا  مثال  ي�شوق  وكما 

اإذا كانت هذه »امل�شاهدات« مهتمة  يوتيوب)دون معرفة ما 

ومركزة(. لكنها تخلق تدفقا ماديا وجتاريا.

ا الطريقة التي  على امل�شتوى املادي، يو�شح ماثيو كيت اأي�شً

الو�شائل  من  البيانات  جتمع  التي  تاأثرياتنا،  بها  ت�شتعاد 

وقابلة  منا�شبة  �شلوكية  بيانات  »اإىل  وحتويلها  الرقمية 

للتداول« )�س 61(، كمعلومات من قبل ال�شركات الرقمية 

لت�شهل على امل�شتخدم الو�شول ال�شريع اإىل التدفقات، مثل 

املوؤلف هنا على عمل  )يعتمد  املثال  �شبيل  الإعالنات على 

بداأنا  فقد  كرهنا،  اأم  ذلــك  اأحببنا  »�ــشــواء  زوبــوف  �شو�شانا 

اأن تخدمنا هذه يف وقت  اأمــل  التفكري مثل الآلت على  يف 

الكلي،  اأخــرًيا، على م�شتوى القت�شاد   .) )62 لحــق« )�س 

تدفق  عــلــى  ــا  اأيــ�ــشً اللوج�شتية  اخلــدمــات  متــديــد  ينطبق 

الغاء  بواقعة  هنا  كيت  ماثيو  ويذكرنا  والعملة.  ــوال  الأمـ

القيمة النقدية يف الهند عام 2016، والتي كان الهدف منها 

»الإ�شراف على تدفق الأموال« عرب عملية لوج�شتية مالية 

حم�شة.

ال�شيطرة  م�شروع  نــري  »حتــت  كلها  املــجــالت  هــذه  و�شعت 

الذي يكون اأفقه الأ�شا�شي جتاريا واأداته الرت�شيد التقني« 

�شيا�شي  كن�شاط  اللوجي�شتيات  تظهر  وهــكــذا،   .)71 )�ــس 

بـــارز، هــدفــه جتـــاري ومــبــداأه راأ�ــشــمــايل، مبعنى اأن فائ�س 

وال�شيطرة على  التداول  وتكثيف  تعظيم  ياأتي من  القيمة 

ماثيو  ي�شري  اللوج�شتية«.  »العمليات  خالل  من  العمليات 

اإىل وجود عيوب يف هذه املنظمة املعقدة، على الرغم  كيت 

مــن املــراقــبــة الــدائــمــة لــلــتــدفــقــات. وتتعلق هـــذه »املــنــاطــق 

الدول  من  تهرب  التي  القانونية  غري  بالتدفقات  املعتمة« 

بني  عمياء  اللوجي�شتية  »الراأ�شمالية  وتــرتك  املنظمات  اأو 

القانوين وغــري الــقــانــوين، والأخــالقــي وغــري الأخــالقــي« 

تهريب  احلــ�ــشــر:  ل  املــثــال  �شبيل  على  ونــذكــر   ،)92 )�ــس 

العمالت، والعمليات غري امل�شروعة ) الجتار باملخدرات اأو 

املعادن النادرة(، ونقل النفايات، واإعادة الت�شنيف الحتيايل 

لل�شلع )حلوم اخليول املعاد ت�شنيفها على اأنها حلوم اأبقار، 

اإلخ(.

مــظــاهــر متناق�شة،  اإىل  لــلــتــدفــقــات  الــدائــم  الــنــمــو  ــوؤدي  يــ

تربز  من ناحية،يف  العنف الجتماعي الذي ميار�س �شد 

 - العمل  قانون  من  وال�شتثناءات  الأجــور  )�شغط  العمال 

ل �شيما يف املناطق احلرة - والتكاوين الوهمية، وال�شغط 

الإداري، اإلخ( ومن ناحية اأخرى، تتمثل يف ظهور التوترات 

اجليو�شيا�شية ب�شبب املناف�شة بني الدول. 

اإعــادة  اأو  وقــف  و�شائل  على  الكتاب  يركز  الثالث  اجلــزء  يف 

توجيه هذا التكثيف املتزايد للتدفقات والعنف الجتماعي 

املمار�س يف اأعقابه. بتعبري اأدق، يدعو ماثيو كيت على وجه 

ومقاومة  للن�شال  اللوج�شتية  اخلــدمــات  عمال  التحديد 

يوجد  حيث  ال�شرب  على  فيحثهم  الراأ�شمالية،  العبودية 

يعود  124(. وهنا  البور�شات«  )�س  داخل  » مبا�شرة  الأمل 

الكاتب اإىل اأعمال بيفريل �شيلفر، مذكرا  اأن اأكرث من ثلث 

املنازعات العمالية امل�شجلة بني عامي 1870 و1996 حدثت 

اأن العاملني يف  يف عامل النقل. يف الواقع، على الرغم من 

هذا القطاع ي�شاركون بن�شاط يف اإثراء القت�شاد العاملي، اإل 

اأنهم غالًبا ما يكونون اآخر من ي�شتفيد من الرثوة املتاحة 

ال�شنوات  يف  اللوجي�شتيك  �ــشــركــات  حققت   ( واملتعاظمة 

الأخرية اأرباحا خيالية(. اإن امل�شتخدمني يحتلون ب�شكل عام 

النزاعات  تتجاوز  )التي  الن�شالت  يف  ا�شرتاتيجية  مكانة 

العمالية الب�شيطة(، لأن لديهم اإمكانية حتويل  اأو حتريف 

الزجاجة«   عنق  »�شد  )وبالتايل  التدفقات  حركة  اإيقاف  اأو 

�س 121( والتاأثري ب�شكل مبا�شر على راأ�س املال من خالل 

»قطع الإمدادات » )�س 98(. لهذا يدعو ماثيو كيت جميع 

»الدوائر الق�شرية« للتجارة، لك�شر  اإىل تف�شيل  املواطنني 

اخلدمات  »تغيري  بديلة،  خدمات  اإن�شاء  اأجــل  من  التدفق، 

اللوج�شتية« والعتماد على املنتجات املحلية )�س. 138(.

اأن  كيت  ماثيو  الجتماع  عــامل  يعتقد  �شبق  ما  على  وبناء 

»اللوج�شتيات تتدخل حيثما اأمكنها ذلك«. هل هي التنظيم 

اأن  ماثيو  ينفي  العوملة؟  ع�شر  يف  الب�شائع  لنقل  الب�شيط 

حتمل  اللوج�شتية  اخلــدمــات  لأن  الب�شاطة؛  بــهــذه  تــكــون 

التفكري  يف  جديدة  وطريقة  لالقت�شاد  عاملًيا  نهًجا  معها 

ل نزال بعيدين عن قيا�س حتّدياتها. ولفهم اأو�شع واأعمق 

يعود الكاتب اإىل اأ�شلها الع�شكري، ومن هنا طموح التفكري 

وتدبري  ت�شيري  عرب  العاملية  التجارة  غــزو  اإىل  اللوج�شتي 

دقيق لالإدارة الر�شيقة، و�شناعة املوظفني اجلدد القادرين 

املوارد  على تنفيذ خططه وابتكار خطط جديدة؛ لتوفري 

اأ�شبح  واإذا  الأمثل.  النحو  اإدارتها على  اأو تدبري مدخالت 

الآن  نفكر  فالأننا  للتبادل،  قابلني  والب�شائع  الأ�شخا�س 

بالطريقة التي تريدنا اإدارة التدفق اأن نفكر بها، �شواء اأكان 

بيانات  اأو  مبهاجرين  اأو  امل�شتقرين  بال�شكان  يتعلق  الأمــر 

يحيلنا  وهنا  ال�شحية.  بالقطاعات  اأو  مالية  معامالت  اأو 

ــرزت جمموعة من  اأفــ الــتــي  كــوفــيــد،  الــكــاتــب على جائحة 

املر�شى،  اإىل توجيه  الفريو�س  انت�شار  امل�شاكل ترتاوح بني 

من خالل توزيع الأقنعة واملواد املعقمة واللقاحات. ولكن 

التحكم  وبــذلــك  �شيء  كــل  ب�شيولة  التحكم  يف  رغبتها  مــع 

وخف�س  الــلــوجــ�ــشــتــيــة«(،  )»ال�شل�شلة  الــتــوريــد  �شل�شلة  يف 

العقالنية  هذه  تتمكن  وبذلك  الدوائر،  وتق�شري  التكلفة 

القت�شادية اجلديدة من معاجلة البيانات واتخاذ القرار، 

والتحكم يف امل�شتهلك وفق التغيريات الجتماعية والثقافية 

ال�شلم  حالة  يف  �شواء  وحتــولتــه  الــواقــع  وليدة  تكون  التي 

وال�شتقرار اأو يف حالة الأوبئة واحلروب.

ويك�شف  اأفــكــاره  كيت  ماثيو  يبلور  جميعها،  الف�شول  يف 

بالتناوب عن مالحظاته التي متزج بني الكتابة الأكادميية 

والكتابة الأدبية ) مع ا�شتح�شار �شواهد عديدة منها على 

�شبيل املــثــال ل احلــ�ــشــر: الــرحــالت الــطــويــلــة يف الــبــحــار، 

وكرا�شات املالحني والتجار ويومياتهم(. قد يكون ا�شتخدام 

الأحــيــان،  بع�س  يف  مربًكا  اأمـــًرا  املختلفة  ال�شجالت  هــذه 

الــتــي يوظفها  املــعــلــومــات  الــكــثــري مــن  خــا�ــشــة واأن هــنــاك 

اللوج�شتية  اخلــدمــات  ببيانات  يرتبط  مــا  ومنها  الكاتب 

اإقناًعا  اأكــرث  املــوؤلــف  اأطــروحــة  ت�شبح  اعتقادنا  يف  العاملية. 

-بــعــيــدا عـــن خــطــابــه الــو�ــشــفــي -عــنــدمــا تــتــعــلــق بتحليله 

للتفكري اللوج�شتي باعتباره التفكري العقالين القائم على 

لأجل  رهيبة  تر�شانة  يوفره من  التجاري مبا  الغزو  مبداأ 

ا�شتمرارية �شل�شلة التوريد دون توقف كيفما كانت الظروف 

التناف�شية  امليزة  لتحقيق  والبيئية،  والإن�شانية  ال�شيا�شية 

وزيادة الأرباح.

ــاب: الـــتـــدفـــقـــات الـــتـــجـــاريـــة: كــيــف يــحــكــم الــتــفــكــري  ــتـ ــكـ الـ

اللوجي�شتي العامل
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عصر الال ِسلم: كيف يتسبب االتصال يف الصراع
مارك ليوناردو

الحرب  أمل جعل  واالتصاالت ىلع  النقل  الحدود، وعززوا من سائل  العاملي، وكسروا  االقتصاد  العالم ىلع دمج  الباردة، عمل قادة  الحرب  انتهاء  منذ 

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 اأن التكنولوجيا التي تبقينا على ات�شال بالعامل 

والتوا�شل  والــرعــايــة  العمل  اأفــكــارنــا حــول  غــريت  قــد 

اإبــعــادنــا  يف  مــا  بطريقة  ف�شلت  اأنــهــا  اإل  وال�ــشــتــهــالك، 

وال�شيا�شي  الجتماعي  واقعنا  يف  املنت�شر  العنف  عــن 

ــد �ــشــهــد العقد  والقــتــ�ــشــادي وتــ�ــشــورنــا لــلــ�ــشــراع. وقـ

وال�شني،  املتحدة  الــوليــات  بني  جديدة  عــداوة  املا�شي 

وعدم القدرة على التعاون يف الق�شايا العاملية مثل تغري 

املناخ اأو ال�شتجابة للوباء، وانهيار التمييز بني احلرب 

الأمريكي،  الإيـــراين  ال�شراع  نن�شى  اأن  دون  وال�شالم 

والرو�شي الوكراين موؤخرا. يف كتاب »ع�شر الال �ِشلم » 

يقدم مارك ليوناردو حتلياًل فريًدا لبع�س املو�شوعات 

الرئي�شية يف ال�شوؤون العاملية اليوم. وي�شري اأنه مع تقدم 

عدائية  اخــتــالفــات  هناك  اأن  يبدو  والتــ�ــشــال،  العوملة 

اأدت اإىل اإبطاء التكامل العاملي، اإ�شافة اإىل قيام  الدول 

واجلهات الفاعلة غري احلكومية بتوظيف ملفات مثل 

هذه  لتعزيز  وال�شحة   ، واملــنــاخ  والقــتــ�ــشــاد،  الــهــجــرة، 

الختالفات.

مـــارك لــيــونــارد هــو مــوؤ�ــشــ�ــس مــ�ــشــارك ومــديــر املجل�س 

بودكا�شت  ميلك  كما  اخلــارجــيــة،  للعالقات  الأوروبــــي 

اأ�شبوعيا يناق�س فيه موا�شيع حول اجلغرافيا ال�شيا�شية 

ــي  ــ والقــتــ�ــشــاديــة الــعــاملــيــة و�ــشــيــا�ــشــات الحتــــاد الأوروبـ

وموؤ�ش�شاته. كما ح�شد كتاباه »ملاذا �شتدير اأوروبا القرن 

احلادي والع�شرين«، وكتاب »مباذا تفكر ال�شني؟« على 

ترجما  وقــد  الــعــامل،  م�شتوى  على  مبيًعا  الكتب  اأكــرث 

لعدة لغات.

�شاد اعتقاد تام لدى املوؤلف يف كتابه ال�شابق »ملاذا �شتدير 

التي  الأ�ش�س  اأن  والع�شرين؟«،  احلـــادي  الــقــرن  اأوروبـــا 

الــرثاء  من  الكثري  يجلب  الأوروبـــي  امل�شروع  يج�شدها 

للعامل ويقدم منوذجاً حياً لكيفية ازدهار البلدان. كان 

�شاأنه  مــن  ــداً  واحـ ليربالياً  عاملياً  نظاماً  بــاأن  العــتــقــاد 

وا�شع  دميقراطي  �شالم  يف  املتحاربة  الــدول  يجمع  اأن 

النت�شار، وهذا ما ت�شوره الق�شة الأو�شع للعوملة.

ولكن مع التطورات التي �شادت يف العقد الأخري اأجرب 

كيفية  حــول  افرتا�شاته  يف  التفكري  اإعـــادة  اإىل  املــوؤلــف 

عمل العامل واإىل اأين يتجه. حيث ينظر الكثريون اإىل 

بدًل من  والتهديدات  ال�شعف  الرتابط يجلب  اأن هذا 

الربيطانيني  اأغــلــب  �شوت  املــثــال  �شبيل  فعلى  ــن.  الأمـ

ويف  ــي،  ــ ــ الأوروب ــاد  الحتــ مــن  بريطانيا  ــروج  خـ ل�شالح 

اأغلب  واأقــدمــت  تــرامــب،  انتخاب  املتحدة، مت  الــوليــات 

الدول يف جميع اأنحاء العامل اإىل �شيا�شة بناء اجلدران، 

واإغالق الأبواب، ومتزيق املعاهدات الدولية. 

غري  بــطــرق  مــعــاً  الرقمية  والــثــورة  الــعــوملــة  ا�شتطاعت 

كما  دراماتيكية،  بطرق  الــعــامل  تقلي�س  اإىل  م�شبوقة 

اأن  لــدرجــة  للغاية  معقدة  الــتــوريــد  �شال�شل  اأ�شبحت 

دول  خمتلف  من  مكونات  على  يحتوي  الذكي  الهاتف 

العامل، واإن كمية البيانات التي منتلكها حول ما يجري 

يف املحيط، وحجم الأ�شخا�س الذين ي�شافرون العامل، 

واحد  عاملي  نظام مايل  القت�شادات يف  ارتباط  ومــدى 

اأمر فريد من نوعه يف التاريخ. 

منذ التوترات التي حدثت يف القرن التا�شع ع�شر وحتى 

احلرب الباردة، تطورت الت�شالت ب�شكل مت�شارع. ويف 

احلقبة التي تلت نهاية احلرب الباردة، اأتى ع�شر جديد 

لالت�شال يتمثل يف تو�شع الإنرتنت، والثورة ال�شناعية 

التفاعل. ومن  اآخــر من  اجلــديــدة، مما يخلق م�شتوى 

هذا املنطلق، ي�شوغ لدى كثري من املحللني حول ال�شورة 

ــول الــكــيــفــيــة التي  الــ�ــشــامــلــة لــلــعــوملــة  مــن تــخــيــالت حـ

الدميقراطية واحلرية  الإنرتنت والعوملة  بها  �شتجلب 

اإىل تكوين عامل واحــد، مما يجعل احلــرب م�شتحيلة. 

وعلى الرغم اأننا مل ن�شهد حرباً عاملية ثالثة حتى الآن، 

لكن النا�س يدركون اجلوانب ال�شلبية لهذا النق�شام.

يتوجه املوؤلف اىل ا�شتعمال م�شطلح الال �ِشلم بدًل من 

النزاع امل�شلح اأو حتى احلرب، وذلك عرب حتليل املفهوم 

�شراع منظم  للحرب. فاحلرب مبعناها هي  التقليدي 

يحدث بني دولتني، تبداأ باإعالن احلرب وتنتهي مبعاهدة 

�شالم. وما مييز هذا التعريف اأن هناك قواعد  وقوانني 

للحرب تن�س على التمييز بني املدنيني واملقاتلني. ول 

ريب اأن هذا النوع من احلروب ل يزال موجودا يف عامل 

اأو�ــشــع وقمنا  اأخــذنــا نظرة  نــادر. وحتى لو  الــيــوم، لكنه 

بت�شمني احلــروب الأهلية واأنــواع اأخــرى من النزاعات 

امل�شلحة، فمن الناحية التاريخية ميوت عدد �شغري جًدا 

من النا�س ب�شببها اليوم. يزداد عدد الأ�شخا�س الذين 

ينتحرون كل عام عن عدد الذين ميوتون يف النزاعات 

امل�شلحة بني البلدان. ويرى املوؤلف من هذا املنطلق اأننا  

اإذا نظرنا  نعي�س يف ع�شر ال�شالم ح�شب و�شفه. ولكن 

ال�شراع  فــاإن  والتوتر،  العنف  الآخــر حلجم  الوجه  اإىل 

بني جميع القوى العظمى يخرج عن نطاق ال�شيطرة، 

ويظهر ب�شكل جلي بني ال�شني والوليات املتحدة، وبني 

رو�شيا والحتاد الأوروبــي، وكذلك بني اململكة العربية 

اأن هناك ماليني الهجمات كل  ال�شعودية واإيــران. كما 

عام بني لعبني خمتلفني، وغالًبا ما يتم تنظيمها من 

قبل الدول. ومن حيث ال�شحايا، ووفًقا لالأمم املتحدة 

اأو فــقــدوا  ُقــتــل مــئــات الآلف  ــاث،  ــحـ وغــريهــا مــن الأبـ

اأو ُحرموا من احل�شول على الأدويــة نتيجة  وظائفهم 

عدد  يف  حقاً  اأحــد  ينظر  مل  ولكن  التجارية.  احلـــروب 

املواتية  غري  الأو�ــشــاع  من  ت�شرروا  الذين  الأ�شخا�س 

التي حلقت بالقت�شاد ب�شبب العقوبات. وبالتايل، فاإن 

ا�شتعمال خيوط العوملة لل�شراع ل يتوافق مع التعريف 

التقليدي للحرب، لذلك هناك �شعور وا�شع النطاق باأننا 

محمد الساملي * 
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الروابط  ت�شليح هذه  واأن  ال�شالم،  نعي�س يف ع�شر من 

اأكرب من النا�س اأكرث مما ت�شببه  يف الواقع ي�شر عدداً 

احلروب التقليدية. 

للنا�س  الــدافــع  مينح  الت�شال  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شري 

ــارن اأنــفــ�ــشــنــا  ــقـ ملــحــاربــة بــعــ�ــشــهــم الــبــعــ�ــس، فــعــنــدمــا نـ

بــوؤر  اإىل  جمتمعاتنا  نق�شم  الــعــامل،  حـــول  بــالآخــريــن 

ي�شعر  وعندما  بينها،  احل�شد  وبــاء  وي�شود  م�شتقطبة، 

الــنــا�ــس اأن ظــروفــهــم ل تــتــوافــق مـــع احلـــيـــاة املــثــالــيــة 

خطاب  يف  م�شتبعدون  باأنهم  ي�شعرون  اأو  للمتميزين، 

ال�شيطرة.  بفقدان  �شاحق  �شعور  هناك  يكون  الهوية، 

اأننا  هو  املخيف  ال�شيء  فــاإن  الــدوافــع،  عن  بعيداً  ولكن 

منتلك تر�شانة اأ�شلحة م�شتحدثة ميكن اأن نتناف�س بها 

القوى  اأ�شبحت احلــرب بني  البع�س، حيث  بع�شنا  مع 

اأنها  ال�شنوات لدرجة  اأكــرث خطورة مع مــرور  العظمى 

عن  وبعيدا  باأكمله.  احلــيــوي  املحيط  تدمر  اأن  ميكن 

اخليار النووي، بداأت تتعزز الروابط عرب الت�شليح. ويف 

خ�شم �شراع الت�شال والرتابط، نوؤذي بع�شنا البع�س 

من خالل حتويل كل خيوط العوملة اإىل اأ�شلحة، فنحن 

عرب  الأ�شخا�س  وحركة  والتمويل،  التجارة  ن�شتخدم 

احلدود، والقانون الدويل ، وكذلك الإنرتنت للتالعب 

واإحلاق ال�شرر.

اأن  النا�س  من  الكثري  �شعر  ع�شر،  التا�شع  القرن  ففي 

من  ُتتخذ  �شيا�شات  خــالل  مــن  يت�شكل  بــاأ�ــشــره  الــعــامل 

العوا�شم الكربى، وهذا ما ي�شعر به الكثري من النا�س 

اأو  حكوماتهم  اأن  بحيث  الآن،  الــعــاملــيــة  الــنــخــب  جتـــاه 

على  هائل  تاأثري  لها  قــرارات  تتخذ  الكربى  ال�شركات 

حياتهم، ول ميلكون ال�شيطرة عليها. فالرغبة يف املزيد 

الــتــي تدفع  الأ�ــشــيــاء  اأحـــد  هــي  النتائج  التحكم يف  مــن 

يتوهمون  و  الأقــويــاء،  الرجال  اإىل  اللجوء  اإىل  النا�س 

اأنهم قــادرون على ا�شتعادة ال�شيطرة ، حتى  على الأقل 

لو مل يتمكنوا من فعل ذلك عرب املمار�شة.

ا�شتخدام  الــكــتــاب حـــول مــو�ــشــوع  تنظيم  تــطــرق  كــمــا 

الإنـــرتنـــت ومــ�ــشــاألــة اإخـــفـــاء الــهــويــة عــلــى الـــويـــب بني 

املجتمع  يف  الفرد  ي�شتطيع  املتحدة.  والوليات  ال�شني 

واإن  بالأفكار  اأ�شخا�س مت�شابهني  الغربي اللتقاء  مع 

كانت �شارة اأحياناً، �شواء ب�شكل جمهول اأو حتت اأ�شماء 

ال�شني،  يف  لالإنرتنت  الأوىل  الأيـــام  يف  اأمــا  م�شتعارة. 

ل�شتخدام  الــقــانــونــيــة  املتطلبات  هـــذه  لــديــك  تــكــن  مل 

ال�شيا�شية  التوترات  انت�شار  مع  ولكن  اخلا�س.  ا�شمك 

الدولية حول الإنرتنت، قدمت ال�شني على عــدداً من 

على  واحل�شول  الهوية  اإخفاء  لإنهاء  ال�شرتاتيجيات 

مزيد من ال�شيطرة، واإحدى الطرق التي قاموا بها هي 

جعل ال�شركات تراقب نف�شها. متتلك املن�شات الكبرية 

يف ال�شني جيو�ًشا من مئات الآلف من املراقبني، وهو 

باملثل ما تقوم به في�س بوك حاليا. بهذا املعنى، هناك 

بع�س املعايري العاملية النا�شئة حول اخل�شو�شية، حول 

الإنرتنت، وحول م�شوؤولية  ُي�شمح لك بو�شعه على  ما 

الأنظمة الأ�شا�شية. وال�شيء الوحيد الوا�شح، هو عودة 

ــذه املــجــتــمــعــات لــلــتــ�ــشــرف بــطــرق غري  املــكــبــوتــني يف هـ

مقبولة بال�شرورة يف املجتمع، لأنهم ي�شعرون بالأمان 

يف فقاعات الإنرتنت هذه، وهذا اأمر خميف للحكومات 

الغربية وال�شني على حد �شواء.

وعلى الرغم من �شعود تهديدات اخل�شو�شية من داخل 

لكنها  بــوك،  بفي�س  واملتمثلة  نف�شها  املتحدة  الــوليــات 

اأن  الكتاب  يبني  ال�شني.  على  ال�شيطرة  فقدان  تخ�شى 

اأخرى عملية  اخلوف الأكرث جوهرية يف م�شاركة دول 

ُي�شمح  ل  ال�شبب  ولــهــذا  عليها،  وال�شيطرة  ال�شيا�شية 

الذهاب  اأو  تــوك  تيك  بامتالك  ال�شينيني  للمواطنني 

اأي�شاً  هناك  ولكن  تويرت،  ا�شتخدام  اأو  بــوك  في�س  اإىل 

املراقبة،  راأ�شمالية  ب�شاأن  املواطنني  بــني  متزايد  قلق 

بياناتنا  تتعقب  الــتــي  الــربــح  ــاذج  منــ بــ�ــشــاأن  وخمــــاوف 

وتتالعب ب�شلوكنا.

وعياً  اأكــرث  ن�شبح  اأن  علينا  يتعني  اأنــه  ليناردو  ويــوؤكــد 

لتنظيم  معايري  تطوير  ميكننا  وبالتايل   يحدث،  مبا 

وتخفيف اخلــطــر. فــخــالل احلـــرب الــبــاردة، كــان اأكــرب 

عن  النووية  الأ�شلحة  خــروج  هــو  الب�شرية  على  خطر 

اإن�شاء �شل�شلة كاملة من القواعد  نطاق ال�شيطرة، فتم 

والأنظمة للحد من الت�شلح للتخفيف من هذا اخلطر. 

اأكــرث �شيوًعا  اأن �ــشــراعــات التــ�ــشــال  وعلى الــرغــم مــن 

ل  فاإننا  التقليدية،  احلــروب  من  وفتكاً  فاعلية  واأكــرث 

م�شطلح  حتى  لدينا  ولي�س  حتـــدث،  اأنــهــا  حــًقــا  نـــدرك 

لو�شفها. امل�شكلة هي النظرة للعوملة من منظور عاملي 

ــاإذا نــظــرنــا اإىل الــعــامل ككتلة واحــــدة، فــاإن  �ــشــمــويل؛ فــ

الإجابة الوا�شحة اأن الأمور ت�شري على ما يرام،  فنحن 

اأغنى بكثري مما كنا عليه من قبل، ولدينا تكنولوجيا 

اأف�شل بكثري. يف املقابل، معظم النا�س ل ينظرون اإىل 

العامل بهذا ال�شكل، اإنهم يفكرون يف اأنف�شهم ويقارنون 

ب�شكل  العاملي  الت�شال  غــرّي  لقد  بــالآخــريــن.  اأنف�شهم 

اأ�شا�شي من نقارن اأنف�شنا به، ومل يعد الأمر يتعلق فقط 

باملحيط املحلي.

ويف املــجــمــل،  يــلــتــقــط الــكــتــاب بـــرباعـــة ال�ــشــطــرابــات 

الأطروحة  تتمثل  حيث  العاملي،  الرتابط  وّلدها  التي 

من  جميًعا  يقربنا  اأن  يجب  الت�شال  اأن  يف  الأ�شا�شية 

بع�شنا البع�س، ولكنه اأدى بذلك اإىل ظهور العديد من 

النزاعات. ول�شوء احلظ، غالباً ما تكون هذه الأطروحة 

غارقة يف تيار هذه التحديات التي ل نهاية لها، والتي 

ترتاوح من ال�شعبوية اإىل احلرب غري املتكافئة، وعدم 

اجليو�شيا�شية.  ال�شلطة  عــلــى  املناف�شة  اإىل  املــ�ــشــاواة 

الــقــراء على اطــالع  الــكــتــاب بعمل رائـــع يف جعل  يــقــوم 

مت  بالتف�شيل.  ي�شرحها  التي  العاملية  بالتحديات  دائم 

لأف�شل  تاميز  الفاينن�شال  قائمة  يف  الكتاب  ت�شمني 

مــا يف�شل  2021م. ولــ�ــشــوء احلـــظ، غــالــبــاً  الــكــتــب لــعــام 

املوؤلف يف الربط بني الق�شايا التي يثريها يف فر�شيته 

عما  بعيداً  املقنعة   باحلجج  دعمها  املركزية، من حيث 

يريده القارئ الغربي. 
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املستشرق ليونه كايتاني يف الصحراء العربية
فالنتينا ساغاريا روّسي

يدور محور هذا الكتاب الذي نتولى عرضه حول شخصية املؤّرخ واملستشرق اإليطالي ليونه كايتاني )١٨69-١9٣٥(. وقد ذاع صيت الرجل يف األوساط 

الثقافية العربية الحديثة، بين عديد الكّتاب والباحثين، بفضل الصدى الواسع ألعماله املوسوعية يف مجموعتْي »دراسات التاريخ الشرقي« و«حوليات 

اإلسالم«، وإن لم ُيَترجم إال النزر القليل منها إلى العربية.

ــاإرث كــايــتــاين وا�ــشــتــعــادة اأطــــوار حياته  ــ و�ــشــمــن الهــتــمــام ب

�شدر كتاب فالنتينا �شاغاريا رو�ّشي التي حاولت فيه قراءة 

وثائق  وهــي  ون�شرها.  وحتليلها  و�ــشــوره  ور�شائله  يومياته 

الكربى  ال�شحراء  ومنطقة  �شيناء  جزيرة  ب�شبه  �شلة  ذات 

بالأ�شا�س. فالكتاب هو حديٌث يف منتهى التوثيق، و�شناعته 

يف منتهى الإتقان، عن رحلة وعن م�شت�شرق اأعيد له العتبار 

اإهمال. والكتاب هو م�شتخلَ�س من  يف العقود الأخــرية بعد 

فكرية  ل�شخ�شية  ال�شبابية  والــ�ــشــهــادات  الكتابات  نــات  مــدوَّ

ودوق  تيانو  باأمري  ُلّقب  قد  كــان  بال�شرق،  موَلعة  اإيطالية 

الن�شب  عريقة  اأر�شتقراطية  عائلة  من  لتحّدره  �شريمونيتا 

)جّده كان م�شت�شرقا واأبوه تقّلد من�شب وزير اخلارجية يف 

اإذ  الربملان(.  نائبا يف  بنف�شه  هو  و�شغل  روديني  دي  حكومة 

انكّبوا  الذين  الإيطاليني  املــوؤِرّخــني  اأوائــل  كايتاين من  ُيعّد 

وهو  العربية،  اجلزيرة  وتاريخ  الإ�شالم  م�شادر  درا�شة  على 

متهيد  من  عمله  مبا  الو�شعيني«،  »املوؤرِّخني  �شمن  ُي�شنَّف 

الــطــريــق لــغــريه. وعـــرب فـــرز مــئــات الــوثــائــق غــري املن�شورة 

لكايتاين، من ِقبل فالنتينا �شاغاريا رو�ّشي، جاء ن�شُر يومياته 

 )1889-1888( م�شر  اإىل  الرحلة  ب�شاأن  و�ــشــوره  ور�شائله 

ُيــَعــّد فيها عمٌل  التي  الأوىل  املــرة  واجلــزائــر )1890(. وهــي 

الثقايف  ال�شياقني  �شمن  �شريته  يتناول  املــوؤّرخ  حول  ع  مو�شَّ

والتاريخي، مدَرجة �شمن »مدّونات رحلة« ال�شرق الأو�شط 

يف ذلك الع�شر. وتكت�شي هذه الدرا�شة حول كايتاين اأهمية 

مِلا جتليه من وقائع واأحوال وعوائد عن منطقتني مهّمتني 

والــوثــائــق  الأخــبــار  عـــّزت فيها  العربية، يف فــرتة  الــبــالد  يف 

بحياة  اأملّــت  اأخــبــار  عّما جتليه من  والــروايــة ف�شال  عنهما. 

الرجل، فهي تربز ما لكايتاين من تاأثري وا�شح يف م�شارات 

ال�شت�شراق الإيطايل.

واردة  رو�ــّشــي  فالنتينا  الباحثة  ن�شرتها  الــتــي  فالن�شو�س 

اأعرق  ِلن�شيه«،  »اأكادميية  لـ  التابعة  كايتاين«  »موؤ�ش�شة  من 

الــوقــت  يف  �شيتا  واأعـــالهـــا  الإيــطــالــيــة  العلمية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 

يف  كايتاين  ق�شم  على  الإ�ــشــراف  تتوىّل  والباحثة  احلا�شر. 

كايتاين  رحلة  تــنــدرج  الــوثــائــق،  تخرب  وكما  املوؤ�ش�شة.  هــذه 

الــرحــالت،  مــن  �شل�شة  �شمن  اجلــزائــر  وجــنــوب  �شيناء  اإىل 

و�شيالن  الرافدين  وبــالد  وفل�شطني  و�شوريا  م�شر  �شملت 

والهند. وب�شكل عام، �شاد تقليد الرحلة يف اأو�شاط العائالت 

الأر�شتقراطية يف اإيطاليا ك�شكل من اأ�شكال التكوين الرتبوي 

مييز  فمّما  املتنّفذة.  الفكرية  وال�شرائح  احلاكمة  للطبقة 

ا�شتقى  اأّنــه  الإيطاليني  امل�شت�شرقني  كايتاين عن غريه من 

التي  الإ�شالمية  املجتمعات  عن  وبنف�شه  مبا�شرة  معلوماته 

كتَب عنها، ومل يحل ذلك دون اأن ي�شهد اإهمال بني جماِيليه. 

ولقـــت مـــدونـــات الــرحــلــة نــوعــا مــن ال�ــشــتــهــجــان والــغــرابــة 

والحتقار من ِقبل الفيلولوجيني حينها، يف حني غدت اليوم 

اكت�شاف  يف  واأ�شبقية  ريــادة  من  كايتاين  مّثله  مِلا  قيمة،  ذات 

منطقة مهمة من البالد العربية بني الإيطاليني، وقد كانت 

املنطقة يف ذلك الع�شر تقريبا حكرا على الفرن�شيني والأملان 

دون غريهم.

�شمل  561 �شفحة،  ي�شّم  برمته  الكتاب  �شابقا،  اأوردنــا  وكما 

للباحثة  الأول )228 �شفحة( وهو متهيد وتعليقات  الق�شم 

الرجل  يوميات  على  احلا�شية  مبثابة  اأي  رو�ــّشــي،  فالنتينا 

اليوميات  اأي  الــوثــائــق،  حــازت  حــني  يف  و�شخ�شه،  ور�شائله 

بها  بعث  التي  والربقيات  والر�شائل،  كايتاين،  دّونــهــا  التي 

لوالديه )235 �شفحة(، كما �شّم الكتاب 100 �شورة لكايتاين 

والأماكن التي زارها، اأردفتها الباحثة بجملة من التعليقات 

والتحاليل. ون�شري اإىل اأّن اليوميات الواردة ب�شاأن �شيناء مّت 

ال�شحراء،  املّت�شلة بجنوب  تلك  وفاته، يف حني  بعد  ن�شرها 

للكتاب  قــّدَم  وقد  هذا  رو�ّشي.  فالنتينا  مع  �شوى  تن�شر  فلم 

املوؤرخ وعامل الآثار الإيطايل ماريو ليِفراين.

�شامل،  جامع  اأّنــه  رو�ّشي  �شاغاريا  فالنتينا  كتاب  ميّيز  ومــا 

�شيناء  وللرحلة،  للبحث  بها  مــّهــدت  التي  املقّدمة  اأّن  ذلــك 

وال�شحراء الكربى، هي عبارة عن كتاب م�شتقّل بحاله )228 

وريــادّيــا.  متمّيزا  الكتاب  ُيــعــّد  اجلــانــب  هــذا  ومــن  �شفحة(. 

�شحيح �شدرت اأجزاء �شابقة من يوميات كايتاين يف جمالت 

وموؤّلفات، وباأقالم معروفة –كارلو األفون�شو نللينو يف جملة 

»اأورينتي موديرنو« العدد 16، 1936؛ فران�شي�شكو غابريللي، 

 -1960 ميالنو-نابويل  اجلنوب«،  من  وم�شاهد  »�شخ�شيات 

ولكّنها ما كانت بهذه الدقة وال�شمول والتحليل.

كايتاين  ليونه  عن  �شابقة  عــّدة  تراجم  �شدرت  نعرف  وكما 

ال�شيء  ورمبــا  العائلة،  اأفــراد  �ِشري  تناولت  كايتاين  اآل  وعن 

الــهــام يف هــذه الرتجمة وهــو »نــزع الأ�ــشــطــرة« عــن كايتاين 

�شمن  ال�شائبة  املنزلة  تنزيله  وحماولة  واملــوؤرخ،  امل�شت�شرق 

م�شتوى  عن  الكاتبة  حتّدثت  الإيــطــايل.  ال�شت�شراق  اأطــوار 

اإملامه املتوا�شع بالعربية، وعن اعتماده يف ا�شتقاء معلوماته 

على م�شت�شرقني غربيني �شابقني مع تطعيم ذلك بالزيارات 

التي  العربية، يف الفرتة  اللغة  املبا�شرة. فما كان تكوينه يف 

بامتالك  لــه  ي�شمح  الــكــربى،  والــ�ــشــحــراء  �شيناء  فيها  زار 

تعّر�شت  كما  بالعربية.  والــقــراءة  والفهم  التحاور  نا�شية 

الكاتبة اإىل دواعي عدم العرتاف به يف اأو�شاط امل�شت�شرقني 

ونظرا  ال�شائدة،  الأمنــاط  خــارج  من  كاتبا  كونه  ع�شره،  يف 

درايــة  تتطّلب  موا�شيع  اإىل  يتطّرق  بـــداأ  حــني  فتّيا  لكونه 

املثال  �شبيل  زيارته عل  كانت  عميقة وخربة واطالعا. فقد 

اإىل �شيناء واجلزائر، وهو يف �شّن ترتاوح بني التا�شعة ع�شرة 

اأوردهــا عن  والع�شرين. ويلوح ذلك بّينا من املعلومات التي 

�شيناء، كان الكثري منها م�شتوحى اأو م�شتخلَ�شا مّما يرد يف 

اآخر  العهد القدمي، وواردا لدى كتاب غربيني، ومن جانب 

ال�شحراء الكربى تقّل�شت  اإىل منطقة  الرحلة  حني خا�س 

اأنرثوبولوجيًّا  الر�شد  ليغدو  كبرية  درجــة  اإىل  معلوماته 

املبا�شرة ل غري. من  واملعاَينة  امل�شاَهدة  منح�شًرا يف حدود 

نة  املدوَّ املذكرات  الأربــع مئة ورقة من  اأي�شا، يف  اآخر  جانب 

بقلم كايتاين، التي اعتمدتها الباحثة فالنتينا رو�ّشي، َيغيب 

داخل  اأو  النا�س،  معي�س  يف  الإ�شالمي  الدين  عن  احلديث 

الزوايا، �شوى بع�س الإ�شارات العابرة عن �شدق البدو، مبا 

واكــالن  امل�شت�شرق  مع  الطيب«  »الــربّي  عن  احلديث  ي�شبه 

اخلــفــي يف  اجلــانــب  يــربز  كــّلــه  وهـــذا  رزيفو�شكي.  �شاويرين 

�شخ�شية كايتاين، لكن الحتفاء بكايتاين يف الثقافة العربية 

ما كان ناجتا عن تقييم علمّي لعمله واأثره، بل لنطباع طّيب 

َخّلفه حديثه عن امل�شلمني، حيث �شّرَح يف اأكرث من مو�شع 

من موؤّلفاته انه اأح�سَّ دائما اأّنه بني ذويه يف اأو�شاط امل�شلمني، 

ومل ي�شت�شعر ذلك القتحام عليه من دين الإ�شالم.

اأر�شية تطّوَر على  كايتاين يف كونها  اأهمية يوميات  وتكمن 

عزالدين عناية * 
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ما  بالفعل  وهــو  مــعــه،  لــالإ�ــشــالم  الــتـــــاأريــخ  مــ�ــشــروع  اأ�شا�شها 

باوزاين، معترًبا كايتاين  األي�شاندرو  امل�شت�شرق  اإليه  يخل�س 

الإ�شالمية  الدرا�شات  يف  اإيغال  الأكــرث  الإ�شالميات  »دار�ــس 

بني الإيطاليني«.

حاولت الباحثة فالنتينا رو�ّشي الإحاطة مبو�شوع بحثها من 

الفيلولوجي  التاريخي  املنهج  يهيمن  حيث  جوانبه،  جميع 

عــلــى الــكــتــاب. ولــلــتــو�ــشــيــح نــ�ــشــري اإىل اأّن كــايــتــاين قــد قــام 

بــالــعــديــد مــن الــرحــالت �ــشــواء نــحــو الــبــالد الإ�ــشــالمــيــة اأو 

بوثائق  واملعنّية  املكلَّفة  وهــي  الكاتبة،  �ــشــاءت  وقــد  غــريهــا. 

كتابها  �س  ُتخ�شِّ اأن  لين�شيه،  اأكــادميــيــة  يف  وتــراثــه  كايتاين 

ولعّلها  الكربى،  وال�شحراء  �شيناء  �شواهما،  دون  لف�شاءين 

تخّطط لأعمال اأخرى حول الرجل يف قادم الأيام. وما نوّد 

منهج  بــدا  مبو�شوعه.  وملّما  حميطا  اأتــى  كتابها  اّن  قوله 

جلّي  وتثّبته،  وتدقيقه  بتاأّنيه  املخطوطات،  على  ال�شتغال 

التاأثري يف �شياغة موؤلف فالنتينا رو�ّشي، حيث حر�شت على 

ها بجملة من  اإثراء ن�شّ التدقيق وال�شرح والتف�شيل واآثرت 

الن�ّس �شياغة لغوية وا�شحة  املفيدة. وقد �شيغ  التفا�شيل 

اأكادميي، خال فيها من التجريد والغمو�س،  يطبعها طابع 

حــيــث وّفــقــت الــكــاتــبــة يف جــعــل هـــذه الــدرا�ــشــة، عــلــى طولها 

الــقــراءة  ي�شرية  موا�شيعها،  وت�شّعب  ا�شتطراداتها  ووفـــرة 

�س اأو غري املتابع للدرا�شات ال�شت�شراقية.  على غري املتخ�شّ

قة بامل�شطلحات العربية  حيث َترُبز الكاتبة على دراية معمَّ

ــام جــيــد بــالأبــحــاث  اإملــ ذات ال�شلة مبــجــال الــدرا�ــشــة، وعــلــى 

ــام بامل�شطلح  ــ اإمل ال�ــشــتــ�ــشــراقــيــة يف املـــجـــال. كــمــا تــبــدو عــلــى 

الديني والجتماعي والتاريخي، وقد ت�شنى لها ذلك بف�شل 

�شها الفيلولوجي. تخ�شّ

بداخله  اآخــر  ا  ن�شّ يت�شّمن  رو�ّشي  فالنتينا  موؤلف  وبو�شف 

ا�شتغلت عليه الباحثة، فاإّننا جند من ناحية الفهار�س اأجندة 

والو�شول  النطالق  وحلظات  التواريخ  �شوئها  يف  ت�شتعيد 

يف  كايتاين،  ليونه  بها  مــّر  التي  املحطات  لكافة  والــزيــارات 

الأجندة  تلك  تلت  الكربى.  وال�شحراء  �شيناء  نحو  رحلتيه 

بنف�شه  م�شارها  ر�شم  وقــد  كايتاين  اإىل  تعود  اأوىل  خريطة 

�شيناء،  اإىل  بالرحلة  �شلة  على  وهــي  حمطاتها،  اإىل  واأ�ــشــار 

اإىل الفرتة التي زار فيها ال�شحراء  ثم خريطة ثانية تعود 

ر�شم  بنف�شها  رو�ّشي  فالنتينا  الباحثة  حاولت  وقد  الكربى، 

م�شار كايتاين فيها مهتدية مبا ورد يف املذكرات والر�شائل. 

والأماكن  الأعــالم  باأ�شماء  الكتاب جند فهر�شا  اآخــر  ثم يف 

الواردة يف اليوميات.

قد  رو�ــّشــي،  �شاغاريا  فالنتينا  الكتاب،  موؤلفة  اأّن  اإىل  ن�شري 

الأمثال  »كتاب  معتربة:  اأعمال  ثالثة  اأ�ــشــدرت  اأن  لها  �شبق 

الأ�ــشــبــهــاين، )من�شورات  ال�شيخ  لأبــي  الــنــبــوّي«  يف احلــديــث 

جامعة »الأورينتايل« نابويل 2002(؛ »اأر�شيف ليونه كايتاين 

يف اأكادميية لين�شيه« بال�شرتاك مع باول غيونه )من�شورات 

العربي«  باحلرف  نة  املدوَّ »املخطوطات  2004(؛  رومــا  لريما 

بــال�ــشــرتاك مــع فــرانــ�ــشــوا ديــرو�ــس )مــنــ�ــشــورات فييال رومــا 

2012(. كما ن�شرت جمموعة من الدرا�شات واملقالت العلمية 

يف دوريـــات اأكــادميــيــة. وخــالل م�شوارها الــدرا�ــشــي، �ــشــواء يف 

الدكتوراه  على  احل�شول  اأثــنــاء  اأو  بــالإجــازة  التخرج  ر�شالة 

ا�شتغلت فالنتينا رو�ّشي على خمطوطتني عربّيتني. وَتوا�شَل 

التحاقها  مــع  اإيطاليا  يف  العربية  باملخطوطات  اهتمامها 

اليوم  جعلها  ما  لين�شيه،  اأكادميية  يف  وا�شتغالها  بالتدري�س 

يف  والإ�ــشــالمــيــة  العربية  باملخطوطات  مهتّمة  باحثة  اأبـــرز 

اإيطاليا.

اأحكام  اأو  تنّم عن مركزية غربية لديها  مل نالحظ مواقف 

اأو خمالفة ملا  اأو ت�شريحاتها متحيزة  اأو تقولت يف كتاباتها 

هو علمي. وعلى العموم تبقى فالنتينا �شاغاريا رو�ّشي باحثة 

الثقافة  عــن  وتكتب  العربية،  الثقافة  على  ت�شتغل  غربية 

العربية، من زاوية نظر غربية وبــاأدوات غربية. فهي تفتقر 

توؤهلها  الــتــي  واملــتــمــّيــزة  املتعالية  النقدية  املــقــدرة  تلك  اإىل 

اأو  العربية  املجتمعات  ب�شاأن  ال�شائدة  الأمنــاط  عن  للخروج 

مبجال  �شغفها  يخفي  ل  ذلــك  لكن  العربية.  الثقافة  ب�شاأن 

عملها و�شعيها الدوؤوب للنهو�س بالقطاع املعريف الذي ت�شتغل 

فيه والإ�شافة اإليه.

من  كــان  والـــرثاء،  احلجم  بهذا  كتابا  اأّن  اإىل  ن�شري  اأن  بقي 

على  فيه،  الإ�شافية  والتف�شيالت  الفهار�س  تنويع  الأجــدى 

ا�شتقى منها  التي  املحورية  وال�شخ�شيات  امل�شادر  بيان  غرار 

كايتاين معلوماته، وجرد الأماكن التي حّل بها، وذكر اأ�شماء 

واللهجات  اللغات  يف  والتف�شيل  قابلهم،  الذين  الأ�شخا�س 

النا�س  مع  التوا�شل  يف  اأعانوه  و�شطاء  واأي  ا�شتعملها،  التي 

حتى ت�شنى له تدوين مذكراته.

كــمــا اأّن الــكــاتــبــة مل تـــعـــّول عــلــى الــر�ــشــوم واجلـــــــداول، ومــا 

اخلريطتان وال�شور الواردة يف الكتاب، �شوى ق�شم من املادة 

التي ا�شتغلت عليها وهي تعود اإىل املوؤرخ كايتاين، يف حني هي 

ل�شرح  مكّملة  كو�شائل  اأخــرى  عنا�شر  اإ�شافة  على  تعمل  مل 

ما ورد يف الكتاب. كنُت قد اأ�شرت اإىل اخلريطتني املدرجتني 

يف اآخر الكتاب وكذلك اإىل ال�شور، لكن ما اأريد تو�شيحه اأن 

ال�شور الواردة يف الكتاب هي �شور على �شلة بالرحلة، اأردفتها 

الكاتبة ب�شبط ملقا�شاتها و�شرح لفحواها وذكر لتواريخها.

لــقــد وّفـــقـــت الــكــاتــبــة يف الإحــــاطــــة مبــو�ــشــوعــهــا والــتــطــّرق 

لتفا�شيله من جوانب خمتلفة، ومن هذا الباب قّدمت عمال 

�شلة  وعــلــى  كــايــتــاين،  امل�شت�شرق  ب�شخ�س  �شلة  على  جــيــدا 

بحقبة �شبه معتمة، ومبنطقة جغرافية تبدو معزولة. الكتاب 

يقّدم خدمة جليلة للثقافة العربية، مبا يوّفره من اإ�شاءات 

منهجها  حيث  من  العربية،  للح�شارة  دار�شة  �شخ�شية  على 

الكتاب  يــقــّدم  ل  �شحيح  الــوقــائــع.  مــع  وتعاطيها  ونظرتها 

ولكنه  العربية،  وللدرا�شات  العربية  للثقافة  مبا�شرة  خدمة 

يي�ّشر ويرثي متاَبعة حقل درا�شات ال�شت�شراق ب�شكل عام.

بدرا�شة ق�شية مبا�شرة على �شلة  الكتاب  يتعّلق  و�شحيح ل 

ــا يرتكز  بــالــتــاريــخ الإ�ــشــالمــي اأو بــاحلــ�ــشــارة الــعــربــيــة، واإمّنــ

العربية،  احل�شارة  در�شت  �شخ�شية  حــول  �شاحبته  اهتمام 

�شواء كان يف جانبها ال�شت�شراقي الغربي اأو يف جانب ات�شالها 

ــاإّن الــكــتــاب فــيــه خــدمــة جليلة  بــالــواقــع الــعــربــي، مــع ذلـــك فــ

اأّن الكتاب حديث ال�شدور،  وقّيمة للح�شارة العربية. ورغم 

الإيطالية، كما  الثقافية  الأو�شاط  فقد لقي �شدى طيبا يف 

البحثية  املوؤ�ش�شات  مــن  عــدد  يف  عر�شه  اإىل  موؤلفته  دعيت 

والأكادميية املهتمة بالدرا�شات ال�شرقية. ثمة جمهود وا�شح 

يف اإجناز الكتاب، ف�شال عن دقة يف التعامل مع الوثائق التي 

تبّوئ  �شوف  اخلا�شيات  تلك  اأن  اأقــّدُر  الدرا�شة.  عليها  بنيت 

اأ�شا�شي لدى كّل باحث مهتّم  العمل مكانة مرموقة كمرجع 

الكتاب  اأن  اإىل  كذلك  ون�شري  كايتاين.  ليونه  عــن  بالكتابة 

مل ُيرتجم بعد اإىل لغات غربية اأخــرى، واأقــّدر اأنه �شيحظى 

بالرتجمة، يف حني من اجلانب العربي فاإّن العمل مل يرتجم 

ل كّليا ول جزئّيا، ومل يرد له اأي ذكر له يف ال�شحافة العربية 

املعنية باملن�شورات الغربية احلديثة.
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يــتــكــون الــكــتــاب مـــن مــقــدمــة و12 فــ�ــشــاًل جمــمــوعــة 

ــواب. يت�شمن كــل بــاب مــا ي�شمى درا�ــشــات  اأبــ اأربــعــة  يف 

ويـــركـــز  مــفــ�ــشــلــة.   )case story( ــالــــة  حــ

القت�شادية  ــار  الآثــ حتليل  على  الأول  الــبــاب  مــوؤلــفــو 

لــلــتــكــنــولــوجــيــات املـُـطــبــقــة يف راهــــن وقــتــنــا )فــ�ــشــول: 

»تقنية Blockchain وتطبيقها يف القت�شاد«، 

ــفـــرز اجلــمــاعــي والقــتــ�ــشــاد املــنــّظــم« ، و«الــطــاقــة  و«الـ

اخل�شراء يف ال�شني: ال�شتعانة اأم ال�شناعة املحلية؟«، 

موؤلفو  �شعى  التوظيف«(.  اآفاق  والروبوتات:  »الأمتتة 

التقنيات  هــذه  عمل  كيفية  ا�شتبيان  اإىل  الثاين  الباب 

وذلك  العري�شة  اجلماهري  على  ال�شلطة  تعزيز  على 

»احلكومة  )ف�شول:  وال�شني  الهند  مثايلَّ  با�شتخدام 

 pro et الهند:  يف  الذكية  واملدينة  الإلكرتونية 

بالطاقة:  للتحكم  الرقمية  »التقنيات   ،»contra
الباب  يعر�س  الــ�ــشــني(.  يف  الجتماعية  الثقة  نــظــام 

الثالث حتلياًل لال�شتجابات ال�شلوكية لفئات اجتماعية 

معينة )املهاجرون وال�شباب( وجمتمعات اأوروبا ورو�شيا 

وال�شيا�شية  النف�شية  للتحديات  ككل  واإفريقيا  واآ�شيا 

)ف�شول:  املــذكــورة  التقنيات  خلقتها  التي  والثقافية 

»مــعــلــومــات الــتــقــنــيــات والــديــنــامــيــكــيــات الجــتــمــاعــيــة: 

البيئة  الــرقــمــيــة يف  »الــتــقــنــيــات  مــقــنــعــتــان«،  حــالــتــان 

الــفــقــر والــهــواتــف املحمولة  الجــتــمــاعــيــة لإفــريــقــيــا: 

للمهاجرين:  الرقمية  »املن�شات  النا�شئة«،  وال�شركات 

كيف ت�شاعد يف التغلب على التهمي�س«(. ويجمع الباب 

الإن�شانية  اجلوانب  على  تركز  التي  الدرا�شات  الرابع 

للتفاعل مع هذه التقنيات، مثل دورها يف ن�شر الثقافة 

العملية  وخ�شائ�س  الــعــامل  حـــول  الــكــوريــة  ال�شعبية 

ا�شتخدامها  اأو  الـــوبـــاء،  اأثــنــاء  الفلبني  يف  التعليمية 

ملُواجهة فريو�س كورونا يف منغوليا.

من  اأبحاثهم،  اأهــداف  يحددون  وهم  املوؤلفون،  ينطلق 

املتغرية  التقنيات  الع�شر احلديث هو زمن  اأن  حقيقة 

لــلــعــامل - الــنــانــو واحلــيــويــة واملــعــلــومــاتــيــة واملــعــرفــيــة 

والجتماعية الإن�شانية. حتفز هذه التقنيات التغريات 

الجتماعية، وبالتايل، هناك حاجة لفهم ما يحدث يف 

راهن وقتنا من منظور تلك التحولت امل�شتقبلية التي 

جتلبها التقنيات احلديثة.

لأ�شباب  معقدة  املهمة  هــذه  فــاإنَّ  املوؤلفون  يوؤكد  وكما 

ا�شتخدام  لأجلها  يتم  الــتــي  ــداف  الأهــ اأن  اأهمها  عـــّدة 

العام  التكنولوجية تتوافق راهنا مع »املزاج  البتكارات 

اأي  من  اخلالية  الب�شيطة،  باأخالقها  احلداثة  بعد  ملا 

وجتزئة  احلقيقة،  تعددية  فهناك  اإذن   ،)191( ــزاٍم«  اإلـ

اأكرث  تب�شيطها  اإىل  الــدائــم  وال�شعي  والقيم  لـــالإدراك 

واأكرث.

ووفًقا ملاُلحظات املوؤلفني، يلعب التوقيت لتقييم هذه 

التقنيات دوًرا ُمهًما: فكلما اقرتبنا من املرحلة الأخرية 

من احلداثة، كان التقييم اأكرث تفاوؤًل، وكلما اقرتبنا 

من نهاية ما بعد احلداثة، جاء اأ�شّد توتًرا. بهذا املعنى، 

املتفائلة  لالأحكام  املنا�شب  التوقيت  على  الرتكيز  فاإن 

واملت�شائمة حول الآثار الجتماعية للتكنولوجيات التي 

نحو  تنجذب  الأوىل  بــاأن  نف�شه  ُيعرّب عن  العامل  تغري 

قرننا  مبــرور  ت�شتد  والثانية  الع�شرين،  القرن  نهاية 

هذا.

ــراء النقا�س  وكــمــا يــرى املــوؤلــفــون، مــن الــ�ــشــروري اإجــ

العلمية  الــثــورة  ــار  اإطــ �شمن  التقنيات  تــطــويــر  حـــول 

التقنيات  لأنَّ  الجتماعية،  وعواقبها  والتكنولوجية 

الب�شرية،  الثقافة  تغري  من  اأ�شرع  ب�شكل  العامل  تغري 

فيما  املبتكرة  التقنيات  تطبيق  ثقافة  تت�شكل  بحيث 

لالنت�شار  �ــشــوًرا  امل�شتقبلية  فنانو  ر�شم  وهــكــذا  بعد. 

الرمزي للتكنولوجيا، لكن الواقع بعيد كل البعد عن 

التطورات  اأن  اأعمالهم. فمن ناحية، جند  التوافق مع 

اأخــرى، تدمر  العلمية تخلق عاملاً جديداً، ومن ناحية 

الثقافات  تدعمها  التي  والقيم  املعتادة  احلياة  منــاذج 

خانة  يف  وت�شعها  فعاليتها  ُتــفــقــدهــا  كــمــا  التقليدية 

ال�شك. وعليه، ي�شتنتج املوؤلفون اأن الب�شرية ت�شطر اإىل 

تغيري جميع اأنواع العالقات بالطريقة التي يقرتحها 

البتكار التكنولوجي. 

ُيعد  ال�شائعة،  النظر  لوجهة  ووفًقا  ذلــك،  على  عــالوة 

البتكار )والتكنولوجيا ب�شكل عام (عاماًل مهًما لي�س 

والإيجابي  احلقيقي  للتحول  ولكن  وح�شب،  للتنمية 

لــالإنــ�ــشــان واملــجــتــمــع يف الــقــرن احلــــادي والــعــ�ــشــريــن. 

بــاملــقــابــل، ووفـــًقـــا لــــراأي اآخـــر يــتــم تـــداولـــه عــلــى نطاق 

وا�شع كذلك، ميكن اأن يوؤدي هذا بالعامل اإىل التدهور 

اأو  املجتمعات  �ّشن  حُتَ ل  نف�شها  »التقنيات  والنــهــيــار. 

تــدمــرهــا. اإن تــاأثــريهــا ثـــوري مبعنى اأنــهــا تــوؤثــر بعمق 

وقيمهم  وهويتهم  النا�س  حياة  ونوعية  طريقة  على 

واأهدافهم واأنواع وطرق تكوين عالقات العمل والأ�شرة 

على  اعتمادا  منع�شا  اأو  مدمرا  دورهــا  يكون  وغــريهــا. 

يحدد  ما  وهــو  معها،  والــدولــة  املجتمع  تفاعل  طبيعة 

درجة ونوع تاأثري التقنيات على احلياة«.

ــدد من  ــا �ــشــبــق، يــجــيــب الــبــحــث عــلــى عــ انــطــالقــا ممـ

الأ�شئلة امللحة: ما هو تاأثري التقنيات الرقمية وانت�شار 

الت�شالت على البلدان الأقل منواً؟ هل جتعل احلياة 

لتح�شن  جديدة  ا  فر�شً للنا�س  تقدم  هل  اأ�شهل؟  فيها 

ال�شناعية  الثورة  تقنيات  اأن  البع�س  يعتقد  حياتهم؟ 

ال�شابقة  املناهج  بتخطي  لالقت�شادات  ت�شمح  الرابعة 

ومتكني القت�شادات النا�شئة من حتقيق النجاح ب�شكل 

ال�شناعية  التنمية  م�شارات  مع  ممكًنا  كان  مما  اأ�شرع 

اآخر، هل �شتتمكن البلدان النامية،  التقليدية. مبعنى 

كما لو اأننا حيال �شرٍب من ال�شحر، من حتقيق قفزة 

حقيقية مب�شاعدة هذه التقنيات؟

ملحاولة الإجابة على هذه الأ�شئلة، ي�شري املوؤلفون اإىل 

اأن:  مثال  يذكرون  ال�شتوائية.  اإفريقيا  بلدان  جتربة 

»ح�شة التعليم العايل من اإجمايل عدد ال�شبان �شغرية 

التقنيات التي تغير العالم: تطبيقها وآثارها يف 
العالم ويف الشرق...

مجموعة مؤلفين

تتعلق هذه الدراسة بالتقنيات املبتكرة، وقد اختار مؤلفوها من التقنيات ما اعتقدوا أنها أكثر ما يغير عاملنا وُيؤثر ىلع مستقبلنا. يف الوقت نفسه، 

ركز الباحثون، ومعظمهم من الخبراء املستشرقين من األكاديمية الروسية للعلوم، ىلع تطبيق ودور هذه التقنيات يف بلدان آسيا وإفريقيا.

فيكتوريا زاريتوفسكايا * 
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يف البلدان الإفريقية. يف 2018 بلغت 24٪ يف جمهورية 

الــ�ــشــنــغــال  يف   ٪13 غـــانـــا،  يف   ٪16 ــشـــر،  الأخـــ�ـ ــراأ�ــــس  الــ

والكونغو، 12٪ يف كينيا، 6.5٪ يف بوركينا فا�شو. وف�شال 

عن ذلك، غالًبا ما يكون هوؤلء ال�شبان غري مطلوبني 

بينهم  العمل  عــن  العاطلني  فن�شبة  الــعــمــل.  �ــشــوق  يف 

اأعلى من اأقرانهم الذين مل يح�شلوا �شوى على تعليم 

ابتدائي اأو ثانوي )...( قد يجد املتخرج احلا�شل على 

اأكرث  وظيفة  على  احل�شول  يف  �شعوبة  جامعي  دبلوم 

من الأمي الذي ينتظره القطاع غري الر�شمي يف جميع 

الأحوال )...( اإنه اأمٌر عجيب حًقا ل �شيما على خلفية 

راأ�س  اأهمية  الدولية حول  املنظمات  اإقــراره يف  يتمُّ  ما 

املال الب�شري حل�شول البلدان النامية على ثمار الثورة 

ال�شناعية الرابعة. يف هذه احلالة، فاإن التناق�س بني 

متطلبات  وبــني  العايل  التعليم  يوفرها  التي  املــهــارات 

البلدان،  هــذه  جميع  ففي  وا�ــشــح،  املحلي  العمل  �شوق 

با�شتثناء جنوب اإفريقيا، يعمل عدد قليل من ال�شركات 

�ــشــرع هــذا  الــقــطــاع احلــديــث )...( ومـــع ذلـــك،  �شمن 

الو�شع يف التبلور يف العقد الأخري من القرن الع�شرين 

)...( يف هذا ال�شدد، �شاأ�شت�شهد مبالحظتي ال�شخ�شية 

توقفت   1991 عــام  خريف  ففي  ال�شنغال.  يف  راأيــتــه  ملــا 

جامعة ال�شيخ اأنتا ديوب يف داكار عن العمل ملدة �شهرين 

الطلبة  يحتّج  مل   )...( الطالبية  الإ�ــشــرابــات  ب�شبب 

على الر�شوم الدرا�شية، اإذ كانت الدرا�شة جمانية، ومل 

يكن هناك حديث عن املنح الدرا�شية و�شكنات الطلبة، 

ولكن الطالب طالبوا باإتاحة فر�س عمل لهم يف نهاية 

ذلك، وعند احلديث  اإىل  بالإ�شافة  درا�شتهم- )234(. 

عن اآفاق انت�شار التقنيات الرقمية، ينبغي اأن يوؤخذ يف 

العتبار اأنه يف عدد من البلدان الإفريقية، ل حت�شل 

اأولئك  ال�شكان على الكهرباء. ون�شبة  ن�شبة كبرية من 

يف  للغاية  منخف�شة  الكهرباء  على  يح�شلون  الــذيــن 

اإثيوبيا وجمهورية اإفريقيا الو�شطى ورواندا وبوركينا 

فا�شو حيث ترتاوح بني 20 و ٪29.

ب�شكل  املــوؤلــفــون  يــركــز  الآ�ــشــيــويــة،  للمنطقة  بالن�شبة 

املوجة. فمنذ  اأي  الكورية،  الهاليو  خا�س على ظاهرة 

الكلمة  هــذه  يطلقون  ــداأوا  ــ ب الع�شرين  الــقــرن  نهاية 

الكورية على انت�شار املو�شيقى وامل�شل�شالت التلفزيونية 

ــاء  والألـــعـــاب الــكــوريــة عــرب الإنــرتنــت والــطــعــام والأزيــ

ــارج احلــــدود �ــشــواء اإىل ال�شرق  الــكــوريــة وانــتــقــالــهــا خـ

الــغــرب )رو�شيا  اإىل  اأو  وتــايــالنــد(  والــيــابــان  )الــ�ــشــني 

واأوروبا واأمريكا(. مما ل �شك فيه اأن وراء هذه الظاهرة 

القــتــ�ــشــادي  اجلــانــب  عــلــى  يقت�شر  ل  �شببا  الــفــريــدة 

التكنولوجية  الإمكانيات  على  ا  اأي�شً ولكن  وال�شيا�شي 

اجلـــديـــدة. فــاجلــانــب الأول كـــان مبــثــابــة قـــوة دافــعــة، 

ال�شناعة  الأخري و�شيلة لت�شدير منتجات  �شّكل  بينما 

الإبداعية الكورية غري املادية خارج البالد.

حيث  من  نوعها  من  فريدة  هاليو  ظاهرة  اأن  �شك  ل 

دولــة حديثة، متطورة  اأن حتــدث فقط يف  اأنــهــا ميكن 

»الأ�شخا�س  كــوريــا.  مثل  تقنًيا  ومتقدمة  اقت�شادًيا 

تعزيز  يف  ثابتة  رغــبــة  لديهم  القت�شادية  الــقــوة  ذوو 

املــدى  على  امل�شتقبل،  يف  والــتــي  لــالأمــة،  الثقايف  املنتج 

الق�شري والطويل، ميكنها رفع مكانة الدولة يف ال�شوق 

الجتماعية والثقافية والفكرية« )297(. ونرى ب�شكل 

التقنيات اجلــديــدة ي�شبح  اأنـــه يف ظــل ظـــروف  وا�ــشــح 

وي�شبح  القت�شادية  للعمليات  وا�شًعا  جمــاًل  ــداع  الإبـ

املنتج الثقايف هدفا رئي�شيا يف ال�شوق احلديثة.

يتطرقوا لالإنتاج  اأن  واحلــال كذلك،  للموؤلفني،  بّد  ل 

واخلدمات ال�شينية على مدى العقدين املا�شيني حيث 

التكنولوجي،  تطورها  يف  هائلة  قفزة  ال�شني  حققت 

كــمــا اقــتــحــمــت الــ�ــشــركــات الــ�ــشــيــنــيــة الــ�ــشــوق الــعــاملــيــة 

الــوليــات  مــن  امل�شنعة  لل�شركات  مناف�ًشا  واأ�ــشــبــحــت 

املتحدة واليابان واأوروبا وكوريا اجلنوبية. كيف حدث 

جمهورية  ا�شتخدمت  الأمريكي،  للطرف  وفًقا  هــذا؟ 

واحــدة،  دفعة  �شريفة  ال�شعبية عدة طرق غري  ال�شني 

كذلك  الأمـــر   فهل  ال�شناعي.  التج�ش�س  مقدمتها  يف 

فعال؟ يعتقد املوؤلفون اأنه لي�س بهذه الب�شاطة.

»لــقــد متَّ تــهــيــاأة الــظــروف لــالبــتــكــارات عــلــى الأرا�ــشــي 

ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  حكومة  ِقبل  من  ال�شينية 

اأن  �ــشــك  ــددة. ل  ــ �ــشــمــن منهجية حمـ لــفــرتة طــويــلــة 

التقنيات الأجنبية لعبت دوًرا كبرًيا يف ذلك. ومع ذلك، 

ال�شني  اتــهــام  يف  املناف�شني  مبالغة  ا�شتبعاد  ميكن  ل 

اإذا  ما  لتحديد   .)62( وتقليدها«  البتكارات  بقر�شنة 

تتبع  املــراقــب  على  يجب  ل،  اأم  �شحيًحا  التــهــام  كــان 

والتكنولوجي  العلمي  الإجنـــاز  وتــاريــخ  ا�شرتاتيجية 

اإعــداده من قبل الدولة. كما يجب  ال�شيني وكيف مت 

الــنــظــر يف حــجــم وبــنــيــة وخــ�ــشــائــ�ــس نــ�ــشــاط بــــراءات 

الخـــــرتاع يف الــ�ــشــني، والـــتـــي بــدونــهــا يــ�ــشــعــب تخيل 

ن�شبة التقليد والبتكار يف النمو التكنولوجي لل�شني. 

الطاقة  مثال  ــاإدراج  بـ الباحثون  يقوم  الكتاب  هــذا  ويف 

مثل  الديناميكية  وجمــالتــهــا  عـــام  ب�شكل  اخلــ�ــشــراء 

الكهربائي وطاقة  النقل  واإن�شاء  الطاقة  احلفاظ على 

الهيدروجني ب�شكل خا�س.

من املنا�شب يف هذا ال�شياق التذكري مبوقف الأكادميي 

اأنه »يف  اإىل  اأ�شار  الرو�شي فيكتور بولتريوفيت�س الذي 

متاًما  جديدة  تقنيات  اإن�شاء  يّعد  ل  التحديث  مرحلة 

ا�شتعارة  حقا،  فعاّل  هو  ما  ولكن  مهما،  اأ�شا�شيا  اأمــرا 

يتّم  ذلــك  وبــعــد  جناعتها  اأثــبــتــت  الــتــي  التقنيات  تلك 

حتــديــثــهــا وتــوزيــعــهــا«. ويــــرى الأكـــادميـــي اأنــــه يف ظل 

اقت�شاد متخلف »من امل�شتحيل حتقيق اخرتاق مبتكر. 

اإذ يحتاج الأمر، بادئ ذي بدء، اإىل اإنتاج تقنيات جديدة 

ل�شتخدام  ثانًيا،  بالفعل.  املتوفرة  التقنيات  مب�شاعدة 

تقنية اأو منتج اأو طريقة اإدارة جديدة يف وحدة اإنتاجية 

الــوحــدات  مــن  العديد  يف  تغيريات  اإجـــراء  يلزمنا  مــا، 

اأكرب ال�شركات،  الأخــرى، وهو ما يتجاوز قــدرات حتى 

وهذا ما ي�شمى »فخ التن�شيق يف ال�شناعة«.

اأهــمــيــة الــكــتــاب يف الــرتكــيــز عــلــى املــنــاطــق التي  تكمن 

تفتقر اإىل التقنيات احلديثة، مثل اإفريقيا، اأو املناطق 

والثقافة يف  املجتمع  كــبــرية يف  تــغــريات  اأظــهــرت  الــتــي 

فرتة زمنية ق�شرية ب�شبب اإدخال هذه التقنيات، مثل 

الكتاب  ينق�س  ما  اأن  لنا  يبدو  ذلــك،  ومــع  اآ�شيا.  �شرق 

ت�شهد  التي  الأو�ــشــط  ال�شرق  منطقة  اإىل  اللــتــفــات   -

وتــاأثــرياتــه  الــتــقــنــيــات  عـــامل  بــه يف  جتــاذبــا ل ي�شتهان 

املبا�شرة وامل�شتقبلية على املجتمع واحلياة.
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وهذا ينطبق بطبيعة احلال على ال�شرق الأو�شط، فاململكة العربية 

تناف�س  وقــع  على  طويلة  فــرتة  منذ  تعي�شان  واإيـــران  ال�شعودية 

حمتدم ب�شكلٍ  م�شتمر؛ فبعد نهاية احلرب الباردة بني الوليات 

دخلنا ع�شرا  جديدا  من  ال�شابق،  ال�شوفيتي  والحتــاد  املتحدة 

التناف�س بني القوى العظمى حيث يتناف�س العديد من الأطراف، 

فالدراما  ال�شدارة.  احتالل مركز  ال�شغار، على  الالعبني  حتى 

تراهن  حيث  الأر�ــشــي،  عاملنا  مــن  حتى  تت�شرب  اجليو�شيا�شية 

الدول على مطالباتها فوق غالفنا اجلوي، اإىل القمر وما وراءه. 

 Prisoners of ــا»  ــيـ ــرافـ ــغـ اجلـ »�ـــشـــجـــنـــاء  كـــتـــابـــه  بـــعـــد 

تيم  يــتــمــعــن  2016م،  عـــام  يف  الــ�ــشــادر   Geography
والبحار  والأنــهــار  اجلبال  اجلغرافيا« يف  »قــوة  كتابه  مار�شال يف 

رئي�س  عــامــل  هــي  فاجلغرافيا  اجليو�شيا�شية؛  احلــقــائــق  لفهم 

فعله؛  ت�شتطيع  ل  وما  تفعله  اأن  للب�شرية  الإمكانيات  من  يحد 

اأن   كــمــا  اأهــمــيــة.  اأكـــرث  اجلــغــرافــيــا  لــكــن  مــهــمــون،  فال�شيا�شيون 

اخليارات التي يتخذها النَّا�س، الآن ويف امل�شتقبل، ل تنف�شل اأبداً 

دولــة هي  اأي  البداية لق�شة  اأن نقطة  املــادي؛ ذلك  �شياقهم  عن 

الطبيعية.  واملوارد  البحرية  والطرق  للجريان  بالن�شبة  موقعها 

املحيط  اأطــــراف  على  الــريــاح  بها  تع�شف  جــزيــرة  يف  تعي�س  هــل 

الأطل�شي؟ وهل هي يف و�شع جيد لت�شخري الرياح والأمواج؟ هل 

ال�شنة؟ وغريها  365 يوًما  يف  ال�شم�س  تعي�س يف بلد ت�شرق فيه 

من العوامل التي حتدد الكثري من املوا�شيع.

البداية  لنقطة  النا�س  بع�س  لدى  ازدراء  هناك  ذلــك،  مقابل  يف 

عن  حديث  هناك  كــان  ال�شابق،  ففي  حتمية؛  تعترب  لأنــهــا  هــذه 

عرب  والت�شالت  املالية  املعامالت  انهارت  حيث  م�شطح«  »عــامل 

معنى.  بــال  الطبيعية  املناظر  واأ�شبحت  الإلــكــرتوين،  الف�شاء 

ومع ذلك، فاإنَّ هذا العامل ي�شكنه عدد قليل جدا  من الأ�شخا�س 

ُبعد، ثم يطريون لحقا فوق  ب�شكلٍ  جيد عن  الذين يتحدثون 

اجلبال والبحار للتحدث �شخ�شيا، لكنها لي�شت جتربة ُمعظم 8 

مليارات �شخ�س على وجه الأر�س؛ فاملزارعون امل�شريون مازالوا 

يعتمدون على اإثيوبيا للح�شول على املياه، كما اأنَّ اجلبال الواقعة 

�شمال اأثينا ل تزال ُتعيق جتارتها مع اأوروبا.  فاجلغرافيا لي�شت 

قدرا ً - الب�شر لهم حق الختيار فيما يحدث - لكنها مهمة. غري 

اأن هناك العديد من العوامل التي �شاهمت يف ت�شكيل ما �شيحدث، 

ولكن ب�شكل  غري موؤكد، بينما نتقدم نحو حقبة جديدة؛ فالعوملة 

تاأثري  لها  كلها  املناخ  وتغري  والتكنولوجيا  وكوفيد  ومناه�شتها 

كبري. يبحث كتاب قوة اجلغرافيا يف بع�س الأحداث وال�شراعات 

حــدوث  احتمال  مــع  والع�شرين  احلـــادي  الــقــرن  يف  ظهرت  التي 

عواقب بعيدة املدى يف عامل متعدد الأقطاب.

اإيران، على �شبيل املثال، تر�شم م�شتقبل ال�شرق الأو�شط، واململكة 

العربية ال�شعودية، مناف�شتها الإقليمية، دولة مبنية على النفط، 

كــمــا يــقــول الــكــاتــب، لــطــاملــا اعــتــربت الـــوليـــات املــتــحــدة حليفاً. 

املتحدة  الوليات  النفط ت�شبح  الطلب على  انخفا�س  ولكن مع 

ــاإن اهتمامها بــالــ�ــشــرق الأو�ــشــط  اأكـــرث اعــتــمــاداً عــلــى الــطــاقــة، فـ

�شبب  هو  النفط  لي�س  اأخـــرى،  اأمــاكــن  يف  ببطء.  يت�شاءل  �شوف 

اإثيوبيا  تتمتع  اإفريقيا«،  املياه يف  »برج  وباعتبارها  ال�شطرابات، 

املواقع  اأحــد  هذا  �شيما م�شر.  ول  مبيزة حا�شمة على جريانها، 

الرئي�شية لـ»حروب املياه« املحتملة هذا القرن، ولكنه يظهر اأي�شاً 

كقوة عن طريق ا�شتخدامها للتكنولوجيا حيث ت�شتخدم اإثيوبيا 

الطاقة الكهرومائية لتغيري حظوظها.

تعد  ــا،  ــ اأوروب اإىل  الــو�ــشــول  بــوابــة  وباعتبارها  لــذلــك،  بالإ�شافة 

اليونان واحــدة من اأوائــل الــدول التي بــداأت ت�شعر باآثار موجات 

الهجرة اجلديدة،  كما و�شعتها جغرافيتها يف قلب واحدة من بوؤر 

التوتر اجليو�شيا�شي يف ال�شنوات القادمة: �شرق البحر الأبي�س 

املتو�شط، حيث حقول الغاز املكت�شفة حديثا  ت�شع هذا الع�شو يف 

الحتاد الأوروبي على �شفا �شراع مع تركيا. 

ــرى فــقــدت اإمــرباطــوريــتــهــا، هــي اململكة املــتــحــدة، وهي  دولـــة اأخـ

الــغــربــي ل�شهل �شمال  الــطــرف  الــبــاردة يف  جمموعة مــن اجلـــزر 

بــعــد خـــروج بريطانيا من  تـــزال تبحث عــن دورهــــا.  اأوروبـــــا، ل 

الحتاد الأوروبي، قد تقوم دولة كقوة اأوروبية متو�شطة امل�شتوى 

بت�شكيل روابط �شيا�شية واقت�شادية حول العامل، لكن التحديات 

التي تواجهها داخلية وخارجية على حد �شواء، حيث اإنها ت�شارع 

احتمال ا�شتقالل اأ�شكتلندا.

بناء  على هذه املقدمة، يتناول تيم مار�شال، ال�شحفي املخ�شرم 

يف الكثري من القنوات ال�شحافية والإذاعية منذ �شنوات طويلة، 

ب�شكل  املقدمة  يف  لبع�شها  تطرق  خمتلفة  دول  ع�شر  بالتف�شيل 

ــران،  واإيـ وال�شعودية،  اأ�ــشــرتالــيــا،  طبعاً  �شمنها  ومــن  خمت�شر،   ٍ

واململكة املتحدة، وتركيا، واإ�شبانيا، ودول ال�شاحل الأفريقي. كما 

من  الكثري  عليها  تت�شارع  جغرافية  كوجهة  القمر  عن  حتــدث 

الدول وُتنفق عليها املاليني من الدولرات.

اأ�شرتاليا تعترب الآن من الدول املت�شدرة يف جمالت كثرية.  كيف 

حدث هذا؟ فهي جزيرة ل مثيل لها و�شخمة جدا ً لدرجة اأنها 

متثل قارة ت�شم غابات مطرية �شبه ا�شتوائية مورقة، و�شحراء 

بالثلوج؛  ُمــغــطــاة  وجــبــال  متماوجة  وغــابــات  احلــــرارة،  �ــشــديــدة 

فالقيادة بال�شيارة من بريزبني اإىل بريث كاأنك تعرب بلدا  واحدا، 

عرب  بــريوت  اإىل  لندن  مــن  �شتكون  املماثلة  امل�شافة  هــذه  ولكن 

فرن�شا وبلجيكا واأملانيا والنم�شا واملجر و�شربيا وبلغاريا وتركيا 

اإىل  التي تتطلع  الو�شط، من بريزبن  و�شوريا. فعندما تكون يف 

ال�شمال ال�شرقي عرب املحيط الهادئ، فهي تبعد 11500 كيلومرت 

اجلنوبية  اأمريكا  هو  وال�شرق  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  عن 

الهندي  املحيط  عــرب  بــريث  وغــرب  كيلومرت،   13000 بعد  على 

على  تقع  لأ�شرتاليا  »املــجــاورة«  نيوزيلندا  حتى  كيلومرت.   8000

2000 كيلومرت اإىل اجلنوب ال�شرقي ومن هناك اإىل القارة  بعد 

القطبية اجلنوبية حيث يوجد 5000 كيلومرت اأخرى من املياه. 

املوقع احلقيقي لأ�شرتاليا  ال�شمال نرى  اإىل  فقط عندما ننظر 

بــاملــعــنــى اجلــيــو�ــشــيــا�ــشــي؛ فــهــنــاك تــوجــد، دميــقــراطــيــة مــتــطــورة 

العامل  يف  ديكتاتورية  اأقــوى  وفوقها  غربي،  توجه  ذات  اإقليمياً، 

معا  ذلــك  كــل  ن�شع  وعندما  ال�شني،  اإنــهــا  وع�شكريا،  اقت�شاديا 

ً�شرنى دولة / قارة وطنية يف منت�شف املحيط الهندي.

املحكوم  اإبــعــاد  الربيطانيون  قــرر  عندما  اأ�شرتاليا  ق�شة  بـــداأت 

عليهم، واأرادوا اإبقاءهم بعيداً قدر الإمكان، ثم مل يرغبوا يف فعل 

حب�شهم  مت  اأبــدا،  منه  العودة  ميكنهم  ل  مكان  ويف  معهم،  �شيء 

لبلدانهم مرة  العودة  ي�شتطيعون  بعيدا، بحيث ل  املفتاح  واألقي 

اأخرى.

فيما يتعلق بال�شيا�شة اخلارجية والدفاع، فاإنَّ نقطة البداية لبلد 

ما لي�س ما تنوي القيام به ولكن ما ت�شتطيع القيام به، وغالباً 

اأ�شرتاليا  وموقع  حجم  ميثل  باجلغرافيا.  مقيًدا  ذلك  يكون  ما 

قوة و�شعفا يف نف�س الوقت؛ فهو يحميها من الغزو ولكنه اأوقف 

تطورها ال�شيا�شي. لذلك فهي معزولة ب�شبب بعدها عن حلفائها 

الرئي�شيني.

قوة الجغرافيا
تيم مارشال

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، الكثيَر 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. 

علي الرواحي* 
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من الناحية الطبيعية، اأ�شبحت اأ�شرتاليا جزيرة منذ حوايل 35 

مليون �شنة فقط بعد اأن انف�شلت عن القارة القطبية اجلنوبية 

اإندوني�شيا،  مع  ت�شادمي  م�شار  يف  حالياً  فهي  �شماًل،  واجنرفت 

ولكن ل ينبغي اأن ي�شعر �شكان كال البلدين بالقلق ال�شديد لأنها 

مئات  ولديهم عدة  ال�شنة  �شنتيمرتات يف  �شبعة  ب�شرعة  تتحرك 

من ماليني ال�شنني لال�شتعداد ملثل هذه الآثار املحتملة.

بالإ�شافة لأ�شرتاليا، حت�شر اإيران ب�شكل ٍ كبري عند احلديث عن 

اجلغرافيا، فهي تتحدد خالل ميزتني جغرافيتني: جبالها، التي 

ت�شكل حلقة من الق�شرة على معظم حدودها، وال�شحاري امللحية 

الــداخــل، والتي متتد على طــول تــالل منخف�شة  الغالب من  يف 

اإيــران  جتعل  اجلبال  البع�س  بع�شها  مع  تقريباً  متوازية  املــدى 

ح�شناً منيعاً عند القرتاب منها من معظم الزوايا، �شرعان ما 

العديد من  التي ل ميكن عبورها يف  املرتفعة  ت�شطدم بالأر�س 

املقفرة يف  الداخلية  الــبــور  بــالأرا�ــشــي  الأمــاكــن. حتيط اجلــبــال 

 .Dasht-e Lut شحراء كفري و�شحراء لوط�

الــكــربى، حيث يبلغ  املــلــح  ُتــعــرف �ــشــحــراء كفري با�شم �ــشــحــراء 

طولها حوايل 800 كيلومرت وعر�شها 320 كيلومرتا - اأي بحجم 

ميكن  ممــا  الكثري  هــنــاك  ولي�س  جمتمعتني،  وبلجيكا  هــولــنــدا 

روؤيته يف هذه ال�شحراء املمتدة، يف بع�س الأجزاء، تخفي طبقات 

امللح املوجودة على ال�شطح الطني بعمق كاٍف لتغرق فيها؛ حيث 

اأو التي  ُتعرف  تبدو ال�شحراء الرئي�شية الأخرى اأكرث جاذبية، 

با�شم »�شهل اخلــراب«. لهذا ال�شبب، حتى لو كانت هناك اأهداف 

ذات طبيعة حربية، فمن غري املرجح غزو اإيران، خا�شة يف الع�شر 

دول  عليها  ت�شيطر  التي  واملحرتفة  الكبرية  للجيو�س  احلديث 

با�شم بالد فار�س،  ُتعرف  الأر�س  بالن�شبة للما�شي، كانت  قوية. 

حمــاولــة  يف  1935م  عـــام  يف  اإيــــران  اإىل  فــقــط  ا�شمها  تغيري  ومت 

لتمثيل الأقليات غري الفار�شية يف البالد، والتي ت�شكل حوايل 40 

يف املائة من ال�شكان، حيث تغريت حدودها عرب القرون.

ال�شبب يف  والتي ل ترحم هي  املقفرة  الطبيعية  املناظر  داخليا، 

اأن جميع الإيرانيني تقريبا  يعي�شون يف اجلبال، نظرا  ل�شعوبة 

ثقافات  تطوير  اإىل  املــاأهــولــة  اجلبلية  املناطق  متيل  اجتيازها، 

مــتــمــيــزة، حــيــث تت�شبث اجلــمــاعــات الإثــنــيــة بــهــويــاتــهــا وتــقــاوم 

الدولة احلديثة تعزيز  ال�شعب على  ال�شتيعاب، مما يجعل من 

ال�شعور بالوحدة الوطنية. وب�شبب جبالها، فاإنَّ املراكز ال�شكانية 

اإيران م�شتتة على نطاق وا�شع، وحتى وقت قريب،  الرئي�شية يف 

معبدة.  فقط  الدولة  طرق  ن�شف  الآن،  حتى  الت�شال.  �شعيفة 

لذلك على الرغم من اأنَّ جميع ال�شكان اإيرانيون، فاإنهم ينتمون 

اإىل جمموعات عرقية خمتلفة.

اأفــ�ــشــل الأمــثــلــة على احــتــفــاظ �شكان اجلبال  اأحـــد  الأكــــراد هــم 

بثقافتهم يف مواجهة �شيا�شات ال�شتيعاب للدولة؛ حيث ي�شعب 

الك�شف عن  ال�شكان بدقة، فاحلكومة تف�شل عدم  اأعداد  حتديد 

الأكــراد  اأن  اإىل  ت�شري  امل�شادر  معظم  لكن  الإثنية؛  الإح�شاءات 

ي�شكلون حوايل 10 يف املائة من ال�شكان، رمبا 8.5 مليون �شخ�س. 

يعي�س  املائة(.  )16 يف  الأذربيجانيني  بعد  اأقلية  اأكرب  ثاين  وهم 

معظمهم يف جبال زاغرو�س املتاخمة لالأكراد يف العراق وتركيا، 

اإن  م�شتقلة.  كردية  دولــة  اإقــامــة  حلم  معهم  يت�شاركون  والــذيــن 

من  معظمهم  اأن  وحقيقة  امل�شتقلة  وروحــهــم  ولغتهم  عرقهم 

امل�شلمني ال�شنة يف بلد ي�شيطر عليه ال�شيعة قد جعلهم يف �شراع 

الــذي حــدث يف  لــقــرون. و�شط الرتــبــاك  املركزية  ال�شلطات  مــع 

�شغرية  كــرديــة  منطقة  اأعــلــنــت  الــثــانــيــة،  العاملية  احلـــرب  نهاية 

احلكومة  قيام  مبجرد  عــام  مــن  اأقــل  �شمدت  لكنها  ا�شتقاللها، 

املركزية باإر�شاء ال�شتقرار يف البالد. امتدت اأحدث انتفا�شاتهم، 

الإيـــراين  اجلي�س  1979م،  عــام  الإ�شالمية  الــثــورة  اأعقبت  التي 

ثالث �شنوات لإخمادها. يرتكز الأذربيجانيون يف مناطق احلدود 

ال�شمالية بالقرب من اأذربيجان واأرمينيا؛ بينما يعي�س الرتكمان 

بالقرب من احلدود الرتكية، والعرب، الذين يبلغ عددهم حوايل 

1.6 مليون، يتجمعون بالقرب من ممر بحر العرب املائي املقابل 

للعراق.

لي�س بعيدا عن هذه التجاذبات اجلغرافية، جند اململكة املتحدة 

الأر�ـــس  قــدميــاً  �شميت  الــتــي  اأو  الكبري،  ال�شتعماري  بتاريخها 

عن  احلــديــث  عند  وبــقــوة  حا�شرة  ال�شم�س  عنها  تغيب  ل  الــتــي 

اجلــغــرافــيــا، حــيــث تــ�ــشــارعــت الـــقـــوة القــتــ�ــشــاديــة والــعــ�ــشــكــريــة 

لربيطانيا يف النمو بعد اأن ان�شمت قوانني الحتاد يف عام 1707م 

تاريخها،  يف  مـــرة  ــد.لأول  ــ واحــ كــكــيــان  واإجنـــلـــرتا  ا�شكتلندا  اإىل 

اأنـــه  بعد ثالثة  �شيطرت �شلطة واحـــدة على اجلــزيــرة. يف حــني 

قرون، كان الت�شويت على خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 

يعترب خطرا على هذا الحتاد، وعلى الرغم من اأن لندن مل تعد 

تخ�شى غزوا  من فرن�شا كما كان يف ال�شابق، اإل اأنها قلقة للغاية 

ب�شاأن الآثار القت�شادية والع�شكرية ل�شتقالل اأ�شكتلندا.

يف حوايل 10000 �شنة قبل امليالد، انف�شلت اأيرلندا عن بريطانيا 

ب�شبب ارتفاع من�شوب مياه البحر الذي غمر الأر�س الواقعة بني 

بريطانيا  جعل  مما  القارية،  واأوروبـــا  بربيطانيا  الآن  يعرف  ما 

جزيرة. لنكون اأكرث دقة، بريطانيا مكونة من جزر، الآلف منها 

اإذا عدت باحلجم وما هو فوق املاء عند املد العايل؛ لكن حوايل 

املتحدة  اململكة  ت�شمل  بال�شكان.  ماأهول  فقط  منها  جزيرة   200

لربيطانيا العظمى واأيرلندا ال�شمالية جزر هيربيد�س واأوركني 

و�شيتالند يف اأق�شى ال�شمال، وجزر �شيلي وجزيرة وايت على بعد 

ال�شاحل  قبالة  اأجنل�شي،  وجزيرة  اجلنوب،  اإىل  كيلومرت   1000

الويلزي، اإىل الغرب. لديها و�شول مبا�شر اإىل القناة الإجنليزية 

وبحر ال�شمال والبحر الأيرلندي واملحيط الأطل�شي، يبلغ عر�شه 

ال�شاحل  خــط  وب�شبب  فقط،  كيلومرتا ً   500 نطاق  اأو�ــشــع  على 

املتعرج، ل يبعد اأي جزء منه عن البحر اأقل من 120 كيلومرتاً.

ل تقت�شر املناف�شة بني الدول على الأر�س فقط، بل اأخذ القمر 

اأ�شح  مبعنى  اأو  املــوؤلــف،  بح�شب  التناف�س،  هــذا  من  كبريا  جانبا 

الغالف  عرب  الإن�شان  اندفع  اأن  فمنذ  القمر.  على  امل�شتعمرات 

اجلوي لالأر�س وخارجه، متجها  اإىل ما ل نهاية، اأ�شبح الف�شاء 

الــ�ــشــيــاق ل تقت�شر اجلــهــود  �ــشــيــا�ــشــيــة. يف هـــذا  �ــشــاحــة مــعــركــة 

والتناف�س على الأرا�شي املادية التي قد حتاول البلدان املطالبة 

يف  كما  ولــكــن،   - املــثــال  �شبيل  على  املــريــخ،  اأو  القمر  على   - بها 

بالوقود الالزمة  التزود  الأر�ــس، حمطات  ال�شابقة على  القرون 

فاإذا  الطريق.  طول  على  الختناق  ونقاط  هناك،  اإىل  للو�شول 

قــانــوين يحكم  اإطــــار عــمــل  عــلــى  التــفــاق  الب�شر مــن  مل يتمكن 

ا�شتخدامهم والأرا�شي التي يقودون اإليها، ف�شيرتتب على ذلك 

اأنه قد ينتهي بهم الأمر اإىل القتال عليها متاما كما فعلوا على 

الأر�س يف معظم تاريخ الب�شرية. 

التفاقيات،  على  ال�شني  ول  رو�شيا  توقع  مل  ذلــك،  على  عــالوة 

حــيــث  كـــان كــالهــمــا فــاتــرا بــ�ــشــاأن الــفــكــرة، لــكــن حــتــى لــو اأرادوا 

رو�شيا  تكون  اأن  املمكن  كان من  اإذ  ا�شتبعادهم؛  ف�شيتم  امل�شاركة، 

�شريكا لوكالة نا�شا يف حمطة الف�شاء الدولية، لكن مت جتميدها 

بعد اأن اتهمتها قوة الف�شاء الأمريكية امل�شكلة حديًثا بتتبع اأقمار 

عادية  و«غــري  خطرية  بطريقة  الأمريكية  ال�شناعية  التج�ش�س 

اأي�شا؛  التفاقية  جــزًءا من  ال�شني  تكون  اأن  ومقلقة«. ل ميكن 

لأن الكوجنر�س منع »نا�شا« من العمل مع بكني. رو�شيا وال�شني 

لديهما خططهما اخلا�شة للقواعد القمرية، رغم ذلك، ولي�شتا 

»القواعد«  من  جمموعة  بو�شع  للمناف�شني  ال�شماح  و�شك  على 

دون  لــلــفــ�ــشــاء،  الــ�ــشــفــر  يف  قـــدمـــا   فــاملــ�ــشــي  ت�شملهما؛  ل  الــتــي 

دميرتي  الرو�شية،  الف�شاء  وكالة  لرئي�س  وفقا  اجلميع،  اتفاق 

روجوزين، يعترب »غزوا« للقمر ميكن اأن يحوله اإىل »اأفغان�شتان 

ــذي يــتــطــرق ملنطقة  ــرى«. يف خــتــام هـــذا الــعــمــل، الـ ــ ــراق اأخـ اأو عـ

 ، اجليوبوليتيك  اأو  ال�شيا�شي  اجلــغــرايف  احلقل  يف  جــدا   مهمة 

العالقات  على  كبري  ب�شكل  توؤثر  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  اأن  جند 

الدولية منذ القدم، فهي ت�شاهم يف الهجرة، ويف توزيع الرثوات، 

وم�شتويات اجلمال واملعرفة، والطاقة، كما اأن اجلغرافيا توؤ�ش�س 

جتمعها  ل  ودول  اأمم  بــني  مــتــجــددة  لتحالفات  م�شتمر  ب�شكل  

روابط ثقافية كاللغة اأو الدين وغريها.
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الصيف الذي أصبحت فيه أسود
أنجليك بلندر باالشتراك مع مارتين ر. دين.

غالبًا ما ُيشار إلى سويسرا ىلع أنها بلد الحياد، بلد ُمنفتح ىلع االختالف، ونصيٌر للتعددية الثقافية. لكّن أصواتًا متزايدة ترتفع يف سويسرا إلدانة 

العنصرية العادية أو املمنهجة والحوادث العنصرية، وبعضها يكون مأساويًا. لهذا أراد املؤّلفان السويسريان أنجليك بلندر ومارتين ر. دين إسماع أصواِت 

بعٍض 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 SFR  منذ ٢٠٠٨. أما الكاتب األديب السويسري مارتين 

ر. دين فقد نشر الكثير من الكتب التي تتناول موضوع العنصرية.

يكونا يفكران  اأنهما مل  اإىل  الكتاب  املوؤلفان يف مقدمة هذا  ُي�شري   

يف توثيق جتاربهما اخلا�شة بالعن�شرية يف فيلم اأو يف كتاب. فهما 

اأن  اأرادا  اأنهما  ذلك  ب�شرتهما.  لون  يتحدثا طوال حياتهما عن  مل 

مواطنني  بو�شفهما  ــراداً،  ــ واأفـ اأ�شخا�شاً  بو�شفهما  اإليهما  ُينظر 

�شوي�شريني، وحتى كو�شموبوليتيني. وهما ل ُيريدان اأن يكون لون 

ا، ل باخلري ول بال�شوء. ويوؤكد املوؤلفان على رغبتهما  ب�شرتهما ُمهمًّ

التي تتمحور حول حتقيق اأهدافهما يف احلياة رغم لون ب�شرتهما. 

وكانت هذه الإ�شرتاتيجية فّعالة وعمال جيدا يح�شب لهما؛ ذلك اأن 

فكرة العن�شرية م�شتبعدة بالن�شبة لهما. لي�س لأنهما مل يخترباها 

اأو يجرباها، ولكنهما مل يكونا يرغبان يف منحها م�شاحة اأو جماًل 

يف حياتهما. 

يدخل مو�شوع هذا الكتاب يف حقل »درا�شات بيا�س الب�شرة النقدية«، 

والتاريخية والجتماعية  الثقافية  النواحي  يركز على  وهو جمال 

وال�شكان  البي�س  هويات  ن�شوء  كيفية  ويفح�س  الب�شرة«  لـ«بيا�س 

املوؤ�ش�شات  تفاعلت  وكــيــف  الأفــارقــة/الــ�ــشــود،  وكــذلــك  الأ�ــشــلــيــني، 

ال�شتعمارية والعمل ال�شناعي معها، مما يوؤكد وجهة النظر التي 

واأنــه وجب نقد  الب�شرة« ل ميكن جتاهله بب�شاطة،  »لــون  اإن  تقول 

»املعيار الأبي�س«. 

عن  احلديث  حــول  نظرهما  وجهة  يف  التحّول  اأن  املوؤلفان  ويــوؤكــد 

 25 �شيء. ففي  الــذي تغري فيه كل   2020 العن�شرية جاء يف �شيف 

مايو 2020، تويف املواطن الأمريكي من اأ�شل اأفريقي جورج فلويد، 

نتيجة لعنف ال�شرطة الأمريكية الوح�شي. ثبتت ال�شرطة فلويد على 

الأر�س ُبغية اعتقاله حيث قام �شابط ال�شرطة منيابول�س بال�شغط 

اأثناء العتقال ملا ُيقارب  على عنق فلويد بركبته ملنعه من احلركة 

ت�شع دقائق، واُعُتقل الرجل بعد حماولته املزعومة ا�شتخدام ورقة 

اأمريكيا يف حمل بقالة لل�شجائر وال�شودا، و�شفها  ع�شرين دولرا 

املوظف باأنها مزورة. وزعمت ال�شرطة اأنَّ فلويد »قاوم ج�شدياً«، بعد 

مر باخلروج من �شيارته قبل ت�شوير الفيديو. وقد �شّجل اأحد 
ُ
اأن اأ

»ل  متكرر  ب�شكل  ُيــردد  املوقوف  فلويد  اأظهر  فيديو،  مقطع  املــاّرة 

اأ�شتطيع التنف�س«، وانت�شرت على نطاق وا�شع على من�شات و�شائل 

اأن  املوؤلفان  يو�شح  الإعــالم.  و�شائل  وبثتها  الجتماعية،  التوا�شل 

الأمريكية،  ال�شرطة  مــع  البداية  يف  متعاوناً  يكن  مل  رمبــا  فلويد 

كان  وقــد  الآخــريــن.  ال�شود  �شيئة مع  ال�شرطة  �شباط  لأنَّ جتــارب 

الرجل الأ�شود ب�شبب تلك التجارب قلقا وم�شطربا. بالتايل يقارن 

اأي�شاً  2014، وهو  اإريــك غارنر عام  املوؤلفان مقتل فلويد مع مقتل 

اأن  عبارة »ل ميكنني  اأي�شاً  كّرر  اأمريكي غري م�شّلح،  اأفريقي  رجل 

نيويورك  �شرطة  اأحــد �شّباط  اأن جثا  بعد  اأحــد ع�شر مرة  اأتنّف�س« 

بركبته على عنقه اأثناء العتقال. هذه العملية البولي�شية العنيفة 

التي قام بها �شابط �شرطة اأمريكي اأبي�س �شد مواطن اأ�شود مل تكن 

الأوىل. لكن هذه احلادثة بالذات هي التي جعلت العامل كله يخرج 

اإىل ال�شوارع، وجعلت الكاتبة بلدنر مع الكاتب مارتني دين يقرران 

كتابة جتاربهما مع العن�شرية.

وما �شاعد على تاأليف هذا الكاتب اأن �شوي�شرا احتجت على العنف 

ل  التي  العن�شرية  و�شد  املتحدة،  الوليات  يف  ال�شود  ال�شكان  �شد 

تــزال مــوجــودة يف العديد مــن الأمــاكــن الأخـــرى يف الــعــامل، مبــا يف 

ما  على  العن�شرية  مو�شوع  طغى  ال�شيف،  هــذا  يف  �شوي�شرا.  ذلــك 

عداه من موا�شيع، يف كل مكان: يف ال�شارع، ويف البيت، ويف و�شائل 

الإعالم. وكان هذا هو ال�شيف الذي مل يعد ي�شتطيع فيه الكاتبان 

جتاهل لون ب�شرتهما، وجتاهل عدد كبري من النا�س ممن يقللون 

اأ�شود اللون يف هذا البلد. يف وطنهما، حيث  من اأهمية كل �شخ�س 

الكثري  اأن يظال �شعيدين، واجها فجاأة  واأرادا  ب�شعادة  كانا ي�شعران 

من الدعم الذي مل يطلباه، ولكن يف نف�س الوقت اأي�شاً الكثري من 

الفهم. كان هذا هو ال�شيف الذي اأدرك فيه الكاتبان اأنهما دائًما ما 

قلال من اأهمية كل �شيء وقمعا اأي جتربة متييز، واأن ال�شمت لن 

يوؤدي اإىل اأي تغيري على الإطالق. 

بالكلمة، وبالكتابة،  باملقاومة  الكتاب  املوؤلفان من خالل هذا  التزم 

يكونا  اأن  يجب  اإنــه  لهما  يقول  مهم  �شيء  العميقة.  وبالنقا�شات 

خمتلفني عن الأغلبية يف هذا البلد، واأنه بالتايل عليهما اأن يت�شرفا 

مثل الأغلبية، اأن يتحدثا مثلهم، واأن يتوافقا معهم، ولكن رغم ذلك 

�شيظل يوجد دائًما �شيء ما يدل على اأنهما ما يزال خمتلفني. هذا 

هو ال�شيف الذي توقف فيه الكاتب عن اعتبار لون ب�شرته عائًقا، 

التوافق  �شيف  فهو  واإثــنــيــا،  ثقافيا  رمــزا   2020 �شيف  اأ�شبح  وقــد 

مع اللون الأ�شود. هنا بداأ الكاتب يف الت�شدي للعن�شرية يف بلده. 

فطّور  ال�شمت،  ونتيجة  ال�شمت  اإليه  يــوؤدي  ما  الكاتب  اأدرك  وقد 

ا�شرتاتيجيات �شمحت له بتجاوز اأزمة العن�شرية ب�شكل جيد. ذلك 

اأنه ميكن للمرء اأن يتعلم من اأخطائه. يف �شيف 2020 مت بث الفيلم 

الوثائقي على قناة SRF �شمن �شل�شلة املرا�شل بعنوان »العن�شرية 

املوؤلفة  اأجنزته  الــذي  فيه«  علّي  اأغمي  الــذي  ال�شيف  �شوي�شرا:  يف 

بلندر، بعد م�شاهدة هذا الفيلم، تلقت بلدنر مئات الردود  بني داعم، 

ومتفهم، ومت�شائل وموؤكد، وناقد. اأعطت كل ردود الفعل هذه �شورة 

اإليه �شوي�شرا عندما يتعلق الأمر بالعن�شرية ابتداًء من  ملا و�شلت 

عام 2020، فجاءت فكرة التعمق اأكرث يف مو�شوع العن�شرية يف هذا 

الكتاب ودمج بع�س هذه التاأمالت والتعليقات فيه. 

وجاء هذا الكتاب على �شكل حوار بني بلندر ومارتني ر. دين، الذي 

بالربنامج،  تاأثره  الإلكرتوين معربا عن  الربيد  تعليقاته يف  كتب 

من  لأب  ابنا  ب�شفته  الذاتية  �شريته  مــن  جـــزًءا  اأي�شا  ي�شف  لأنــه 

ترينيداد، وقد ن�شاأ يف مينزيكن يف اأرغاو يف اخلم�شينيات من القرن 

املا�شي. كان مارتني دين قد و�شف العن�شرية يف العديد من كتبه، 

ال�شوي�شريني �شمعوا بهذه  باأن  العام كان لديه انطباع  لكن يف هذا 

»حياة  حركة  من  ت�شجيعا  املوؤلفة  تلقت  كما  وعاي�شوها.  التجارب 

نــ�ــشــاأت يف املجتمع الأمــريــكــي  الــ�ــشــود مــهــمــة«،  وهــي حــركــة ن�شيطة 

الأفريقي يف 2013 تهدف اإىل التخّل�س من العنف �شد الأ�شخا�س 

ــراد مــن العرق  الــ�ــشــود. وتــنــّظــم احلــركــة مــظــاهــراٍت �ــشــّد مقتل اأفــ

العن�شري وعنف  التنميط  و�شد  ال�شرطة  قبل �شباط  الأ�شود من 

ال�شرطة والالم�شاواة القائمة على العن�شرية يف النظام الق�شائي 

يف الوليات املتحدة.

كانت هي  العن�شرية.  يلتزم مبو�شوع  الكتاب عمل م�شرتك  وهذا   

بتبادل   2020 خريف  منذ  ديــن  ومارتني  بلندر  بني  العالقة  بداية 

والــتــجــارب، ومــن خالل  الهوية واخلـــربات  بانتظام حــول  الأفــكــار 

على  الكتاب  هــذا  فكرة  واإجنـــاز  م�شرتك  عمل  اأو  حــدث  خلق  فكرة 

ال�شيدة  وتتلقى  الوثائقي.  الفلم  حــول  اأفــعــال  وردود  حـــوار،  �شكل 

اأو  الق�شرية  الر�شائل  خــالل  من  الفلم،  على  فعل  وردود  تعليقات 

اأو  �شوتية  ر�شائل  اأو  هاتفية  مكاملات  حتى  اأو  الإلــكــرتوين  الربيد 

تعليقات تفاعلية. كتبت هذه التعليقات باللغات الأملانية والفرن�شية 

على  تعليقاتهم  �شّم  على  وافــقــوا  املرا�شلني  واأغــلــب  والإجنليزية، 

التعليقات التي تتحدث  الكتاب. وحتتوي هذه  اإىل  الفلم الوثائقي 

عن جتارب القراء يف العن�شرية يف �شوي�شرا وتتوفر ردود الفعل هذه 

على كلمات ذات مدلول عن�شري واقعي.

يتطرق املوؤلفان اإىل مو�شوع »لون الب�شرة«، ذلك اأن لون ب�شرتهما يف 

جمتمع اأغلبه من البي�س، تعد عالمة على الغريية، ويعد مفهوم 

»لون الب�شرة« يف اللغة الناقدة للعن�شرية ت�شنيفا مبتكراً. كما يهتم 

هذا الكتاب باملفاهيم ذات املحتوى العن�شري مثل حداثة، واإفريقيا، 

واأوروبا، وترجمة، واأملاين اأ�شود، واأفرو-اأملاين والأملاين الآخر، وهي 

م�شطلحات تدل على ت�شمية ذاتية لأ�شخا�س م�شطهدين عرقيا، 

الذين عانوا  ذاتية لالأ�شخا�س  �شيا�شية  »اأ�شود« دللة  وتبقى ل�شم 
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مــن العن�شرية وال�ــشــتــعــمــار. وقـــد يــكــون مــن املــفــيــد الإ�ـــشـــارة اإىل 

امل�شرد يف ملحق هذا الكتاب الذي يوفر لئحة مهمة باأهم املفاهيم 

وامل�شطلحات املتداولة يف جمال العن�شرية. وهذا ما �شجع مارتني 

دين واأجنليكا بيلدنر على الإدلء ب�شهادمتا وتوثيقها يف هذا الكتاب 

احلواري، ففي �شوي�شرا يوجد ملونون يقللون من وجود العن�شرية 

املظاهرات  التي لها �شحايا بو�شفها ظاهرة اجتماعية. فقد كانت 

اإىل  ُجلبت  التي  العن�شرية  تعبريا عن غ�شب �شد   2020 يف �شيف 

نظرية  دعائم  اأحد  املي�شلينج،  مفهوم  اأن  املوؤلفان  ويوؤكد  �شوي�شرا. 

ا�شتعمال  جتنبا  واأنهما  ا�شتعماله،  تقادم  قد  النازية،  عند  العرق 

ال�شور  ت�شورات  يثبت  مفهوم  لأنــه  »اأفريقي/اأفريقاين«،  مفهوم 

النمطية ال�شلبية بو�شفه »الآخر«، وهو مفهوم ل ي�شمح باأي متايز 

بــني �شكان الــقــارة الإفــريــقــيــة، الأمـــر الـــذي تــوؤكــده جمموعة من 

»كيف  بعنوان  واملرجعي  النقدي  الكتاب  مثل  ال�شابقة  الــدرا�ــشــات 

الإر�شيف  ال�شتعمار يف  اإرث  الكلمات:  العن�شرية من خالل  تنطق 

اأوفــواتــي » الأتـــزارد  اأرنـــدت ونــاديــة  العلمي للغة الأملــانــيــة« ل�شوزان 

الذاتي  بني  الثقافية  والهجنة   الت�شكيل  »ت�شييد  وكتاب   ،)2019(

والأجــنــبــي: درا�ــشــة تثاقفية عــن �ــشــورة الإفــريــقــي يف منـــوذج »يف 

مكان ما يف اإفريقيا« ل�شتيفان ت�شفايغ« لغربييل ثيور )2020(، ويف 

ق�شيدة ال�شاعرة الإفريقية-الأملانية ماي اأييم بعنوان »�شائن وبال 

حدود: ق�شيدة �شد الوحدة الأملانية )الزائفة(، �شمن كتاب »البلوز 

يف اأ�شود-اأبي�س، اأغنية ليلية«، )2021(.

وميكن اأن نقراأ بتمعن مالحظة مهمة للموؤلفني تقول اإنه ل توجد 

التي  املفاهيم  من  ملجموعة  عربية  حتى  اأو  اأملانية  ترجمات  دائما 

ال�شتينيات، ومعظم  املدنية الأمريكية يف  ظهرت يف حركة احلقوق 

الكلمات املقابلة لهذه املفاهيم هي ترجمة قابلة للت�شاوؤلت والنقد. 

ومن بني املفاهيم التي يرتكز عليها م�شمون هذا الكتاب امل�شرتك 

مفهوم »عن�شرية عمياء الألوان«، وهو مفهوم ي�شف ظاهرة البي�س 

ب�شرتهم،  لــون  اإىل  النظر  دون  »املــلــونــون«  بعبارة  ينطقون  الــذيــن 

»ال�شود  الــعــامل.ومــفــهــوم  يف  املــوجــود  التمايز  ينفون  هــم  وبــالــتــايل 

اأما  الأ�شليني،  ال�شكان  اإىل  ال�شود  مفهوم  ي�شري  حيث  وامللونون«، 

الذاتي لالأ�شخا�س واجلماعات  الو�شف  امللونون« فهو  »الأ�شخا�س 

بناء  مــن  جــــزًءا  امل�شطلح  ويــعــتــرب  عن�شرية،  ــارب  جتـ عــرفــت  الــتــي 

عن  التخلي  مت  بينما  ال�شتعماري.  وامل�شطلح  العرقية  النظرية 

مــرادف  لأنـــه  العن�شرية،  اللغة  نقد  يف  داكــنــة«  ب�شرة  »ذي  مفهوم 

وكان  »اأ�ــشــود«،  »املــورو�ــس«  ويعني مفهموم  القدحي.  باملعنى  لالآخر 

وهو  �شلبي،  ب�شكل  ال�شود،  اإىل  لالإ�شارة  �شابًقا  ي�شتخدم  امل�شطلح 

�شابًقا  »هجني«  امل�شطلح  وا�شتخدم  عن�شرية.  اإ�ــشــارة  اليوم  يعترب 

لأ�شخا�س من اأبوين اأ�شود واأبي�س، وهو م�شتعار من مملكة احليوان 

»العن�شرية  مفهوم  املــوؤلــفــان  واعــتــرب  عرقية.  نظرية  مــن  وم�شتق 

الإيجابية« م�شطلحا م�شلال اإىل حد ما، فهو يعطي �شفات منطية 

تراتبية لل�شود، مثال  كالقول: ميكن جلميع ال�شود القيام بالرق�س 

هذه  كانت  لو  وحتى  اأ�ــشــرع.  ب�شكل  الرك�س  لل�شود  وميكن  اجليد، 

النمطية  الــقــوالــب  تــعــزز  كلي�شيهات  فهي  الــنــيــة،   ح�شنة  ال�شفات 

املعنى  العن�شرية. وبنف�س  امل�شبقة وبالتايل تدمي مفهوم  والأحكام 

تعر�س  اإىل  ي�شري  الــذي  العن�شري«  »التنميط  معنى  ياأتي  تقريبا 

النا�س اإىل الت�شييق لدوافع عن�شرية مثل لون الب�شرة يف اجلمارك 

ومع ال�شرطة.

عن  بــاحلــديــث  للعن�شرية  ت�شورهما  تلخي�س  املــوؤلــفــان  ويــحــاول 

املجموعات  ت�شنيف  ح�شب  العن�شري  التمييز  تــربر  اإديــولــوجــيــة 

ال�شكانية اأو  البيولوجية اأو اخل�شائ�س العرقية الثقافية لالآخرين. 

اأو  بوعي  والت�شرف  واملــوقــف  التفكري  طريقة  اإىل  املفهوم  وي�شري 

بغري وعي، بطريقة عن�شرية. وت�شنف جلنة الكونفدرالية ملناه�شة 

العن�شرية العن�شرية كظاهرة، بينما لي�س ال�شود فقط من يتعر�س 

العن�شرية  فـــاإن  بــالــتــايل  و�ــشــوحــا معهم.  اأكـــرث  تــبــدو  ولكنها  لــهــا، 

تاريخ  له  ومتييز  وت�شفيف  ترتيب  نظام  بل  فردية،  م�شكلة  لي�شت 

طويل. بينما ت�شكل العن�شرية البنيوية نوعا من العن�شرية الذي 

يتم التعبري عنه يف الهياكل الجتماعية؛ على �شبيل املثال، م�شاكل 

ال�شكن والبحث عن العمل والأجور اأو التوزيع غري املتكافئ للموارد 

من الجتماعية، ال�شيا�شية، الو�شائل القت�شادية والثقافية.

�شجاعة  اأجنليكا  اأبــدت  ال�شوي�شرية،  القناة  على  الرائع  التقرير  يف 

قرر  �ــشــوداء.  �شوي�شرية  امــراأة  بو�شفها  جتربتها  عن  لتعلن  كبرية 

ومن  ال�شخ�شية،  جتاربهما  مــن  انطالقا  املــحــادثــة  بــداأ  الباحثان 

التحدث  ي�شتمدان احلق يف  التمييز، فهما  اأنهما عانيا من  حقيقة 

حترير  اأجــل  من  حثيتا  ال�شري  هو  الغر�س  اإذن  علنا.  املو�شوع  عن 

الأقليات العرقية، والهتمام بالأ�شكال العديدة التي تثري ال�شلوك 

ويهدف  للنا�س.  الطبيعية  احلــيــاة  على  التمييز  واأثـــر  العن�شري، 

اأن يكون وثيقة ملناق�شة م�شرتكة بني املت�شررين؛ فقد  الكتاب اإىل 

�شوي�شرا.  يف  املهيمنة  املو�شوعات  من  والتنوع  العن�شرية  اأ�شبحت 

كان �شيف 2020 �شرارة اأولية للكاتبني. ولكن من املهم الإ�شارة اإىل 

العن�شري.  والتنميط  التمييز  مبناق�شة  بداأت  �شابقة  اإرها�شات  اأن 

ال�شود  بازل انتقاد  حــوادث  �شبق  حيث  العن�شرية  اإدانـــة  متت  فقد 

اأ�شود  اآكلي  ي�شبه  اأفريقًيا  ي�شور  الذي  الكاريكاتوري  للر�شم  ب�شدة 

الأجانب والعن�شرية لهما  �شعره. وكره  تنورة مع عظم يف  يرتدي 

الأجــانــب  كــره  م�شاعر  نقل  مت  فقد  �شوي�شرا؛  يف  خمتلفة  جـــذور 

اأجنبي. لكن  الثانية كدفاع ذكي �شد كل �شيء  العاملية  قبل احلرب 

من  عن�شرية  اأمنــاًطــا  تخلق  التي  لالآخرين  املهينة  ال�شور  ظهور 

اأبعد من ذلك بكثري يف تاريخ ال�شتعمار  اإىل  الإدراك والفكر تعود 

والأنرثوبولوجيا. 

اأكرث  اأ�شبح  الــذي  ال�شوي�شري  املجتمع  كتابهما  يف  املوؤلفان  ويحث 

حول  لنقا�س  احلــاجــة  مبــدى  ويهتم  الو�شع  مواجهة  على  تنوعا، 

امل�شاوئ والتفاو�س حول ال�شور ال�شتعمارية لالأجانب. كمواطنني 

�شوي�شريني، يحاول املوؤلفان خلق لغة لهما للعثور على هذه اخلربات 

واملواقف مل�شاركتها مع الآخرين؛ فعندها فقط يكون املجتمع خاليا 

اأييم  ماي  بق�شيدة  املوؤلفان  وي�شت�شهد  العن�شرية.  الآفــة  هذه  من 

اإفريقيا، بالرغم  اأكــون  اأن  »اأريــد  May Ayim  التي تقول: 
من ذلك،/ حتى لو رغبت ذات يوم يف اأن اأكون اأملانيا/اإ�شافة اإىل كل 

هذا، �شاأ�شبح اأملانيا،/حتى لو مل ينا�شبكم �شواد ب�شرتي«.

ر. دين،  ملارتني  اأخــرى،  الق�شيدة، وبكتب علمية  وال�شت�شهاد بهذه 

ولباحثني �شابقني، دليل على تكاملية حمتوى هذا الكتاب الوا�شحة 

يف الأدب ويف البحث امليداين والعمل امل�شرتك واملرجعية العلمية. 

ال�شلوك  وي�شاهم  والبي�س،  امللونني  بني  التمييز  ت�شنع  العن�شرية 

اأ�شخا�س  يف  العن�شرية  تتجلى  بينهم.  ال�شرخ  ات�شاع  يف  الــفــردي 

لديهم اآراء خمتلفة ويريدون فر�س ثقافتهم على الآخرين. بالتايل 

ميكن لهذا الكتاب اأن ير�شم خارطة طريق لكل الأوروبيني وجريان 

اأن  على  مارتن  يوؤكد  العن�شرية.  على  الق�شاء  اأجــل  من  �شوي�شرا 

اللون الأ�شود ي�شري اإىل التجارب التي مرر بها، واإىل هوياته ب�شيغة 

بالأ�شود،  ي�شفونه  واآخـــرون  بالأبي�س،  ي�شفه  من  فهناك  اجلمع، 

اأن يت�شاوى مارتني مع  اإفريقيا. لكن هي جــراأة  اإذن جزء من  فهو 

املنحدرين من اأ�شل اأفريقي. لأنه اإذا كان احلديث هنا عن الإق�شاء، 

فاإن الأفارقة بالتاأكيد يالقون معاملة خمتلفة عن معاملة الهنود 

كتابها، حيث  �شانيال هذا يف  ميثو  الكاتبة  و�شفت  وقد  اأوروبـــا.  يف 

تقول اإن الن�شاء الهنديات يف اأملانيا لديهن دائًما  مل�شة روحانية، وهو 

التي ولدت يف  الأملانية،  ما مل تن�شبه لل�شود. والكاتبة وال�شحافية 

ق�شايا  حــول  كتبها  مو�شوعات  تــدور   ،1971 عــام  دو�شلورف  مدينة 

رئي�شة كربى كالعن�شرية والهوية و�شراع الهويات وثقافة ما بعد 

م�شمونها،  على  »الهوية«  الأوىل  روايتها  عنوان  ويدل  ال�شتعمار. 

حول  ال�شتعمار،  بعد  ما  حقبة  يف  الع�شرين،  القرن  يف  تــدور  فهي 

بعد  ما  والدرا�شات  الأبحاث  يف  متخ�ش�شة  اللون«  »بي�شاء  اأ�شتاذة 

ال�شتعمارية، تتعر�س ملواقف واأ�شئلة تتعلق بالهوية. وتن�شاف هذه 

الرواية اإىل ن�شال ال�شحفية الثقايف واحلقوقي ويف عامل الدرا�شات 

الكثري  يتعلم منها  اأن  للمرء  والرواية ميكن  والإن�شانية.  الثقافية 

لها  تتعر�س  التي  للف�شيحة  تعر�س  واأنــهــا  خا�شة  قراءتها،  اأثــنــاء 

َمن  عــرب  الهندية  اأ�ــشــولــهــا  ف�شح  خــالل  مــن  اجلامعية  الأ�ــشــتــاذة 

يتتبعون �شريتها، وهنا ن�شنتنتج اأن الكاتبة ت�شتبعد التنديد والإدانة 

عند عر�س الآراء املختلفة التي ل ميكن التوفيق بينها.

العن�شرية  اإنــتــاج  بــاإعــادة  ــاَب  الــُكــتَّ املوؤلفان  يتهم  اخلتم،  �شبيل  على 

الكّتاب  ويدعوان  العن�شرية،  امل�شطلحات  تدوير  اإعــادة  خالل  من 

العن�شرية،  فالكلمات  العن�شرية؛  اللغة  جتنب  اإىل  وال�شحفيني 

خالل  من  و�شوحها  تفقد  فاإنها  �شحيحة،  �شيا�شيا  كانت  لو  حتى 

ال�شتخدام املتكرر لها.
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يــتــجــاهــل القــتــ�ــشــاد الــنــقــدي الــ�ــشــهــري �ــشــكــوت �شومرن 

الإ�شكان  اأ�شواق  م�شاكل  يف  املعتاد  التفكري  عن  التخلي 

جاء  العظيم  الــركــود  اإن  ويــقــول  امل�شرفية،  ــات  ــ والأزمـ

اإىل �شيء واحد: الناجت املحلي الإجمايل ال�شمي، وهو 

جمموع كل الإنفاق ال�شمي يف القت�شاد، والذي اأخطاأ 

الحتياطي الفيدرايل يف ال�شماح به للهبوط. َوْهم املال 

هو حالة �شاملة لهذه املدر�شة الفكرية، واملعروفة با�شم 

مادية ال�شوق، والتي كتبها �شوتها الرائد يف القت�شاد. 

ي�شع  القيا�شية،  الكلي  القت�شاد  مفاهيم  اإىل  ا�شتناًدا 

هـــذا الــنــ�ــس الـــذي ي�شهل الــو�ــشــول اإلــيــه اأ�ــشــا�ــشــا لفهم 

ب�شيط، ولكنه جذري يف الأ�شا�س لكيفية عمل ال�شيا�شة 

لزدهــار  م�شتقرة  بيئة  توفري  اأف�شل:  ب�شكل  النقدية 

اقت�شاد ال�شوق.

لقد مرَّ اأكرث من اثني ع�شر عاًما منذ اأن اأطلق �شكوت 

�شومرن كتاب وهم املال، مدونته ال�شهرية حول القت�شاد 

الــكــلــي. مل يـــجـــذب الإطــــــالق الــكــثــري مـــن الهــتــمــام: 

يقوم  �شومرن  كــان  حيث  بنتلي،  جامعة  جتـــاوزت  فقد 

»كلية«،  جمرد  باعتبارها  ال�شابقة  مكانتها  بالتدري�س، 

ومل يكن �شومرن معروفا اإل لطالبه اجلامعيني، وعدد 

كانت  املنا�شبة  لكن  القــتــ�ــشــاديــني.  زمــالئــه  مــن  قليل 

بالغة الأهمية: كانت الوليات املتحدة يف خ�شم ما كان 

يطلق عليه للتو »الركود العظيم«. خم�شة ماليني عامل 

اإليهم  �شين�شم  ما  و�شرعان  بالفعل،  وظائفهم  فقدوا 

الإجمايل  املحلي  الناجت  تقل�س  لقد  ــران.  اآخـ مليونان 

الناجت  الإنــفــاق على  اإجــمــايل  وهــو مقيا�س   - ال�ــشــمــي 

املحلي  الــنــاجت  انخف�س  حــني  يف  تقريبا،   ٪4 بن�شبة   -

الت�شخم  مــعــدل  مقيا�س  وهـــو   - احلقيقي  الإجـــمـــايل 

للناجت - بنف�س القدر تقريبا.

ملــعــرفــة ق�شة كــيــف اأخــطــاأ الــعــديــد مــن القــتــ�ــشــاديــني، 

والنا�س العاديني يف الركود العظيم، يجب على �شومرن 

ما�شينا  من  م�شيئة  لكنها  �شاقة،  رحلة  يف  ياأخذك  اأن 

حالت  لعبته  الــذي  اخلفي  والـــدور  الكلي،  القت�شادي 

ــدم الــتــطــابــق الــنــقــدي يف فــــرتات الـــركـــود الــ�ــشــابــقــة.  عـ

يفكر  وكــيــف  املـــال،  ماهية  عــن  متهيدا  كتابه  يت�شمن 

للنقد  بــيــان  اإنـــه  واأخــــريا،  الت�شخم.  القــتــ�ــشــاديــون يف 

النقدي يف ال�شوق.

لأمــر  تف�شريات  اأي  ــداأوا  بـ الــذيــن  املــوؤرخــني  على عك�س 

الرومانية  الإمــرباطــوريــة  �شقوط  »بعد  بعبارة  حديث 

ل�شرح  الكبري.  الك�شاد  يف  اجتاهاته  �شومرن  يتخذ   ،»...

حــا�ــشــرنــا الــنــقــدي، واإظـــهـــار كــيــف اأخــطــاأنــا يف الــركــود 

لل�شيا�شة  كــربى  زلــة  اأول  مــن  نــبــداأ  اأن  يجب  العظيم، 

الرغم من وقوع هذين  واأكرثها كارثية. على  النقدية 

احلدثني ال�شاخبني من الناحية القت�شادية يف اأو�شاع 

خمتلفة متاًما، اإل اأنهما متداخالن بدرجة كافية لدرجة 

اأن الأخطاء التي ارتكبها القت�شاديون يف تقييم اخلطاأ 

يف ال�شيا�شة النقدية يف عامي 2007 و2008 ت�شبه اإىل حد 

عن  درا�شته  من  �شومرن  الربوفي�شور  اكت�شفه  ما  بعيد 

فاإنِّه  عقيدته،  من  النقدي  للجزء  ووفًقا  الثالثينيات. 

اأنــه من امل�شتحيل فهم حــالت الركود والأزمــات  يعتقد 

املالية، اإذا كان ُينظر اإليها على اأنها اأحداث غري نقدية. 

اإنه املال.

ما  منه  ياأخذ  �شومرن،  ديباجة  �شمولية  ملدى  كتو�شيح 

�شحيح  ب�شكل  ي�شرح  اأن  قبل  الكتاب  ثلثي  مــن  يــقــرب 

النقد القدمي  »اإنها جتمع بني  النقدية:  ال�شوق  ماهية 

ملــيــلــتــون فـــريـــدمـــان، ونــظــريــات الــتــوقــعــات الــعــقــالنــيــة 

والفعالية، واأ�شواق روبرت لوكا�س ويوجني فاما«. ثالث 

اأطروحات ت�شكل جوهر احلجة النقدية لل�شوق:

اأول: ال�شدمات التي يتعر�س لها العر�س والطلب على 

احلركات  تــوؤدي  ثانيا:  ال�شمية.  املجاميع  تقود  النقود 

غري املتوقعة يف املجاميع ال�شمية اإىل تقلبات يف الإنتاج 

والبطالة ف�شاًل عن عدم ال�شتقرار املايل. ثالثا: توفر 

توقعات ال�شوق ملتغريات القت�شاد الكلي »الطريقة املثلى 

اإن الرتكيز القوي على  لفهم ما يحدث يف القت�شاد«. 

النمو امل�شتقر للناجت املحلي الإجمايل ال�شمي، والقلق 

الكبري ب�شاأن ثبات الأجور وعقود الديون ال�شمية يكمل 

الق�شة.

العديدة،  املعقدة  املكونات  هذه  تن�شاأ  اأيــن  من  لتو�شيح 

و�شع  مــرحــلــة  �ــشــومــرن  ي�شف  اأن  امل�شتغرب  مــن  لي�س 

القت�شاد الكلي، والعديد من املعتقدات املتناف�شة التي 

مت  ثــم  ودح�شوها  واحت�شنوها  القت�شاديون  اأطلقها 

التخلي عنها يف القرن املا�شي.

كــل ف�شل يـــزرع بـــذرة املــزيــد مــن الأ�ــشــئــلــة. اإنـــه الكتاب 

الذي تتعلم فيه �شيئا ما يف كل �شفحة، وغالبا ما تكون 

يحارب  اأن  الــقــارئ  على  يجب  مذهلة.  اأ�شياء  عــدة  فيه 

با�شتمرار الإلهاء املتمثل يف تعقب مرجع لهذه النقطة 

�شومرن  قـــام  الــتــي  احلــجــة  اأعــمــق  وا�شتك�شاف  تــلــك،  اأو 

بتكثيفها بخربة. �شاعات الكتاب يف اأقل من 400 �شفحة، 

ولــكــن مــو�ــشــوعــه وتــوجــيــهــات اخلــبــري �ــشــومــرن ت�شمن 

ت�شتحق  ف�شوله  مــن  العديد  الأقـــل،  على  ذلــك  �شعف 

معاجلات بطول الكتاب نف�شه. 

النقدية،  املــعــتــقــدات  عك�س  على  الــ�ــشــوق،  نــقــديــُة  ُتــعــلِّــم 

اأ�شعار  على  توؤثر  فهي  تتاأخر؛  ل  النقدية  ال�شيا�شة  اأن 

ارتباطا  الأ�ــشــول  اأ�شعار  وترتبط  الــفــور،  على  الأ�ــشــول 

ال�شناعي  الإنــتــاج  مثل  احلقيقي،  العامل  بنتائج  وثيقا 

والتوظيف. خالفا لأولئك الذين يقلقون ب�شاأن فاعلية 

من  الفائدة  اأ�شعار  اقــرتاب  مبجرد  النقدية  ال�شيا�شة 

النقدية  ال�شيا�شة  اأن  ويظهر  �شومرن  ي�شخر  ال�شفر، 

اللذان  التحذيران  الفائدة.  اأ�شعار  ولي�س  باملال،  تتعلق 

يــربــطــهــمــا مــعــظــم القــتــ�ــشــاديــني بــ�ــشــومــرن مــوجــهــان 

و«عدم  ال�شعر«  تغيري  التفكري يف  »عــدم  ال�شوق  ملراقبي 

قــيــا�ــس مــوقــف الــ�ــشــيــا�ــشــة الــنــقــديــة مـــن خـــالل اأ�ــشــعــار 

يف  الكثريون  فعل  كما  ن�شتنتج،  اأن  ميكننا  ل  الفائدة«. 

اأن �شيا�شة بنك الحتياطي الفيدرايل كانت   ،2008 عام 

�شهلة وحمفزة، ملجرد اأن اأ�شعار الفائدة امل�شتهدفة كانت 

اأي�شا.  تغري  الــذي  ما  نعرف  اأن  يجب  بل  »منخف�شة«، 

الذي  التوازن(  )اأو معدل  الطبيعي  املعدل  اإذا انخف�س 

َوْهم املال: نقد السوق والركود الكبير 
ومستقبل السياسة النقدية

سكوت سومنر

هل من املمكن أن يكون اإلجماع حول سبب الركود العظيم لعام ٢٠٠٨ خاطئا 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. 

وليد العبري * 
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اإىل مطابقته ب�شكل  الفيدرايل  يهدف بنك الحتياطي 

اأ�شرع من خف�س الحتياطي الفيدرايل لأ�شعار الفائدة، 

اأ�شبحت ال�شيا�شة النقدية يف الواقع اأكرث اإحكاما خالل 

فرتة الركود العظيم. فعل الحتياطي الفيدرايل ذلك 

- مرة اأخرى - ولكن لي�س لالأ�شباب التي قد يعتقدها 

انخفا�س  من  يت�شح  كما  الأمـــوال،  ف�شيق  الكثريون؛ 

اأ�شعار الأ�شول، لي�س باملال ال�شهل.

يرى �شومرن اأن دوره يتمثل يف اإحياء ثالث اأفكار نقدية 

من�شية كانت، كما يقول، مبثابة عقيدة �شائدة حتى عام 

2007: تي�شري ال�شيا�شة النقدية لي�س مرادفا لنخفا�س 

اأ�شعار الفائدة ال�شمية، واأ�شعار الأ�شول الأخرى تنقل 

وال�شيا�شة  النقدية،  ال�شيا�شة  موقف  حــول  معلومات 

تكون  عندما  حتى  للغاية  فعالة  تكون  ميكن  النقدية 

هذه  �شومرن  ي�شحب  ال�شفر.  عند  ال�شمية  املــعــدلت 

النقاط من الكتاب املدر�شي طويل الأمد، الذي و�شعه 

الــفــيــدرايل  الحــتــيــاطــي  بنك  حمافظي  جمل�س  ع�شو 

ويقتب�س  النقدي،  القت�شاد  حــول  مي�شكني  فريدريك 

اأن ميلتون فريدمان قد  وا�شع لإظهار  منه على نطاق 

احلــادي  القرن  من  الأول  العقد  يف  النقاط،  هــذه  فهم 

والع�شرين وكذلك يف الثمانينيات. ب�شكل ل ي�شرب غوره، 

يبدو اأن معظم ممتهني القت�شاد قد ن�شوا هذه الأفكار 

النقدية الأ�شا�شية يف العقدين املا�شيني.

الحتياطي  بــنــك  قــيــام  عـــدم  لــغــز  يف  الرئي�شي  ال�شبب 

الفيدرايل باملزيد يف عام 2008 هو ال�شيا�شة؛ فقد يبدو 

لالحتياطي  العمومية  امليزانية  كانت  اإذا  �شيئا  الأمـــر 

اإذا  الــنــتــائــج �شيئة  كــبــرية جــــدا؛ و�ــشــتــكــون  الــفــيــدرايل 

�شلبية،  ملكية  حقوق  الفيدرايل  الحتياطي  لــدى  كــان 

اأظــهــرت  الــكــوجنــر�ــس.  مــن  الراأ�شمالية  اإعـــادة  طلب  اأو 

جائحة كورونا اأنه من املمكن تقنيا اأن يفعل الحتياطي 

الفيدرايل اأكرث بكثري مما فعل يف فرتة الركود العظيم 

الأدوات  جميع  الــفــيــدرايل  الحــتــيــاطــي  بــنــك  »امــتــلــك 

خالل  بكثري  تو�شعية  اأكـــرث  نقدية  ل�شيا�شة  الــالزمــة 

الفرتة 2008-2013، لكنه ف�شل يف ال�شتفادة الكاملة من 

هذه الأدوات«.

بالن�شبة ل�شومرن، مل يكن النخفا�س احلاد يف الإنفاق 

والإنـــتـــاج مــ�ــشــادفــة، ومل يــكــن ذلـــك حــتــمــيــا. بـــدل من 

الناجت  تقل�س  فقد  ونتيجة؛  �شبب  م�شاألة  كانت  ذلــك، 

بالن�شبة  ال�شابق.  مــن  اأقــل  ي�شرتون  كــانــوا  النا�س  لأن 

لطريقته يف التفكري، كان هذا يعني اأنه على الرغم من 

ال�شيا�شة  كانت  القيا�شية،  املنخف�شة  الفائدة  معدلت 

النقدية �شديدة ال�شرامة. كان ال�شبيل الوحيد للخروج 

بطريقة ما هو ا�شتعادة الإنفاق مرة اأخرى.

ينبغي على  كان  �شومرن،  قال  كما  املثالية،  الناحية  من 

الحــتــيــاطــي الــفــيــدرايل اأن يــتــخــذ خــطــوات قــبــل ذلــك 

بــاأ�ــشــهــر لــلــحــفــاظ عــلــى منــو الــنــاجت املــحــلــي الإجــمــايل 

ال�شمي مبعدل ثابت، ولنقل 4.5٪ �شنويا. كان من �شاأن 

ذلك اأن ي�شمح مبعدل ت�شخم طويل الأجل بن�شبة ٪2، 

وهو الهدف الر�شمي لالحتياطي الفيدرايل، ومتو�شط 

معدل منو اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي يبلغ ٪2.5.

فلن  النقدي،  القت�شاد  اأدر�ـــس  اأزال  ل  كنُت  »لــو  يقول 

اأتردد يف تخ�شي�شه، لي�س ككتاب مدر�شي، ولكن ك�شهادة 

لأحـــد اأكـــرث القــتــ�ــشــاديــني الــنــقــديــني اأ�ــشــالــة الــيــوم«. 

املــال« مل ي�شتغرق وقتا  اأن كتاب »وهــم  الرغم من  على 

اإل  �شهرة،  القت�شاد  اأكــرث مدونات  لي�شبح من  طوياًل 

الــركــود العظيم قد و�شل  كــان  اأنــه بحلول ذلــك الوقت 

بالفعل اإىل احل�شي�س. م�شاركات �شومرن التي ل هوادة 

فيها، ل ميكن اأن تلغي املا�شي. لكن ميكنهم اأن يلعبوا 

دورا يف النتعا�س، اإذا كان ذلك فقط عن طريق تثبيط 

م�شوؤويل الحتياطي الفيدرايل عن رفع اأ�شعار الفائدة 

مرة اأخرى حتى ي�شتعيد الإنفاق مكا�شبه املفقودة. 

اإىل  �شومرن  تفكري  طريقة  منــت  الــوقــت،  ذلــك  بحلول 

حركة اأطلق عليها ا�شم »�شوق النقد«. على الرغم من اأن 

�شومرن كان هو نف�شه حا�شال على درجة الدكتوراه من 

مدر�شة  يف  النقد  علماء  معظم  اأن  اإل  �شيكاغو،  جامعة 

هو  الت�شخم  باأن  مقتنعني  يزالون،  ول  كانوا،  �شيكاغو 

ارتفعت  اإذا  الــنــقــديــة.  ال�شيا�شة  ملــوقــف  مــوؤ�ــشــر  اأفــ�ــشــل 

الأ�شعار ب�شرعة كبرية، يجب اأن تكون ال�شيا�شة النقدية 

�شقطت،  اأو  �شديد  ببطء  ارتفعت  اإذا  للغاية.  ف�شفا�شة 

فهي �شيقة جدا.

دي�شمرب  يف  بـــداأ  العظيم  الــركــود  اأن  مــن  الــرغــم  عــلــى 

املكتب  الــركــود يف  حــول  املــواعــدة  خـــرباء  اأن  اإل   ،2007

ليقولوا  عاما  ا�شتغرقوا  القت�شادية  للبحوث  الوطني 

ذلــك. يف غ�شون ذلــك، اجته الت�شخم العام يف البداية 

بني   ٪5.5 بلغت  هائلة  ن�شبة  اإىل  وو�شل  ال�شمال،  نحو 

منت�شف عام 2008، ومنت�شف عام 2009. غري مدركني 

مبا  النقد،  علماء  اأراد  بالفعل،  جــاريــا  كــان  الــركــود  اأن 

لل�شوق  الفيدرالية  اللجنة  اأع�شاء  من  العديد  ذلك  يف 

ي�شغط  اأن  الفيدرايل  الحتياطي  بنك  من  املفتوحة، 

على املكابح، ولي�س امل�شّرع. اإذا كان على �شومرن اإقناع اأي 

النقد  ال�شوق، فقد كان علماء  �شخ�س بف�شائل مذهب 

من »املدر�شة القدمية«.

النقد  خـــرباء  ي�شرتك  الــواقــع،  يف  الــنــواحــي،  بع�س  يف 

يف الــ�ــشــوق مــع الــكــيــنــزيــني، الــذيــن يــعــتــربون »الــطــلــب 

حني  يف  احلقيقي.  لالإنتاج  احلا�شم  املحدد  هو  الكلي« 

لزيادة  يكفي  اأنــه  يعتربون  ال�شوق  يف  النقد  خــرباء  اأن 

الإنفاق مبعدل يتما�شى مع معدل الت�شخم على املدى 

الكينزيني  العديد من  2٪، يعتقد  بالقرب من  الطويل 

اأن املزيد من الإنفاق، وبالتايل ارتفاع معدل الت�شخم، 

يف  هو  ال�شوقي  النقد  كون  اإن  البطالة.  ا�شتمرار  يعني 

الواقع نوع من الت�شوية بني النظرية النقدية القدمية 

والكينزية التي قد تف�شر �شبب انت�شارها بهذه ال�شرعة.

على الرغم من اأن كتاب ومدونة �شومرن حتمالن ال�شم 

جمرد  لي�س  الكتاب  متــامــا.  مميزتان  اأنهما  اإل  نف�شه، 

اأ�شلي.  اإنــتــاج  اإنــه  ال�شابقة:  املــدونــة  لإدخــــالت  جتميع 

كما اأنها ل تغطي فقط تلك الأفكار التي جعلت املدونة 

الركود  لأ�شباب  الفريد  و�شفها  ذلــك  يف  مبا  م�شهورة، 

العظيم. اإنها تفعل اأكرث من ذلك واأقل. يعد كتاب »وهم 

املال« اأكرث من جمرد اإعادة �شياغة ملبادئ النقد ال�شوقي 

لأنه يبحث اأي�شا يف مو�شوعات متنوعة اأخرى يف جمال 

دائما من وجهة نظر  واإن كان ذلك  النقدي،  القت�شاد 

لرحلته  �شومرن  و�شف  يت�شمن  ولأنــه  املميزة،  �شومرن 

الفكرية. 
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الحياة ىلع الحاّفة
كارل زيمر

العلماء  الحياة، ولكن كلما اكتشف  الوصول إلى مرحلة نفهم فيها  أننا تمكنا من  الجميع  العلم والتكنولوجيا، يفترض  الراهن ومع تقدم  الوقت  يف 

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 Zimmer يف كتابه »الحياة ىلع الحافة« يحقق يف أحد أكثر األسئلة حيرة وشهرة ىلع اإلطالق، حاول 

املفكرون اإلجابة عليه ىلع مدى التاريخ: ما هي الحياة؟ 

تبداأ  اأن  حتى  وا�شحة  الإجــابــة  تبدو  ــر،  الأمـ م�شتهل  يف 

بالتفكري والإجابة عليه بجدية. يعد كتاب »احلياة على 

اإل  �شياغته  مــن  اأحــد  يتمكن  ل  رائــعــاً  احلــافــة« حتقيًقا 

واحًدا من اأ�شهر واأمهر الكتاب الِعْلميني يف جيلنا. كارل 

املجالت  مــن  العديد  يف  يكتب  مميز  ِعْلمي  كــاتــب  زميــر 

كتاًبا  ع�شر  الثالثة  يــقــارب  مــا  ن�شر  العاملية،  وال�شحف 

علمياً وح�شل على العديد من اجلوائز الدولية والعاملية 

ــارل زميـــر يــقــوم بــرحــالت عرب  عــن مــوؤلــفــاتــه. الــكــاتــب كـ

اإعــادة خلق احلياة. توجد  التجارب الغريبة التي حاولت 

مئات املحاولت لإعادة خلق حياة باأي �شكٍل من الأ�شكال، 

ولكن مل يظهر اأي من هذه املحاولت كفائز وا�شح. 

ــارل زميـــر بق�شة جتــربــة الــفــيــزيــائــي جــون  يــبــداأ كــتــاب كـ

البالغ   John Butler Burke بــريك  باتلر 

31 عاًما، والــذي كــان يعمل يف خمترب  اآنــذاك  من العمر 

 Cavendish Laboratory كافندي�س 

عام  باترك بريك يف خريف  كامربيدج. �شنع  يف جامعة 

اأ�شاف  املاء.  امل�شلوق يف  1904 مرًقا من قطع حلم البقر 

اإىل هذا املزيج من املاء واللحم كمية من الراديوم، العن�شر 

املتوهج بالطاقة امل�شعة املكت�شف حديًثا حينها، ثم انتظر 

احل�شاء  عن  ك�شط  الــتــايل،  اليوم  �شباح  يف  الليل.  طــوال 

امل�شع، ولطخ طبقة على �شريحة زجاجية وو�شعها حتت 

»امل�شعات«  اأ�شماها  اأ�شواكا من مادة ُملتحمة  راأى  املجهر. 

احلياة  اأ�شكال  اأكــرث  عينيه  يف  ت�شبه   Radiobes
بدائية. بريك كان مقتنًعا باأنه قد حقق اكت�شافا كبريا. مت 

الإعالن عنه باعتباره تقّدًما هائاًل يف ال�شحف واملجالت 

اأن  امل�شعات  »من حق  اكت�شافه لحًقا:  كتب عن  العلمية. 

ُت�شنَّف بني الكائنات احليَّة«. يف �شهر دي�شمرب من نف�س 

عام التجربة 1904، اجتمع علماء الفيزياء من كافندي�س 

لالحتفال باإجناز بريك وهناأوه على اكت�شافه املذهل. 

 �شقوط بريك من �شهرة الكت�شافات والإجناز كان �شريًعا 

لي�س  »املــ�ــشــعــات«  اأنَّ  وقــت لحـــق، تبني  �ــشــعــوده. يف  مثل 

اأو احلياة على  لها عالقة تذكر باملواد الكيميائية احلية 

العموم. لكن ل�شوء احلظ كان بريك مقتنًعا باأنه اكت�شف 

ال�شوء  يلقي  �شوف  اكت�شافه  اأن  وتوقع  ا�شطناعية  حياة 

على اأ�شول احلياة. لحقاً، جتربة بريك )�شنع احل�شاء، 

وخلطه مبادة اإ�شعاعية، ثم اإ�شافة املاء فقط( حتولت من 

اكت�شاف مذهل اإىل طرفة علمية �شخيفة. املجتمع العلمي 

البيولوجيا  وجنـــم  ــا،  متــاًم الق�شة  هـــذه  جتــاهــل  لحــًقــا 

العابر باترك بريك اأ�شبح يف نهاية املطاف من الطرائف 

العلمية. ق�شة اكت�شاف بريك اأ�شبحت الن�شخة احلديثة 

لق�شة الكيميائي يف الع�شور الو�شطى الذي كان مقتنًعا 

ذات مرة باأن خليًطا من ال�شائل املنوي واللحوم املتعفنة 

عفوي  ب�شكل  ت�شكل  اأن  ميكن  دافئة،  حفرة  يف  حمت�شنة 

اإن�شاناً �شغريا يف احلجم. يبداأ زمير كتابه الأنيق املف�شل 

اأ�شل  حــول  الأ�شاطري  بــاأن  لتذكرينا  بــريك  بق�شة  بعمق 

احلياة، على مدى قرون �شلفت اأبهرت املفكرين واأذهلتهم، 

واأحياًنا اأربكتهم. يتطرق الكتاب اإىل الإجابة عن اأ�شعب 

بـــداأت؟ وما  الأ�شئلة واأكــرثهــا حــرية: ما احلــيــاة؟ وكيف 

اأن ن�شتخدمها لتعريف �شيء ما على  املعايري التي يجب 

اأنه »حي«؟

الق�شم  ال�شائد يف  املو�شوع  العلمية،  الطرائف  على غرار 

الأول من كتاب زمير هو تعريفات احلياة التي ن�شاأت من 

الغذائي،  كالتمثيل  ع�شر  التا�شع  القرن  مفكري  عقول 

فيزيولوجية  ــشـــاف  اأو�ـ والــتــطــور،  ــتــــوازن،  والــ والـــوعـــي، 

تتعامل بالكامل مع العمليات البيولوجية، تف�شر احلياة 

بــ�ــشــرح اآلـــيـــة عــمــل احلـــيـــاة. يف الأربــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 

يعّرف احلياة. غالًبا  اإح�شا�س جديد  بداأ ظهور  املن�شرم، 

�شجل  كــتــاب �شغري  اإىل  العلمي  ــاز  الإجنــ هــذا  ُيــعــزى  مــا 

 Erwin اإروين �شرودجنر  كلمات حما�شرة للفيزيائي 

ــذور  جـ لــكــن   .1944 عــــام  يف   Schrödinger
تلك  اإىل  اأن تعزى  تعقيًدا من  اأكرث  العلمية  الثورة  هذه 

وال�شيا�شة  الثانية  العاملية  احلــرب  اأدت  فقد  املاُلحظات، 

العلماء  من  جمموعة  اإجبار  اإىل  �شاحبتها  التي  املرعبة 

على  اخل�شو�س  وجــه  على  والكيميائيني  الفيزيائيني 

والأمريكيتني.  املتحدة  اململكة  اإىل  ــا  اأوروبـ مــن  الهجرة 

فكرية  بهجرة  م�شحوبة  كانت  هــذه  اجل�شدية  الهجرة 

القارة  يف  الأحياء  ا�شتك�شفوا  املهاجرون  فالعلماء  ا؛  اأي�شً

اجلــديــدة، وطــرحــوا �ــشــوؤاًل جــديــًدا لتف�شري احلــيــاة: هل 

ميــكــنــنــا الــتــفــكــري يف احلـــيـــاة كــمــجــمــوعــة مـــن اجلــزيــئــات 

الفيزيائي  حتــدث   ،1944 عــام  يف  اخلا�شة؟  والتفاعالت 

اإرويــن �شرودجنر عن هذه الأفكار يف حما�شرة يف دبلن، 

ويف النهاية �شقل اأفكاره يف كتاب، »ما احلياة؟«. يف كتابه، 

جادل �شرودنغر باأنه ملعرفة اأ�شا�س احلياة يجب اأن نفهم 

واإعــادة  ونقلها  البيولوجية  املعلومات  ت�شفري  يتم  كيف 

يتم  احلياة  معلومات  اأن  بعمق  �شرودنغر  تنباأ  اإنتاجها. 

ا برجمًيا«  نقلها يف جزيء بيولوجي، ميكن اأن يوفر »ن�شً

ــزيء بالطبع يعرف  بــاأكــمــلــه، هـــذا اجلــ لــبــنــاء كــائــن حــي 

اأنَّ  اإىل  زميــر  ي�شري   .DNA الــنــووي  باحلم�س  حالًيا 

ون  علم الأحياء اجلديد مل يعد متعلًقا بو�شف كيفية تكُّ

كتابه  كريك  كتب  احلياة.  عمل  باآلية  يتعلق  بل  احلياة، 

�شرودجنر،  اإرويــن  كتاب  على  الإجابة  من  كنوع  اخلا�س 

الذي على الرغم من انتقاده بكونه مفرًطا يف تب�شيط علم 

ا لو�شعه بياًنا جديًدا. تطرق  الأحياء، مت الإ�شادة به اأي�شً

زمير يف كتابه اإىل التعريفات امل�شهورة يف تف�شري احلياة 

الوا�شحة  التعريفات  اأحــد  احلــيــاة.  عمل  باآلية  املتعلقة 

للحياة، وفًقا لفران�شي�س كريك -عامل حا�شل على جائزه 

نوبل �شن�شرد ق�شته لحقا ً يف هذا املقال- ين�س على »اأنها 

تزال  لكنها ل  والكيمياء معقدة  للفيزياء  ثانوية  ظاهرة 

قابلة للتف�شري من الناحية اجلزيئية«. يف اجتماع نا�شا يف 

عام 1992، التقط العلماء هذا التعريف اجلديد لل�شورة 

عن  عبارة  »احلــيــاة  جملة:  يف  احلياة  تعريف  يف  الكبرية 

نظام كيميائي قائم بذاته وقادر على اخل�شوع للتطورات 

الداروينية«.

زميـــر يف كــتــابــه كـــان بـــارًعـــا ب�شكل خــا�ــس يف �ــشــرد   ق�شة 

كــامــربيــدج،  اإىل  يــعــيــدنــا   .DNA الـــنـــووي  احلــمــ�ــس 

كريك  فران�شي�س  احلــامل  الفيزيائي  العامل  التقى  حيث 

بيولوجي  بعامل  الربيطاين   Francis Crick
اأمـــريـــكـــي مــفــعــم بـــاحلـــيـــويـــة ا�ـــشـــمـــه جــيــمــ�ــس واتـــ�ـــشـــون 

تــقــابــل   1951 ــام  عــ يف   .James Watson

طالل اليزيدي * 
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الــعــاملــان يف جــامــعــة كــامــربيــدج، وكـــان جيم�س واتــ�ــشــون 

�شعيًدا باحلديث عن احلم�س النووي مع كريك ل�شاعات 

من  متّكنا  اأن  بعد  نــوبــل  بــجــائــزة  الثنائي  فــاز  متتالية. 

يلخ�س   .DNA ل  املــــزدوج  احلــلــزوين  الهيكل  حتــديــد 

ــًة الـــــدور الــرائــع  زميــــر قــ�ــشــة الكــتــ�ــشــاف بـــحـــذر، خــا�ــش

 Rosalind Franklin فرانكلني  لروزاليند 

التي كانت تعمل بدقة على احلم�س النووي وعلى و�شك 

اكت�شاف هيكله. اطلع وات�شون على �شور الأ�شعة ال�شينية 

الأيـــقـــوين احلــلــزوين  الهيكل  الــتــي تظهر  بــهــا  اخلــا�ــشــة 

�ــشــرده  DNA. زميـــر يف  الــــ  الــنــووي  املــــزدوج للحم�س 

اأن  مالحظة  على  حري�س  للجدل  املــثــرية  الق�شة  لهذه 

النهاية،  ولي�شت  بداية،  جمرد  كانت  روزاليند  اكت�شافات 

على  فرانكلني  احلــظ، مل حت�شل  ل�شوء  للحياة.  لفهمنا 

التقدير الكامل لعملها؛ لأنه بحلول الوقت الذي ُمنحت 

فيه جائزة نوبل لفك ت�شفري بنية احلم�س النووي، كانت 

قد ماتت ب�شبب �شرطان املبي�س. اكت�شاف بنية احلم�س 

هذا  بعد  للحياة.  لفهمنا  مقدمة  جمــرد  كــانــت  الــنــووي 

الكــتــ�ــشــاف وا�ــشــل كــريــك، وواتــ�ــشــون، و�ــشــيــدين بــريــرن، 

وماثيو مي�شل�شون، وفرانك �شتال، ومار�شال نرينربغ، من 

�شفرة كيف  العلماء، مهمة فك  اآخرين كثريين من  بني 

النووي  احلم�س  جــزيء  يف  املكتوب  الــكــود«  »ن�س  يـــوؤدي 

اإىل كيفية »حدوث« احلياة وكيف تتكاثر هذه اجلزيئات 

الــوراثــيــة بني  هــذه اجلزيئات  نقل  يتم  الــوراثــيــة، وكيف 

الأجيال. 

ُيطّعم زمير كتاَبه بالق�ش�س التي تثقف القارئ وُتبهره. 

ل  يف  �شاطئ  على  فتجده  جغرافيا؛  يتنقل  �ــشــرده  اأثــنــاء 

اإىل  ينظر  الأمريكية-  كاليفورنيا  بولية  -�شاطئ  جول 

kelp ذو  ا�شمه  الطحالب  البحر، وهو نوع من  ع�شب 

بني  مــن  عــده  ميكن  كــان  اإذا  عما  ويت�شاءل  كبري،  حجم 

الأحياء. ثم ينتقل اإىل املختربات حيث العلماء يبتكرون 

اأدمـــغـــة �ــشــغــرية حمــاكــاة لــالأدمــغــة الــبــ�ــشــريــة احلقيقية 

النق�شام  على  الــقــادرة  املتمايزة،  الع�شبية  اخلاليا  من 

والتخ�ش�س يف وظائف ع�شبية حمددة. يت�شاءل زمير اإذا 

ما كانت الأدمغة املبتكرة هذه قادرة على التفكري واحللم 

هي  الإح�شا�س  على  القدرة  اأن  زمير  يعترب  والإح�شا�س؟ 

حوله  من  والعامل  باحلياة  بال�شعور  الكائن  متّكن  التي 

نف�شه  الإح�شا�س  لكن  باملوت.  اأ�شبه  احلوا�س  كل  وفقدان 

يناق�س  زميــر  احلــيــاة.  لتف�شري  كافياً  يكون  اأن  ميكن  ل 

اأنه الآن يوجد لدينا اآلت وروبوتات ميكنها حماكاة هذا 

الــنــوع مــن الــوعــي والإحــ�ــشــا�ــس، حتى لــو مل يتواجد هذا 

»الإح�شا�س« يف الكائن حي. فعلى ال�شعيد الب�شري مثاًل، 

الآلت متّكن فاقدي ال�شمع من ال�شماع جمــدداً، ومتّكن 

فاقدي الأطراف من التحكم باأطراف �شناعية مربوطة 

بجهازهم الع�شبي. 

اأنــنــا رمبــا نــطــرح الــ�ــشــوؤال اخلــطــاأ بتعريف  يناق�س زميــر 

املــوت؟  مقاومة  يف  احلياة  تف�شري  ما  ويت�شاءل:  احلــيــاة، 

اإحــــدى عــالمــات مــقــاومــة املـــوت هــي التمثيل الــغــذائــي. 

اأ�شكال  اإىل  املــادة  حتويل  هو  »الأيــ�ــس«  الغذائي  التمثيل 

جــزيــئــيــة لــلــطــاقــة، وحتــويــل الــطــاقــة اجلــزيــئــيــة لتغذية 

النمو. التمثيل الغذائي اأمر بالغ الأهمية جلميع الكائنات 

احلية للنمو والزدهــار. ي�شرد زمير بع�س احلقائق عن 

ثعابني البايثون املخربية التي تظل يف حالة ا�شتقالبية 

ملحوظ-  ب�شكل  يقل  الــغــذائــي  التمثيل  -نــ�ــشــاط  قليلة 

اأن�شجتها، وهذا  حتى يتم اإطعامها، ثم تكثف الن�شاط يف 

الأكـــل عند  بعد  مــا  اإىل حالة  الــراحــة  التغيري مــن حالة 

البايثون لي�س له مثيل يف عامل الفقاريات. ينتقل زمير 

اإىل اأعماق كهف من اخلفافي�س ليكت�شف �شمة اأخرى من 

مميزات احلياة يف التوازن واحلفاظ على الثبات. يناق�س 

اخلفافي�س �شغرية احلجم التي تزن بقدر ما يزن ظرًفا 

ال�شبات خالل ف�شل  فارًغا. تدخل اخلفافي�س حالة من 

ال�شتاء، بالختباء يف ال�شخر وت�شتخدم التوازن احلراري 

اخلا�س بالكهف لدعم توازنها احلراري، ويحتفظ الكهف 

بدرجة حرارة مت�شاوية ن�شبًيا ب�شبب قلة التبادل اجلوي 

مع العامل اخلارجي، فتبقى �شخور الكهف دافئة ن�شبياً، 

وت�شطر  الربيع،  يحني  عندما  اخلفافي�س.  مثل  مثلها 

اخلفافي�س اإىل الطريان، فاإنها تتوازن مع هبوب الرياح 

اجلو.  يف  مكانها  على  وحتافظ  الــطــريان  طاقة  لتوفري 

يــذكــر الــكــاتــب قــ�ــشــة زيـــارتـــه ملــخــتــربات الــعــلــمــاء الــذيــن 

لتجارب م�شتقبلية. هذه  العفن  اأبــواغ فطريات  يخزنون 

منعدم  ال�شتقالب  فن�شاط  املــعــايــري،  بكل  ميتة  الأبــــواغ 

اإىل  املــاء  من  القليل  اإ�شافة  مع  لكن  الإح�شا�س،  وكذلك 

هذه الأبــواغ تدب فيها احلياة من جديد، فتنمو الأبــواغ 

الفطريات  هــذه  تكون  اأن  ومبــجــرد  العفن  فطريات  اإىل 

اإىل  وت�شل  متاهات  اأن تخرتق  احلياة، ميكنها  قيد  على 

حتت ال�شخور وجتد م�شادر لل�شكر واملاء. 

ــر اإىل  ــ ــن الـــكـــتـــاب، يـــتـــحـــول زميـ يف الــقــ�ــشــم الأخـــــــري مــ

الفريو�شات. يف اإ�شارة اإىل فايرو�س كورونا امل�شتجد كتب: 

»قطعة من احلم�س النووي الريبي، معباأة داخل غالف 

جزيئي، ا�شتولت على الكرة الأر�شية وت�شببت يف جائحة، 

وقلبت العامل راأ�ًشا على عقب«. حتليله لعلم الفريو�شات 

يف  باجلدل  يعرتف  فهو  بالتعقيد،  ي�شمح  ولكنه  موجز 

علم الفريو�شات، و يعطي القارئ ملحة داخلية عن كيفية 

لي�شت  التي  امليكروبات  جمــال  يف  التفكري  العلماء  تعلم 

بيولوجيا  على  التطفل  ميكنها  ولكن  احلــيــاة،  قيد  على 

الكائنات احلية.

احلياة.  اأ�شل  عن  بالبحث  بــداأ  حيث  من  الكتاب  ينتهي   

اخلم�شينيات  اأوائــــل  يف  ق�شة  بــ�ــشــرد  كــتــابــه  زميـــر  ينهي 

اأجـــراهـــا �شتانلي ميللر  املــا�ــشــي عــن جتــربــة  الــقــرن  مــن 

 Harold اأوري  وهارولد   Stanley Miller
بريك  باترك  لتجربة  مماثلة  التجربة  وهــذه   ،Urey
»امل�شعات«. يف هذه  املقال عن  بداية  لها يف  تطرقنا  التي 

مبزيج  اآخــر  بدائي  ح�شاء  بت�شكيل  العامِلان  قــام  التجربة 

مغلقة،  زجاجة  يف  والهيدروجني  والأمونيا  وامليثان  املاء 

ملُحاكاة  وام�شة  كهربائية  �شرارات  املزيج  على  اأطلقا  ثم 

ــّعــات« بــاتــرك بـــريك الوهمية  الــــربق. مل يــالحــظــا »ُمــ�ــشِ

تزحف خارج اأنبوب الختبار طبعاً، لكن ميلر واأوري وجدا 

مواد كيميائية تكونت من ذلك املزيج بعد اإطالق �شرارات 

الأمينية،  الأحما�س  بع�س  ذلــك  يف  مبا  عليه  كهربائية 

التي قد ت�شكل الأ�شا�س اجلزيئي للكائنات احلية.

وير�شم  احلكاية  باإدخال  يقوم  وجــذاب  ذكي  كاتب   زمير 

احلــيــاة.  اإىل  املعملية  الــتــجــارب  ويجلب  علمية  ق�ش�شا 

الكت�شاف  ولكن عن  لي�س فقط عن احلياة،  الكتاب  هذا 

والأخطاء  الكت�شافات  حول  تدور  الكتاب  حماور  نف�شه. 

حمفوفة  الكتاب  ق�ش�س  احلــيــاة.  تف�شري  يف  والغطر�شة 

عن  الإجابة  يف  العلم  وحمدودية  مدى  وتبني  بالده�شة 

اأب�شط الأ�شئلة واأعمقها: ما احلياة؟ 
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البعوض: مكان اآلفات يف عالم صحي
ماركوس هول ودان تامور

واالجتماعية  والنفسية  البيئية  الدراسات  من  كثيٍر  يف  تبرز  فيها،  يعيش  التي  الطبيعية  واألنظمة  اإلنسان  صحة  بين  تربط  عديدة  تبعيات  ثمة 
والفلسفية؛ إليجاد توازٍن نحو توطين طرق أفضل للعيش يف هذا العالم الطبيعي. 

ــدى الــدرا�ــشــات احلــديــثــة التي  وتـــربز يف هـــذا الــ�ــشــيــاق اإحــ

ُتناق�س م�شتقبل التعاي�س املن�شجم بني الإن�شان والبعو�شة، 

التي تعد اأكرث احليوانات فتكاً بالب�شرية على مّر ال�شنني؛ 

اأمرا�س خطرية، مثل: نقل املالريا واحلمى  ملا ت�شببه من 

تقريباً،  عــام  كــل  �شخ�س  مليون  وفـــاة  يف  وزيــكــا،  ال�شفراء 

الإن�شانية  وعلماء  الجتماع  وعلماء  الطبيعة  علماء  اأن  اإّل 

 3500 بني  من  البعو�س  من  فقط  ع�شرات  ب�شع  اأن  اأكـــدوا 

اإن كتاب )البعو�س:  نوع ت�شكل خطرا على النوع الب�شري. 

ملوؤلفيه ماركو�س هــول، وهو  الآفــات يف عامل �شحي(  مكان 

موؤرخ بيئي واأ�شتاذ يف جامعة زيورخ ال�شوي�شرية، وباحث يف 

ا�شتك�شاف العالقات الإن�شانية املتغرية مع العامل الطبيعي، 

ــوؤرخ بيئي وبــاحــث مــ�ــشــارك يف جامعة  تــامــور، وهــو مـ ودان 

والتكيفات  العاملي  الــدوران  درا�شات  ومتخ�ش�س يف  زيــورخ، 

اإىل  بالإ�شافة  ــوارد،  واملـ ــواع  والأنـ لالأيديولوجيات  املحلية 

الأمــرا�ــس  ل�شتهداف  العاملي  ال�شيا�شي  املــجــال  يف  تعاونه 

التي ينقلها البعو�س يف القرن املا�شي. يطرح الكتاب عددا 

اإذا كانت هناك للب�شر والبعو�س �شبٌل  من الت�شاوؤلت فيما 

لتعلم العي�س ب�شالم مع بع�شهم، اأو ال�شيطرة على البعو�س 

لكال  املحتملة  العواقب  تو�شيح  مع  بقتله،  عليه  والق�شاء 

روؤى جــديــدة م�شتنرية  وعــر�ــس  املــو�ــشــوعــني؛  الــتــوجــهــني 

وحقوق  والبيئة  ال�شحة  جمـــالت  يف  الــرائــديــن  لــلــخــرباء 

احليوان.

ــات يف عــامل �شحي(  كــتــاب )الــبــعــو�ــس: مــكــان الآفــ ُي�شنف 

اجلن�شيات  مــتــعــددة  الــربيــطــانــيــة  الن�شر  دار  عــن  الــ�ــشــادر 

»روتليدج« اأحدث اأعمالها يف العام اجلاري 2022م يف جمال 

ملر�س احلمى  الكبري  النت�شار  قاد  وقد  الأكــادميــي.  الن�شر 

رغم  باملالريا،  امل�شابني  اأعــداد  تراجع  مع  حتى  ال�شفراء، 

اأن اأكرث من ن�شف �شكان العامل ل يزالون معر�شني لهذه 

الأمــرا�ــس وغــريهــا مــن الأمــرا�ــس اخلــطــرية الــتــي ينقلها 

النيل  وغـــرب  ال�شنك  حمى  ــا  اأيــ�ــشً ت�شمل  الــتــي  البعو�س، 

العلماء  املوؤلفني وجمموعًة من  قاد  وزيكا،  وال�شيكونغونيا 

املتعاونني يف علوم البيئة واحل�شرات، اإىل البحث يف كيفية 

الب�شرية  حــا�ــشــر  الــقــابــع يف  والأمل  املــعــانــاة  عــلــى  الــقــ�ــشــاء 

ال�شيطرة  اأو  البعو�س،  ينقله  ما  ب�شبب  وذلك  وم�شتقبلها؛ 

احتمالية  اإىل  املــوؤلــفــان  ي�شري  كما  تقدير.  اأقــل  على  عليه 

بخلق  ت�شمح  احلــ�ــشــرة،  ــذه  هـ مــع  �شحية  عــالقــة  تــطــويــر 

اأبرزها  الأ�شباب،  من  لعدد  وذلــك  الإن�شان؛  مع  وئــام  حالة 

هنالك  توجد  لذا  البعو�س؛  ولي�س  الأمــرا�ــس  نحارب  اأننا 

الكائن  اإبــادة هذا  اأكرث فاعلية من  اأخالقية  ا�شرتاتيجيات 

الــ�ــشــغــري، مــثــل: تــطــويــر الأدويـــــة والــلــقــاحــات مــن طريق 

التخ�ش�شات والأبحاث املو�ّشعة، وال�شيطرة على البيئة من 

احلّية،  مــواردهــا  ودميــومــة  نظافتها  على  املحافظة  طريق 

وتطبيق املبداأ الوقائي على نطاق اأو�شع واأ�شمل بني خمتلف 

اإىل  البيئية  الإن�شانية  العلوم  نادت  لذا  املجتمعات؛  درجات 

عــدة؛  واأبــعــاد  زوايـــا  مــن  البعو�س  مكافحة  م�شروع  فح�س 

فيما اإذا كان ممكًنا تقنًيا ومتوافًقا بيئًيا ومعقوًل اأخالقياً 

ال�شروع يف حمالت اإبادة هذه احل�شرة.

وُتــعــد اأمنــــاط الــ�ــشــلــوك الــتــي ُيــظــهــرهــا الــبــعــو�ــس ُمــعــقــدة 

ي�شكنها  التي  البيئات  مع  تتكيف  باأنظمة ح�شيِّة  ومدفوعة 

يف  جـــاء  ملــا  وفــقــاً  وذلـــك  ي�شتغلها؛  الــتــي  البيئية  واملــنــافــذ 

نيكول�س  الهولندي  الأحــيــاء  عــامل  قدمها  بحثية  درا�ــشــة 

البعو�شة،  دورة حياة  اأنَّ  اإىل  م�شريا  1963م،  عام  تينربغن 

جتعل  وال�شلوك،  الأع�شاء  وظائف  وعلم  الت�شريح،  وعلم 

حا�شمة  للدرا�شة،  ا�شتثنائًيا  مو�شوًعا  الفريد  املخلوق  هذا 

امل�شتويات.  خمتلف  على  الب�شرية  للثقافة  الــوقــت  ذات  يف 

لفهم  الأبحاث  كبرية من  املوؤلفان مبجموعة  ا�شتعان  وقد 

وتوجيه  الــبــعــو�ــس،  ينقلها  الــتــي  الأمـــرا�ـــس  انــتــ�ــشــار  اآلــيــة 

وخرج  الأمرا�س.  وتلك  البعو�س  مكافحة  اأ�شاليب  تطوير 

املجموعة  لتلك  الرائعة  النتائج  اإحـــدى  اأن  اإىل  الباحثان 

�شمات  تظهر  معقدة  بيولوجيا  عــن  الك�شف  هــي  البحثية 

�شلوكية وت�شريحية وف�شيولوجية للبعو�س. وُي�شري الكتاب 

البعو�س  بيولوجيا  يف  �شيوًعا  الأقـــل  اجلــوانــب  بع�س  اإىل 

اأكرث تعقيًدا من تلك  بالفعل تفاعالت حيوية  التي ُتظهر 

رغم  املــر�ــس.  وتنقل  الــدم  متت�س  ب�شيطة  بــاآفــات  اخلا�شة 

�شلوكياتها  الك�شف عن بع�س  بداأت حديثاً يف  الدرا�شات  اأنَّ 

يـــزال هــنــاك الكثري مــن العمل الــذي  ــا، ل  الأكـــرث غــمــو�ــشً

البعو�س  مــن  الأنــــواع  اآلف  طـــّورت  فقد  بــه،  القيام  يتعني 

�شلوكية  �شمات  لتوليد  ومعقدة  رائعة  بيولوجية  تكيفات 

وبيئية متنوعة ل تزال غري معروفة يف اأروقة العلم. وتعد 

ومتخ�ش�شة،  متطورة  البيئي  النظام  يف  البعو�س  اأن�شطة 

الكائنات  العديد من  تعقيًدا من بني  اأكرث  الواقع  وهي يف 

اأ�شرار  الأخــرى. وقد تك�شف درا�شة بيولوجيا البعو�س عن 

فهمنا  ترثي  ل  قد  و�شلوكية  وت�شريحية  حيوية  كيميائية 

ا م�شدًرا لالإلهام احليوي  للطبيعة فح�شب، بل ُت�شبح اأي�شً

يف العلوم والتقنيات امل�شتقبلية، اأبرزها قد يكمن يف ت�شميم 

اإبر جمهرية خالية من الأمل.

رّكـــز الــكــثــري مــن الــدرا�ــشــات عــلــى الأمـــرا�ـــس الــتــي ينقلها 

الــبــعــو�ــس؛ عــنــدمــا كــانــت مــ�ــشــاألــة بــقــاء الإنــ�ــشــان عــلــى قيد 

ــارزة لــعــقــود عــديــدة،  ــ احلــيــاة والنــقــرا�ــس غــري الــبــ�ــشــري ب

القارة  غــرب  يف  خا�شة  والبعو�س  الإن�شان  بني  والعالقات 

الــوقــت  يف  اأخــــرى  مرجعية  درا�ـــشـــات  وك�شفت  الإفــريــقــيــة، 

نف�شه عن احلركة الن�شطة التي امتاز بها البعو�س يف ظل 

اأن  اإىل  الــدرا�ــشــات  واأ�ــشــارت  الــدافــئ.  واملــنــاخ  العوملة  تو�شع 

العديد من تدخالت مكافحة البعو�س يف املا�شي ارتبطت 

ارتباًطا وثيًقا ب�شيا�شات التو�شع الإمربيايل وال�شتعماري؛ 

مالءمة  الأ�شاليب  اأكــرث  اكت�شاف  اإىل  الباحثون  �شعى  لــذا 

لفهم ارتباط حركات الإن�شان والبعو�س معاً، فقد اأظهرت 

مع  التكّيف  يف  للبعو�س  الهائلة  والــقــدرة  املرونة  احلقائق 

من  وال�ــشــتــفــادة  املختلفة  واملناخية  اجلغرافية  الــظــروف 

اأدى  مما  الإن�شان؛  ي�شنعها  التي  التحتية  والبنى  البيئات 

اإىل انت�شاره الوا�شع، الذي بدوره دفع املتخ�ش�شني لتكثيف 

علماء  بــني  التخ�ش�شات  متعدد  الوثيق  املنهجي  الــتــعــاون 

نف�شها،  واملجتمعات  والتقنيني  الجتماع  وعلماء  احل�شرات 

الإن�شان  تنّقل  كيفية  يف  البحث  خيوط  بني  للجمع  �شعيا 

والناقل والفريو�س يف اآٍن واحد.

اأثارها مراقبو البيئة ب�شدد  ثمة خماوف بيولوجية �شارة 

الــ�ــشــنــوات  الــبــعــو�ــس يف  ملــكــافــحــة  جـــديـــدة  اأدوات  حتــديــث 

الأخرية، مثل اإطالق البعو�س »العقيم« اأو »املعّدل وراثًيا«؛ 

ملنع انتقال املر�س؛ اإل اأن هذه الأ�شاليب اأثارت جدل وا�شعا 

م�ّس ق�شايا اأخالقيات البيئة، حمفوفا باملخاطر والعواقب 

على نطاق اإقليمي وعاملي؛ لذا كان ال�شعي ل�شتهداف تقليل 

بـــدًل مــن الق�شاء عليها.  نــاقــالت الأمـــرا�ـــس هــذه  ــداد  اأعــ

الطبيعة  تدمري  جتــاه  اآخــر  راأي  البيئية  للحركة  كــان  كما 

البيئة  علماء  �شعى  لذلك  الرطبة؛  الأرا�ــشــي  وا�شتطالح 

اإىل حظر املبيدات احل�شرية ال�شطناعية الكيميائية حتى 

ملكافحة الأمرا�س؛ باعتبارها ملوثات ع�شوية �شارة بالبيئة 

على املدى البعيد.

التي  البعو�س  اأنـــواع  مــن  عــددا  البيئة  مراقبو  �شّجل  وقــد 

ل الــبــيــئــات املــعــدلــة مــن قــبــل الإنــ�ــشــان، تــــرتاوح بــدءا  تف�شّ

الكربى  باملدن  مــرورا  ال�شغرية  الزراعية  امل�شتوطنات  من 

محمد بن علي اإلسماعيلي * 
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الب�شرية على  املجتمعات  �شتعمل  الأرجح  احل�شرية. وعلى 

جذب البعو�س مبجرد وجودها؛ حتديدا يف البيئات املبنية 

والأرا�شي الرطبة، وقد �شمحت تاأثريات: العوملة والتنمية 

بتو�ّشع  املناخ؛  وتغري  الب�شري  ال�شكاين  والنمو  احل�شرية 

احلدود البيئية للبعو�س لتندمج مع املجتمعات الب�شرية؛ 

كبريا  منــوا  الع�شرين  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�شف  �شهد  اإذ 

وقد  النطاق.  وا�ــشــع  البعو�س عــرب حّيز جــغــرايف  اأعـــداد  يف 

ي�شبح اأمر التعامل اأو التعاي�س مع البعو�س واقعاً ل بديل 

اإىل  حمتاجاً  مكافحته  مع  التعامل  واقــع  �شيكون  بل  عنه؛ 

الأرا�ــشــي  تغيري  يف  الب�شر  ا�شتمر  طــاملــا  حـــذراً؛  اأكـــرث  نهج 

الربية وا�شت�شالح الغابات؛ بل اإن التغيريات يف التخطيط 

احل�شري واإدارة الأرا�شي الريفية قد تكون اأف�شل طريقة 

لتقليل هذه احل�شرات احلاملة لالأمرا�س مع مرور الوقت.

ــادة ت�شكيل الــ�ــشــحــة الــعــامــة يف  ــ ــان مــن الــ�ــشــعــب اإعـ ــاذا كـ ملــ

البيئية  الأ�شاليب  با�شتعمال  الأمــرا�ــس  نــاقــالت  مكافحة 

بطرق  العناية  تربز  املنا�شبة؟  والجتماعية  والبيولوجية 

والنوافذ  املياه،  اأنابيب  تركيب  مثل:  الجتماعي،  العي�س 

بانتظام؛  القمامة  جمع  و�شمان  املغطاة،  التهوية  وفتحات 

طرقا حيوية فاعلة لدرء البعو�س واأمرا�شه التي ينقلها؛ 

الجتماعية  والــظــروف  الإ�شكان  حت�شني  دعــوات  كانت  لــذا 

والقت�شادية اأولوية ق�شوى لل�شيطرة على تلك الأمرا�س. 

اأمريكا اجلنوبية،  املنتمية لقارة  الربازيل  فيما كان لدولة 

جتربة بارزة يف هذا املجال، فقد اأر�شلت نحو 220 األف جندي 

اإىل الأحياء الربازيلية للتعامل مع زيكا؛ بيد اأنه ُعّد لحقاً 

متريًنا يف العالقات العامة اأكرث من كونه م�شروًعا مدرو�ًشا 

لل�شحة العامة؛ فحكم على اأن اأ�شلوب تلك احلملة املكافحة 

ناجحة  غري  باأنها  املجتمع  يف  البعو�س  اأمــرا�ــس  لناقالت 

ب�شكل عام؛ لذا ي�شتوجب اإعادة ت�شكيل ا�شرتاتيجيات حديثة 

تعمل على مكافحة البعو�س يف الربازيل.

تـــدور الــفــكــرة الــعــامــة املهمة يف هــذا الــطــرح الـــذي يقدمه 

اآلية  الكتاب على املنظور الأخالقي البيئي الذي قد يحدد 

البعو�س؛  ينقلها  التي  لالأمرا�س  ال�شحي  العبء  تقليل 

�شواء اأكان با�شتئ�شاله اأم احلد من انت�شاره بطرق متعددة؛ 

عن  للدفاع  جــًدا  جيدة  اأ�شباب  لدينا  كانت  لو  حتى  وذلــك 

خمتلف  على  والأمـــرا�ـــس  الأوبــئــة  مــن  وحمايتها  �شحتنا 

والبيئية.  والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شتويات 

اأننا  ترى  اأخالقية مقنعة  واإن متكنَّا من حت�شيل مطالب 

بحاجة اإىل الق�شاء على اأنواع معينة من البعو�س باأف�شل 

اأنَّ  اإل  العامة،  ال�شحة  على  للحفاظ  قــدرات  لدينا من  ما 

اأخالقية  قيمة  ذا  �شيًئا  بـــاأن  اإدراًكــــا  يتطلب  بــذلــك  القيام 

اأنــواع احل�شرات، يف اجلانب  نوع من  �شي�شيع، وهو خ�شارة 

املقابل جند اأن نظرية اأخالقيات البيئية ترف�س مثل هذه 

اخل�شارة؛ �شعياً منها اإىل حتقيق التوازن البيئي.

وقـــد حـــاولـــت الــبــ�ــشــريــة الــ�ــشــيــطــرة عــلــى نـــواقـــل م�شببات 

متّكن  نقطة  اإىل  للو�شول  الطبيعية؛  البيئة  يف  الأمرا�س 

ومقبول  م�شتدام  تــوازن  حتقيق  من  معاً  والبعو�س  النا�س 

يحافظ يف نف�س الوقت على �شحة الإن�شان ويحمي البيئة، 

مع تو�شيات علمية حثيثة باأهمية تعّلم املجتمعات الكيفية 

وبيئاتهم  عــاداتــهــم  مــع  فــيــهــا  يتكيفون  الــتــي  ال�شحيحة 

لالأمرا�س  امل�شبب  للبعو�س  تعر�شهم  لتقليل  احل�شرية 

للحد من  هــادفــة  مناهج  ذات  دعـــوات  قامت  اإذ  اخلــطــرية؛ 

ــس الــبــعــو�ــس يف املــنــاطــق احلــ�ــشــريــة لعقود  ــرا�ـ انــتــقــال اأمـ

ب�شبب  مت�شاٍو  غري  ب�شكل  تطبيقها  جاء  ولكن  الزمن،  من 

والالمبالة  املحدودة،  الب�شرية  والقدرة  العالية،  تكاليفها 

املجتمعية، و�شعف الإرادة ال�شيا�شية الالزمة للحفاظ على 

هذه اجلهود يف فرتات انت�شار الوباء.

يف  املتناف�شة  التقنية  ال�شيا�شات  تلعب  املُقابل،  اجلانب  يف 

الــوراثــيــة دوًرا يف حمــاولــة  ا�ــشــتــبــدال حمــركــات اجلــيــنــات 

اأنها  اإّل  ت�شكيلها؛  اإعــادة  اأو  ناقالت احل�شرات  الق�شاء على 

-رغم بحثها عن طرق مغايرة للعي�س مع البعو�س- متّثل 

التي  لــلــتــحــديــات  خمتلفة  واأخــالقــيــة  �شيا�شية  تــوجــهــات 

تطرحها نواقل البعو�س، فقد تختلف يف اآثارها ال�شيا�شية 

والجتماعية والبيئية وال�شحية امل�شتقبلية، وتهدد الدوافع 

البيئي  الـــتـــوازن  بــتــمــزيــق  الــنــطــاقــات  اجلــيــنــيــة مــن جميع 

والتطوير  البحث  ــراء  اإجــ اأن  كما  الطبيعة.  يف  للبعو�س 

عــلــى الــبــعــو�ــس املــعــدل جــيــنــيــا/وراثــًيــا مــن قــبــل خمــتــربات 

املتحدة الأمريكية وبع�س  الوليات  اأي يف  العاملي؛  ال�شمال 

اآ�شيا  اإطالقها املزمع يف  اأوروبــا، بعيد جــًدا عن مواقع  دول 

واإفريقيا واأمريكا الالتينية التي تعاين من ناقالت اأمرا�س 

�شلطة  توزيع  لكيفية  حقيقياً  اإزعاجاً  مُيّثل  مما  البعو�س؛ 

اتخاذ القرار �شيا�شيا واقت�شاديا واجتماعياً وتعليمياً.

ويــخــتــم املــوؤلــفــان الــفــ�ــشــل الأخــــري مــن كــتــاب )الــبــعــو�ــس: 

الأمرا�س  اأنَّ  اإىل  بالإ�شارة  �شحي(،  عــامل  يف  الآفــات  مكان 

العامة  لل�شحة  رئي�ًشا  تهديًدا  متثل  البعو�س  ينقلها  التي 

قدر  اأق�شى  تتطلب  لذا  القادمة؛  العاملية  الطوارئ  حلالة 

من الهتمام. ويف الوقت نف�شه، اأ�شبح احلفاظ على التنوع 

اتخاذ  يتطلب  كبرًيا  وبيئًيا  اجتماعًيا  حتدًيا  البيولوجي 

ــدة مــن اأكـــرث اخلــطــوات اإحلــاًحــا  اإجــــراءات فــوريــة، مــع واحـ

حلماية  احل�شرية  املــبــيــدات  ع�شر  مــن  الــهــروب  يف  تتمثل 

طعامنا و�شحتنا وبيئتنا. و�شع املوؤلفان عددا من الإجراءات 

الوقائية املهمة، هي: )1( عند التعامل مع البعو�س الناقل 

لالأمرا�س الب�شرية الرئي�شة، يتعامل املرء مع جزء �شغري 

على  ويعتمد  للبعو�س  الكلي  البيولوجي  التنوع  من  جــًدا 

�شمات بيئية حمددة جًدا. )2( يرتبط هذا التجمع املحدد 

باأنواع البعو�س ارتباًطا وثيًقا بالب�شر ويعتمد عليهم؛ لذلك 

علينا الآن اأن نتعلم كيف ن�شتفيد من هذا الرتباط الوثيق، 

حتى  اأو  متوقعة  نتيجة  البعو�س  على  الق�شاء  يعد  فلم 

 العــرتاف به جزء ل 
َّ
نتيجة مرغوبة، بــدلً من ذلــك، فــاإن

يتجزاأ من بيئتنا املبا�شرة يدفعنا اإىل التزامنا طويل الأمد 

بح�شن اإدارة الأزمة، التي حتتاج اإىل برامج ع�شرية ملكافحة 

البعو�س  لإدارة  ا�شرتاتيجيات  اإىل  تتحول  كــي  الــنــواقــل؛ 

لتحقيق ال�شتدامة يف التخفيف من خماطر الأمرا�س مع 

اأداء  البيولوجي وحت�شني  التنوع  امل�شاعدة يف احلفاظ على 

النظام البيئي حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.

هذا  اإىل  نظرنا  لو  فيما  املو�شوع  هذا  نلخ�س  اأن  ن�شتطيع 

الكتاب على اأنه يقدم فر�شيًة فيما اإذا كان من املمكن تخّيل 

اإذ  ذلــك؛  ي�شتحيل  تاأكيد  بكل   ... البعو�س  خــاٍل من  عــامل 

اإن ال�شرتاتيجية املتبعة للق�شاء على البعو�س من كوكب 

ال�شحة  اأ�شتاذ  فعلى حد و�شف  ماآربها؛  الأر�ــس لن حتقق 

العامة الأ�شتاذ الدكتور اأندرو �شيبلمان، فاإن البعو�س اأذكى 

ل�شنوات قادمة، وهو  الب�شر، و�شيبقى على قيد احلياة  من 

لذا  امل�شتقرة؛  وغري  العابرة  احلالة  هذه  مع  جيًدا  يتكّيف 

�شوف يزدهر البعو�س يف هذا النظام البيئي كما فعل ملاليني 

ال�شنني. ويف ذات الإطار، ل جند اختالفا يف كيفية التعامل 

بني  الأخـــرى  للنزاعات  معاجلتنا  كيفية  عن  البعو�س  مع 

للمرء  ذلك ميكن  وبافرتا�س  الطبيعية؛  واحلياة  الإن�شان 

اإذ  هــذه احلياة؛  يتجزاأ من  البعو�س جــزء ل  اأن  يتخيل  اأن 

يف  ــداء  والأعـ الآفـــات  مع  العي�س  تعّلم  نظرية  الكتاب  يوؤيد 

عامل طبيعي وا�شع ومتباين؛ وذلك بعيدا عن الأفكار التي 

اجتهت نحو اإنفاق موارد عالية الثمن لت�شخري التكنولوجيا 

ال�شحي  للنظام  تعزيزا  البعو�س  على  للق�شاء  والتقنيات 

العاملي.
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وضع الشرق األوسط واستراتيجيته 
جيبين هان، وواي لي

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 .

ال�شرق   درا�ــشــات  م�شاعد مبعهد  اأ�شتاذ  فهو  واي يل،  اأمــا 

الأو�شط التابع جلامعة �شيباي بال�شني، واأ�شتاذ الفل�شفة 

يف الــعــالقــات الــدولــيــة بــجــامــعــة كــيــاجن هــيــي يف كــوريــا 

اجلنوبية. جمال بحثه نظرية العالقات الدولية، واأمن 

ال�شرق الأو�شط، وكفاح الإرهاب، وق�شايا اإ�شرائيل. ن�شر 

له كتاب »اإ�شرائيل واحلزام والطريق: الدور وامل�شتقبل« 

وعدة اأبحاث وتقارير اأكادميية.

اإحدى وع�شرين  الأو�شاع احلا�شرة يف  الكتاب  ُعر�س يف 

�شامل  الأو�شط على نحو  ال�شرق  دولة واقعة يف منطقة 

لتطور  واأحكام  وتوقعات  عميقة  درا�شات  وفيه  ومرّتب، 

امل�شتقبلية،  والجتــاهــات  والأ�شباب  واخللفيات  الأو�ــشــاع 

قيمة  ذات  جديدة  نظر  ووجــهــات  روؤى  فيه  طرحت  كما 

مرجعية يف درا�شة ق�شايا ال�شرق الأو�شط.

ي�شّم الكتاب اأربعة اأجزاء كل جزء يخ�ّس اإقليما، فالأول 

عن دول �شمال اإفريقيا مبا فيها م�شر واجلزائر وليبيا 

واملغرب وتون�س، والثاين عن دول البحر الأبي�س املتو�شط 

وقــرب�ــس،  وفل�شطني  والأردّن  وتــركــيــا  اإ�ــشــرائــيــل  مــثــل 

اإيران والعراق  والثالث عن دول الهالل اخل�شيب ت�شّم 

يتناول  اخلليج  دول  والرابع عن  وقطر،  ولبنان  و�شوريا 

ال�شعودية والكويت وُعمان واليمن والإمارات والبحرين.

الدول  بداأ اجلزء الأول مب�شر، يف �شياق ما تعر�شت له 

�شوريا  تـــورط  ومــنــه   2011 عــام  منذ  تــوتــر  مــن  العربية 

جــاءت  املتتالية.  الــداخــلــيــة  احلـــروب  يف  والــيــمــن  وليبيا 

منط  التما�س  على  تعمل  التي  الفئة  مقّدمة  يف  م�شر 

اإدارة �شيا�شية لئقة جراء �شل�شلة من التقلبات املفرو�شة 

على هذه املنطقة، فنجحت يف تفادي تهديدات الإرهاب 

وحتــقــيــق ال�ــشــتــقــرار الــ�ــشــيــا�ــشــي وهـــي حتــــاول الآن حل 

امل�شاكل التي ظّلت تعيق التنمية القت�شادية يف م�شر منذ 

د�شتورية  ا�شتفتاء على تعديالت  جــري يف م�شر 
ُ
اأ عقود. 

يف الفرتة من 20 اإىل 22 اأبريل عام 2019 و�شّوتت ن�شبة 

النتخاب  جمل�س  اأنباء  ح�شب  عليها  باملوافقة   ٪88.83

امل�شري، ومن الظاهر اأن هذا الإجراء جزء من اجلهود 

املــبــذولــة مــن نــظــام ال�شي�شي مــن اأجـــل اإعـــادة بــنــاء نفوذ 

يد  اإىل  عــاد  حــني  �شلطتها.  ومتــركــز  وهيبتها  احلكومة 

ــام احلــكــم عــلــى نــظــام الــ�ــشــيــا�ــشــي يف احلــيــاة  اجلــيــ�ــس زمــ

ال�شيا�شية امل�شرية، بداأ جهاز الأمن يلعب فيها دورا مهّما 

الرئي�س  بــني  النفوذ  التنازع يف  ذلــك ظــّل  ــا. ورغــم  اأيــ�ــشً

الرئي�س  انتهج  وبــ�ــشــدده  م�شتمرا،  الع�شكرية  والــقــوة 

ال�شنتني الأخريتني  الــدّوار يف  الكر�شي  ال�شي�شي �شيا�شة 

تخفيفا  العليا  املنا�شب  عن  الع�شكرية  القوة  قادة  لعزل 

للتهديدات ال�شيا�شية. ومن جانب اإحياء القت�شاد اأدخل 

يف  اخلطر  العدمية  الفائدة  معيار  املــركــزي  م�شر  بنك 

رفع  خطة  احلكومة  دفعت  حينه  ويف   ،2018 عــام  اأبــريــل 

ــراءات  ــ ــس املـــال املــطــلــوب اإىل حـــّد كــبــري وطــرحــت اإجـ راأ�ــ

جديدة حلماية املجتمع مبا فيها خطة » تكافل وكرامة« 

العالج  و«�شكن كرمي« ونظام �شمان  الفر�س«   « وبرامج 

عام  يوليو  يف  امل�شري  الربملان  واعتمد  اجلديد،  الطبي 

2019 تعديالت قانون التمويل هدفا اإىل جذب مزيد من 

الراأ�شمال اإىل املقاطعات الأعجز اقت�شادا ورفع م�شتوى 

معي�شة املواطنني وتنويع م�شادر التنمية القت�شادية يف 

اأرجاء البالد، اإ�شافة اإىل اإطالق اإجراءات جديدة لتاأييد 

الــ�ــشــركــات الــ�ــشــغــرية واملــتــو�ــشــطــة احلــجــم. ومـــن جانب 

ال�شيطرة  احلكومة  عــّززت  فقد  بالتنمية،  الأمــن  ك�شب 

على احلدود ال�شرقية وحّددت يف ا�شرتاتيجية عام 2030  

�شتى  �شتحّققها  الــتــي  امل�شهودة  لــالأهــداف  عــامــا  هيكال 

جغرافيا  ال�شّكان  توزيع  الأهــداف  هذه  ومن  املقاطعات، 

مبا يدفع انتقالهم اإىل املقاطعات ذات ال�شرتاتيجية مثل 

ومن  البالد.  وجنوب  الغربية  وال�شحراء  �شيناء  جزيرة 

م�شتمّرة  م�شتجّدات  م�شر  �شهدت  الدبلوما�شية،  جانب 

التهديدات  مواجهة  اإىل  ترمي  اخلارجية  �شيا�شاتها  يف 

الأكرث خطورة على اأمن البالد مثل بناء �شد النه�شة يف 

اأثيوبيا وق�شايا ليبيا، وب�شددها بداأت م�شر تعمل على 

املجالت  �شتى  يف  الأفــارقــة  اأ�شقائها  مع  التعاون  تعزيز 

واأظهرت مبادرة اأقوى من ذي قبل يف لعب دور اإيجابي يف 

اآليات احلمالت امل�شرتكة يف اإفريقيا. 

ويـــويل اجلـــزء الــثــاين الهــتــمــام اإىل اإ�ــشــرائــيــل، مــع اأنها 

دولة على �شاحل البحر الأبي�س املتو�شط ب�شّكان ثمانية 

ماليني ن�شمة فقط، واأو�شاعها ال�شيا�شية معّقدة متقّلبة 

ال�شيا�شية  الأفكار  اأحــزاب خمتلفة  فيها  داخال وخارجا. 

مُمــّثــلــًة خمــتــلــف اجلــمــعــيــات الجــتــمــاعــيــة والــقــومــيــات 

بني  �شيا�شية  احتـــادات  تكوين  اإىل  يدعو  ما  والطوائف، 

النــتــخــاب  مــعــركــة  يف  تــفــوز   لــكــي  البع�س  دون  بع�شها 

الربملاين ومت�شك زمام احلكم. هذا من جهة، ومن جهة 

اأن  مع  معّقدة  الإ�شرائيلي  املجتمع  عنا�شر  فــاإن  اأخــرى 

ون�شف  مليون  �شكانها  جميع  فبني  يهود،  �شكانها  اأكــرث 

اإ�ــشــرائــيــل،  جن�شية  يحملون  الــذيــن  الفل�شطينيني  مــن 

طائفة  منها  اجلن�شية  خمتلفة  طــوائــف  الــيــهــود  وبـــني 

الالتنية،  اأمريكا  وطائفة  والو�شطى،  ال�شرقية  ــا  اأوروبـ

وطائفة العرب، وطائفة اإفريقيا وغريها، وهوؤلء اليهود 

اإىل  اأو  و«الــيــمــني«  »الي�شار«  اإىل  اأيــدولــوجــيــا  ينق�شمون 

»العلماين« و«الإ�شالحي« و«الأرثوذك�شي«، وقد اأّدت هذه 

الختالفات قوميا وعرقيا وفكريا اإىل التفاوت ال�شبكي 

ت�شكيل  يف  التفتت  مــن  نــوع  اإىل  ثــم  املجتمع  فــئــات  بــني 

التقلبات  ــّد  اأ�ــش اإ�ــشــرائــيــل  �ــشــهــدت  ال�شيا�شية.  ــزاب  ــ الأحـ

ال�شيا�شية يف غ�شون عام 2019 حيث اأجري فيها انتخابان 

النتخاب  وف�شل  اإثــرهــمــا،  حكومة  ت�شكيل  يتحقق  ومل 

اأحلق ال�شعب بالياأ�س والراأي العام والو�شائط الإعالمية 

يرى  الــذي  بالأنانية  ال�شيا�شي  ال�شلك  اتهام  يف  بالرتدد 

الـــدولـــة عن  تــعــجــز  بــاهــظــة  يــكــّلــف تكلفة  اأن النــتــخــاب 

حتملها مرة بعد مرة، واأظهرت هذه التزعزعات ميزات 

اأول  اإ�شرائيل.  جديدة فيما بني القوات ال�شيا�شية داخل 

اليمينية هي  القوة  الليكود وما متّثله من  اإن جمموعة 

حزب رئا�شي يف اإ�شرائيل. ثانيا ظل املذهب الأرثوذك�شي 

لينج لي وانج * 
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اإن تفاقم اخلالف بني  املتطرف يحيز قوة كبرية. ثالثا 

احلزبني الي�شار والو�شط اأ�شفر عن تفككهما و�شعفهما. 

من  متار�شها  فهي  اإ�شرائيل،  دبلوما�شية  يخ�ّس  وفيما 

خــالل اأبــعــاد الــعــالقــات مــع اأمــريــكــا وفل�شطني والـــدول 

اأن  اإ�ــشــرائــيــل  حتـــاول  الأول،  البعد  يف  واإيــــران.  العربية 

اأن  بغية  اأمــريــكــا  مــع  ال�شديقة  الــعــالقــة  عــلــى  حتــافــظ 

ترفع مكانتها ال�شرتاتيجية يف منطقة ال�شرق الأو�شط 

بالنتفاع من العالقة مع اأ�شرة ترامب. ويف البعد الثاين، 

تتمنى اإ�شرائيل اأن تدفع عملية ال�شالم مع الفل�شطينيني 

واأن  ملن�شبه،  تــرامــب  تولية  مــدة  غ�شون  يف  التقدم  اإىل 

والقد�س  الغربية  ال�شفة  اأرا�ــشــي  من  احتّلته  ما  ت�شّرع 

الثالث،  البعد  ويف  لها.  اأمريكا  حتّيز  بف�شل  ال�شرقية 

تعمل اإ�شرائيل على حفاظ الت�شالت الوثيقة مع الدول 

العالقة  يف  حا�شمة  وثــبــة  لتحقيق  اخلليجية  العربية 

على  اإ�شرائيل  تثابر  الرابع،  البعد  ويف  بينهما.  الثنائية 

اإيران ومعاداتها الإقليمية باعتبارها  �شيا�شة احلذر من 

» اأكرب تهديد على الأمن.

ــزء الــثــالــث، وهــي  ثــم تــاأتــي اإيـــــران كــدولــة اأوىل يف اجلــ

جمهورية ثيوقراطية مزدوجة بفكر ال�شيعة الإ�شالمية 

الديني  الزعيم  يتمتع  حيث  احلديثة  اجلمهورية  وفكر 

فيها  الدميقراطي  النتخاب  ويجرى  ال�شلطات  باأعلى 

ــار الــنــظــام الإ�ــشــالمــي. لــقــد تــو�ــشــع اخلـــالف بني  يف اإطــ

الجتاهني لهيكل اإيران ال�شيا�شي املزدوج يف غ�شون عام 

انفجار  الأوىل  الــثــالث:  اجلهات  يف  يتمثل  وذلــك   2019

15 مــن نوفمرب عام  يــوم  الــبــالد. يف  �شامل يف  احــتــجــاج 

ــران عــلــى �ــشــورة مفاجئة رفــع  اإيــ اأعــلــنــت حــكــومــة   2019

املــجــاوزة  الكمية  �شعر  ورفــع   ٪20 بن�شبة  الــبــرتول  �شعر 

من  اأ�شعاف  ثالثة  ي�شاوي  مــا  اإىل  لــه  املــحــّددة  ة  للح�شّ

�شعره الأ�شلي، وي�شاف اإليه احلالة القت�شادية ال�شيئة 

انفجار  اإىل  اأدى  ما  طويلة؛  مــدة  منذ  تتح�شن  مل  التي 

اأّثــر على اأكــرث من مائة  احتجاج �شامل يف اأرجــاء البالد 

الذي  الأمــر  الأ�شخا�س،  مئات  مقتل  عن  واأ�شفر  مدينة 

يظهر اأن عامة ال�شعب الإيــراين متكن من الحتاد �شّد 

احلكومة يف قرار ما �شادر عنها حني تقع البالد يف ماأزق 

اقت�شادي، لذلك على حكومة اإيران اأن تتجّنب و�شع اأي  

قرار مت�شّرع يتناول الد�شتور يف امل�شتقبل القريب وقاية 

اإثارة غ�شب ال�شعب العام واإحــداث زعزعة املجتمع.  من 

والثاين عودة ال�شلطة اإىل القوة املحافظة. فبعد ان�شحاب 

املذهب  اأ�شيب  اإيــران  مع  النووية  التفاقية  من  اأمريكا 

بالإحباط  روحــاين  بالرئي�س  املمّثل  املعتدل  الإ�شالحي 

والإعرا�س، واأتاح للمذهب املحافظ حجة لطعن روحاين 

دبلوما�شيته  واإهــانــة  والــعــجــز  بال�شعف  نظامه  واإدانــــة 

املقاربة للغرب، فت�شري كل امل�شتجّدات واملتغريات منذ عام 

2019 ل�شالح املذهب املحافظ ويبدو اأن ميزان ال�شيا�شة 

الداخلية قبل النتخاب مييل اإليه كذلك تدريجيا، ومن 

املاأمول اأن يفوز هذا املذهب يف انتخاب الرئي�س ثم ي�شيطر 

الكربى.  الثالث  والإدارة  والق�شاء  القانون  اأجهزة  على 

والثالثة ت�شاعد ال�شراع بني اإيران واأمريكا. ومن الراجح 

اأن هذه احلالة �شت�شتمّر؛ فالعقوبات املفرو�شة على اإيران 

من قبل ترامب اأعجزتها اقت�شاديا واأوقعتها يف ماأزق يف 

اأعلن الرئي�س روحــاين بعد  الــدويل. تبعا ذلك،  املجتمع 

اإيــران �شوف  اأن  التفاقية  اأمريكا من  ان�شحاب  �شنة من 

ترتاجع عن التفاقية تدريجيا اإذا مل حترز الق�شية اأي 

تقدم دبلوما�شيا، ثم نفذت احلكومة هذا الإعالن يف اأربع 

يوليو عام  مــن  ال�شابع  الــيــوم  اإيـــران يف  فاأعلنت  مــراحــل 

2019 وباعتباره بداية املرحلة الثانية اأن ن�شبة اليورانيوم 

اأن  اإىل  قد جــاوزت ن�شبة ٪3.67 املن�شو�شة يف التفاقية 

بلغت ٪4.5. وبعد ذلك بداأت تطور اأجهزة الطرد املركزي 

يف املرحلة الثالثة وت�شّب غاز هاك�شافلوريد اليورانيومي 

اإىل 1044 يف هذا النوع من الأجهزة يف املرحلة الرابعة. 

اإىل  اأمريكا تعود  اأن جتعل  اإيــران  بهذه الأعــمــال حتــاول 

العرتاف بالتفاقية النووية املوّقعة معها يف عام 2015 

وتعود اإىل م�شلك التفاو�س، واأن ت�شغط على دول اأوربا 

اأي�شا، غري اأن اأمريكا ما زالت توا�شل العقوبات على اإيران 

حتى يتجه النزاع بني الطرفني اإىل حّد اأ�شّد. وبالن�شبة 

اإىل التنمية القت�شادية يف اإيران، فهناك ثالثة حوادث 

الأعلى  املجل�س  تاأ�شي�س  وهــي   2019 عــام  يف  اأهمية  ذات 

املطلوب  التقنني  م�شري  واإعــاقــة  القت�شادي،  للتن�شيق 

من قبل فرقة احلركة املالية اخلا�شة، وانخفا�س قيمة 

التي  املهّمة  اخلــطــوات  ومــن  الــريــال.  الإيــرانــيــة  العملة 

العامة  ال�شيا�شات  طرح  الإيــراين  املجتمع  بتطور  تتعلق 

الزعيم  بحّق  تعرتف  التي   ،2019 عام  يف  التقنني  حلكم 

يف مراقبة اأجهزة القانون والق�شاء والإدارة، فيالحظ يف 

ذلك هدفه اإىل التحكم يف هذه الأجهزة ال�شلطوية.

ويبداأ اجلزء الرابع بال�شعودية التي ظلت توا�شل خطاها 

نحو الإ�شالح منذ عام 2018 بقيادة امللك �شليمان وويل 

جمالت  يف  جديدة  معامل  فيها  وظهرت  حمّمد،  العهد 

يــرى  والــدبــلــومــا�ــشــيــة.  واملــجــتــمــع  والقــتــ�ــشــاد  ال�شيا�شة 

يف  عــام  وجــه  على  امل�شتقّر  ال�شيا�شي  الو�شع  اأن  الكتاب 

من  ال�شلطة  ملنطق  طبيعي  امـــتـــداد  هــو  املــا�ــشــيــة  ــّدة  ــ امل

الو�شع  اأخــرى فهو هــدوء موؤقت بحكم  جهة ومن جهة 

موقع  يف  و�شيبقى  العهد  ويل  نــفــوذ  ثبت  لقد  ــايل.  احلـ

املــبــادرة. ويف الوقت نف�شه فاإن  �شالح لــه، ويف يــده زمــام 

حالة الأمن يف البالد وحميطها �شابها التوتر من جراء 

اخلالف مع اإيران، ومقاطعة قطر، وتدهور اأزمة اليمن؛ 

فاأ�شبح اأمن البالد ال�شغل ال�شاغل للحكومة ال�شعودية. 

اململكة متاأثر  الو�شع يف  فاإنَّ  الناحية القت�شادية،  ومن 

اجليو�شيا�شي  الو�شع  وتوتر  العاملي  القت�شاد  برتاجع 

والنــتــقــال الــداخــلــي بــني النظامني الــقــدمي واجلــديــد. 

قطعت ال�شعودية �شوطا اقت�شاديا �شعبا منذ عام 2018، 

ن�شبة  حيث  مــن  خا�شة  متفائلة  غــري  املــوؤ�ــشــرات  وتــبــدو 

تكّون  التي  الوطني  لــالإنــتــاج  الإجمالية  للقيمة  النمو 

حتفيز  عــن  تتوقف  مل  احلكومة  اأن  ورغــم  فقط.   ٪0.3

2030 وح�شلت  الــروؤيــة  اإطـــار  الإ�ــشــالح القــتــ�ــشــادي يف 

ال�شناعات  تكوينات  تنويع  جهات  يف  معدودة  نتائج  على 

ــارج، و  ــ ــاه اخلـ وحتــويــلــهــا، وحتــريــر الــ�ــشــوق وفــتــحــهــا جتـ

وتوطني  ال�شوق،  ن�شاط  واإنها�س  الراأ�شمال  تخ�شي�س 

التوظيف وتخفيف �شغطه، اإل اأنه ما زال اأمامها طريق 

قامت  احلكومة  فاإن  الدبلوما�شية،  الناحية  ومن  بعيد. 

النكما�س  موقف  واإبــداء  الدبلوما�شي  التكتيك  بتعديل 

وموا�شلة  ال�شاخنة  واحلـــوادث  الإقليمية  ال�شوؤون  اإزاء 

ــاد النفط  ــ الــتــحــالــف بــيــنــهــا وبـــني اأمــريــكــا واإقـــامـــة اإحتـ

الرو�شي ال�شعودي وتطوير ا�شرتاتيجية اجلهة ال�شرقية 

هذه  اأن  املتوقع  ومن  الأطــراف.  املتعددة  والدبلوما�شية 

وتعددا  وعمال  ن�شجا  الأكــرث  الدبلوما�شية  ال�شيا�شات 

املــحــيــط، وتو�ّشع  الــو�ــشــع الأمــنــي  �ــشــوف ت�شلح  وتــوازنــا 

�شاحة حركة اململكة يف املجتمع الدويل. 

--------------------------------
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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 
المعبأة  السلسلة  “منتجات”  أمــام  المجال  الــواحــدة  بالقطعة 
“قنوات  تدفع من خالل  والتي  تجارية  بعالمات  والمميزة  مسبًقا 
التوزيع” المادية واإلعالمية؛ وبذلك أصبح العمالء “مستهلكين”. 
من خالل تكييف يومي لإلنتاج مع االستهالك، واالستهالك مع اإلنتاج، يظهر أن  التسويق أبعد 
عن كونه وسيًطا: إنه يمارس تأثيًرا عميًقا، تغذيه العلوم االجتماعية كلها، بما في ذلك المحيط 
الحميمي في السياسة والجامعة. إن المجتمع برمته “موجه نحو السوق”، تحت مباركة الدولة 
من  جعل  التسويق   فإن  اإلداري،  التدبير  مع  الفردية.  التحفظات  من  العديد  من  الرغم  وعلى 
الشركة المؤسسة األساسية في عصرنا، والتي يعتمد عليها بقاؤنا بشكل متزايد. أفضل بكثير 
من علم االقتصاد، فإنَّ العقالنية التسويقية توفر فهمًا عميقًا للشركات واألسواق. ومع ذلك، 

فإن تاريخ هذه المعرفة العملية األساسية للتشغيل السليم للرأسمالية ال يزال مجهواًل.

عّمر الفيلسوف التأولي األلماني هانس جورج جادامير ألزيد من قرن من 
الزمن )2002-1900(؛ 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 
اللغة؛  برمته على مسألة  يدير فكره  الكتاب  فالسفة عصرنا هذا. وهذا 
بناء على مقدمته الشهيرة التي تقول: إنما الكينونة تنبدي في اللسان. لكنه ال يغفل عن بيان أثر ما قبل 
اللسان في اإلنسان؛ وهو ما يسميه “خبرة العالم األصيل”. وفضاًل عن هذا، يضع المؤلف فلسفة جادامير 
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.  

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 ُيدرِّسون 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.

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 )1966-1888(، والفيلسوف البولندي رومان 
إنجاردن )1970-1893(، والفيلسوفة األلمانية اليهودية إديث شتاين )1942-1891( بدءا من تأثير هايدجر في بواكير تالمذة شيخه هوسرل. ثم تحلل 

المؤلفة منعطف هايدجر، وتقوم بالوقوف على نقد ريكور لهايدجر على مستوى النظر الخلقي.

يتعامل  والمهتمين،  للطالب  موجه  الــهــام  الكتاب  هــذا 
بطريقة واضحة وصارمة مع األسئلة األساسية والشائكة 
ألي  العملة؟  هــي  مــا  اقتصادنا.  فــي  الــمــال  يطرحها  التي 
أسباب يسعى الفاعلون االقتصاديون إلى االحتفاظ بها؟ 
ــا الــيــوم؟ مــا األشــكــال التي  كيف ومــن صنعها؟ مــا دورهـ
البيتكوين  عن  مــاذا  الحديثة؟  المالية  النظم  في  تتخذها 

والعمالت المحلية؟
اليورو  إنشاء  نطاق  ما  العالمي؟  االقتصاد  العمالت في  بين  العالقات  تتأسس  كيف 

وصعود اليوان؟
ما أهداف وأدوات السياسة النقدية؟ كيف تطورت السياسة النقدية في أعقاب عملية 

العولمة المالية واألزمة المالية؟
المركزي  البنك  مهام  تطورت  كيف  اليورو؟  منطقة  في  النقدية  السياسة  تنظم  كيف 

األوروبي في أعقاب أزمة اليورو وأزمة المناخ؟
الكثير من األسئلة المهمة والراهنة يجيب عليها الكتاب بمنهجية معرفية وبيداغوجية.

تفلت  لــم  بحيث  الغربية؛  الفلسفة  تــاريــخ  فــي  كثيرا  النساء  ُظلمت 
النسيان  أما من مقصلة  القليالت.  التاريخ سوى  منهن من منساة 
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 
)مؤرخو  االختصاص  أهل  من  جماعة  بين  الكتاب  هذا  ألف  وقد  منفرد.  بكتاب  تخصها  ولم  القليلة، 
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 
تلقتها، صداقاتها وصالتها، اهتمامها بالسياسة، انشغالها بالدين، نظرها في علم الفلك؛ فضاًل عن 

رؤاها السياسية وفلسفتها األخالقية واتباعها الفلسفة الديكارتية.  
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اسم املؤلف: روبرت دوستال 
دار النشر: مطابع جامعة نورثويسترن

املؤلف: كوين سلوبودان
الناشر: دار سوي.باريس. فرنسا

تاريخ النشر: 2022
عدد الصفحات: 448ص

اسم املؤلف: حنة جاني     دار النشر: ليكسينجتون بوكس     سنة النشر: 2022 

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

تأليف جماعي تحت إشراف 
صبرينا إبرسماير وسارة هوتون 

سنة النشر: 2022
عدد الصفحات: 656ص

سنة النشر: 2022
عدد الصفحات: 128 ص

إصـدارات عامليـة جديـدة
اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

دار النشر: سبرينجرسنة النشر: 2021
سنة النشر: 2021


