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الصفحـة األولــى...
هـالل الحجـري
من الثيامت التي شغل بها الشعراء اإلنجليز «الجِ ياد

ُ
ترجمت
والجامل ،وقد
العربية»؛ بصفتها رمزا لألصالة
َ
سابق ًا مناذج من قصائدهم إىل العربية .ومن

املصادر اإلنجليزية التي تحدثت عن الخيول العربية
الله ،العلم ،الدالئل :فجر ثورة
ميشيل-إيف بولوري
وأوليفييه بونايس

فلسطني يف الكتب
املدرسية اإلرسائيلية
نوريت بيليد-الحنان

االقتصاد
اإلغالق :كيف ه ّز كورونا
َ
العاملي
آدم توز

كتاب «التاريخ الطبيعي لألرض املقدسة وأماكن

أخرى مذكورة يف الكتاب املقدس» للكاتبة لويس
بارتون ( ،)1903-1808ابنة الشاعر اإلنجليزي برنارد

بارتون ( .)1849-1784صدر الكتاب عام  1856مصحوبا

برسوم توضيحية ،ونصوص شعرية لربنارد بارتون.

يلقب برنارد بارتون بـ»شاعر الكويكرز» ،وهو لقب
ديني يتصل بطائفة مسيحية بروتستانتية تعرف

رسميا باسم «جمعية األصدقاء الدينية» ،ظهرت يف
إنجلرتا يف القرن السابع عرش ،ويركز أصحابها يف
حياتهم الخاصة قوال وفعال عىل النقاء العاطفي

الثقافة البيئية
بيري شاربونييه

علم تغري املناخ :أسباب
 %10دميقراطية أقل :ملاذا فرز االقتصاد املختلط :صعود
االحرتار العاملي وآثاره وحلوله يجب الثقة بالنخب أكرث قلي ً
ال ،وانهيار دول الرفاهية والتنمية
وبالعامة أقل قلي ً
ال؟
يف األمريكيتني
ديفيد س .تينغ وجاكلني أ .ستاغرن
غاريت جونز

إميي يس أوفرن

واستلهام نور الخالق؛ سعيا للكامل املسيحي.
تحول العديد من أعامل بارتون الشعرية إىل تراتيل
تتىل يف الكنائس إىل اليوم .كان من بني أصدقائه

الشاعر إدوارد فيتزجريالد ،مرتجم رباعيات الخيام،

وقد تزوج ابنته لويس عام .1856

يف كتاب «التاريخ الطبيعي لألرض املقدسة» ،ترد
صفحات لوصف «الجواد العريب» نرثا كتبتها لويس،

ونص قصري ورسمة جميلة قدمهام الشاعر بارتون.

تقول لويس بارتون« :أجمل وأرسع خيل يف العامل

“ماهابهاراتا” َب ْر َمج ّي ٌة ُح ّرة
كيه .يس .نارايانان

ُ
الغالف ،لنقد الحارض

مارشيللو فينيتسياين

العامل يف عام  2040كام تراه
وكالة االستخبارات املركزية
تأليف جامعي

إصــدارات عــامليـة جـديـدة

جعل األرقام مهمة:
فن وعلم توصيل األرقام
تشيب هيث وكارال ستار

ويعدونها
هي الجياد العربية التي يفخر بها العرب
ّ

مصد َر سعادتهم .تؤوي خيمةُ العريب عائلتَه
َ
سه ،ويلعب أطفاله الصغار مع الخيل ،دون خوف،
وف َر َ

بل ينامون جنبها! وتُروى قصة عن عريب أغري ببيع

فرسه َ
ريا .لكن عندما حان
مل ِل ٍ
ك فرنيس؛ لكونه فق ً

الوقت للتخيل عن محبوبته ،نظر أو ً
ال إىل الذهب ،ثم
إىل فرسه ،وقال :ملن سأسلمك؟ إىل األوروبيني!
ِ
ِ
ِ
ويجعلونك بائسة!
ويقهرونك،
دونك،
الذين سيق ّي

ارجعي معي يا جميلتي وجوهريت! وابتهجي

بقلوب أطفايل» ،ثم اعتىل ظه َرها وغاب عن األنظار
يف لحظات قليلة».

ويقول الشاعر برنارد بارتون مادحا الجواد العريب:

الصفحـة األخيـرة
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ً
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الله ،العلم ،الدالئل :فجر ثورة

تأليف :ميشيل-إيف بولوري وأوليفييه بونايس
محمد الشيخ *

َّ
مثة خلل رهيب يف هذا الكتاب ُ
املثري للجدل :ال ُتجزي الحملة الضخمة لتسويقه ،حتى بيعت يف الثالثة أشهر األوىل من صدروه أزيد من مائة ألف

أن دولة إرسائيل تنهض دليال عىل وجود الله! أو أن ما يسميه «مناهضة نظرية
نسخة« ،سخافة» بعض دعاوى الكتاب؛ لعل أشدها غرابة وإثارة دعوى َّ

االنفجار األعظم ومالحقة القائلني بها» تقوم حجة عىل صحة النظرية ووجود الله! وبهذا جعل املؤلفان الكاثوليكيان الله عرضة «تهيؤاتهام»!

يف ت �ق��دمي روب� ��رت ول �� �س��ون ،وه ��و ع ��امل ف�ي��زي��اء �أم��ري�ك��ي
حا�صل على جائزة نوبل عام  ،1978يذكر كيف ي�شكل هذا
الكتاب عر�ضا جيدا لنظرية االنفجار الأعظم ولأثرها
على اعتقاداتنا وت�صورنا للعامل .ويرى �أنه ح�سب م�ؤلفيه،
وكالهما رجل مهند�س ،ميكن �أن يوجد كائن عقلي �أ�سمى
يف �أ�صل ه��ذا الكون .وي�ضيف قائال :على الرغم من �أن
هذه الأطروحة العامة ال حتمل �إ ّ
يل تف�سريا كافياً ،ف�إنني
�أقبل ات�ساقها .ذلك �أنه بالرغم من �أن ا�شتغايل ،بح�سباين
عاملا يقت�صر على القبول بت�أويل عملي حم�ض ،ميكنني
�أن �أتفهم كيف �أنَّ نظرية االنفجار الأعظم قد ت�ستحث
على تف�سري ميتافيزيقي .ثم يحكي ول�سون كيف �أنه من
قبل ك��ان ي�ؤمن ب��أن الكون �أزيل �أب��دي� ،إىل �أن ك�شفت له
نظرية االنفجار الأعظم عن �أن للكون بداية وتطورا .على
�أن ه��ذا ال مينعه من �إب��داء حتفظ؛ �إذ يذكر �أننا ال نعلم
حتى اليوم �إال  %4من مادة الكون وطاقته؛ علما ب�أن املادة
ال�سوداء والطاقة ال�سوداء ت�شكل على التوايل  26 %و% 70
مما يحتويه الكون ،لكننا ال نعلم عنهما فتيال .وحل هذا
الإع�ضال قد تنبثق عنه فيزياء جديدة �سوف تقلب فهمنا
احلايل لن�ش�أة كوننا منذ االنفجار الأعظم وتطوره .كما
�أنه لكي يتطور الكون البدائي نحو ذلك الذي عنه ن�ش�أنا
ونفهمه اليوم ،يفرت�ض هذا الأمر بال�ضرورة �أنه مت �إعداد
االنفجار الأعظم �إع��دادا مبيزان ،و�إال اختل نظام الكون.
وم��ن هنا ،ي�ستك�شف ه��ذا الكتاب فكرة روح �أو �إل��ه خالق.
وهي الفكرة التي نعرث عليها يف العديد من الأديان .وهنا
ي�ضيفَ :لئِنْ كان املرء متدينا بح�سب التقليد اليهودي-
امل���س�ي�ح��ي ،ف ��إن��ه ي ��رى �أن ال ن�ظ��ري��ة �أف���ض��ل م��ن نظرية
االنفجار الأعظم و�أ�صل العامل تقبل �أن تتوافق ومرويات
بداية اخللق الواردة يف الأديان .على �أن هذا الأمر يرجئ
مرة �أخ��رى طرح م�س�ألة الأ�صل الأول :كيف ظهرت هذه
ال ��روح �أو ال ��رب؟ وم��ا ه��ي �صفاته؟ ويختم مقدم الكتاب
بالقول :يحدث يل �أحيانا �أنه عندما �أرفع عيني �إىل �آالف
ال�ن�ج��وم ال�ت��ي توم�ض يف ال�ل�ي��ل� ،أف�ك��ر يف ك��ل الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن�� ،ش��أين ،رف�ع��وا �أعينهم �صوب ال�سماء وت�ساءلوا:
كيف بد�أ هذا كله؟ وي�ضيف :بكل ت�أكيد ال �أعلم لهذا الأمر
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تف�سريا .ولكن ،لرمبا بع�ض القراء �سوف يحظون بحظوة
�أن يجدوا بداية جواب يف هذا الكتاب.
ينبه م�ؤلفا الكتاب �إىل �أن هذا العمل ا�ستغرق منهما ثالث
�سنوات ،و�أن��ه َّ
مت �إع ��داده مب�ساعدة من  20متخ�ص�صا ،و�أن
غر�ضه فريد من نوعه :تزويد القارئ بالعنا�صر الأ�سا�سية
للتفكري يف م�س�ألة وجود رب خالق؛ وهي م�س�ألة باتت اليوم
تطرح وف��ق ا�صطالحات جديدة كل اجل��دة ،و�أن مو�ضوعه
عر�ض احلجج اجلديدة على وجود اهلل لكي يتم �إدراك حجم
«الثورة الفكرية» التي نحن �شاهدون عليها اليوم .ويعرب
امل�ؤلفان عن �أمنية �أن يتمكن القارئ ،عند نهاية القراءة ،من
�أن يكون قد تزود بكل العنا�صر التي ت�سمح له باتخاذ القرار
حول ما الذي يريد �أن يعتقده بكل حرية وبينة .ويذكراننا
�أنهما ال يقدمان يف هذا الكتاب �سوى «الوقائع» ،وال �شيء غري
الوقائع .وي�أمالن �أن يقود كتابهما �إىل فتح نقا�ش جوهري.
ويذكر امل�ؤلفان �أنهما لطاملا �شغفا باملواجهة بني العلم وم�س�ألة
وجود اهلل ،و�أنهما ما عرثا على الكتاب الذي ي�شفي الغليل؛
ولهذا انتدبا نف�سيهما لهذه املهمة .وقد �أجرياه كما يجرى
ا�ستق�صاء �صارم ،وفق منهج املعقولية؛ متجنبني موقفني:
موقف القائلني باخللق الذين ي�ستبعدون كل االكت�شافات
احل��دي�ث��ة وي��ؤم�ن��ون ب��اع�ت�ق��ادات جمنحة ،وم��وق��ف امل��ادي�ين
الذين يرف�ضون �أخ��ذ نتائج التقدمات التي يحققها العلم
بعني االعتبار .وي�ؤكدان �أن ما ي�شهده العلم من م�ستجدات
من �ش�أنه �أن يغري نظرتنا �إىل الكثري من الأمور .ذلك �أنه �إىل
عهد قريب ،كان يبدو الإميان باهلل �أمرا لي�س ميكن التوفيق
بينه وبني العلم .لكن الآن ،وعلى نحو ما كان متوقعا ،يبدو
�أن العلم قد �أم�سى حليف اهلل ،و�أن املادية ،التي ما هي �إال
اعتقاد بني اعتقادات ،ترتنح يو ًما عن يوم .و�إننا لعلى عهد
فجر ثورة .وقد �شاء امل�ؤلفان �أن يرويا عن هذه الثورة حيث
�أن تطور الريا�ضيات والفيزياء طرح �أ�سئلة كان ُيعتقد �أنها
تقع خ��ارج تناول املعرفة الب�شرية؛ �ش�أن ال��زم��ان والأب��دي��ة
وبداية العامل ونهايته و�إعداد الكون وظهور احلياة ،وباتت
اليوم مو�ضوعات علمية .وهكذا ،ف�إنه بعد قرون بدت فيها
النظريات العلمية ت�سري �ضد الإمي��ان ـ دوران الأر���ض حول
ال�شم�س ،الو�صف الريا�ضي لعامل �آيل ،قدم تاريخ الأر���ض،

حتمية نظام الكون وعدم حاجته �إىل مالئكة تدبره ،الظهور
التطوري للحياة ،فكرة �أن التطور ال يقوم على تدخل الرب
و�إمن ��ا على اال�صطفاء الطبيعي ،امل��ادي��ة اجل��دل�ي��ة ،نظرية
فرويد  ...ف�إن الن�صف الثاين من القرن الع�شرين �شهد على
�أف��ول هذا النزوع امل��ادي ـ ميكانيكا الكوانطا التي طعنت يف
فكرة كون ب�سيط �آيل حتمي� ،أفول املع�سكر ال�شيوعي حامل
ل��واء الإحل��اد ،بيان ف�ضائح الفرويدية  ...مبا ينبئ عن �أن
نهر الفيزياء الطافح ق��د خ��رج ع��ن �ضفتيه لكي ي�صب يف
جم��ال الإل�ه�ي��ات ،وم��ن ه��ذا ال�صبيب الح��ت عنا�صر ُتظهر
�ضرورة وج��ود ذك��اء خالق يف �أ�صل هذا الكون .وهو ال�شيء
الذي يرويه هذا الكتاب املكون من ثالثة �أق�سام.
الق�سم الأول من الكتاب
الدالئل على وجود اهلل املرتبطة بالعلم
ي��رك��ز ه ��ذا ال�ق���س��م ع�ل��ى «االك�ت���ش��اف��ات ال �ث��وري��ة» اخلم�سة،
ويقدمها على �أنها دالئل تنه�ض على وجود اهلل .وهي دالئل
م�ستقاة من جمالني :جمال علم الكون ،وجمال علم احلياة:
�أوال؛ امل ��وت احل � ��راري ل �ل �ك��ون .وه ��ذه ن�ظ��ري��ة ا��ش� ُت�ق��ت من
النظرية احلرارية الدينامية التي كانت ظهرت عام ،1824
وت�أكدت عام  1998باكت�شاف التمدد املت�سارع للكون .وفكرة
املوت احلراري للكون تنه�ض ،يف ر�أي امل�ؤلفني ،حجة على �أن
للكون بداية .واحلال �أن ما من بداية �إال ولها باري� .إذ لئن
كانت للكون بداية زمنية ،ف�إن له علة تتقدم عليه .علما �أن
هذه البداية تقت�ضي �إعدادا دقيقا.
ثانيا؛ نظرية الن�سبية التي �أقيمت مابني ع��ام  1905وعام
 1915من لدن �آين�شتاين ومت ت�أكيد �صحتها بعده ت�أكيدات
عدة .وهي نظرية ت�ؤكد على �أن الزمان واملكان متعالقني؛
بحيث ال ميكن �أن يوجد الواحد منهما من دون �سواه .وهذا
ينه�ض حجة ـ يف ر�أي امل�ؤلفني ـ على �أنه لئن كانت ثمة من
علة للكون ،ف�إنها بال�ضرورة علة غري زمنية وغري مكانية
وغري مادية ،هي التي خلقت الزمان واملكان واملادة.
ثالثا؛ نظرية االنفجار الأعظم .وقد ّ
نظر فريدمان لها يف
الع�شرينات من القرن املا�ضيّ ،
ونظر لها لوميرت عام .1964
وي�ست�شف م��ن ه��ذه النظرية �أن ب��داي��ة ال�ك��ون �شهدت على
تعالق ب�ين الفيزياء والعلة اخلالقة اخل��ارج��ة ع��ن الكون.
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وم��ن ثمة تتطابق فكرة االنفجار الأع�ظ��م م��ع فكرتنا عن
خلق العامل من لدن اخلالق ،وكوننا ال ن�ستطيع التفكري يف
ما قبل االنفجار الأعظم ـ لأن مقوالت الزمان واملكان واملادة
ال ميكن ت�صورها خارج هذه الفرادة الأولية ـ �أمر يعزز فكرة
حركة خالقة.
رابعا؛ الإعداد الدقيق للكون .ي�شي مبد�أ �أن هذا الكون �أعد
للإن�سان �إعدادا ـ وهو املبد�أ الذي بات مقبوال على نطاق وا�سع
من العلماء ـ عن �أنه مت الإع��داد للكون �إع��دادا؛ مما ينه�ض
دليال على وج��ود ُم ِع ٍّد ما ك��ان �سوى ال�ب��اري .فال ميكن �أن
ن�صدق ،ح�سب عبارة فولتري ،وج��ود �ساعة (ك��ون) من دون
�ساعاتي (رب) .ثمة �إعدادات م�سبقة بني عليها الكون تخ�ص
ق ��وة اجل��اذب�ي��ة وال �ق��وة الكهرومغناطي�سية وال�ت�ف��اع��ل بني
العنا�صر الذرية و�سرعة ال�ضوء  ...كل هذه الأمور �ضبطت
�ضبطا بحيث لو اختلت الختل نظام الكون وتهاوى؛ فال بد
من �ضابط لها و ُم ِعدٍّ.
خام�سا؛ �أظهر علم الأحياء �أن ثمة هوة �سحيقة بني اجلامد
واحل� ��ي ،وق �ف��زة م ��دوخ ��ة؛ ب�ح�ي��ث ال مي�ك��ن �أن ت�ت��م النقلة
مبح�ض ال�صدفة؛ مبا ينه�ض دليال على �أن هناك «ت�صورا
م�سبقا» و»يدا خفية» لهذه النقلة ناجمة عن «ذكاء خالق»:
لقد جتمعت امل��ادة على نحو �أ�شد ف�أ�شد تعقيدا يف كواركات
وذرات وجزيئات ب�سيطة فمركبة ،ثم �أن�ش�أت ،قبل وجود �أي
كائن ح��ي ،لغات حم�ض ن��ووي فائقة التعقيد وبروتينات،
ومت جتميع كل هذا لكي يظهر �أول كائن ع�ضوي حي وحيد
اخللية؛ كال ال ميكن �أن يحدث هذا لوال وجود رب خالق.
الق�سم الثاين من الكتاب
الدالئل على وجود اهلل امل�ستقاة من خارج العلم
يف ه��ذا الق�سم حم��اول��ة للتدليل على وج��ود اهلل م��ن خ��ارج
امل�ج��ال العلمي� .إذ ثمة ظ��واه��ر يف ال�ك��ون لي�س ميكن ب��أي
ح��ال من الأح ��وال �أن جند لها تف�سريا عقليا ومعقوال �إذا
ما نحن افرت�ضنا �أن��ه ال وج��ود اللهم �إال لكون م��ادي .وهنا
ينهل امل�ؤلفان دالئلهما من تراثهما الديني؛ بحيث يحاوالن
الإج��اب��ة عن الت�سا�ؤالت التالية :ما م�صدر حقائق التوراة
ال�ت��ي ال ميكن تف�سريها؟ ت ��رى ،م��ن ي�ك��ون ي�سوع امل�سيح:
�أح�ك�ي��م ه��و �أم م�غ��ام��ر ف��ا��ش��ل �أم ن�ب��ي؟ وه ��ل مي�ك��ن تف�سري
م�صري ال�شعب اليهودي تف�سريا طبيعيا �أم �أن��ه ي�شهد على
«معجزة»؟ ما الذي حدث يف كرامة قرية فاطمة الربتغالية
التي ظهرت فيها ال�سيدة العذراء يف ال�سماء و�شهد الكل على
ر�ؤيتها� :أَ َو كانت هي وهما �أم خدعة �أم �أم ��ارة ربانية؟ هل
يقبل اخلري وال�شر �أن يتحددا من لدن الإن�سان بال حد؟ ما
طبيعة احلجج الفل�سفية على وجود اهلل؟
وهكذا ،يت�ساءل امل�ؤلفان :كيف ل�شعب غام�ض وفقري �أن يحمل
حقائق كربى �إىل العامل لو مل تكن هي حقائق منزلة؟ وهي:
م��ا ال�شم�س والقمر �إال ج�سمني ن��وران�ي�ين .ال�ع��امل خملوق
من ال �شيء وله بداية� .سوف تكون للكون نهاية .الإن�سان

ال�شائعة على وجود �إله خالق؛ �ش�أن حجة عدم وجود اهلل �إذ
لو احتاج الأمر �إىل وجود حجة عليه ملا وجد حقا ،وحجة �أن
وجود الرب غري �ضروري لتف�سري الكون ،وحجة �أن التوراة
ما كان �سوى حديث خرافة يعج بالأغاليط ،وحجة �أن��ه ما
تولدت عن الأدي ��ان �سوى احل ��روب ،وحجة �أن��ه لو ك��ان اهلل
موجودا حقا ،كيف نف�سر وجود ال�شر يف العامل؟ يف رده على
امل�ؤلفني ،يذهب فيل�سوف العلم الفرن�سي �إيف كالين �إىل �أن
ادع��اء �إثبات وج��ود اهلل �إثباتا علميا �إمن��ا يدل على نوع من
«ال�سذاجة»؛ �أوال اجتاه الرب نف�سه؛ لأنه َلئِنْ �صار وجوده
ث�م��رة منهج علمي؛ �أي رهينة لبحث عقلي ي�ق��وده جممع
باحثني ،ف ��إن يف ذل��ك �إ� �س��اءة �إىل هيبته؛ بحيث ل��ن ي�صري
مقامه اللهم �إال مقام معرفة؛ بينما ميثل اهلل بالن�سبة �إىل
املتدينني �أك�ثر من مو�ضوع معرفة ،بل هو مو�ضوع حمبة
وعبادة .و�سوف يكون «هذا ال�سقوط الأنطلوجي» ال جمرد
«م��وت ل�ل�إل��ه» ،على الأق ��ل �إل��ه ال��دي��ن �أو الإمي ��ان ،لأن هذا
يفرت�ض �أن اهلل ما كان ،قبل هذه االكت�شافات� ،إال كائنا متلأ
به ثقوب املعرفة الب�شرية .وثانيا� ،إ�ساءة اجت��اه العلم؛ لأن
هذا املجال يقع خارج نطاق حقل العلم وبحوثه؛ مما يجعل
العلم َي َت َط َّو�س ويدعي ح�سم كل الإ�شكاالت التي تطرح علينا،
مبا فيها تلك الإ�شكاالت غري العلمية.
ينتهي الكتاب بنوع من متجيد النف�س غريب؛ حيث ين�شئ
امل�ؤلفان القول :دالئل هذا الكتاب حديثة ،بينة ،عقالنية،
م�ستقاة من تخ�ص�صات متعددة ،متنوعة  ...ال واحد منها
�أمكن وج��وده حتى القرن  .20ومعنى ه��ذا ،عند امل�ؤلفني،
�أن ما حتقق من تدليل على وج��ود اهلل يف زماننا ه��ذا �أمر
هائل ي�ضعنا على �أعتاب «ثورة جديدة» .واحلال �أنه بالنظر
�إىل «دالئل» هذا الكتاب ،يبدو يل �أن كل «احلجج» و»ال�شبه»
مباحة عند امل��ؤل�ف�ين ،بغاية مواجهة امل�ستهدف م��ن هذا
الكتاب ب�أكمله :ما ي�سميانه «املادية» .وهذا يذكرين باملتكلم
�أب��ي القا�سم الو�سياين وتناظر زوجته وتلميذه يف م�سائل
ع�ل��م ال �ك�ل�ام .ف�ق��د ذك ��ر التلميذ �أن ��ه ك ��ان يف �أي� ��ام ق��راءت��ه
على ال�شيخ ح�ضر يوما �إىل منزله ،فوجده راق��دا ،وطفق
يتناظر ه��و وزوج ال�شيخ يف م�س�ألة م��ن علم ال�ك�لام ،فلما
�أفاق ال�شيخ قال له التلميذ :هل �سمعت ما نحن فيه؟ قال:
نعم �سمعتكما ترتاميان باخلزف؛ يريد �ضعف جحجهما
يف املناظرة .كذلك هي دالئل هذا الكتاب� :أ�شبه �شيء تكون
برمي امل�ؤلفني النفاة باخلزف.

مركب من مادة .ال وجود لأرباب ال يف النجوم وال يف الأنهار
وال يف العيون وال يف الغابات .كل الب�شر ينحدرون من �أ�صل
واحد؛ مبا يوجب م�ساواتهم .ما امللوك والأباطرة �إال ب�شر.
ما ُخلق العامل دفعة واحدة و�إمنا على تدرج .يف عملية اخللق
ظهر الإن�سان هو الآخِ ر .كانت هناك �سالالت ب�شرية �أخرى
انقر�ضت� .إمنا علم التنجيم والطقو�س ال�سحرية التي �آمنت
بها �سائر ال�شعوب �شعبذات� .أكرث من هذا ،ما كانت «�أغالط
ال�ت��وراة» �أغالطا و�إمن��ا نحن من مل يفهم جم��ازات التوراة
التي ال ميكن �أن تفهم على حرف :خلق العامل يف �سبعة �أيام
بدل  13مليار �سنة ،يف البدء خلق الرب ال�سماء والأر�ض بينما
مل تخلق الأر�ض �إال بعد  9مليار �سنة بعد االنفجار الأعظم،
خلق النور بداية  ...كما �أننا ن�سبنا �إىل التوراة ما ال يوجد
فيه :انب�ساط الأر���ض .ثم ي�أتي امل�ؤلفان �إىل بيت الق�صيد:
احلديث عن «�سر» ال�شعب اليهودي ال��ذي يعتربه امل�ؤلفان
ال�شعب الوحيد الذي فقد �أر�ضه بالكامل وا�سرتدها بعد 18
قرن ،وهو ال�شعب الوحيد الذي بعد �أن �ضيع لغته ثم �أحياها
بعد  2500ع��ام ،وال�شعب الوحيد ال��ذي يحيط ب��ه �أع ��دا�ؤه
و�صمد ،وال�شعب الفريد الذي اجلميع عن�صري �ضده ،ومع
ذلك ال�شعب اال�ستثنائي الذي توفر له هذا العدد الهائل من
املفكرين والعلماء! كل هذا ينه�ض ،يف ر�أي امل�ؤلفني ،حجة
على وجود اهلل ،وعلى �أن اهلل يتدخل يف التاريخ! ثم يت�ساءل
امل��ؤل�ف��ان ع��ن �سر ظهور ال�سيدة م��رمي ال�ع��ذراء ق��رب قرية -----------------------------------------------
فاطمة بالربتغال (� 13أك�ت��وب��ر  )1917يف ح��وايل منت�صف الكتاب :الله ،العلم ،الدالئل (فجر ثورة)
النهار يف �ضيعة �شبه مهجورة بالربتغال بعد �أن تنب�أ ثالثة املؤلفان :ميشيل-إيف بولوري وأوليفييه
�أط�ف��ال �أم�ي�ين بظهورها يف ال�سماء يف ذاك ال�ي��وم .وج��واب بونايس
امل�ؤلفني �أن هذه معجزة تنه�ض على وجود اهلل!
دار النرش :غي تريدانييل /باريس
الق�سم الثالث
سنة النرش2021 :
يف ه��ذا الق�سم ي��روم الباحثان احل�سم مع كل االعرتا�ضات
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شـوال ١٤٤٣هـ  -مايـو ٢٠٢2م

فلسطني يف الكتب املدرسية اإلرسائيلية
نوريت بيليد-الحنان

عزالدين عناية *

تكون العنارص األساسية التي
تحوز الكتب املدرسية مكانة خاصة يف تشكيل الوعي الجمعي لدى النشء ،فهي إىل جانب اإلعالم والثقافة والفنون ّ
تصوغ من خاللها الدولة الذاكرة الجمعية ،والفاكرة املشرتكة ،والذوق العام .وعىل هذا األساس ُت ّثل الكتب التعليمية إحدى الدعائم التي تصاغ

بفضلها الهوية اإلرسائيلية سواء يف أبعادها الفردية أو الجامعية .وإرسائيل ،كام ترصد الباحثة واألستاذة الجامعية نوريت بيليد-الحنان ،تراهن عىل
هذا الرأسامل املعنوي املتشكل من التاريخ والذاكرة ،والهوية ،يف صناعة الفرد واملجتمع.

يف هذا امل�ؤ َّلف الذي ت��و ّز َع على �أربعة حماور �أ�سا�سية :متثل
الفل�سطينيني يف الن�صو�ص املدر�سية الإ�سرائيلية؛ وجغرافية
العداء والعزل ..حتليل متعدد الأمناط؛ واملخزون التعليمي
وال��ر��س��ائ��ل اجل�ل�ي��ة واخل�ف�ي��ة؛ و��س�ي��اق��ات �إ��ض�ف��اء ال�شرعية
بخ�صو�ص امل �ج ��ازر؛ ن��اه�ي��ك ع��ن م�ق��دم��ة وخ ��امت ��ة ،تعتمد
الباحثة نوريت بيليد-احلنان على جمموعة من امل�ؤلفات
املدر�سية ،م��وزع��ة بح�سب رواج�ه��ا ب�ين امل��د ّر��س�ين .جن��د من
�ضمنها ع�شرة كتب مدر�سية يف مادة التاريخ ،و�ستة يف مادة
اجلغرافيا ،وكتابا وحيدا يف مادة الرتبية املدنية موجها �إىل
خمتلف املدار�س الثانوية الإ�سرائيلية واليهودية والعربية.
والكتب املدر�سية املعت َمدة يف الدرا�سة ي�أتي جميعها من�شورا
خالل الفرتة املرتاوحة بني  1996و � ،2009أي بعد اتفاقيات
�أو�سلو بني �إ�سرائيل وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
ن�شري �إىل �أ َّن الباحثة نوريت بيليد-احلنان تد ّر�س يف كلية
علوم الرتبية يف اجلامعة العربية بالقد�س .نالت العديد من
اجلوائز بخ�صو�ص �أبحاثها ذات املنزع التقدمي بخ�صو�ص
ح�ق��وق الإن���س��ان .وت�ترك��ز �أبحاثها ح��ول امل�سائل الرتبوية
واحلقوقية لل�شعب الفل�سطيني.
ي�ستم ّد بحث بيليد-احلنان �أهميته من كون الكتب املدر�سية
املعا َ
جلة تخاطب �شريحة جمتمعية يافعة ،جتد نف�سها يف �سن
الثامنة ع�شر مدعوة �إىل �أداء اخلدمة الع�سكرية الإجبارية،
بق�صد تفعيل ال�سيا�سة الإ�سرائيلية فيما يخ�ص احتالل
الأرا�ضي الفل�سطينية .فال ت�ستهدف هذه الدرا�سة املع َّمقة
وامل��و َّث �ق��ة و��ص��ف التعليم الإ��س��رائ�ي�ل��ي يف جم�م�ل��ه؛ ولكنها
ت�سلط ال�ضوء بالأ�سا�س على م�س�ألة عر�ض الكتب املدر�سية
ملو�ضوعي فل�سطني والفل�سطينيني ،وما تروجه من قناعات
ت�ستهدف �أطفاال و�شبانا هم مدعوون حاملا يت ّمون الثامنة
ع�شرة �إىل �أداء اخلدمة الع�سكرية ورمبا ال�ستعمال القوة.
َنعرف � ّأن الكتب املدر�سية ت�ش ّكل معينا ثريا ت�صوغ من خالله
الدولة نظرة مواطنيها للأحداث والوقائع ،ومن ثم ُتبلور
ر�ؤى وذك ��ري ��ات وت� ��أوي�ل�ات م���ش�ترك��ة ب�خ���ص��و���ص احل��ا��ض��ر
وامل��ا��ض��ي وامل�ستقبل .وت�ب�ع��ا ل��ذل��ك ال ��دور حت ��اول ال��درا��س��ة
ال�ت��ي ب�ين �أي��دي�ن��ا ا��س�ت�ع��ادة م�ضامني الكتب التعليمية ،يف
م��واد التاريخ واجلغرافيا والرتبية املدنية �أ�سا�سا ،معتمدة
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ال�ن���ص��و���ص امل �ك �ت��وب��ة وامل ��رئ �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ع��ر���ض «الآخ� ��ري� ��ن»،
�أي الفل�سطينيني ،يف م�ق��اب��ل ال�ي�ه��ود ال�صهاينة .ونق�صد
بالفل�سطينيني املواطنني يف دولة �إ�سرائيل وغري املواطنني،
مم ��ن ي�ع�ي���ش��ون م �ن��ذ ال �ع ��ام  1967حت ��ت وط� � ��أة االح �ت�ل�ال.
وكما نعرف برغم جناح �إ�سرائيل يف عر�ض نف�سها يف �أعني
العامل كدميقراطية متفردة يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إ َّن كثريا
م��ن الباحثني وال��دار��س�ين يتقا�سمون النظر �إليها كدولة
ذات طابع «�إثنوقراطي»� ،أي دول��ة حمكومة ب�سلطة العرق
واجلماعة الإثنية .وهو ما يعني �أن �إ�سداء احلقوق ،وممار�سة
ال�سلطة ،والتمتع بالرثوة ،ال يقوم وفق مفهوم َ
املواطنة ،بل
على �أ�سا�س االنتماء العرقي .ويف الوقت ال��ذي يتمتع فيه
مواطنون يهود من بلدان �أخرى بحقوق َ
املواطنة التامة ،مع
�أنهم يعي�شون خارج احلدود الر�سمية للدولة ،ف�إ َّن هذا احلق
ال يحظى به العرب الذين يعي�شون داخل حدود الدولة ،وال
الفل�سطينيون يف ال�ضفة الغربية املحتلة املحرومون من حق
اجلن�سية .ومتا�شيا مع م�سعى �إ�سرائيل يف ت�شجيع التو�سع
الإث�ن��وق��راط��ي داخ ��ل الأرا� �ض��ي الفل�سطينية حت ��اول الكتب
املدر�سية عر�ض هذا التمدد كممار�سة تتطابق مع املواقف
واملبادئ ال�صهيونية ومع حاجة �إ�سرائيل �إىل الأر�ض والأمن.
و َت�ظ�ه��ر �أه�م�ي��ة التعليم يف ال��ره��ان على َخ�ل��ق ك�ي��ان موحد
للمجتمع الإ�سرائيلي ،مع �أن ح�شودا من املواطنني �ساقتهم
عوامل تاريخية �إىل �أر���ض فل�سطني وال جتمع بينهم لغة،
�أو ثقافة� ،أو تاريخ موحد .يغدون بف�ضل التعليم ،والأدب،
والإع �ل�ام ،كتلة م��وح��دة ،وتربطهم ذاك ��رة م�شرتكة وهوية
متجان�سة ،كل ذلك بف�ضل الإ�سهام الكبري للكتب التعليمية
ول��دور النظام املدر�سي يف �صنع تلك الوحدة .ولذلك تبقى
من بني املهام الرئي�سة املنوطة بالكتب املدر�سية يف �إ�سرائيل
وهي َن�سج رواية تربط الطالب اليهود ب�أ�صولهم العميقة يف
�أر�ض �إ�سرائيل .فتحاول الكتب املدر�سية عر�ض اليهود مبثابة
�أهليني �أ�صيلني ،ع ��ادوا �إىل بلدهم الأ��ص��ل و�إىل موطنهم
الأثري .وبح�سب اخلطاب الإ�سرائيلي امل�ص َّنع ،يتحدر ه�ؤالء
اليهود الغربيون املعا�صرون ،الذين باتوا «�أهليني» ،مبا�شرة
من يهود التوراة ومن َث ّم هم �أبناء �إ�سرائيل ال�شرعيون.
ال ُي �� �ش � ّك��ل ال �ك �ت��اب احل� ��ايل ع �م��ل م� ��ؤ ِّرخ ��ة ب ��ل ن �ت��اج حم� ّل�ل��ة

ل�ل�خ�ط��اب .ف�لا ت�سعى ال�ب��اح�ث��ة ن��وري��ت ب�ي�ل�ي��د-احل�ن��ان �إىل
تفح�ص املعلومات والأخ �ب��ار وال ��رواي ��ات ،ال ��واردة يف الكتب
ّ
املدر�سية ،بل تهدف بالأ�سا�س �إىل حتليل اخلطابات� ،أو لنقل
الرواية ال�ضمنية واخللفيات ال�سيميائية .فال تقوم الر�سالة
الإيديولوجية التي تود دولة �إ�سرائيل �إبالغها �إىل املتلقي،
املتع ّلم ،على ال�صرامة املنطقية وال على �إ�شراك الطالب يف
�إجن��از البحث التاريخي لبلوغ تلك القناعات ،ولكن تهدف
بالأ�سا�س �إىل �صياغة هوية جماعية �صلبة �أيا كانت الأ�س�س
التي تقوم عليها .وبالتايل تهدف امل�ضامني ال���ص��ادرة عن
ال��رواي��ة الر�سمية �إىل خلق هوية م�شرتكة ،ووالء جماعي،
و�إن ت�ب ّ َ
�ين خط�أ تلك ال��رواي��ة علم ّيا� ،إذ يبقى املق�صد �أه � ّم
من امل�ضمون .ومع �أن التعليم يف �إ�سرائيل ،كما ُيف َ
رت�ض �أن
يكون ،وكما ُي�ص َّرح به ،هو تعليم وطني �شامل ل�سائر �شعب
�إ�سرائيل ومواطنيها ،فهو يف واقع الأمر ال يت�ضمن حماور
�أو رواي ��ات على �صلة بجموع ال�شعب الفل�سطيني احلا�ضر
على �أر�ض فل�سطني� ،سواء كانوا مواطنني يف دولة �إ�سرائيل
�أو مل ي �ك��ون��وا .ف�لا يظهر يف ال�ن���ص��و���ص امل �ع� َ
�ال��ة �أي �أث��ر
متقا�سمة بني مواطني �إ�سرائيل
لتقدمي رواية دميقراطية
َ
ب�ش�أن تواريخهم وذاكراتهم وحا�ضرهم وم�ستقبلهم .وحتى
مو�ضوع ال�سالم حني ُيع َر�ض� ،ضمن ال�سياق الرتبوي ،فهو ال
ُيع َر�ض كمق�صد جوهري بل كهدنة م�ؤقتة �أو كحل مفرو�ض،
ومن َث ّم ال يح�ضر كفر�صة لبناء وجود طبيعي.
فاجلميع� ،إ�سرائيليون وفل�سطينيون ،هم مطا َلبون بتق ّبل
ال��رواي��ة ال�صهيونية وت�شربها .ومم��ا ال يخفى �أن الفل�سفة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة احل ��ا� �ض ��رة يف ال �ن �ظ��ام التعليمي
الإ�سرائيلي تقوم على ال��رواي��ة التوراتية ،ت�سندها املقا َربة
الأثرية اليهودية الإ�سرائيلية التي حتاول منح حجية علمية
للرواية التوراتية مدعية �أن ال�سيطرة والتملك العربيني
لفل�سطني يعود �إىل تاريخ ق��دمي ،وعلى هذا الأ�سا�س يُج ِّمد
النظام التعليمي الإ�سرائيلي النظرة التاريخية لفل�سطني.
هناك ادعاء ا�ستمرارية يهيمن على النظر للتاريخ اليهودي يف
فل�سطني ،ي�ستلهم مقوماته من ت�صورات ذات طابع قدا�سي.
فاليهود ،وفق الفل�سفة التعليمية ال�صهيونية ،ي�شكلون �أمة
طبيعية منذ فجر التاريخ ،رغم �أنهم يف واقع الأمر يتحدرون
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من �شتى �أ�صقاع الأر���ض ،ولي�س هناك ما يوحد بينهم �سوى
انتماء ديني هالمي ،و�إن كان الدين ُيا َر�س �أو يُفهَم ب�أ�شكال
متغايرة بح�سب الإثنيات والثقافات واحل�ضارات التي وفد
منها اليهود ،تبلغ ح� ّد التباين والت�ضارب �أحيانا .مع ذلك
ت�سعى الفل�سفة التعليمية �إىل خلق «ما�ض عملي» ،كما يرى
جيم�س وارت�ش ،ميكن توظيفه يف �أهداف حمددة يف احلا�ضر.
مل تفلح هذه الفل�سفة التعليمية دائما يف خلق م�شرتك ثقايف
ب�ش�أن الهوية .وتقول الباحثة نوريت بيليد-احلنان يف �ش�أن
در� ��س «ال�ت�ع��ددي��ة الثقافية والعن�صرية يف �إ��س��رائ�ي��ل» ال��ذي
تقدّمه للطالب� ،إن تعريف الطالب الإ�سرائيليني لأنف�سهم
على م�ستوى ال�ه��وي��ة ع ��ادة م��ا ي��أت��ي على النحو الآت ��ي� :أن��ا
يهودي� ،إ�سرائيلي� ،صهيوين .و�أما يف ما يخ�ص الطالب العرب
فيتمحور اجلواب حول كونهم عربا �أو فل�سطينيني يحملون
بطاقة هوية �إ�سرائيلية ،فالتغاير جوهري بني الثنائي.
ت�شري الباحثة �إىل وجود حماور م�صادَرة يف فل�سفة التعليم
الإ�سرائيلية ،فعلى �سبيل املثال تدرك ال�سلطات الإ�سرائيلية،
وال �سيما منها التعليميةّ � ،أن االعرتاف بالنكبة الفل�سطينية
ه��و م��دع��اة �إىل �إل �غ��اء �إ��س��رائ�ي��ل ك��دول��ة ي�ه��ودي��ة ،ومب��ا يربر
الثورة واالنتفا�ضة للمواطنني الفل�سطينيني .وهي يف واقع
الأم��ر �سيا�سة تعليمية متيز الأنظمة «الإثنوقراطية» التي
ت�صوغ روايات تاريخية تهيمن فيها النظرة الإثنية املركزية،
وتبدو فيها الهيمنة على الأر�ض م�شروعة ويظهر فيها الآخر
مبثابة التهديد.
ووف��ق ما ر�سمته الكاتبة يعالج الكتاب �أي�ضا ال�شكل الذي
َت َ�ضر به �إ�سرائيل �أو ُتع َر�ض ،وكذلك ال�شكل ال��ذي َيغِيب
به الفل�سطيني �أو ُيط َم�س ،يف مدار�س �إ�سرائيل .حيث يعتمد
البحث على الن�ص املكتوب واملرئي ف�ضال عن ر�صد اخلطاب
الذي ي�شرعن لإبعاد الفل�سطيني وعزله ،و�إىل حد مطاردته
وقتله� ،سواء كان مواطنا �أو غري ذل��ك .ويف حتليل الباحثة
ال�سيميائي للن�صو�ص ترتئي �أن املختارات التعليمية لي�ست
حمايدة ،وتنطوي دائما على م�ضمون �إيديولوجي .وعلى
هذا الأ�سا�س تت�ضمن الن�صو�ص روايات على �صلة بذكريات
��ش�ب��ه م�ق��د��س��ة ،ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ر�ؤي� ��ة ب�ط��ول�ي��ة ودرام� �ي ��ة ،وه��ي
روايات تعمل على عر�ض الأحداث من منظور واحد ي�ستبعد
الطروحات النقي�ضة ،مبا يجعل املعرو�ض يتمتع بخا�صية
ال�ن�م��وذج الأم �ث��ل .فمق�صد الن�صو�ص ه��و العمل على بناء
هوية جماعية متما�سكة ،تلغي من م�سارها كل ما من �ش�أنه
�أن يعكر �صفو هذه الوحدة �أو مي�س من قدا�ستها ،ولذلك هي
ن�صو�ص منتقاة بعناية ولي�ست منفتحة لكافة الطروحات.
كما �أن�ه��ا ت�سعى �إىل �إن�ت��اج ق ��راءة عملية للما�ضي ال ق��راءة
علمية ،يتقدم فيها الغر�ض على العلم .نلحظ هذا ،كما تقول
الباحثة ،يف النهج العام للكتب املدر�سية الذي ال يتغري و�إن
تغريت احلكومات ب�ين مي�ين وي�سار .حيث تتميز امل�ؤلفات
جميعها بتوظيف املا�ضي ل�صالح احلا�ضر� ،أي مباركة التو�سع
اال�ستيطاين اجلاري يف �إ�سرائيل.

ّ
يبي ه��ذا البحث الق ّيم لنوريت بيليد-احلنان �أن خمتلف
ال�ن���ص��و���ص ال �ت��ي �شملها ال �ب �ح��ث ،يف ال �ت��اري��خ واجل�غ��راف�ي��ا
�وح��د يف عر�ض
وال�ترب�ي��ة امل��دن�ي��ة ،ه��ي قائمة على منهج م� َّ
احلقائق ،مبا ي�شبه «الو�صاية على احلقيقة» ب�ش�أن الذاكرة
اجلماعية القائمة على احلقيقة املدنية التي متثلها الدولة.
وع�ل��ى ه��ذا الأ��س��ا���س تعر�ض الكتب امل��در��س�ي��ة الإ�سرائيلية
«حقائق خالدة» �سواء يف ما تعلق باليهود ،بو�صفها حقائق
تراجيدية على �صلة باال�ضطهاد وو��ض��ع ال�ضحية� ،أو ما
تعلق بغري اليهود �أي بالعرب .حيث يظهر الفل�سطيني يف
الطرف املقابل للإ�سرائيلي ذي ملمح ع��دواين� ،أي بخالف
الإ�سرائيلي ال�ضحية واملدافع عن الأر���ض ب�شكل دائم .ذلك
يعب عنه القول ال�شائع مع كل ف�صح جديد« :مع كل عام
ما ّ
جديد ينه�ضون جمددا بق�صد تدمرينا».
ُت�ب�رز ال�ب��اح�ث��ة ح���ض��ور ر��س��ال��ة �أخ� ��رى ث��اب�ت��ة يف الن�صو�ص
امل��در��س�ي��ة ،وه ��ي ال��ر��س��ال��ة اال��س�ت�ع�م��اري��ة� ،إذ َي�ظ�ه��ر اليهود
الإ�سرائيليون يف �صورة تنويرية يحفزهم ن�شر التقدم؛ يف
حني يلوح العرب مبثابة البدائيني يقت�ضي ال��وازع ا ُ
خللقي
وال ��واج ��ب امل� ��دين «حت �� �ض�يره��م» .ي ��أت ��ي ذل ��ك ل�غ��ر���ض دف��ع
الفل�سطيني داخل �إ�سرائيل �إىل �إتقان املهن الع�صرية ،وتعلم
املعارف احلديثة ،وبالتايل لي�شغل دورا متح�ضرا يف املجتمع
الإ�سرائيلي الع�صري .وال تغفل تلك الر�ؤية العن�صرية عن
�إبالغ ر�سالة تربوية �إىل الطالب الإ�سرائيلي �أن �سياق التعلم
ل��دى الفل�سطيني بطيء بفعل ما�ضيه «املتخلف»َ ،ب� ْي��د �أن
احتكاكه بالإ�سرائيلي يف املدن الإ�سرائيلية �أو يف الكيبوتزات
�سوف يجعله «يتح�ضر» ويتعلم.
وعلى هذا الأ�سا�س تل ِّقن الكتب التعليمية التلميذ الإ�سرائيلي
ال��رواي��ة املهيمنة ب��دل منهج البحث املو�ضوعي املطلوب يف
امل ��واد التاريخية واجل�غ��راف�ي��ة وامل��دن�ي��ة .لتتميز م�ضامني

امل�ؤلفات بطابع �سلطوي يغيب منه املنهج احل��واري .و�ضمن
هذا ال�شحن املق�صود ،عادة ما مت ّر الرواية الفل�سطينية يف
كثري من املحاور ب�صمت �أو ُت��روى بحذر .والكتب املدر�سية
ال�ت��ي ال ت��راع��ي ه ��ذه التعليمات ،ال ت�ف��وز ب ��إق ��رار ال�سلطة
الرتبوية �أو اعرتافها ،ولذلك تهيمن الرواية ال�صهيونية
على الن�صو�ص فيم ِّثل فيها الفل�سطيني عقبة �أمام التحول
الإيجابي ،مما يقت�ضي احلال �إزاحته �أو هزميته �أو الق�ضاء
عليه ،وعلى هذا الأ�سا�س ال ميكن للتاريخ الفل�سطيني ،وال
للرواية الفل�سطينية ،وال للحقائق الفل�سطينية �أن حت�ضر.
تبعا لهذا التم�شي حتظى الن�صو�ص التعليمية يف �إ�سرائيل
بالقبول ،حني ت�ستعيد رواي��ة الدولة ،و�إن عار�ضت الرواية
ال��واردة من الأر�شيف الإ�سرائيلي ما هو م��ر َّوج ر�سميا ،فهي
عادة ما ت�أتي انتقائية ومتعلقة بحاالت ح�صرية.
م��ا م��ن ��ش��ك ،كما ت�برز ال�ب��اح�ث��ة� ،أن الن�صو�ص التعليمية
تنطوي على ع��ر���ض م�س َّي�س ي�ه��دف �إىل تخليد ال�سيطرة
ُ
اخلرائط اجلغرافية
وت�أبيدها ،وعلى هذا الأ�سا�س تعر�ض
�إ�سرائي َل الكربى و ُت�ق�دَّم للطالب مرفقة مبقاطع توراتية
ت�ستعيد ال��وع��د الإل �ه��ي لإب��راه �ي��م� ،أو امل�سعى الإ�سرائيلي
الجتياح الأر���ض املقد�سة عرب التاريخ .مبوجب ذلك املنهج
حت��اول الن�صو�ص تغييب الآخ��ر الفل�سطيني تغييبا حازما
من الذاكرة التاريخية ،ليتحول الإ�سرائيلي القادم من خارج
فل�سطني �إىل �أهلي و�أ�صيل يف الأر�ض املقد�سة.
ه�ن��اك م��ا ت�سميه الكاتبة «ال�صمت ال�ت��اري�خ��ي» و»ال�صمت
اجل� �غ ��رايف» ع�ل��ى ��ص�ل��ة بالفل�سطيني يف ال �ك �ت��اب امل��در��س��ي
الإ��س��رائ�ي�ل��ي .واحل ��ال �أن ال��رواي��ة ال�ترب��وي��ة والتعليمية ال
تكتفي بال�صمت؛ بل حتاول �أحيانا اعتماد الطم�س للجغرافيا
والتاريخ من خالل القلب واال�ستبدال للم�سميات والأحداث
والروايات .هي بالأ�سا�س عملية تهويد راديكالية يقوم عليها
النظام التعليمي الإ�سرائيلي بخ�صو�ص فل�سطني .فال تزال
الطروحات الرتبوية معتمدة �أ�سا�سا على الرواية املغر�ضة
التي تعر�ض التاريخ من منظور واحد .ثمة رواية مق�صودة
يعر�ضها الكتاب املدر�سي� ،أنه على مدى �ألفي �سنة غاب فيها
اليهود عن فل�سطني ،ينبغي �أن تبقى الأر�ض يهودية ،وذلك
�ضمن ر�ؤية جامدة للتاريخ ال تويل �أحداثه املكتظة اعتبارا،
هذه بحق مركزية عرقية مغرقة يف االنح�صار.
-----------------------------------------------
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االقتصاد العاملي
اإلغالق :كيف ه ّز كورونا
َ
آدم توز

مسلم غالب *

ال تكمن الصدمة الحقيقية لفريوس كورونا يف عدد الوفيات  -فقد كانت هناك أوبئة أكرث ً
فتكا  -إنه «مستوى ردة الفعل» ،كام كتب املؤرخ آدم توز
يف ما يسميه «أزمة شاملة يف العرص الليربايل الجديد» ،عاىن ما يقرب من  95٪من اقتصادات العامل من انخفاض يف الناتج املحيل اإلجاميل ،كام

متتبعا اإلجراءات
كتب ،ويقدر البنك الدويل أن خسارة األجور عىل املدى الطويل ستكون  10تريليونات دوالر .شه ًرا بعد شهر ،يغطي توز تطور الوباء،
ً

الحكومية يف ووهان يف يناير واستجابة إيطاليا يف مارس مع دخول هذا البلد يف حالة إغالق.

عطل كورونا الروتني اليومي لكل �إن�سان على وجه
الأر�ض تقري ًبا ،وعطل احلياة العامة ،و�أغلق املدار�س،
وعزل �أفراد الأ�سرة ،و�أخر ال�سفر ،وجرف االقت�صاد
العاملي �إىل ركبتيه .قال �آدم ت��وز ،امل��ؤرخ الربيطاين
والأ�ستاذ بجامعة كولومبيا« :لقد ك�شف عام 2020
ب�شكل غري م�سبوق خماطر ونقاط �ضعف نظام عاملي
موجه نحو ال�سوق» .لذلك من ال�صعب �إنكار �أنه قد
مت الو�صول �إىل نقطة حتول.
�إذا كان من املمكن تلخي�ص و�ضعنا يف عام  2020يف
كلمة واح ��دة ،فهي كلمة «ال ي�صدق» .يف  20كانون
الثاين (يناير)  ،2020عندما �أعلن �شي جني بينغ
عن وباء كورونا ،بعد عام واحد بال�ضبط ،مع تقدمي
جو بايدن كرئي�س للواليات املتحدة ،وقع العامل يف
مر�ض مميت .يف غ�ضون � 12شه ًرا  ،قتل �أك�ثر من
 2.2مليون �شخ�ص و�أدى �إىل �إ�صابة ع�شرات املاليني
ب��أع��را���ض خ�ط�يرة .وبلغ ع��دد الوفيات املعلن عنها
ب�شكل ر�سمي حتى الآن  4.5مليون .العدد املحتمل
للوفيات الإ�ضافية هو �أك�ثر من �ضعف هذا العدد.
ع�ط��ل ف��اي��رو���س ك ��ورون ��ا احل �ي��اة ال�ع��ام��ة وال��روت�ين
اليومي لكل �شخ�ص على وجه الأر�ض تقريباً.
كان مدى امل�ساعدة احلكومية للعائالت وال�شركات
والأ�سواق ملنع التداعيات االقت�صادية لكورونا غري
م�سبوق �إال يف �أوقات احلرب .هذا الو�ضع ،بالإ�ضافة
�إىل كونه �أخطر ركود اقت�صادي منذ احلرب العاملية
الثانية ،كان ال مثيل له من حيث النوعية .مل ي�سبق
ل�ن��ا �أن ق��ررن��ا ب��الإج �م��اع �إغ �ل�اق �أج� ��زاء ك�ب�يرة من
االقت�صاد العاملي .وكما قال �صندوق النقد الدويل،
ف�إن �أزمة كورونا «مل تكن مثل �أي �أزمة �أخرى» .حتى
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قبل كارثة ع��ام � ،2020أظهرت الأدل��ة �أن ه��ذا العام
�صاخب .لقد و�صل ال�صراع ال�صيني الأمريكي �إىل
مرحلة خ�ط�يرة .كانت «احل ��رب ال �ب��اردة اجل��دي��دة»
و�شيكة .تباط�أ النمو االقت�صادي العاملي ب�شكل حاد
يف ع��ام  .2019و�أع ��رب ��ص�ن��دوق النقد ال ��دويل عن
قلقه من اهتزاز التوترات اجليو�سيا�سية لالقت�صاد
ال�ع��امل��ي ،ال ��ذي ك��ان ي�ع��اين م��ن دي ��ون ك�ب�يرة .ت�شري
ال��دالئ��ل ب�ق��وة �إىل �أن م���ص��در امل���ش��اك��ل ك ��ان البيت
الأب�ي����ض .جن��ح دون��ال��د ت��رام��ب ،الرئي�س اخلام�س
والأربعون للواليات املتحدة ،يف �أن ي�صبح م�صدر قلق
عاملي .تر�شح م��رة �أخ��رى يف نوفمرب وق��رر على ما
يبدو ت�شويه �سمعة العملية االنتخابية ،حتى لو فاز.
ب�صرف النظر عن املخاوف التي �أثارتها وا�شنطن،
ك��ان��ت امل �ح��ادث��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة ع�ل��ى و��ش��ك االن�ت�ه��اء.
كانت الق�ضية الأك�ثر �إث��ارة للقلق بالن�سبة لأوروب��ا
يف بداية عام  2020هي احتمال اندالع �أزمة الجئني
جديدة .كان وراء الكوالي�س خطر الت�صعيد املروع
للحرب الأهلية ال�سورية وم�شكلة التخلف امل�ستمرة.
ك ��ان ال �ع�لاج ال��وح�ي��د ه��و زي ��ادة اال��س�ت�ث�م��ار والنمو
يف اجلنوب .لكن تدفق ر�أ���س امل��ال كان غري م�ستقر
وغري متوازن .بحلول نهاية عام  ، 2019كان ن�صف
املقرت�ضني الأك�ث�ر رب� ً�ح��ا يف �إف��ري�ق�ي��ا ال �� �س��وداء قد
و�صلوا ببطء �إىل نقطة مل يعد ب�إمكانهم فيها �سداد
�أق�ساطهم.
ك ��ان ال���ش�ع��ور ال���س��ائ��د ب��اخل�ط��ر وال�ق�ل��ق ال ��ذي �ساد
االق�ت���ص��اد ال�ع��امل��ي م ��أ� �س��اة ك �ب�يرة .يف امل��ا��ض��ي غري
البعيد ،ك��ان االن�ت���ص��ار ال��وا��ض��ح للغرب يف احل��رب
الباردة ،وانت�شار متويل ال�سوق ،ومعجزات تكنولوجيا

املعلومات ،وات�ساع جمال ت�أثري النمو االقت�صادي،
على ما يبدو ،قد عزز موقف االقت�صاد الر�أ�سمايل
ب��اع�ت�ب��اره امل�ح��رك ب�لا م�ن��ازع للتاريخ احل��دي��ث .يف
ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ،ب ��دت الإج ��اب ��ة ع�ل��ى م�ع�ظ��م الأ��س�ئ�ل��ة
ال�سيا�سية ب�سيطة�« :إنها م�س�ألة اقت�صاد « ،يف الوقت
الذي كان فيه النمو االقت�صادي يحول حياة مليارات
الب�شر ،غال ًبا ما قالت مارغريت تات�شر« ،ال يوجد
بديل» ،مما يعني �أن��ه ال يوجد �شيء ميكن �أن يحل
حمل نظام اخل�صخ�صة ،واحلد الأدنى من الرقابة،
وحرية نقل ر�أ�س املال وال�سلع .حتى عام  ،2005كان
ب�إمكان ت��وين بلري ،رئي�س ال ��وزراء الربيطاين� ،أن
يعلن �أن معار�ضة العوملة ال معنى لها مثل اجلدل
حول ترتيب ف�صلي ال�صيف واخلريف.
يف عام  ،2020مت الت�شكيك يف العوملة وترتيب الف�صول.
حتول علم االقت�صاد من اجل��واب �إىل ال�س�ؤال� .أدت
�سل�سلة م��ن الأزم� ��ات العميقة  -ب ��د�أت يف �آ��س�ي��ا يف
�أواخ��ر الت�سعينيات وانتهت بالنظام املايل الأطل�سي
يف عام  ،2008ومنطقة اليورو يف عام  2010واملنتجني
العامليني يف عام � - 2014إىل ت�آكل اقت�صادات ال�سوق.
لقد مت التغلب على كل تلك الأزمات ،ولكن مب�ساعدة
الإنفاق احلكومي وتدخالت البنوك املركزية ،والتي
�أثبتت عدم م�صداقية املبادئ الرا�سخة لـ «احلكومة
ال�صغرية» والبنك امل��رك��زي «امل�ستقل» .خلقت هذه
الأزم� ��ات تكهنات ،وك ��ان م��دى ال�ت��دخ�لات ال�لازم��ة
لتحقيق اال�ستقرار فيها تاريخ ًيا .وم��ع ذل��ك ،ف�إن
منو ث��روة الر�أ�سماليني العامليني مل يتوقف ،كانت
املكا�سب �شخ�صية لكن اخل�سائر كانت عامة .يت�ساءل
ال �ك �ث�يرون الآن ،ه��ل م��ن امل��ده����ش �أن ي�ق��ود الظلم
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اجل��ام��ح �إىل قيام دول��ة �شعبوية؟ يف غ�ضون ذل��ك،
وب�سبب التقدم اال�ستثنائي لل�صني ،مل تعد �آلهة
النمو االقت�صادي العظيمة تدعم الغرب.
ث��م يف يناير ُ ،2020ن�شر اخل�بر ال�شهري م��ن بكني.
ابتليت ال�صني بتف�شي وباء فريو�س كورونا اجلديد.
ك��ان ك��ورون��ا ه��و «العاقبة» التي ح��ذر منها ن�شطاء
البيئة منذ �سنوات .ولكن نظ ًرا لأن �أزم��ة الطق�س
�أجربتنا على التعامل مع الكوكب على نطاق عاملي
وحت ��دي ��د ج��دول �ن��ا ال��زم �ن��ي ل�ل�ع�ق��ود ال �ق ��ادم ��ة ،ك��ان
ريا ج�دًا ومنت�ش ًرا يف كل مكان
فريو�س كورونا �صغ ً
و�سريع اخلطى ،وي�ستغرق �أ�سابيع و�أياما .بالإ�ضافة
�إىل اقت�صادات وطنية حم ��ددة� ،أث ��ار ك��ورون��ا � ً
أي�ضا
ت�سا�ؤالت حول االقت�صاد العاملي.
عندما ظهر ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ت�لازم��ة التنف�سية
احل� ��ادة ،ك��ان��ت نف�س ال �ك��ارث��ة ال�ت��ي مت ال�ت�ن�ب��ؤ بها،
بال�ضبط نف�س املر�ض املعدي ،مثل الإنفلونزا ،الذي
توقعه علماء الفريو�سات .جاء كورونا مما توقعوه،
التقاء احلياة الربية والزراعة و�سكان املدن يف �شرق
�آ�سيا .كما هو متوقع ،انت�شر الفريو�س عرب �شبكة
النقل العاملية .ب�صراحة ،ك��ورون��ا ك��ان ق��ادم �اً منذ
فرتة طويلة.
كان هناك عدد �أكرب من الأوبئة الفتاكة ،لكن اجلديد
متا ًما ب�ش�أن كورونا يف  2020كان م�ستوى ردة الفعل.
مل تكن الدول الغنية وحدها هي التي �أنفقت مبالغ
كبرية لدعم املواطنني وال�شركات ،ولكن � ً
أي�ضا الدول
الفقرية واملتو�سطة التي كانت على ا�ستعداد لدفع
مبالغ كبرية من املال .بحلول �أوائل �أبريل ،با�ستثناء
ال�صني ،التي متكنت بالفعل من احتواء الفريو�س،
انخرطت معظم دول العامل يف جهد غري م�سبوق
لوقف انت�شار كورونا� .أ�صبحت كلمة «�إغالق» عبارة
�شائعة لو�صف رد فعلنا اجل�م��اع��ي .الكلمة نف�سها
مثرية للجدل .يجلب الإغالق �إىل الأذهان الإكراه.
قبل عام  ،2020مت ا�ستخدام امل�صطلح للإ�شارة �إىل
العقاب البدين يف ال�سجون .يف زم��ن ك��ورون��ا ،كانت
ه �ن��اك حل �ظ��ات و�أم ��اك ��ن ك��ان��ت ف�ي�ه��ا ع �ب��ارة �إغ�ل�اق
منا�سبة .يف دلهي وباري�س ،قامت ال�شرطة امل�سلحة
ب ��دوري ��ات يف ال �� �ش ��وارع ،وك�ت�ب��ت الأ� �س �م��اء والأرق � ��ام
ومعاقبة من يخالف قواعد امل��رور .ب�شكل مفاجئ،
يف جمهورية الدومينيكان� ،ألقت ال�شرطة القب�ض

يرتاكم يف رئتيه.
�أع��اد انتخاب جو بايدن وتن�صيبه يف الوقت املحدد،
يف  21يناير  ،2021ال�شعور ب��ال�ه��دوء .لكن عندما
يعلن بايدن بتهور �أن «�أمريكا ع��ادت» ،يت�ضح ب�شكل
متزايد �أن �س�ؤالنا التايل يجب �أن يكون� :أي �أمريكا؟
وب ��ال �ع ��ودة �إىل م � ��اذا؟ ق ��د ت �ك��ون �أزم � ��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة
اجل��دي��دة ال�شاملة ق��د خلقت ق��وة فكرية �إبداعية،
حتى ب�ين املعتدلني ال��ذي��ن ظ�ل��وا �صامتني لبع�ض
الوقت .لكن الع�صر اجلديد ال ي�أتي ب�أزمة فكرية.
�إن فهم �أننا ن�ستطيع بالفعل متويل كل ما ميكننا
القيام به ي�ضعنا يف م�أزق .ما الذي ميكننا فعله حقًا
وماذا يجب �أن نفعل؟
ُتظهر بريطانيا وال��والي��ات املتحدة وال�برازي��ل �أن
ال���س�ي��ا��س��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة ت�ت�خ��ذ �أ� �ش �ك� ً�ال ج��دي��دة
غريبة وغري م�ألوفة .ازدادت التفاوتات االجتماعية
لكنها مل تنخف�ض .على الأقل يف البلدان الغنية ،ال
يوجد �إن�صاف جماعي .ي�ستمر تراكم ر�أ�س املال من
خالل القنوات التي تزيد املخاطر با�ستمرار .اجلزء
الأك�بر من حريتنا االقت�صادية املكت�سبة حدي ًثا هو
اجلهود التي ال معنى لها على نحو متزايد لتحقيق
اال�ستقرار االقت�صادي .تف�صل املواجهة بني الغرب
وال�صني �أج��زاء كبرية من العامل مل ن�شهدها منذ
احل ��رب ال �ب ��اردة .والآن ك��� ّ�ش��ر ال��وح����ش ع��ن �أن�ي��اب��ه
لكن لي�س كما ينبغي .يجب �أن نتوقع �أحدا ًثا �أ�سو�أ
بكثري من كورونا؛ فعام  2020مل يكن �ضو ًءا �أحمر.
�إذا حت�سن و�ضعنا قلي ً
ال ،يجب �أن نفكر .من غري
املعروف عدد ال�ضحايا يف جميع �أنحاء العامل ،لكننا
نقدر عددهم يف �أف�ضل الأحوال بـ  10ماليني .ميوت
الآالف كل يوم .وكان عام  2020مبثابة جر�س �إنذار
بالن�سبة لنا.

ع�ل��ى � 85000شخ�ص  -ح ��وايل  ٪1م��ن ال���س�ك��ان -
خلرقهم حظر التجول .الإغ�ل�اق الق�سري جلميع
قاعات الطعام وا�ستخدام احلكومة املتكرر للعنف،
على الرغم من عدم وجود �أعمال عنف ،اع ُترب قمع ًيا
من قبل �أ�صحابها وزبائنها .لكن من الوا�ضح �أن رد
الفعل االقت�صادي على كورونا مل يكن جمرد �إغالق.
انخف�ض احلراك االقت�صادي ب�سرعة قبل وقت طويل
من �إ�صدار الأوامر احلكومية .بد�أت الأ�سواق املالية
يف الهروب من الهام�ش الآمن يف �أواخر فرباير .مل
يكن حار�س ال�سجن هو الذي �سيغلق الباب ب�إحكام،
لكن امل�ستثمرين كانوا يحاولون فقط �إنقاذ �أنف�سهم.
كان العمالء يقيمون يف املنزل .مت �إغالق ال�شركات
�أو ت�شغيلها من املنزل .بحلول منت�صف �شهر مار�س،
�أ�صبحت العطالت �شائعة.
ه��ذا التعديل الوا�سع مل�صطلح «�إغ�ل�اق» هو م�ؤ�شر
على مدى اجلدل الذي كانت عليه �سيا�سة كورونا.
�أ�صبحت املجتمعات والأ�سر مرت�سخة ب�شكل متزايد -----------------------------------------------
يف التنكر وامل�سافة االجتماعية واحلجر ال�صحي .الكتاب :اإلغالق :كيف هز كورونا االقتصاد العاملي
ال ،على نطاق وا�سع ،ملا �أطلق املؤلف :آدم توز
كانت جتربة كورونا مثا ً
دار النرش :أالن لني
عليه عامل االجتماع الأملاين �أولري�ش بيك «املجتمع
عدد الصفحات368 :
املحفوف باملخاطر» يف الثمانينيات .نتيجة لت�شكيل
سنة النرش2021 :
املجتمع احلديث �أ�صبحنا ،ب�شكل جماعي  ،من�شغلني
اللغة :اإلنجليزية
بتهديد غري مرئي ال يراه �إال العلم .اخلطر الذي
يظل جم��ر ًدا وغري م��ادي حتى ي�صاب امل��رء باملر�ض
ويغرق من هو �سيئ احل��ظ ببطء يف ال�سائل الذي
* كاتب و مرتجم عريب ،مقيم يف ُعامن
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الثقافة البيئية
بيري شاربونييه

سعيد بوكرامي *

هناك أمور جسيمة وجديدة تحدث تحت سامئنا ،منها العمليات الفيزيائية والكيميائية املثرية للقلق التي تتحكم يف النظام البيئي لألرض ،واملسار
أن األنشطة البرشية تغري الطبيعة وتسري بها نحو أزمة حقيقية
التطوري للكائنات الحية ،وتكوين الرتبة واملياه ،كل هذه الظواهر البيئية تدل اآلن عىل َّ
ووضع دراماتييك.

ت�أتي االهتمامات البيئية لتفتح ثغرات يف املفاهيم ال�سائدة
للتقدم والتنمية والرثوة ،وب�شكل �أو�سع ،يف الفكرة نف�سها
التي ت�صورناها عن التعاي�ش االجتماعي .تهدف الثقافة
البيئية �إىل لفت انتباه �أك�بر ع��دد ممكن م��ن النا�س �إىل
املناق�شات التي تنظم امل�س�ألة البيئية ال�ي��وم .جتمع هذه
امل�ن��اق���ش��ات ب�ي�ن ع �ل��وم الأر� � ��ض والأن�ث�روب ��ول ��وج �ي ��ا وع�ل��م
االج�ت�م��اع وال�ت��اري��خ واجل�غ��راف�ي��ا واالق�ت���ص��اد ،ف�ض ً
ال عن
الفل�سفة .وهي تدعو جميعها �إىل م�ساءلة تنظيم املعرفة
والأعراف ال�سيا�سية والإطار التقني للطبيعة.
ا��ش�ت�ه��ر ب �ي�ير � �ش��ارب��ون �ي �ي��ه م ��ن خ �ل�ال ك �ت��اب��ه « :ال ��وف ��رة
واحلرية» ذي الطابع الأك��ادمي��ي ال�صادر عام  2020الذي
واك�ب�ت��ه تغطية �إع�لام �ي��ة وا� �س �ع��ة� ،أم ��ا يف ك�ت��اب��ه اجل��دي��د
«الثقافة البيئية» فيقرتح ً
مو�ضحا بال�صور
دليل �إجرائيا
ً
والبيانات وامل��راج��ع .قد يكون الكتاب موجها للطلبة �أو
�أي مهتم يرغب يف �أن يطلع على تنوع الق�ضايا الرئي�سية
واملراجع الأ�سا�سية التي �أثارتها بداية «الأزم��ة البيئية»،
لذلك يقدم هذا الدليل نظرة عامة ف َّعالة لل�سماح �أي�ضا
لغري املهتمني واملبتدئني كي يجدوا اجتاهاتهم ،واحل�صول
على ال��و��س��ائ��ل لتعميق ال�ن�ق��اط البيئية ال�ت��ي ت�ب��دو لهم
�أك�ثر ح�سماً .ومع ذلك ال يتوقع القارئ تفا�صيل عميقة
ومتخ�ص�صة ،لكنه باملقابل �سيجد يف نهاية كل ف�صل من
الف�صول الثمانية� ،إ� �ش��ارات ببليوغرافية مفيدة للغاية
جتمع بني املراجع الأكادميية الأك�ثر �صرامة (املنفتحة
على اللغة الإجن�ل�ي��زي��ة) ،وعنا�صر م��ن الثقافة ال�شعبية
(من الأفالم �إىل الر�سوم املتحركة) ،وخا�صة تلك املقاالت
ومقاطع الفيديو املتاحة على الإنرتنت.
يبد�أ الف�صل الأول من �أ��ص��ول الب�شرية ثم يعالج بع�ض
احل�ق��ائ��ق الرئي�سية للحياة وع �ل��وم الأر�� ��ض («الأك �� �س��دة
ال�ك�ب�يرة»« ،املنطقة احل��رج��ة» �أو «فر�ضية غ��اي��ا») .ومن
ع�صور م��ا قبل التاريخ الب�شري ،ي�ستخل�ص امل��ؤل��ف هذا
ال��در���س امل�ق�ن��ع« :التكنولوجيا ه��ي ُب�ع��د ج��وه��ري للواقع
الب�شري .بعبارة �أخ��رى ،ال يعرف الإن�سان العاقل عالقة
�أخرى بالعامل غري تلك التي خربها بوا�سطة الأدوات»(�ص
8

 .)33من ناحية �أخرى ،ف�إن املالحظة التي تفيد ب�أنه «حتى
فرتة قريبة ،من القرن التا�سع ع�شر ،كان تاريخ الأر���ض
يقدم �أ�سا�سا من خالل الروايات الالهوتية» (�ص  )36لكن
تبدو ه��ذه املالحظة مبالغا فيها :وه��ذا يعني �أننا ن�سينا
ب�سرعة التقليد الفيزيائي ب�أكمله ،الذي اقرتب بالفعل من
الظواهر اجليولوجية والبيولوجية دون ربطها ب�أغرا�ض
ال��وج��ود الب�شري .كما تر�سخ احل��داث��ة ،ه��ذا التناق�ض يف
�صميم عالقاتنا مع البيئة« :ال ميكننا حماية الطبيعة
�إال �إذا افرت�ضنا م�ستوى معي ًنا من الهيمنة على العمليات
ال�ت��ي تن�شطها» (���ص  .)50وينتهي الق�سم باحلاجة �إىل
�إعادة التنمية االقت�صادية كلها �إىل قاعدتها «الأي�ضية» �أو
«الطاق ّية» ،حيث يلعب البعد اال�ستعماري دو ًرا رئي�س ًيا.
�أما الف�صل الثاين ،وهو من �أكرث الف�صول �إثارة ،فيتناول
«ثورة الع�صر احلجري احلديث» بحيث يربز الكاتب كيف
�أن تف�سريها يقع يف قلب متثيالتنا ال�سيا�سية والدينية.
يف الواقع ،ترتبط «الأ�ساطري ال�سيا�سية احلديثة» ب�أكملها
(�ص  )89ب�شكل وثيق بالتطور ال��ذي �أتاحه هذا التعميم
للزراعة والرثوة احليوانية بامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية املركزية
(ال��دول��ة) والنظام االجتماعي غ�ير املتكافئ .وم��ع ذل��ك،
وب �ع��د ت�ط��رق��ه �إىل �أع �م ��ال دي�ف�ي��د غ��ري�بر ورمي ��ي ح ��داد،
ي�ؤكد امل�ؤلف �أن منط الإن�ت��اج ال��زراع��ي ميكن �أن يتعاي�ش
م��ع �أن�ظ�م��ة اجتماعية خمتلفة مت��ا ًم��ا ،ب ��دون �إدراج� ��ه يف
«ثورة الع�صر احلجري احلديث» ،كان التطور االقت�صادي
والتقني واالجتماعي ال��ذي ع�شناه جمرد �إمكانية يتيمة
من بني �أمور �أخرى كافية «لإعادة فتح احتماالت �سيا�سية
�ش ّتى» (�ص .)90
يبدو الف�صل الثالث من �أكرث الف�صول �إثارة للت�سا�ؤل من
وجهة نظر فل�سفية .فهو يفح�ص مو�ضوع «احلداثة التي
ن�ش�أت منذ القرن ال�سابع ع�شر يف �أوروب ��ا الغربية» (�ص
 ،)97بنا ًء على مفاهيم العلم والتقدم والغزو الإقليمي.
ل�ك��ن امل ��ؤل ��ف نف�سه ي�ست�سلم ل ��رواي ��ة غ��ائ�ي��ة تب�سيطية:
تقول ب�أن «الفيزياء اليونانية طبعت بامليتافيزيقيا حتما»
(�ص  ،)99والتي ين�سبها العلم احلديث منذ غاليليو �إىل

املنطق الديكارتي �أو �صيغة «الريا�ضيات العاملية» (�ص
 .)99ال ��ش��يء �أب�ع��د ع��ن احلقيقة :يف ال��واق��ع ،مل تختف
ال�شحنة امليتافيزيقية للعلم مع احلداثة ،بل على العك�س
متا ًما ،ومن ح�سن احلظ �أن النهج التجريبي �أو الو�صفي
كان ميار�س قبل القرن ال�سابع ع�شر .متتد هذه املقوالت
املجانبة لل�صواب عندما ين�سب امل�ؤلف �إىل ديكارت ا�ستقرا ًء
لنجاحات املنهج التجريبي «مثل ال�ق��درة املطلقة للعقل
الب�شري على مواجهة الطبيعة» (�ص  .)100عموما ،يعترب
هذا اال�ستح�ضار للعلم احلديث اجلزء الأك�ثر ه�شا�شة يف
الكتاب ،وخري مثال على ذلك الت�سل�سل الزمني غري امل�ؤكد
للعلماء الوارد ذكرهم مثل« :كوبرنيك ،وغاليليو ،ونيوتن،
ثم اليبنيز و ك��ارل لينيو�س « (�ص  .)102من خالل نقل
هذه الر�ؤية املتجان�سة لظهور العلم احلديث ،يقلل امل�ؤلف
من كل �إمكاناته� .إنه مينع بال�ضبط ما ينوي الرتويج له،
من �إعادة القراءة البيئية للحداثة �« -إعادة كتابة معرفتنا
باملا�ضي يف �ضوء امل�شكلة البيئية» (���ص  )327مم��ا يعني
�إع��ادة اليوم فتح �إمكانات الفكر احلديث ،وع��دم �إغالقها
جمي ًعا على عقالنية باردة ومدمرة.
يركز الف�صل الرابع على «التناق�ضات املادية» (�ص )137
للر�أ�سمالية ،ويقدم ،بوا�سطة �صياغة التاريخ والفل�سفة
واالقت�صاد ،نظر ًة ثاقبة وعامة :بدءا مبفهوم اال�شرتاكية
عند بيري لريو (�ص � )143إىل مفهوم «امل�شاعات» ،م��روراً
ب�ـ «منحنى كوزنت�س البيئي» (���ص  ،)146دون �أن نن�سى
مدينة احل��دائ��ق ل��دى �إبينيزر ه ��وارد (���ص  .)150يقرتح
امل ��ؤل��ف بطريقة م�ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام �أن «ت��و��ص�ي��ف ال�بري��ة
كم�صدر للخطر يلعب دو ًرا مركز ًيا يف �إ�ضفاء ال�شرعية
على االفرتا�س البيئي» (�ص ،)144 .ثم ي�ستدعي بعد ذلك
العالقة الوثيقة «ب�ين احل��رب واالف�ترا���س البيئي» ( �ص
 )163وي�ستدل عليه مبفهوم «الإب��ادة البيئية» الذي ظهر
على وجه التحديد يف �سياق احلرب يف فيتنام.
�أما الف�صل اخلام�س ،فيوجه «انتقادات خمتلفة للتقدم»،
م�ستح�ضرا ع ��دة �شخ�صيات م�ن�ه��ا ال�بري �ط��اين ت��وم��ا���س
ك��ارالي��ل (ال��ذي ندين له ب��إدخ��ال م�صطلح «البيئة»� ،ص
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 ،)175وم��ا كتبه ج��ون رو��س�ك�ين ووي�ل�ي��ام م��وري����س .وعند
ذكره «للنقد التبعي» ،ف�إن امل�ؤلف ي�ستح�ضر بروعة �أفكار
غاندي وفل�سفته البيئية ،الذي « ُيخ�ضع التوقعات املادية
م��ن �أج ��ل احل�ف��اظ على ال� ��روح» (���ص � .)189إن ا�ستنتاج
هذا الق�سم ب�سيط ولكنه مهم :فهو ي�شري �إىل «التناق�ض
الأي��دي��ول��وج��ي» يف عالقته بالطبيعة (���ص )182 .مثريا
ال���س��ؤال ال ��ذي ال ي ��زال مطروحا وب ��إحل��اح «ع��ن الطبيعة
التقدمية �أو امل�ضادة للتقدم للبيئي» (�ص .) )197
بينما يناق�ش الف�صل ال�ساد�س التيارات الرئي�سية الثالثة
للحركة االجتماعية البيئية ،فيهتم �أو ًال بـ «البيئة العاملية»،
التي روج��ت لها امل�ؤ�س�سات الدولية منذ منت�صف القرن
ال�ع���ش��ري��ن ،ح ��ول ال�شخ�صية امل��رب �ك��ة جل��ول �ي��ان هك�سلي
(م�ؤ�س�س االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة ()IUCN
وال���ص�ن��دوق ال�ع��امل��ي للحياة ال�بري��ة ،وال��رائ��د يف حت�سني
الن�سل) .ثم ي��درج الكتاب ،مبادرات ال�ستينيات ،مع حملة
«حماية البيئة يف ال�شمال واجلنوب» ،بدءا مب�ساهمة را�شيل
ك��ار��س��ون و��ص��وال �إىل ج��وان مارتينيز �أل�ي��ي .ويعترب هذا
الف�صل من �أعظم نقاط ق��وة ه��ذا الكتاب؛ لأن��ه ي�أخذ يف
ريا ،يناق�ش
احل�سبان متا ًما الأدب القادم من اجلنوب .و�أخ ً
امل�ؤلف «البيئة احلزبية» منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،عند
�أندريه غ��ورز ،و�إيفان �إلي�ش ،ورودول��ف باهرو ،وخ�صو�صا
مع ظهور «الأحزاب اخل�ضراء» يف �أوروبا .وهنا ،ينتهي بيري
�شاربونييه �إىل املوافقة على فل�سفتها البيئية ،دون التعمق
ك �ث�يرا (لأن ال���ص�ي�غ��ة ل�ه��ا ن�ب�رة ن�ي��ول�ي�برال�ي��ة خ �ط�يرة)،
خ�صو�صا ما يروج له عن فكرة «�أزمة دولة الرفاهية» (�ص
 ،)237وال يطرح مبا فيه الكفاية �صيغا متناق�ضة ب�شكل
ريا من
وا�ضح عن االئتالف البيئي الذي «يجمع جزءًا كب ً
الفئات االجتماعية الأكرث تعليماً» (�ص  )237بينما «تظل
الطبقات ال�شعبية والعاملة منكفئة تعتمد هيكل ًيا على
امل�صفوفة الإنتاجية» (�ص � .)236ألي�ست هذه عالمة على
تعرث يف التفكري؟ وي��دل على ذلك «النزعة البيئية لدى
الفقراء» يف �أوروب ��ا ،التي يجب �أن تدمج ب�شكل �أف�ضل يف
م�صري وقيم الطبقات االجتماعية الأق��ل ً
حظا؟ ال ينحاز
امل�ؤلف �إىل هذه امل�شكلة الأ�سا�سية للإيكولوجيا ال�سيا�سية،
ب��ل يقت�صر على مالحظة �أن «والدة الأح ��زاب اخل�ضراء
تعك�س االنق�سام داخل احلركة الي�سارية» (�ص .)238
يفح�ص ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع «اق�ت���ص��ادي��ات ت�غ�ير امل �ن ��اخ» من
جوانبها الثالثة .يدر�س بداية «الر�أ�سمالية اخل�ضراء»
و�إج��راءات�ه��ا غري الفعالة ،بنا ًء على املفاهيم االقت�صادية
الرئي�سية «القيمة اخل��ارج�ي��ة» و»ر�أ� ��س امل ��ال الطبيعي»:
يرى امل�ؤلف �أن ثمة «م�صادرة للم�ستقبل من قبل امل�صالح
ق�صرية الأمد» (�ص� .)261-260 .إنها «ال�صفقة اخل�ضراء
اجل��دي��دة» الأك�ثر �إقناعًا من حيث «�إع ��ادة بناء حل و�سط

مع احليوانات ،والتي ميكن �أن تن�ش�أ عنها معايري �أخالقية
جديدة :وبالتايل ،ف�إن «مرافقة الأطفال للحيوانات الربية
�أو الداجنة ومعرفة الرتابط البيئي الأويل ،ميكن اعتباره
��ش� ً
�رط��ا م��ن � �ش��روط التما�سك االج�ت�م��اع��ي «(� ��ص .)300
ي�ستح�ضر امل�ؤلف بعد ذلك «الإيكولوجيا الزراعية» ،لكنه
يخلط بني «اليوتوبيا امللمو�سة» و «اليوتوبيا احلقيقية»
فيما يتعلق مبا كتبه �إريك �أولني رايت (�ص  )306ما هو نوع
املجتمع الذي ميكن �أن ين�ش�أ من ا�ستيعاب القيود املناخية؟
وه�ن��ا ي�ط��رح الكتاب ��س��ؤاال ذك�ي��ا .ويف ال�سياق ذات ��ه يذكر
الكتاب �إجراءا ملمو�سا مهما ،ونق�صد به «الأ�سبوع امل�ؤلف
من �أربعة �أيام» (�ص  )309للحد من ا�ستخدام و�سائل النقل
امللوثة .كما ي�ستنتج امل�ؤلف �أن «دمج العدالة االجتماعية
لإعادة تنظيم املجتمع مل يعد م�س�ألة بديهية» (�ص :)313
«هل االهتمام البيئي يتحدد بالكامل من خالل االنتماء
الطبقي �إىل فئة مي�سورة �أو ميكن دعمه بوا�سطة كتلة من
ال�سكان مبا يف ذلك الطبقات العاملة املنتقدة والواعية؟
(�ص  .)312وهذه مع�ضلة �أخرى تتمحور حول ما ن�سميه
بالنطاق الدميقراطي الكامل للق�ضية البيئية ،التي ال
تزال دون حل.
ويف الأخري تدعونا خامتة الكتاب �إىل فر�ض منهاج تعليمي
ل»ال�ث�ق��اف��ة البيئية» يف امل ��دار� ��س ،ي�شمل معرفة ب ��الآالت
والبنى التحتية الأولية («حمطات الطاقة ،وتنقية املياه،
والتخل�ص م��ن ال�ن�ف��اي��ات» ( ���ص  .)329لي�صبح امل��واط��ن
م�ط�ل� ًع��ا ع�ل��ى ه ��ذه ال�ق���ض��اي��ا الأ� �س��ا� �س �ي��ة ،ي�ج��ب التم�سك
بفكرة «حم��و الأم�ي��ة البيئية للمجتمع» (���ص  )325لأن
معلمي التكنولوجيا يف املدر�سة الإعدادية ،ومدر�سي علوم
احلياة والأر�ض يف املدر�سة الإعدادية والثانوية ،يواجهون
هذا التحدي بالفعل .ع�لاوة على ذل��ك ،مل يكن «التعليم
والتدريب على الثقافة البيئية» يهدف �إىل خو�ض حراك
بيئي من �أجل حماربة توح�ش وتوغل الليربالية اجلديدة،
و�إمنا هدفه غر�س املبادئ الأولية الب�سيطة للحفاظ على
البيئة التي َّ
تبي �أنها غري كافية ولي�ست فعالة �أمام الأزمة
البيئية اخلطرية القادمة مع املنت�صف الثاين من القرن
الواحد والع�شرين.

اجتماعي .ق��ادر على دم��ج ح��دود الكوكب» (���ص  .)269يف
مواجهة ه��ذا ال�س�ؤال اجل��وه��ري ،ح��ول «�إ�شكالية حمرك
اخلوف يف ال�سيا�سة احلديثة» (�ص  ،)264من الوا�ضح �أن
ا�ستقاللية ال�سوق مل تعد قادرة على الطم�أنة :على العك�س
من ذلك ،فقد �صارت «عامل خماطرة «مقابل �إجماع حول
التقارب بني ما هو اجتماعي و�إيكولوجي «(�ص  .)267نحن
ن�شرتك ع��ن طيب خاطر يف م�شروع»ال�صفقة اخل�ضراء
اجل��دي��دة» ،حتى ل��و مل حت��دد امل�شاريع اال�ستثمارية ذات
الأولوية (العزل احلراري بد ًال من ال�سيارات الكهربائية؟)
وال م�س�ألة التمويل (م���س��أل��ة ع��دم امل �� �س��اواة ،م��ع حتديد
م�ستوى ال�ثروة و�إخ�ضاعه لل�ضريبة) .ثم يناق�ش امل�ؤلف
بعد ذلك تيارات «تراجع النمو ،الن�سوية البيئية وما بعد
اال�ستعمار» من الوا�ضح �أن «تراجع النمو» لي�س نعمة ،لأ َّن
امل�ؤلف ال يرى فيه �سوى م�شروع نظري« ،يرتك �إمكانية
التعبئة االجتماعية امللمو�سة غري واقعية» ،وي�شكل « نداء
�سلبياً ال يعطي امل�ضمون ال�سيا�سي للم�شروع البديل املزمع
ب�ن��ا�ؤه خ�صو�صيته املطلوبة «(���ص  .)279ويبقى ال�س�ؤال
املثري لالهتمام ،حول ما عملت عليه الن�سوية الإيكولوجية
ط ��وال ��س�ن��وات ن�ضالها بحيث اق�ترح��ت «�إع � ��ادة اخ�ت�راع
الإنتاجية» التي من �ش�أنها �أن تتجاوز الهو�س الإنتاجي
---------------------------------------------من خ�لال �إع�ط��اء قيمة �أك�بر لعمل «�إع ��ادة الإن�ت��اج» (�ص
الكتاب :الثقافة البيئية
 ،)284وهو ما ي�ضمن املحافظة على املوارد وتوفري وظائف
املؤلف :بيري شاربونييه
للمجموعة االجتماعية الأ�سا�سية.
دار النرش :باريس منشورات Sciences Po
يتناول الف�صل الثامن العالقة بني الب�شر والبيئة عامة
سنة النرش2022:
ملحا على احلاجة �إىل «تنمية الروابط التي توحدنا»�( ،ص
عدد الصفحات 333 :صفحة
� ،)321إىل �أي مدى تتطلب امل�شكلة البيئية «ثقافة» منا�سبة
اللغة :الفرنسية.
لفهمها ،بنا ًء على جمموعة كاملة من املعرفة .تلك على
* كاتب ومرتجم مغريب
وجه اخل�صو�ص ال تن�ش�أ �إال من االهتمام املوجه لعالقاتنا

9

شـوال ١٤٤٣هـ  -مايـو ٢٠٢2م

علـم تغيـر املنـاخ :أسباب االحرتار العاملي
وآثاره وحلوله
ديفيد س .تينغ وجاكلني أ .ستاغرن

حامد عبد الرحيم عيد *
ت�ستمرالتغيريات املناخية ،ف�إذا ما وا�صلنا م�سريتنا احلالية،
�سوف تتغري احلياة على الأر�ض ب�شكل ال ينف�صم .لقد �أ�صبحت
ا�ستدامة نظام دعم احلياة على الأر�ض مو�ضع ت�سا�ؤل الآن،
فكيف و�صلنا �إىل هذه النقطة املحورية يف تاريخنا؟ لآالف
ال�سنني ،ظل مناخ الأر�ض يتغري قلي ً
ال .ازدهر الب�شر الأوائل،
وعا�شوا على وفرة من النباتات واحليوانات ،فطهوا طعامهم
ودف�أوا م�ساكنهم باخل�شب نتاج عملية التمثيل ال�ضوئي -فتم
�إزالة ثاين �أك�سيد الكربون من الغالف اجلوي وحتويله �إىل
م ��ادة ع�ضوية ح�ي��ة ،و�أع ��اد ح��رق اخل�شب نف�س الكمية من
ال�ك��رب��ون �إىل ال�غ�لاف اجل ��وي .ح��دث��ت ت�غ�يرات طبيعية يف
مناخ الأر�ض ،ب�شكل تدريجى ،وعلى مدى ع�شرات الآالف �إىل
ماليني ال�سنني .وفج�أة ،قبل  200عام ،بد�أت الأم��ور تتغري،
فقد �أدى الطب احلديث والتح�سينات يف التكنولوجيا �إىل
انفجار �سكاين ،فت�سعة وت�سعون يف املائة من جميع الب�شر
ال��ذي��ن عا�شوا ه��م على قيد احل�ي��اة ال�ي��وم .و�أ��ص�ب��ح ال��وق��ود
الأحفوري (الفحم �أو ًال ،ثم النفط والغاز) م�صدر الطاقة
املف�ضل -مما �سهل الت�صنيع ال�سريع واملزيد من ا�ستهالك
الوقود الأحفوري .على عك�س اخل�شب ،حيث ت�شكل الكربون
امل��وج��ود يف ال��وق��ود الأح �ف��وري ببطء م��ن النباتات املتحللة
منذ ماليني ال�سنني ومت تخزينه يف ق�شرة الأر�ض ،وكان �أن
�أدى حرقه على مدار الـ  150عا ًما املا�ضية �إىل زيادة م�ستوى
ث��اين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجل��وي بن�سبة  .٪33وهو
�أحد غازات الدفيئة التي حتب�س احلرارة يف الغالف اجلوي
ال�سفلي ،مم��ا ح��اف��ظ ع�ل��ى كوكبنا داف � ًئ ��ا .وم ��ع ذل ��ك ،مثل
العديد من الأ�شياء يف الطبيعة ،القليل مفيد ،لكن املزيد
لي�س بال�ضرورة �أف�ضل .ف��إذا وا�صلنا اعتمادنا ال�شديد على
الوقود الأح�ف��وري ،ف�سوف يت�ضاعف م�ستوى ث��اين �أك�سيد
الكربون يف الغالف اجلوي قبل ال�صناعة يف غ�ضون ب�ضعة
عقود ورمبا يت�ضاعف ثالث مرات بحلول نهاية هذا القرن.
نتيجة لذلك ،وف ًقا ملعظم التقديرات� ،سوف ترتفع درجة
ح��رارة الكوكب ب�سرعة �إىل م�ستوى مل ي�شهده الب�شر �أب�دًا.
�ستكون هناك عواقب .يف حياتنا احلديثة املت�سارعة ،نن�سى
ً
ارتباطا وثي ًقا ب�صحة الكوكب.
�أن رفاهيتنا ال تزال مرتبطة
تعتمد �صحتنا وبقا�ؤنا على الزراعة املنتجة و�إم��دادات املياه
ومنتجات ال�غ��اب��ات والأ��س�م��اك .ك��ل ه��ذا يعتمد ب ��دوره على
املناخ املالئم .التغيريات يف �أي من هذه �أو جميعها ،نتيجة
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لتغري املناخ� ،سوف ت�ؤثر على االقت�صاد .تغري املناخ من �صنع
الإن�سان هو الآن ظاهرة معرتف بها .لقد حت�سنت قدرتنا
على التنب�ؤ بكيفية تغري املناخ وكيف �ست�ؤثر هذه التغيريات
على النظم البيئية وعلى الب�شر ب�شكل ملحوظ خالل العقد
امل��ا��ض��ي .وي�ستمر اجل ��دل ح��ول ال��درج��ة الدقيقة للتغيري
يف امل�ستقبل ،وهناك العديد من ال�شكوك .يجادل البع�ض
ب�ضرورة اتخاذ تدابري فورية وجذرية لوقف انبعاثات غازات
االحتبا�س احل��راري قبل ف��وات الأوان .ويجادل �آخ��رون ب�أن
الإجراء �سيكون مكل ًفا ويجب ت�أجيله حتى يتم االنتهاء من
املزيد من البحث.
�أعتقد ح ًقا �أن م�سارنا احل��ايل ،دون تغيري� ،سي�سبب م�شقة
ملاليني الب�شر ،وال �سيما الفقراء .وغال ًبا ما يتفاعل الب�شر
ف�ق��ط يف م��واج�ه��ة الأزم � ��ات .يف ع�م��ر الإن �� �س��ان ،ي�ك��ون تغري
املناخ بطي ًئا ،وبالكاد ميكن �إدراك��ه ،وال يفهم �آث��اره املحتملة
�سوى قلة .ومع ذل��ك ،يف امل�ستقبل غري البعيد� ،سيكون من
امل�ستحيل �إنكار الت�أثريات مع و�صول التغيريات �إىل م�ستوى
الأزمة� .إن و�صف كيف يت�سبب الب�شر يف تغري املناخ ،وما هي
الآثار التي ميكن �أن نتوقعها من هذا التغيري ،وما الإجراءات
التي ميكن اتخاذها لتقليل تغري املناخ وت��أث�يرات��ه� .إذا كان
هذا الكتاب ي�ساهم ب�أي �شكل من الأ�شكال يف ن�شر املزيد من
املعلومات للجمهور ،ف�سيكون قد �أدى الغر�ض منه.
كتاب علم تغري املناخ� :أ�سباب االحرتار العاملي و�آثاره وحلوله:
يقدم معارف علمية غري متحيزة ومتطورة حول تغري املناخ
وحلوال هند�سية للتخفيف منه ،فيتو�سع الكتاب �إىل جميع
احل �ل��ول الرئي�سية امل��رت�ق�ب��ة مل�ع��اجل��ة ت�غ�ير امل �ن��اخ بطريقة
متكاملة ،وي�شرح ب�شكل �شامل جمموعة متنوعة من احللول
املناخية املتاحة حال ًيا ،مبا يف ذلك التحديات املتبقية املرتبطة
بكل منها .كما يتم مقارنة بع�ض املقرتحات الأكرث خطورة
م��ن الناحيتني النوعية والكمية وتتناق�ض م��ع �إج ��راءات
التخفيف املنخف�ضة املخاطر لتي�سري �صياغة حلول جمدية
ومالئمة للبيئة .فالكتاب يوفر �أبحا ًثا حديثة و�شاملة حول
�أ�سباب و�آثار تغري املناخ � -سواء من �صنع الإن�سان �أو الطبيعة،
وي�شرح البيانات العلمية وراء تغري املناخ من منظور متعدد
التخ�ص�صات ،كما �أن��ه ي�صف الآث ��ار امل�ستقبلية لتغري املناخ
و�ضرورة التنفيذ الفوري ،و�أخريا يقدم حلو ًال �صديقة للبيئة
ويحلل ب�شكل نقدي الفوائد والعيوب.

يت�ضمن الكتاب  12ف�صال تتحدث يف جمموعة من املعارف
حول :الهند�سة لتغري املناخ ،و�إيجابيات و�سلبيات تغري املناخ،
وم��ن �صنع الإن���س��ان مقابل الأ��س�ب��اب الطبيعية ،وال�سكان
وال�ت�ح���ض��ر وت�غ�ير امل �ن��اخ ،ووج �ه��ة ن�ظ��ر ب��دي�ل��ة ،ودي�ن��ام�ي��ات
الأر�ض ذاتية ال�ضبط ،ومعادلة تغري املناخ ،ومتى يتم ا�ستنفاد
الطاقة ال�شديدة؟ ،والقانون الثاين للديناميكا احلرارية
وتغري املناخ ،وما هي عتبة يوم القيامة؟ ،وهل ثاين �أك�سيد
الكربون مقيا�س دقيق؟ ،وحلول وا�سعة النطاق ،والتخفيف
من املخاطر املنخف�ضة و�أخريا �أعماق البحار وتغري املناخ.
يزود الكتاب الأكادمييني وطالب الدرا�سات العليا وغريهم
م��ن ال �ق��راء املهتمني ب��ال�ع�ل��وم البيئية وت�غ�ير امل �ن��اخ وع�ل��وم
الغالف اجلوي والهند�سة باملعلومات التي يحتاجونها لدعم
�أدواره��م .فمن خالل ا�ستك�شاف املعلومات الأ�سا�سية املتاحة
حال ًيا ،وا�ستخدام الطاقة ،واحللول وا�سعة النطاق ،واحللول
احلالية .لذا يعد الكتاب م�صدرا مهما حول كيفية معاجلة
تغري املناخ من منظور هند�سي با�ستخدام النماذج واحل�سابات
العلمية وي��زي��د م��ن ق��وة ال��دف��ع ب��اجت��اه ال�ت��دخ�لات وا�سعة
النطاق للغالف اجلوي ب�أكمله املحرك لنظام مناخ الأر�ض
ق��وة .هنا ميكن للمثقفني �أن يفرت�ضوا �أن هذا لي�س �سوى
خيال علمي بعيد املنال لن يحدث �أبدًا .بعد كل �شيء ،من يف
عقله ال�صحيح �سيتخذ �إجرا ًء حمفو ًفا باملخاطر مثل �إن�شاء
انفجار ذري يف طبقة الغالف اجلوي اخلارجية يف حماولة
لتقليل الإ�شعاع ال�شم�سي الذي ي�صل �إىل �سطح الأر�ض؟
دعونا نتذكر «�أزمة ورق التواليت لعام  »2020ل�سنوات عديدة
ق��ادم��ة ،ون��أم��ل �أن نعد �أنف�سنا ب�شكل �أف�ضل يف منع امل ��أزق
املقبل و � /أو التخفيف من حدته و � /أو التعامل معه .كما
قال �أندر�سن (« ،)2017يخ�شى الكثري من �أنه عندما يدرك
ق ��ادة ال�ع��امل �أخ�ي ً�را خطر تغري امل �ن��اخ ،ف�إنهم �سيقفزون يف
م�شاريع هند�سية دون �أي قاعدة �أدل��ة ،مما يعر�ضهم خلطر
الآث ��ار اجلانبية غ�ير امل�ع��روف��ة احل �ج��م� ».إن ف�ك��رة التحكم
يف �أع ��داد هائلة م��ن اجلن�س الب�شري وهند�ستها ه��ي �أك�ثر
واقعية م��ن جم��رد �أف�ل�ام م�سلية .م��اذا ع��ن هند�سة الب�شر
لي�صبح عدم حتمل اللحوم من �أج��ل الق�ضاء على انبعاثات
الدفيئة من �صناعة الرثوة احليوانية؟ ناهيك عن تقلي�ص
الأجيال القادمة �إىل كائنات �أ�صغر بحيث ت�ستهلك كميات
�أقل .وهنا تدخل هذه الأ�شكال وغريها من �أ�شكال الهند�سة

شـوال ١٤٤٣هـ  -مايـو ٢٠٢2م

الب�شرية يف املناق�شات العلمية ال�سائدة .ووف ًقا لـ Reader

(« ،)2021ق��د يكون ال�ترك�ي��ز ،ورمب��ا الإف ��راط يف الرتكيز،
ً
معتدل
على دور ثاين �أك�سيد الكربون يف تغري املناخ الفعلي
مع توفر املزيد من البيانات ،ولكن فقط بقدر ما يلزم �أن
يكون دور العوامل الأخ��رى امل�ساهمة يف تغري املناخ الفعلي
مت تو�ضيحها وقيا�سها و�إدراج�ه��ا يف من��اذج تنب�ؤية �أف�ضل «.
ما هي العوامل الأخرى امل�ساهمة؟ دعونا ن�ستنري بر�أي عامل
الفيزياء الفلكية خبيبولو �أك�ب��دو��س��ام��ات��وف ال ��ذي �أ��ش��رف
على م�شروع  Astrometriaللق�سم الرو�سي من الف�ضاء
الدويل ،حمطة وخمترب �أبحاث الف�ضاء يف مر�صد بولكوفو
التابع لأكادميية العلوم الرو�سية يف �سانت بطر�سربغ .خل�ص
�أك�ب��دو��س��ام��ات��وف �إىل �أن «االح�ت�ب��ا���س احل ��راري ال ينتج عن
انبعاث غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ،ولكن من م�ستوى
عالٍ غري عادي من الإ�شعاع ال�شم�سي ومنو مطول  -طوال
ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ت�ق��ري� ًب��ا  -يف ��ش��دت��ه .لي�س � �س��راً �أن ��ه عندما
ترتفع درجات احلرارة يف حميطات العامل ت�ؤدي �إىل انبعاث
كميات كبرية من ثاين �أك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي.
لذا ف��إن ال��ر�أي ال�سائد ب��أن الن�شاط ال�صناعي للإن�سان هو
ع��ام��ل حا�سم يف ظ��اه��رة االحتبا�س احل ��راري ق��د ظهر من
�سوء تف�سري لعالقات ال�سبب والنتيجة « .فهذا يعفينا من
الإ� �ش ��راف اجل�ي��د على ال�ك��وك��ب اجلميل ال ��ذي نعي�ش فيه،
وم�شاركته مع الأنواع الوفرية والرائعة .مثال على ذلك ،فقد
حدد  )2019( .Swithinbank et alكيف يعزز الالهوت
امل�سيحي احلفاظ على البيئة ويعزز احلركات االجتماعية
ال�شعبية من �أجل التنمية امل�ستدامة.
وم��ع ذل��ك ،كيف ميكننا �إح ��داث ت�أثري �إيجابي دون اللجوء
�إىل التدخالت وا�سعة النطاق؟ يبدو التحدي الو�شيك مرب ًكا
لل�شخ�ص ال�ع��ادي ،على الأق��ل يبدو �أن اجلهود الفردية لن
ت�ؤثر .هل هناك �شيء ميكننا فعله �إذن؟ الإج��اب��ة على هذا
ال�س�ؤال احليوي موجودة يف «ق�صة جنم البحر» بقلم لورين
�إيزيلي .ها هي ن�سختنا املعدلة التي تنقل الر�سالة البارزة.
يف �أح��د الأي ��ام ،ك��ان رج��ل ي�سري على ط��ول ال�شاطئ عندما
الحظ �صب ًيا يلتقط جنم البحر العالق ويرمي به يف البحر.
فاقرتب من الولد و�س�أله «�أيها ال�شاب ،م��اذا تفعل؟» �أجاب
ال�صبي�« ،إذا مل �أرم جنم البحر� ،سيموت بالت�أكيد ».هتف
الرجل« ،ولكن هناك الآالف منها .ما الفرق الذي يحدثه؟
« ابت�سم ال�صبي وه��و يرمي جنم بحر �آخ��ر يف البحر« ،هذا
يحدث فر ًقا مع هذا».
وهنا ف�إن الكتاب يهدف �إىل ن�شر املعرفة العلمية احلديثة
املنفتحة حول تغري املناخ واحللول الهند�سية للتخفيف من
ح��دت��ه .وي�شجع على مناق�شة الأف�ك��ار الكبرية ،مثل �إقامة
�شبكة ع�ل��ى ط ��ول ال���ش��اط��ئ مل�ن�ع�ه��ا .غ���س��ل جن��م ال�ب�ح��ر �إىل
ال�شاطئ� ،أو على نحو م�شابه ،درع �شم�سي على نطاق عاملي.
ال ينبغي تبيي�ض الآثار غري امل�ؤكدة بعد هذه الطرق ؛ على

�سبيل املثال ،عنوان مقال الجنني (« ،)2018الدرع ال�شم�سي
ميكن �أن ينقذنا من تغري املناخ .لكن انهياره املفاجئ �سوف
يق�ضي على الكوكب « ،وح��ده يقول ك��ل ��ش��يء .ح��ول نف�س
امل��و� �ض��وع ،ل�ق��د دق ��س�ل�م��ان )2015( .Sillmann et al
ناقو�س اخلطر�« ،إن خطر �إعالن حالة طوارئ مناخية يتفاقم
�أك�ثر عندما ي��أخ��ذ امل��رء بعني االعتبار املخاطر ال�سيا�سية
لفعل ذلك .حاالت الطوارئ تعني الأح��داث اجليوفيزيائية
الب�سيطة ،ولكنها تعني بالأحرى نتيجة التفاعالت �شديدة
التعقيد بني البيئة الطبيعية وامل�صالح ال�سيا�سية والأعراف
االجتماعية .يف �سياق عدم اليقني العلمي الكبري  -وبالتايل
التف�سريات امل�ت�ع��ددة املحتملة للنتائج واحل�ج��ج العلمية -
�سيتم الإع �ل�ان ع��ن ح ��االت ال �ط ��وارئ امل�ن��اخ�ي��ة ع�ل��ى �أ�س�س
�سيا�سية �إىل حد كبري .ينبغي لهذا الرتابط بني عدم اليقني
العلمي واالن �ت �ه��ازي��ة ال�سيا�سية احل ��ذر م��ن تنفيذ (�إدارة
الإ�شعاع ال�شم�سي) ك�إجراء للطوارئ املناخية ،وهو ا�ستنتاج
نتو�صل �إليه على �أ�سا�س احلجج العلمية ال�سليمة واحلكم
الر�شيد واملبادئ الأخالقية «.
�أكرث من ذلك ،هذا الكتاب �أو قل املنتدى يدعو �إىل �إجراءات
�صغرية ،و�أكرث ت�أكيدا ومنخف�ضة املخاطر .ميكن لكل �ساكن
على الأر�ض تنفيذ هذه الإجراءات التي تبدو غري منطقية،
�أي �أن جميع ع�شاق ال�شاطئ وجنم البحر ميكنهم اال�ستمتاع
ب�إنقاذ بع�ض جنم البحر .دع اجلهد اجلماعي يتحدث عن
نف�سه.
مثال على ذل��ك ،يف الف�صل الأول ف�إننا نحتاج �إىل الغذاء،
ً
ارتباطا وثي ًقا باملياه الغنية ،ويت�أثر كل من
والغذاء مرتبط
الغذاء واملاء ب�شكل مبا�شر بتغري املناخ .هنا تك�شف مابودية
ونهامو ومبانديلي عن ح�صاد مياه الأمطار واحلفاظ على
مياه الرتبة كخيارات لتعزيز �إنتاجية مياه املحا�صيل.

ويف الف�صل الثانى يتم طرح ال�س�ؤال كيف نعرف ما �إذا كان
ناجحا يف احل�ي��اة الواقعية؟
ح��ل التخفيف م��ن تغري امل�ن��اخ ً
ي��و��ص��ي  Gökgözو  Yalçinب��ات�ب��اع ن�ه��ج ات �خ��اذ ال�ق��رار
متعدد املعايري لتقييم �أداء التخفيف من تغري املناخ ،حيث
يتم �إج��راء مثل هذا التقييم لدول االحت��اد الأوروب��ي� .إزالة
الغابات �أمر �سيء .ويف الف�صل الثالث :ول�سوء احلظ ،غال ًبا
ما يتم دفن هذه احلقيقة الوا�ضحة حتت ا�سم التقدم كما
هو احلال يف باك�ستان ،حيث يدعو كل من اخليام وو�سيم� ،إىل
وقف التو�سع احل�ضري الهائل على ح�ساب �إزالة الغابات .ويف
الف�صل الرابع بعنوان ال تن�س ال�ساحل ال�ضعيف ،!..ينورنا
كل من  Chouو  Chuaو  Bongaبنظام �إدارة �ساحلي
متكامل لتعزيز املرونة ال�ساحلية ،وجتميل املدن والبلديات
ال�ساحلية لت�ستمتع بها الأج �ي��ال ال�ق��ادم��ة .ب�شكل متكامل
وي�شمل هذا النظام احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلفاظ
على جودة البيئة للحفاظ على النظام البيئي.
فى الف�صل اخلام�س ال�س�ؤال الهام:هل هناك طريقة جيدة
لتخزين ث ��اين �أك���س�ي��د ال�ك��رب��ون حت��ت الأر�� ��ض؟ وم ��اذا عن
حتويله �إىل ميثان عرب تفاعل الهيدروجني وث��اين �أك�سيد
الكربون؟ هنا يك�شف  Amezو  Sanchez-Martinو
 Ortegaو  Llamasعن هذه الفكرة البارعة .ما الذي
يجعل ه��ذه الفكرة عملية ج��اذب��ة ه��و اندماجها املبا�شر يف
تقنية «ال�ط��اق��ة �إىل ال �غ��از» ،حيث يتم ا�ستغالل الكهرباء
الزائدة �أثناء انخفا�ض الطلب لإنتاج الهيدروجني �أو امليثان
يف �شبكات الغاز الطبيعي احلالية .ونظ ًرا لأننا نتحدث عن
مو�ضوع الوقود ،فال ميكننا الهروب من مواجهة حقيقة �أن
االح�تراق غري ال�صحيح �سيا�س ًيا للوقود �سي�ستمر يف دفعنا
�إىل امل�ستقبل .فوف ًقا لـ  Suaو  Baloفى الف�صل ال�ساد�س،
يتحدثان ع��ن �أن ال��وق��ود ال��ذي يعتمد على ال��زي��ت النباتي
ميكن �أن يخ�ضر �سال�سل التوريد التي يتم ت�شغيلها ب�شكل
�أ�سا�سي عن طريق احرتاق الوقود .يقومون بتحليل العديد
من الزيوت النباتية فيما يتعلق بالديزل والبنزين ل�صناعة
اخلدمات اللوج�ستية .
�إن ال �ق��راء �سيكونون ممتنني للتحدي يف حم��اول��ة توحيد
ردود فعل الأ�سواق يف ظل نظام متعدد الأه��داف با�ستخدام
امل�ؤ�شرات الفنية .حيث تهدف اجلوانب املتميزة والتكميلية
ال��واردة يف الف�صول االثني ع�شر �إىل تنوير القارئ .عالوة
على ذلك ،ف�إن التحفيز لفهم �أف�ضل لأ�سباب و�آثار تغري املناخ
ميهد الطريق حللول �أكرث فاعلية و�صداقة للبيئة.
-----------------------------------------------

الكتاب :علم تغري املناخ ،أسباب االحرتار العاملي
وآثاره وحلوله
تأليف :ديفيد س .تينغ و جاكلني أ .ستاغرن
سنة النرش2021 :
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 %10دميقراطية أقل :ملاذا يجب الثقة بالنخب
ال ،وبالعامة أقل قلي ً
أكرث قلي ً
ال؟
غاريت جونز

محمد السامك *

تقدم شعوب العامل املختلفة
حتى األمس القريب كانت «الدميقراطية» يف املجتمعات الغربية ُتعترب قدس ًا من األقداس ،ومقياس ًا ملدى ّ

أو تأخرها ،وحتى للحكم عىل الدول إذا كانت تستحق املساعدات أو ال تستحقها .أما اليوم فقد تغري الوضع أو هو يف بداية التغيري .

هناك ثالثة كتب تلتقي حول نظرية جديدة وجريئة واحدة ،تقول « :إن دميقراطية أقل (وليس أكرث) أفضل لالستقرار السيايس واالجتامعي».

�أول ه��ذه الكتب عنوانه  10 « :باملائة دميقراطية
�أقل :ملاذا يجب الثقة بالنخب �أكرث قلي ً
ال وبالعامة
�أقل قلي ً
ال ؟ « ،وهو مو�ضوع هذه املقالة .
�أم � ��ا ال �ك �ت��اب��ان الآخ � � ��ران ف�ه�م��ا ؛ الأول  »:كيف
تنتهي ال��دمي�ق��راط�ي��ة How Democracy
 ،»Endsوم ��ؤل �ف��ه داف �ي��د رون���س�ي�ن�م��ان David
 .Runcinmanوالثاين « :ع�صر الغ�ضب Age
 »Of Angerوم�ؤلفه بانكاج مي�سهرا Pankaj
 . Mishraوي�ع��اجل��ان امل��و��ض��وع ذات ��ه ،ول�ك��ن من
زوايا خمتلفة .
ال ب��د يف ال�ب��داي��ة م��ن الإ� �ش ��ارة �إىل �أن امل ��ؤل��ف هو
�أ�ستاذ العلوم االقت�صادية يف جامعة جورج ما�سون
يف ف��رج�ي�ن�ي��ا ،و�أن ال�ن��ا��ش��ر ه��و ج��ام�ع��ة �ستانفورد
يف كاليفورنيا وه��ي واح ��دة م��ن �أع ��رق اجلامعات
الأمريكية ومن �أكرثها م�صداقية.
تنطلق درا�سة الدكتور جونز من �أحداث اعتربها يف
كتابه م�ؤ�شرات �أ�سا�سية وت�أ�سي�سية :
 ا�ستخدام الرئي�س (الأمريكي) �أجهزة الدولةلتهدمي �سمعة مناف�سه يف االنتخابات الرئا�سية.
 اغتيال �شخ�صيات وطنية معار�ضة يف الفلبني. جتريد �أقلية دينية من انتمائها الوطني يفالهند.
 تهديد ا�ستقاللية الق�ضاء يف بولندا. ن�ه��ب اخل��زي�ن��ة ال�ع��ام��ة يف ج�ن��وب �أف��ري�ق�ي��ا .(ويعاين لبنان �أي�ضاً من هذه امل�شكلة).
فالنظام الدميقراطي ال��ذي و ّف��ر ولفرتات زمنية
طويلة للدول الغنية مزيجاً من التفوق الأخالقي
12

واال�ستقرار ال�سيا�سي ،دخ��ل الآن مرحلة الرت ّنح
و�إع��ادة النظر � ..صحيح �أنه مل يتها َو ،ولكن يبدو
�أنه على قاب قو�سني �أو �أدنى من الهاوية .
فامل�ؤ�شرات التي توقف �أمامها امل�ؤلف ت�شكل يف نظره
«�أر�ضاً خ�صبة» و�أ�سباباً موجبة لنقد الدميقراطية.
وه ��و ن�ق��د ينطلق م��ن ��س��وء توظيفها ،وم ��ن �سوء
تف�سريها ،وكذلك من �سوء فهمها .
يت�ضمن تقرير �أعدته جامعة كمربيدج -يف اململكة
امل �ت �ح��دة -ح ��ول م�ستقبل ال��دمي �ق��راط �ي��ة� ،إ� �ش��ارة
وا�ضحة �إىل «تراجع» حاد يف العامل للدميقراطية
وذلك منذ الت�سعينات من القرن املا�ضي .وي�شمل
ه��ذا ال�تراج��ع ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك�ي��ة ودول
جنوب �أوروبا.
ومييز التقرير بني امل�ب��د�أ واملمار�سة  .ويقول �إنه
م��ن حيث امل�ب��د�أ ال �أح��د يرف�ض الدميقراطية �أو
يدينها  .ولكن �سوء املمار�سة هو الذي ي�ش ّوه معنى
الدميقراطية ور�سالتها .
ويف �ضوء ه��ذا ال��واق��ع ،ي��رى امل��ؤل��ف �أن دول��ة مثل
االحت� ��اد ال��رو� �س��ي ت�ف��رك ي��دي�ه��ا ج ��ز ًال وه ��ي ت��رى
الدميقراطية -والليربالية -تتهاوى كنظام �سيا�سي
 اجتماعي يف املع�سكر امل�ع��ادي �-أو على الأق ��ل يفاملع�سكر املناف�س .ويقول �إن النظام -الدميقراطي-
كان �أ�صح و�أ�شد فعالية يف الن�صف الأول من القرن
الع�شرين  .غري �أن احلرب العاملية الثانية وجهت
�إليه طعنة �شديدة  .ويف�سر هذه الطعنة كتاب �آخر
عنوانه « :ع�صر الغ�ضب  ،»Age of Angerوفيه
ي�ؤكد امل�ؤلف با�سكاج مي�سهرا �أن امل�شكلة تتمثل يف

تو�سع الهوة بني نظام �سيا�سي يعد بامل�ساواة ،ونظام
اقت�صادي ي�ؤدي �إىل الالم�ساواة.
�أما امل�ؤلف غاريت جونز ف�إنه يلقي يف كتابه بالالئمة
على الناخبني الذين يختارون قياداتهم �-أو الذين
يختارون هذا النوع من القادة -فهو يقارب الفل�سفة
الدميقراطية من زاوي��ة اقت�صادية (علماً ب�أنه هو
نف�سه عامل اقت�صادي و�أ�ستاذ لهذه املادة) ويعتربها
نظاماً للإنتاج ؛ و�أن �إنتاجها يتمثل يف �إدارة احلكم،
كما يتمثل يف حت�سني الإنتاج وتطويره معاً .
من هنا ف�إن نظريته التي تقوم على �أ�سا�س « 10باملائة
دميقراطية �أق��ل» تهدف بنظره �إىل حتقيق نتائج
خمتلفة �أف�ضل (ورمبا �أ�سو�أ) للدول ولل�شعوب.
يعرتف امل�ؤلف ب�أمرين �أ�سا�سيني؛ الأمر الأول هو �أن
وقوع املجاعة �أو انفجار املذابح الأهلية (ال�صراعات
الداخلية) �أم��ر ن��ادر يف املجتمعات الدميقراطية؛
�أما الأمر الثاين فهو �أن املجتمعات الأخرى (غري
الدميقراطية) عندما تتحول �إىل الدميقراطية،
ف�إنها تنمو بوترية �أ�سرع ويزداد دخلها الفردي على
املدى البعيد بن�سبة ت�صل �إىل ع�شرين باملائة.
ويرى امل�ؤلف �أن الدميقراطية لي�ست «كالعذرية»؛
ذل��ك �أن ال ��دول ق��د ت�ك��ون قليلة الدميقراطية �أو
كثريتها  .وال ت��وج��د يف ع�صرنا دول ��ة مثالية يف
دميقراطيتها (حتى �سوي�سرا) بال�شكل الذي كانت
عليه �أثينا اليونانية القدمية  .ففي �أثينا تلك،
ج ��رى �سحب اجل�ي����ش الأث�ي�ن��ي م��ن جبهة القتال
�ضد �إ�سبارطة مبوجب ا�ستفتاء �شعبي عام .ولي�س
مبوجب قرار اتخذته ال�سلطة منفردة و�أملته على
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القيادة الع�سكرية !!..
فالدميقراطيات كلها ،ي�ؤكد امل�ؤلف ،تفر�ض قيوداً
حم ��ددة ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة ال�شعبية يف عملية ات�خ��اذ
ال �ق��رار .ه��ذه القيود ت�ت� ّم �إم ��ا ع��ن ط��ري��ق املمثلني
املنتخبني� ،أو عن طريق م�س�ؤولني خمتارين.
هنا ي�صيغ امل�ؤلف نظريته اجلريئة التي يقول فيها
� :إن انتخابات �أقل ،وم�سافات �أو�سع بني الناخبني
و�أ�صحاب القرار ي�ؤديان �إىل حكم �أف�ضل .وت�شكل
ه ��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ال �ع �م��ود ال �ف �ق��ري ل�ل�ك�ت��اب .وت ��دور
الف�صول املتعددة منه حولها� ،شرحاً وتربيراً .
من البديهي مالحظة امل�سافة الفكرية بني واقع
الدميقراطية كما مت��ا َر���س يف العديد م��ن ال��دول
(وخ ��ا� �ص ��ة يف ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة و�أم� ي��رك� ��ا) ،وب�ين
ال�صورة اجلديدة التي يطرحها امل�ؤلف .وتربيراً
لهذه النظرية يقول �إن كل الدميقراطيات حت ّد
من امل�شاركة ال�شعبية يف اتخاذ ال�ق��رارات العامة،
و�إن هذا التحديد وهذه القيود �أعطت نتائج عملية
جيدة .حتى �أنه يقرتح (مبوجب نظريته) االلتزام
ب��امل��زي��د م ��ن ه ��ذه ال �ق �ي��ود ال���ض��اب�ط��ة ل�لان�ف�لا���ش
الدميقراطي.
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن ذلك ال يقت�صر �إيجاباً على
النواحي ال�سيا�سية فقط ،ب��ل �إن��ه ينعك�س �إيجاباً
�أي�ضاً على االقت�صاد ،وتالياً على التنمية؛ فالوقائع
�أثبتت «�أن التجارة احلرة تزداد ازدهاراً كلما بعدت
عن الدميقراطية».
ويف هذا ال�ش�أن �أكد امل�ؤلف على النظرية التالية ؛
وهي �أنه يف �أجواء االنتخابات العامة وحتت ت�أثريها،
ينكفئ ال�سيا�سيون عن اتخاذ �أو عن ت�أييد �أي قرار
يتعلق بحرية التجارة؛ ويريد بذلك �أن ي�شري �إىل
�أن م�صاحلهم االنتخابية اال�سرت�ضائية للناخبني،
حتت ّل خالل فرتة االنتخابات �س ّلم الأولويات حتى
ولو مل يكن ذلك اال�سرت�ضاء يف م�صلحة االقت�صاد
الوطني على املدى البعيد .
و�ضرب امل�ؤلف مث ً
ال �آخر يف الواليات املتحدة حيث
�أن ك��ل املنا�صب يف ال��دول��ة يتم مل�ؤها باالنتخاب
 .ول�ك�ن��ه الح ��ظ �أن ال�ق���ض��اة املنتخبني ي���ص��درون
�أحكاماً �أ�سو�أ لأنهم يهتمون بت�أمني قاعدة انتخابية

ي�ج�ي��ب امل ��ؤل ��ف ع�ل��ى ه ��ذا ال �� �س ��ؤال ب ��اق�ت�راح نظام
«ابي�ستوكرا�سي � «Epistocracyأي حكم الأذكياء
اخلرباء و�أ�صحاب املعارف واالخت�صا�صات .
ويف �أ��س��ا���س نظريته كما يو�ضحها يف ك�ت��اب��ه ،ف��إن
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ه ��ي «ن �ظ ��ام اق �ت �� �ص ��ادي» .غ�ي�ر �أن
للدميقراطية بعداً �أخالقياً؛ و�أن هذا ال ُبعد يرتجم
القاعدة الدينية ب�أن النا�س جميعاً مت�ساوون �أمام
اهلل خالقهم جميعاً ،و�أن هذه امل�ساواة ترتجم على
الأر�ض (�أي دميقراطياً) يف �صندوق االقرتاع !!.
ويف املجتمعات ال�غ��رب�ي��ة ي�ستمد احل�ك��م �شرعيته
من ه��ذا ال�صندوق� ،إال �أن ه��ذه التجربة كما قام
بت�شريحها م�ؤلف الكتاب� ،أثبتت بالوقائع �أنها �أبعد
ما تكون عن املثالية .ويقدم مث ً
ال على ذلك االحتاد
الأوروبي  .ويقول �إن االحتاد يتخذ قراراته ب�صورة
دميقراطية ي�شرتك فيها ممثلو ال��دول الأع�ضاء
جميعاً .م��ع ذل��ك ان�سحبت منه اململكة املتحدة،
وهي �أحد �أكرب و�أه��م �أع�ضائه لأنها وجدت نف�سها
يف حالة انف�صال عن «م�ؤ�س�سة» االحتاد � ..صحيح
�أن ال �ق��رارات كانت تتخذ بالت�صويت� ،إال �أن هذه
العملية الدميقراطية مل تكن تلتقي يف نتائجها
م��ع امل�صالح القومية الربيطانية دائ�م�اً  ..فكان
االن�سحاب .
ل��ذل��ك ي ��رى ال�ك��ات��ب �أن �شرعية احل�ك��م ت�ق��ا���س يف
م��دى ق��درة احلاكم على النجاح يف حفظ �سالمة
و�أم� ��ن وم���ص��ال��ح امل�ج�ت�م��ع ويف م ��دى ق��درت��ه على
حتقيق النمو واالزده ��ار املن�شودين؛ ذلك �أن املهم
يف احل�سابات الأخرية هو �أن تبحر ال�سفينة ،ولي�س
املهم لون ال�شراع �أو �شكله.

مت ّكنهم من العودة �إىل مواقعهم عن طريق �إعادة
انتخابهم؛ فاال�سرت�ضاء يكون على ح�ساب العدالة
 .وكذلك الأمر بالن�سبة مل�س�ؤويل ال�ضرائب الذين
ي�ؤثرون �ضمان �إعادة انتخابهم على حت�صيل كامل
ح��ق ال��دول��ة .وي�ق��ول �إن ه��ذا الأم ��ر ه��و ال��ذي �أدى
مث ً
ال �إىل �إفال�س «مقاطعة �أوراجن» يف كاليفورنيا
وهي من املناطق التي تعي�ش فيها جمموعة منالأثرياء ورجال الأعمال الكبار.-
ومن هنا ي�ؤكد امل�ؤلف على نظريته التي يقول فيها
�إن احلكم الر�شيد وال�صالح يتطلب فر�ض م�سافة
�أو�سع بني احلاكم والناخب ؛ كما يتطلب انتخابات
�أق ��ل .وخ�لاف�اً لهذه النظرية ف ��إن �سوي�سرا مث ً
ال
تلج�أ �إىل اال�ستفتاء العام لدى مواجهتها �أي ق�ضية
جديدة ،اجتماعية كانت �أو �سيا�سية �أو اقت�صادية.
وي�ك��اد ال مي��ر ع��ام �إال وي��دع��ى ال�سوي�سريون �إىل
----------------------------------------------اال�ستفتاء حول ق�ضية طارئة .ذلك �أن هذه الدولة
الكتاب  10 % :دميقراطية أقل :ملاذا يجب
امل �ت �ع��ددة الأج �ن��ا���س وال�ق��وم�ي��ات والأدي� � ��ان ،تعتمد الثقة بالنخب أكرث قليالً ،وبالعامة أقل قليالً ؟
ً
ً
نظاما فدراليا ،تتمتع مبوجبه كل مقاطعة بنوع املؤلف  :غاريت جونز Garett Jones
من احلكم الذاتي الوا�سع  .ولذلك تلج�أ �سوي�سرا النارش  :جامعة ستانفورد للصحافة Stanford
�إىل اال�ستفتاء العام التخاذ موقف موحد من �أي University Press
ق�ضية م�شرتكة وتتعلق بكل املقاطعات .
عدد الصفحات 248 :
م��ن هنا ال���س��ؤال� :إذا ك��ان �صحيحاً �أن قلي ً
ال من
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ه��و �أف���ض��ل م��ن ك�ث�يره��ا ،ف�م��ا هي
* مفكر لبناين متخصص فـي دراسات العلوم
الآلية لإدارة الدولة احلديثة ؟
والسياسة والفكر اإلسالمي
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فرز االقتصاد املختلط :صعود وانهيار دول الرفاهية
والتنمية يف األمريكيتني
إميي يس أوفرن

عبدالرحمن الغافري *

هناك قصص غري مروية من ضمنها قصص كيفية إنتاج الربامج الرتفيهية والتنمية يف الواليات املتحدة وأمريكا الالتينية وكيفية تدمريها .بعد الحرب

العاملية الثانية انترش طوفان من املستشارين األمريكيني (أمريكا الالتينية) ،كل بحلمه يسعى يف بناء اقتصاد جديد ،ينتشل العامل الثالث من الفقر.
ذهب الجميع  -رجال األعامل واملهندسون واالقتصاديون والعامل  -إىل الجنوب حاملني اإلنجيل للحديث كل بحديثه وصوته.

لكن هنالك يف �أمريكا الالتينية �سرعان م��ا ان�صدموا
بحقائق واحتماالت غري متوقعة� ،ضمن ال�صفقة نف�سها
التي ذهبوا �إليها من �أجل الأحالم التي بنيت .يف كوملبيا
انتهى الأمر مب�ست�شارين من �أمريكا الالتينية والواليات
املتحدة� ،إىل تطبيق ال��دول��ة ال�لام��رك��زي��ة ،وخ�صخ�صة
الوظائف العامة ،و�إطالق برامج رعاية اجتماعية.
يف ال�ستينيات قاموا ب�إعادة بناء امل�شاريع بالبالد ،منها
م�شاريع الإ�سكان ،والوديان ،والأنهار والتعليم من خالل
اجل��ام�ع��ات .ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن�ه��م خلقوا درو� �س��ا جديدة
للواليات املتحدة نف�سها .يف يوم �إط�لاق �إدارة جون�سون
احل� ��رب ع �ل��ى ال �ف �ق��ر ،وع� ��دت ع ��دة ح ��رك ��ات اج�ت�م��اع�ي��ة
�أمريكية ،وجمعية الأعمال ،والوكاالت احلكومية ب�إعادة
ال��درو���س الوطنية �إىل ال��وط��ن ،وفعلوا ذل��ك م��ن خالل
�سيا�سة ا�ستخدام التق�شف ،والتعاقد الربحي من داخل
دول��ة الرفاهية اخلا�صة بهم .بعد عقد ،مل تكن هناك
�أي حركات ميينية �صاعدة ت�سعى �إىل خ��راب� ،أو تفكيك
الدولة يف منت�صف القرن ،بحاجة لأي فكرة جديدة ،لقد
مت �إعادة ن�شر ال�سيا�سة املوجودة ذاك الوقت حتديداً كما
هي والبعد عن العنف.
هنا يف ه��ذا الكتاب ،ت�صدت ل�ل�أم��ر �إمي��ي �أوف�ن�ر وذهبت
م��ع ال�ق��راء �إىل كولومبيا و�إع��ادت�ه��م؛ لتظهر الت�شابك
املجتمعي الأمريكي ،والوعود املتناق�ضة التي انتظروها
�آن� ��ذاك يف منت�صف ال �ق��رن ل�ب�ن��اء ال ��دول ��ة .ه�ن��اك ق�صة
ج��دي��دة غ�ير م��روي��ة ،م�ف��اده��ا ه��و كيفية تقدميها من
�صفقة جديدة ،برجمت �إىل املجتمع العظيم من خالل
�أمريكا الالتينية ،منها فرز «االقت�صاد املختلط» �سردا
جديدا مفاجئا لأ�صول النيوليرباية.
يف اجل��زء الأول من الكتاب ،تتحدث الكاتبة عن كيفية
بناء دولة ال مركزية �شكلت واقعا متميزا دائما يف �شكل
حكم الأمريكيتني يف زم��ن الك�ساد الكبري .مت��ت �إع��ادة
هيكلتها ،و�شكلها ون���ش��ره��ا م��ن ب�ع��د ال�ك���س��اد كجزئني
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�أ�سا�سيني �أوال :و�صفة تنموية يف تو�سيع م�س�ؤولية الدول
ال�ضعيفة ،والحقا ك�أداة لتفكيك وزحزحة وظائف الدولة
الرا�سخة .خالل حقبة الثمانينيات من القرن املا�ضي،
عمل االقت�صادي الكولومبي �إدواردو ويزيز يف من�صب
مدير ن�صف الكرة الغربية ،ل�صندوق النقد الدويل ،وهو
ال��ذي دفع من خالل برنامج التكيف الهيكلي يف جميع
�أن�ح��اء املنطقة .وبحلول الت�سعينيات� ،أ�صبح م�ست�شارا
للبنك ال��دويل ،ولديه �سلطة دولية تعنى بالالمركزية
يف ال��دول��ة .وعملت �آن ��ذاك ال�شركات و�أع� ��ادت قوتها يف
الالمركزية ،مثل ترتيب االقت�صاد ال�سيا�سي للمنطقة،
وامل�صطلحات نف�سها التي متت مناق�شتها يف االقت�صاد
ال�سيا�سي.
بعدها ت�صف الكاتبة ال�شركات مثل “ Cauca Valley
 ”)Corporations (CVCال�ت��ي �أدت وعملت وظائف
متميزة للدولة التنموية ،مما �أعطى احلكومة الوطنية
ن�ف��وذا و�سلطة غ�ير م�سبوقة ل�ه��ا .ب�سبب �أن ال�شركات
امل�ستقلة كانت ه��ي ال�سلطة العامة ،التي �أدارت قانون
اال�صالح الزراعي الكولومبي يف عام  ،1961لواحد من
�أغ �ن��ى امل�ن��اط��ق ال��زراع �ي��ة ال�لات�ي�ن�ي��ة ،مل ي�ك��ن ه�ن��اك �أي
�سيا�سة ترمز بقوة �إىل ال��وع��ود ب ��أي تنمية يف منت�صف
ال�ق��رن ،ومل يعتمد �أي منها ب�شكل �أك�ثر منهجية على
الو�سطاء املحليني الذين دعمت مهاراتهم وعالقاتهم كل
املفاو�ضفات امللكية.
لقد ترجمت املحكمة اجلنائية املركزية خطابات القانون
�إىل حقائق على الأر���ض ،وف�سرتها وح��ددت م�صريها يف
وادي كاوكا لهدف الإ�صالح الزراعي يف كولومبيا الذي
�صيغ يف �أع �ق��اب ال �ث��ورة ال�ك��وب�ي��ة ،ال�ت��ي �أظ �ه��رت بعدها
للأمريكيني الالتينني �أن التنمية الر�أ�سمالية ميكنها
حتقيق �إعادة توزيع االقت�صاد والعدالة املجتمعية.
ثم ناق�شت الكاتبة املنازل اخلا�صة يف �أمريكا الالتينية،
وك��ان �أك�بر م�شروع �سكني مت بنا�ؤه يف �أمريكا الالتينية

يف �إطار التحالف ،من �أجل التقدم ،هو عبارة عن م�شروع
ام �ت�ل�اك امل �ن ��ازل اخل��ا� �ص��ة ل�ل�أ� �ش �خ��ا���ص .ن���ش��أ ��س�ي��وداد
كينيدي� ،أو» مدينة كينيدي» ،يف �ضواحي بوغوتا خالل
�أوائ ��ل ال�ستينيات ،وه��و جممع م�ترام��ي الأط� ��راف من
املنازل ،وال�شقق اخلا�صة امل�صممة لإيواء � 84000شخ�ص.
ومت وع��وده��م مبلكية املمتلكات اخل��ا��ص��ة� ،أث ��ار �إع�ج��اب
جميع امل�شاركني يف امل�شروع .بعدما يقرب من �أربعة عقود،
�شرح �أح��د ال�سكان الأ�صليني يف  7 Superblockكيفية
�أ� �ص��ول احل ��ي ال ��ذي يعي�ش ف�ي��ه م��ن خ�ل�ال ال�ب�ح��ث عن
�إع�لان يف �إح��دى ال�صحف من عام � .1962أ�صبح �سيوداد
كينيدي من��وذج��ا دول�ي��ا ل�ـ «الإ��س�ك��ان مب�ساعدة ال ��ذات»،
وهي �سيا�سة مميزة للنزعة التنموية يف منت�صف القرن.
مت ن�شر الربنامج يف االقت�صاد املختلط يف جميع �أنحاء
ال�ع��امل ،حيث كلف احل�ك��وم��ات بعدة م�ه��ام ،مثل متليك
الأرا�ضي ،ومتديد قرو�ض الرهن العقاري ،وتوريد املواد،
والإ� �ش��راف على ال�ب�ن��اء ،وهنا بنى امل�ستفيدون امل�ساكن
و�أ�صبحوا مالكي العقارات.
يف الف�صل الثاين رك��زت الكاتبة على جون هانرت ،وهو
مواطن �إلينوي يبلغ من العمر  39عاما ،ولقد حتدث
ك�م��دي��ر �أول مل��رك��زال�ب�ح��وث االق�ت���ص��ادي��ة يف كولومبيا
وخ ��اط ��ب ق ��راء �إح� ��دى امل �ج�ل�ات ال ��رائ ��دة يف كولومبيا
ل�ل�أب�ح��اث االق�ت���ص��ادي��ةRevista del Banco de »،
 .”la Repúblicaكما حتدث عن االقت�صاد يف �أمريكا
الالتينية .بعد عام  ،1945خ�ص�صت اجلامعة الكولومبية
ب��رام��ج اقت�صادية ج��دي��دة مل تكن �أب ��دا م��وج��ودة .قبل
ذل ��ك ك ��ان ه�ن��اك حم��ام��ون وم�ه�ن��د��س��ون ورج ��ال �أع�م��ال
و�سيا�سيون  ،ملعوا يف �صنع ال�سيا�سة االقت�صادية الوطنية،
وق��ام��وا ه��م ب ��دورات يف تدري�س االقت�صاد ال�سيا�سي يف
كولومبيا .لكن �أزمة الثالثينيات �أوجدت اعتبارا جديدا
للخربة االقت�صادية ،ك�شكل متخ�ص�ص من املعرفة ،و�شرع
ال�ك��ول��وم�ب�ي��ون يف �إن���ش��اء ن ��وع ج��دي��د م��ن االقت�صاديني
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لتوجيه الدولة .كان اخ�تراع االقت�صاد كنظام م�ستقل،
يف عملية م��ن ال�ق��رن التا�سع ع�شر يف ال��والي��ات املتحدة
وم�ع�ظ��م �أوروب� � ��ا ،ظ��اه��رة ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن يف �أم��ري�ك��ا
الالتينية ،ول ��دت م��ن ر�ؤى ج��دي��دة للتنمية الوطنية،
وت�صدرها رجال م�شهورون يف جمال الأعمال واحلكومة.
بعدها تطرقت الكاتبة ل�شخ�صية ري�ن��ال��دو �سكاربيتا،
ال��ذي ج��ادل �أن امل��دراء هم رج��ال جلبوا ملعاجلة امل�شاكل
ال�ب�ع�ي��دة ،ووا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق ملجتمعات م��ا بعد احل ��روب.
عرفت املعرفة الإدارية للعامل �أنها خملوقة من ال�شركة
احل��دي �ث��ة ،مت ت�شكيلها وف �ق��ا مل�ت�ط�ل�ب��ات�ه��ا ،ل�ك�ن�ه��ا الآن
�أ�صبحت مبثابة تقنية عاملية ،وتطبيقاتها ال حدود لها.
حكومة �سكاربيتا �أعلنت هنا عن �أ�شخا�ص كانوا «يديرون
ال���ش��ؤون ال�ع��ام��ة» م��ن �ضمنها ال�ت��اري��خ الطويل لرجال
الأعمال ،واالقت�صاديني الذين قارنوا �شركة الر�أ�سمالية
بالدولة والإدارة احلكومية .كانت ادعاءاتها �شبيهة بتلك
التي �أطلقها االقت�صاديون يف �أمريكا الالتينية لأنف�سهم،
وجعلوا املناف�سة املهنية التي يواجهها اا�إقت�صاديون من
امل��دي��ري��ن ،ال��ذي��ن ق��ام��وا بالتدري�س وال��درا��س��ة يف نف�س
الربامج اجلامعية� .أدت حماولة ما بعد احلرب لت�شكيل
مهنة اقت�صادية جديدة ،وهي جيل يزداد وعيا ذاتيا من
رجال الأعمال ،الذين رف�ضوا رواية االقت�صاديني عنهم،
باعتبارهم �أ�سيادا مهتمني ب�أنف�سهم ب�شكل �ضيق يف �أر�ضية
املحل واملكاتب املنزوية.
ه�ن��ا ت���س��رد ال�ك��ات�ب��ة رج ��وع دي�ف�ي��د ل�ي�ل�ي�ن�ث��ال للجمهور
الأمريكي ،حينما واجه رجال الأعمال و�صاغوا لتنفيذ
ال�سيا�سة املحلية لأزمة �شرعية خطرية ،و�ألقى ليلينثال
ن�صيبه م ��ع امل��دي��ري��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين ل�ل���ش��رك��ات ،ال��ذي��ن
ي�سعون ب�شدة للح�صول على مكان يف املجتمع العظيم� .إن
املديرين التنفيذين لل�شركات التي ربحت عقودا مبكرة
بعد احلرب ،وح�صلت على �أرب��اح من التنمية يف الدولة،
واجلي�ش ،وال�سيا�سة الهندية التي جلبت منظرا جديدا
مل�ط��ال�ب��ات امل�ت�م��ردي��ن مب��ا ت�سمى ب��ال�ع��دال��ة املجتمعية،
و�إجرات الدولة و�سيطرتها داخليا .كان ليلينثال ينتمي
�إىل جمموعة م��ن ب�ن��اة امل�ؤ�س�سات املجتعيه ،واملعلمني،
والإ�سرتاتيجيني ال�سيا�سيني الذين نقلوا ه��ذا الدر�س
م��ن ال �ع��امل امل ��زع ��وم «امل�ت�خ�ل��ف» �إىل ج�م�ع�ي��ات الأع �م��ال
املحلية ،واملجال�س اال�ست�شارية احلكومية ،وبرامج العمل
املجتمعي يف ال�ستينيات .فيما يتعلق ب�ه��ؤالء ال��رج��ال،
مت ح��ل الأ�سئلة ال�ك�برى التي تطرح ح��ول دور القطاع
اخل��ا���ص يف احل�ي��اة ال�ع��ام��ة ،بحلول ال��وق��ت ال ��ذي ب��د�أت
فيه احلرب على الفقر ،وبدا �أن املجتمع العظيم فر�صة
لتعزيز مكا�سبهم عرب املجاالت املحلية والدولية.

املختلط يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،و ُي�ع��اد ت�سميتها ب�شكل
عام ويتم ا�ستقالتها من الناحية ال�سيا�سية� .أي�ضا ت�صف
الكاتبة ظهور دول يف منت�صف ال�ق��رن وكيف تراجعت،
كما �أن�ه��ا ت��زي��ح النيوليربالية ب�صفتها نقطة النهاية
ال��وح�ي��دة التي ميكن ت�صورها لالقت�صاد ال�سيا�سي يف
القرن الع�شرين .تعر�ض الكاتبة يف هذا الف�صل مالمح
االقت�صادات املختلطة باعتبارها �سوابق معادية .كانت دول
الرفاهية والتنمية ت�شكل تناق�ضات ب�شكل عميق ،وتوفر
م��وارد ا�ستثنائية لأولئك الذين يحلمون بالدميقراطية
االجتماعية .لقد و ّل��دوا �أ�شكاال متعددة من الالمركزية،
والتفوي�ض اخل��ا���ص ،و�إل �غ��اء ال�ضوابط ،والتق�شف ،وقد
مت ن�سيانها جميعا تقريبا؛ لأن �صانعي الدولة الالحقني
ا� �س �ت �ح��وذوا ع�ل��ى ت�ل��ك امل �م��ار� �س��ات ،وو� �ض �ع��وه��ا يف غ��اي��ات
جديدة ،وكتبوا لها �سال�سل �أن�ساب جديدة ،وو�صفوها ب�أنها
ليربالية جديدة.
باخلتام يعد ه��ذا الكتاب ق��راءة �أ�سا�سية مل��ؤرخ��ي التنمية
وال�سيا�سة ال�ع��ام��ة يف الأم��ري�ك�ت�ين يف ال �ق��رن الع�شرين.
و�سيهتم امل�ؤرخون الزراعيون ب�شكل خا�ص بتحليل �أوفرن
لإ��ص�لاح الأرا��ض��ي يف كولومبيا ،يف �أوائ ��ل ال�ستينيات من
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،والأ�سئلة التي يثريها ه��ذا ح��ول طبيعة
الإ��ص�لاح ال��زراع��ي يف �سياقات �أخ ��رى .وال �سيما �أهدافها
االقت�صادية واالجتماعية املت�ضاربة يف كثري من الأحيان.
وملاذا يجب �أن يهتم امل�ؤرخون االقت�صاديون؟ يقدم الكتاب
ال�ك�ث�ير م ��ن ال �ن �ظ��ري��ات ،ول �ك��ن ي�ع�ط��ي ال�ق�ل�ي��ل ج ��دا من
التاريخ .قد يكون هناك �سببان� :أوال� ،أولئك الذين يهتمون
ب��ال�ع�لاق��ة ب�ين ال�ف�ق��ر وال���ص��دم��ات والأزم � ��ات ،وال��ذي��ن ال
تعيقهم النماذج الريا�ضية املعقدة ،من املحتمل �أن يجدوا
ه��ذا الكتاب اجلدير بالقراءة ملجموعة وا�سعة من �آليات
الفقر التي يناق�شها ،والعديد من حاالته  -ملحات عامة
عن الأدب�ي��ات املتزايدة ب�سرعة ح��ول البحوث وال�سيا�سات
املتعلقة مبكافحة الفقر .ثانيا ،وهذه نقطة �أو�سع ،يو�ضح
فيها الكتاب كيف يعتمد عامل الفقر على ال�سياق يف الواقع.
بهذا املعنى ،ف�إن الكثري من النظريات تقر�أ مثل التاريخ.

بعدها حتدثت الكاتبة عن دون ترينر الذي ت�صور جهازا
منزليا جديدا ،و�أو�ضح �أنه عرب العاملني الأول والثالث،
«يبدو �أن مفهوم ا�ستقاللية ال�ساكن يقدم �أح��د الآم��ال
القليلة لتح�سني الإ�سكان على نطاق وا��س��ع» .وتتحدث
�أي�ضا عن حرب الق�ضاء على الفقر ،وموت ترييز و�أن �أكرث
من � 26000أل��ف �أ�سرة �أمريكية بنت منازلها با�ستخدام
قر�ض « « FmHAحتت ق�سم  .502ظلت امل�ساعدة الذاتية
برناجما �صغريا ،لكنها منت منذ ال�ستينيات ،حيث بلغت
يف عام  1514 ،1996قر�ضا جديدا بلغ جمموعها �أكرث من
 100مليون دوالر .يف ع��ام � ،1995صنفت �إدارة كلينتون
��ش��رك��ات امل���س��اع��دة ال��ذات�ي��ة على �أن�ه��ا «��ش��ري��ك يف احللم
الأم��ري �ك��ي» ك�ج��زء م��ن �إ�سرتاتيجيتها الوطنية مللكية
املنازل� .سيا�سة ولدت جنبا �إىل جنب مع الإ�سكان العام يف
�أيام التو�سعه لدولة الرفاهية ،والتي ازدهرت الآن حتت
راية �سيا�سة الطريق الثالث .ي�صف هذا الف�صل �إدواردو
وي ��زن ��ر ك�خ�ب�ير اق �ت �� �ص��ادي يف � �ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل،
والبنك الدويل ،يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن املا�ضي.
خالل تلك ال�سنوات ،اكت�سب �سمعة �سيئة للتفاو�ض ب�ش�أن
برامج التكيف الهيكلي عرب �أمريكا الالتينية ،كما دافع -----------------------------------------------
عن �أ�شكال جديدة من الالمركزية �أدت �إىل تفكيك الدول عنوان الكتاب :فرز االقتصاد املختلط :صعود
وإنهيار دول الرفاهية والتنمية يف األمريكتني
التنموية .مل يكن وي�سرن دخيال من�شقا عن عملية بناء
املؤلف :الربوفيسور إميي يس أوفرن
الدولة التنموية ،كان نتاجا لها.
سنة النرش 2021 :م
يف اخلتام ركزت الكاتبة على عنا�صر االقت�صاد املختلط،
دار النرش :مطبعة جامعة برينستون
التي فرزت ومت ت�سويتها من خالل النزاعات التي قامت
عدد الصفحات 400 :صفحة
يف ال�سبعينيات والثمانينيات والت�سعينيات م��ن القرن
اللغة :اإلنجليزية
امل��ا��ض��ي ،و�أع �ي��د تعريفها ع�ل��ى �أن �ه��ا �سمة م��ن الع�صور
* كاتب ُعامين
التاريخ املختلفة .نتيجة لذلك ،تنت�شر بقايا االقت�صاد
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“ماهابهاراتا” َب ْر َمج ّي ٌة ُح ّرة
كيه .يس .نارايانان

فيالبوالتو عبد الكبري *

ُتعد ملحمة «ماهابهاراتا» إحدى امللحمتني العظيمتني يف الهند باللغة السانسكريتية .وثانيهام ملحمة «رامايانا» .وكالهام من الكتب املقدسة

لدى الهندوس ولو مل يكن موضوعهام األسايس مقصودا به اإلرشاد الديني باملعنى الدقيق للكلمة ،كان “مهابهاراتا” من تأليف “فيدا فياسا” ،أما
«رامايانا فكان من تأليف «فاملييك».

مت ت�أليفهما يف �شكل ق�صائد رائ�ع��ة حتتوي على حكايات
�أ�سطورية �شيقة ُتعجب ذوق اجلميع على اختالف م�شاربهم
و�ضروبهم الدينية والفكرية .بالرغم من �أن الفارق الزمني
ب�ين هاتني امللحمتني ق��د ي�صل �إىل ق��رون ع��دي��دة ،يوجد
بينهما ت�شابه كبري فيما ت��دور �سرديتهما ح��ول الت�سابق
على ال�سلطة واحلرب بني الإخ��وة يف قبيلة واح��دة ،البطل
يف «رام ��اي ��ان ��ا» ه��و «رام� ��ا» اب ��ن «دا� �ش ��اراده ��ا» م�ل��ك كو�ساال
وعا�صمتها «اي��وده�ي��ا» .ك��ان لـ «دا��ش��اراده��ا» ث�لاث زوج��ات،
«كو�ساليا» «وكايكيي» و«�سوميرتا» ،ملا �أعلن امللك رغبته يف
تن�صيب رام��ا ابنه من زوجته «كو�ساليا» .تداخلت يف هذا
القرار زوجته الثانية «كاي كيي» حيث طالبت امللك بتحقيق
رغبتيها امل�ؤجلتني ،كان قد وعدها امللك عند زواجها �أن لها
�أن تطلب منه ما تريد من �شيئني و�أنه �سيقوم بتحقيقهما
ح ��اال .فطلبت منه �أ ّوال �إب�ع��اد رام ��ا �إىل الغابة مل��دة �أرب�ع��ة
ع�شرعاماً كما طلبت منه ثانياً تن�صيب ابنه «باهراتا» على
العر�ش بدال من راما .جتنبا من نكوث والده بالعهد اختار
رام��ا العي�ش مع زوجته «�سيتا» و�أخيه «الك�شمنا» يف غابة.
خ�ل�ال حياتهم يف ال�غ��اب��ة اخ�ت�ط��ف «راف ��ان ��ا» م�ل��ك «الن�ك��ا»
�سيتا» .ف��دارت بني رام��ا ورافنا حرب وا�ستعاد رام��ا زوجته
مب�ساعدة جيو�ش من ال�ق��رود بقيادة ملكهم «�سوغريفا».
ويف حينه اكتملت امل��دة امل�ح��ددة فعاد رام��ا م��ع �أ�سرته �إىل
�أيودهيا» .ين�صاع راما لت�شكيك �شعبه بطهارة «�سيتا» خالل
حياتها يف ق�صر «رافانا» .فينبذها �إىل الغابة .يُعترب راما
يف ميثولوجيا الهندو�سي ملكا عادال ومنوذجا يف ال�ش�ؤون
الأخالقية .ولكنه قد تعر�ض النتقادات الذع��ة يف الع�صر
احلا�ضر ب�سبب تعامله مع زوجته مما جعله رمزا لل�شوفيني
الذكوري .وقد ن�ش�أت يف الع�صور املت�أخرة قراءات متنوعة لـ
«رامايانا».
مثل رامايانا جند مو�ضوع «ماهابهاراتا» �أي�ضا يدور حول
التنازع يف حق اجللو�س على العر�ش واحل��رب بني الإخ��وة
يف قبيلة واحدة .هي عبارة عن مناف�سات ونزاعات ومعارك
�شديدة اندلعت بني «الكورفا�س» و«الباندفا�س» ،فرعان من
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�أ�سرة واحدة .ينحدر «الكورفا�س» من �أبيهم املعروف با�سم
«دهريتارا�شرتا» .كان «دهريتارا�شرتا» �ضريرا فلم يحالفه
احل��ظ يف خ�لاف��ة امل ُ�ل��ك ،فاعتلى ال�ع��ر���ش ب��دال م�ن��ه �أخ��وه
«باندهو» ال��ذي انحدر منه «الباندفا�س» .ن��زل «باندهو»
من العر�ش بعد فرتة بعد �أن طلق الدنيا و�أ�صبح روحانيا
ف�أخذ «دهريتارا�شرتا» زمام امللك .ومن ثم ن�ش�أت مناف�سات
ال�سلطة ب�ين «ال �ك��ورف��ا���س» م��ن �أب �ن ��اء «ده��ري �ت��ارا� �ش�ترا»،
وعددهم مائة ،و�أبناء عمهم «باندهو» ،وعددهم خم�سمائة.
احتدمت م�صالح الفريقني حتى بلغت �إىل الأم ��ور التي
تتعلق مبن ي��رث العر�ش امللكي .و�أخ�ي�را احتدم الفريقان
يف ميدان «كوروك�شيرتا» واختتم بغلبة »الباندهفا�س» على
«الكورفا�س».
يعود ت��اري��خ ت�أليف «مهابهاراتا» على الأرج ��ح �إىل القرن
اخلام�س قبل امل�ي�لاد تقريبا .ين�سب ت�أليفه �إىل «فيا�سا»
�إال �أنه يعتقد �أن «فيا�سا» لي�س �شخ�صا واحدا بل جمموعة
�أ�شخا�ص �أ�ضافوا �إليها حكايات ومقطوعات على مر الع�صور.
ي�ق��ول بع�ض الباحثني �إن «م�ه��اب�ه��ارات��ا» ي���س��اوي �ضعفني
م��ن «الإل �ي ��اذة» والأودي���س�ي��ة» الأ��س�ط��ورت�ين الإغريقيتني.
يعترب ت�شارلز �إليت «مهابهاراتا» ملحمة �أعظم من ملحمة
«الإلياذة» .وقد نقلها حرفيا يف نظم �إىل اللغة املاالياالمية
ال���ش��اع��ر االرجت� ��ايل ال���ش�ه�ير «ك��وجن��ي ك��وت��ان ت��ام �ب��وران»
( )1913 - 1868ع��ام � .1906أخ��ذ لتكميل ه��ذا العمل 874
يوما بينما �أخذ «فيا�سان» لتكميل عمله  1095يوما .وا�شتهر
«كنوجي ك��وت��ان» بعد ذل��ك با�سم «فيا�سا ك�ي�راال» .ويف عام
 1968قام كيه« .براكا�شام» ب�إعداد ن�سخة لها يف النرث� ،أخذت
منه ثالث �سنوات� .صدرت ترجمته يف  40جملدا ،كل جملد
يحتوي على � 400صفحة .مت تد�شني املجلد الأخري يف نيو
دلهي ع��ام  .1973ومم��ن ترجمها للأطفال ال�صحفية من
الرعيل الأول «باروكوتي �أمّا» ،وقد قر�أها هذا الكاتب حني
كان طالبا يف االبتدائية.
�إن «ماها بهاراتا» بحر زاخر من لآيل احلكايات ق ّلما جند
ل��ه مثيال يف غريها م��ن الأ��س��اط�ير العاملية .ول��ذل��ك قيل

عنها« :جتدون فيه ما ال يوجد يف غريه وال جتدون فيه ما
يوجد يف غريه» .وقد ا�ستلهم منها كثري من الكتاب الهنود
روائ�ع�ه��م ،ومنهم ال��روائ��ي يف� .أ� ��س .كهاندهيكار» �صاحب
رواي��ة «ياياتي» التي يُناق�ش فيها ظ��اه��ر َة امل��وت الغام�ضة
و�أ� �س ��رار احل �ي��اة ب��أ��س�ل��وب ج� � ّذاب يغلب ف�ي��ه ل��ون فل�سفي.
ومنهم «كيه� .أم .مون�شي» ال��ذي �أل��ف ع��ددا من الق�ص�ص
م�ب�ن�ي� ًة ع�ل��ى �شخ�صيات يف «م��اه��اب �ه��ارت��ا» .وث �م��ة رواي ��ات
�أخ ��رى يف لغة م��االي��االم مثل « دع ��وين �أن ��ام الآن» ل�ـ «ب��ي.
كيه .باال كري�شنان» ،والدور الثاين» لـ �أم .تي .فا�سوديفان
نايار ،و»هريانياكا �شيبو « لـ �أن .بي .حممد .وكذلك لهذه
الأ�سطورة عدة ق��راءات خمتلفة وتف�سريات متنوعة .هذه
هي �إحدى مزايا هذه امللحمة.
ي � ��رى ف �ي �ه��ا ب �ع ����ض امل � ��ؤرخ� ي��ن ت �� �ص ��وي ��را ل �ل �ح ��روب ب�ين
«الدرافيديني» و»الآريني» يف الألف الثاين قبل امليالد� .أعاد
قراءتها الناقد الأديب يف اللغة املاالياالمية «كوتي كري�شنا
م� ��ارار» وه ��و ي�ن��زع منها ث ��وب ال�ق��د��س�ي��ة .ح��اول��ت امل ��ؤرخ��ة
الي�سارية امل�شهورة «روميال تهابر» بالقيام ببحوث علمية
عميقة� .أم��ا «فيندي دون�ي�ج��ار» ع��امل��ة الهنديات ال�شهرية
( )Indologistيف جامعة �شيكاجو يف الواليات املتحدة
فقد ا�ستنبطت من بني �سطورها معلومات جديدة .ترى
يف «دهرما بوترا» يف نهاية احلرب رغم فوزه املعركة نف�س
��ص��ورة الإم�ب�راط ��ور «�أ��ش��وك��ا» احل��زي��ن ح�ين و�ضعت حرب
«كالينكا» �أوزاره��ا .وللكاتب املاالياالمي الآخر «�سونيل بي
�إيالييدام» ق��راءة مارك�سية لهذه امللحمة .ويف نهاية هذه
ال�سل�سلة ت�أتي قراءة ال�صحفي املرموق كيه� .سي .نارايانان
حتت عنوان «ماها بهاراتا برجمية ح ّرة» .حني كان ي�شتغل
يف مكتب �صحافته يف حمافظة «كانور» كان يرتاد بعد دوامه
الليلي �إح��دى املكتبات العامة يف النهار .هناك وج��د مرة
ترجمة «ماهابهاراتا» لـ «كوجني كوتان تامبوران» املذكورة
�أعاله .ملا بد�أ يقر�أ �إحدى جملداتها �أعجبته حكاياتها جدا.
بعد فرتة ح�صل على املجلدات املتبقية من �أحد زمالئه يف
العمل يف «كو�شني» حني التحق مب�ؤ�س�سة �صحافية �أخرى.
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يقول امل��ؤل��ف �إن��ه عا�ش مع تلك املجلدات ال�ستة يتنف�سها
�أ�شهرا و�سنوات .بعد دوامه الر�سمي يق�ضي كل ليلة �ساعتني
يف قرائتها حتى ك ّملها بعد �سنني عديدة .ويف عام  2011ملا
زار ابن َته املقيمة يف الواليات املتحدة وجد كتاب Hindus:
 An Alternative Storyل�ـ «فيندينكار» امل��ذك��ورة
�أعاله .ملا قر�أها عاد مرة �أخرى �إىل «ماهابهاراتا» ليقر�أها
من البداية �إىل النهاية على �ضوء بحث الكاتبة الأمريكية
«فيندينكار» .وللتحقيق عند االلتبا�س ا�شرتى ترجمتها
الإجنليزية يف ع�شرة جملدات لـ «بيبيك ديربوي» ال�صادرة
عن دار «بينغيني» .وللت�أكد من خلفياتها التاريخية اقتنى
�أي�ضا كتابني لكل من «روميال تهابار» و»دي �سي كو�سامبي».
فوا�ضح �أن امل�ؤلف مل يدخر جهدا يف الدقة والأمانة يف هذه
الدرا�سة.
�إ ًذ مل ��اذا �س ُميت ب��رجم� ّي��ة ح ��رة ()Free Software؟
يجيب الكاتب على ه��ذا ال���س��ؤال لأن «م��اه��ا ب�ه��ارات��ا» من
املنتجات التي لي�س لأح��د يف ال�ع��امل ح��ق ليملكها كما �أن
ب��إم�ك��ان اجل�م�ي��ع �إع� ��ادة ق��راءت�ه��ا وت���ص��وي��ره��ا م��ن ج��دي��د.
ميكنكم نقلها �إىل �أي لغة تريدونها كما ميكنكم تلخي�صها
كيفما ت�شا�ؤون .وب�إمكانكم تقدميها يف �شكل م�سرحي �أو يف
�صورة .وهذه امللحمة العجيبة تنت�شرعلى �ستة �آالف �صفحة
يف �أكرث من مائة �ألف مقطع .ظلت تت�شكل على �أ�شكال �شتى
خالل القرون املا�ضية كما ورد ذكرها �سابقا� .إ ًذا ب�أي ت�سمية
�أخ ��رى ن�سميها �إ ّال بو�صفها ح ��رة؟ ي���س��أل ال�ك��ات��ب .يراها
الكاتب برجمية جاهزة حرة ،ومن خالل هذا املنظور يقر�أ
هذه امللحمة العظيمة قراءة جديدة باكت�شافات ملحوظة.
ُق�سمها ثالثة �أق�سام ،الق�سم الأول حتت عنوان «�أ�شوكا»،
ي ِّ
وال �ث ��اين حت��ت ع �ن��وان «ك��ري���ش�ن��ا» وال �ث��ال��ث حت��ت ع �ن��وان «
ماهابهاراتا ال نهاية ل�ه��ا» .ت��وج��د يف الق�سم الأول ال��ذي
يبد�أ بعنوان «الروحانيون الزهاد» وينتهي بعنوان النم�س
و»�أ�شوكا» مناق�شات حول خم�سة وع�شرين مو�ضوعا .والق�سم
ال�ث��اين امل ُ� َع�ن��ون بـ»كري�شنا» يحتوي على اث�ن�ين وع�شرين
ف�صال ت��دور حول م�صري احل��رب ،وال��دو ِر ال��ذي لعب فيها
«كري�شنا» ال��ذي يعتقد الهندو�س �أن��ه قدي�س قد ح� ّل فيه
الإل ��ه ،ووردت �أي�ضا يف ه��ذا الق�سم خلفية الكتاب املقد�س
الهندو�سي «بهاجافال جيتا» املنبثق من «ماهابهاراتا» ذاته.
والق�سم الثالث حتت عنوان «ماهابهاراتا حكايات ال تنتهي»
ن�ق��ر�أ فيه نتائج ق��راءت��ه ع��ن ه��ذه امللحمة ،و ِذك ��ر ن�سخها
املختلفة املحلية وال�ل�غ��وي��ة م�ف��ّ��ص�لا .ويف اخل �ت��ام ي�ح��اول
الكاتب �أن ُي��ؤ ِّك��د على �أن ملحمة ماهابهاراتا يف احلقيقة
ع�م��ل ج �م��اه�يري ��س��اه��م ف�ي��ه ك�ث�ير م ��ن ال � ُك � ّت ��اب ع�ل��ى مر
الأزمنة و�أنها مثل «فيكي بيديا» متاما يف ع�صرنا احلا�ضر.
والتحليالت التي يقوم بها امل�ؤلف خالل درا�سة هذه امللحمة

ال�سلمي مثلما كان م�صدر وقود
م�صدر ا�ستلها ٍم لدى غاندي
ّ
العنفي الذي قام باغتيال
كراهية لدى «جود�سيه» املتطرف
ّ
غاندي .كالهما كانا يعتربانه كتابا مقد�سا .لكن غاندي كتب
له تف�سريا حتت عنوان «�أنا�ساكتي يوجا» وهو ُي�ؤوِّل ال�صراع
فيه �صراعا بني اخل�ير وال�شر� .أ ّم��ا «كوروك�شيرتا» ،ميدان
املعركة ،امل��ذك��ور يف «ماهابهاراتا» يف نظر غاندي فلي�س �إال
نف�س الإن�سان التي يجري فيها ذاك ال�صراع بني اخلري وال�شر.
وم��ن ال ُك ّتاب من ف�سر حمتويات «بهاجافال جيتا» تف�سريا
مارك�سيا مثل الكاتب امل ُ ِّنظر املارك�سي ال�سابق يف كرياال كيه.
فينو يف كتابه املو�سوم بـ «بهاجافال جيتا» واملارك�سية» .ومن
اجلدير بالذكر �أن هذا الكتاب كان من الكتب املف�ضلة لدى
الفيزيائي الأمريكي روب��رت �أوبنهامير� ،أب��و القنبلة الذرية
واملدير العلمي مل�شروع مانهاتن لت�صنيع ال�سالح النووي يف
احلرب العاملية .عندما جرى اختبار االنفجار يف نيو مك�سيكو
اقتب�س �أوبانهامير من «بهاجافال جيتا» قائال «�إذا �أ�ضاء �شعاع
�ألف �شم�س يف ال�سماء ف�سيكون ذلك مثل ت�ألق اهلل تعاىل.....
أ�صبحت الآن َ
ُ
املوت مد ِّم َر العامل».
�
وي�شري الكاتب «ن��اراي��ان��ا» �إىل �أن جوهر ه��ذه امللحمة هو
احل��زن وحرمان القيم اللذين كثريا ما يغلبان على حياة
الإن �� �س ��ان .ومي�ك�ن�ن��ا �أن ن��رى«ف �ي��ا� �س��ا» ي �ح ��اول م ��ن خ�لال
�سردياته �أن يُثبِّت �أن احل��رب ال يخرج منها �أح��د منت�صرا
يف النهاية .ويف �إح ��دى م�شاهدها الأخ�ي�رة ن��رى «فيا�سا»
ي�س�أل رافعا يديه «ملاذا ال يتبع �شره الإن�سان للمال و�شهوته
اجلن�سية القي َم والأخال َق؟» و�إن كانت ملحمة «ماهابهاراتا»
تاري َخ حرب جرت يف الهند غاب َر الزمان فهي حتتوي �أي�ضا
ر�سالة �ضد احلرب .احلرب � ّإنا تهدم �صروح العقل واملنطق
والقيم .تاريخ احلرب تاريخ �إفال�س العقل واملنطق ،يهلك
الزرع وال�ضرع ،ال ي�ستجيب لها �إال من ال يرى �أبعد من �أنفه،
يك�سر ظهره ب�سيفه ويحفر قربه بظلفه .ومع هذا �أرى �أن
�أنقل هنا قول املخرج ال�سينمائي الفرن�سي جان لوك جودار
(� » :)Godardإن الأحزان والكوارث تولد منها الروائع
العظيمة ،ولكن عليكم �أن ال تطلبوا الأح ��زان وال�ك��وارث
لكي تولد منها الروائع العظيمة ».فـ «ماهابهاراتا» ملحمة
عظيمة ولدتها كوارث حرب طاحنة ،ولكنها حتمل ر�سالة
�ضد احلروب.

من منظوره اخلا�ص تفتح �آفاقا جديدة �أمام القراء ،يرى
�أن م�ؤلفها «فيا�سان» قد حاول �أن يُ�شري من بني �سطور ن�صه
الأ�صلي �إىل تناق�ضات يف حياة الإن�سان حتى يف حياة من
يعتقد النا�س �أنهم قدِّي�سون .يفكك الكاتب ما ورد يف الن�ص
الأ�صلي ويلتقط ال�ضمني يف �سطورها با�ستخدام م�شرطه
البحثي .ال تكفي م�ساحة الكلمات ل�سرد جميع التحليالت
يف درا�سته ،بل نكتفي قدر ما ي�سمح به املجال هنا مبا ورد يف
ف�صل «بهاجافال جيتا» فقط مثال ال ح�صرا.
ُي�ع� ّد »ب�ه��اج�ف��ال جيتا» ج ��زءا م��ن «م��اه��اب�ه��ارات��ا» بثمانية
ع�شر ف���ص�لا .وه ��و ع �ب��ارة ع��ن م��واع��ظ يلقيها «كري�شنا»
على «ارج ��ون ��ا» �أح ��د م�ه��رة ال��رم��اة م��ن �إخ ��وة «ب��ان��ده��اف��ا».
ُتقلِق نف�س «�أرج��ون��ا» �شكوك وه��واج����س ع��ن حم��ارب��ة بني
عمومته «الكورفا�س» .ففي قلب ميدان املعركة تغلب على
فكرة «�أرجونا» عبثية املغامن والأف��راح التي يح�صل عليها
يف نهاية حرب طاحنة مع �أقرب الأقرباء؛ فيحاول كري�شنا
لإقناعه �أن عمله عمل عادل ال ب�أ�س فيه بل هو واجب من
واجبات طبقة «ك�شاتريا» التي ينتمي �إليها ،و�أن االن�سحاب
من ميدان املعركة عمل غري الئ��ق ملن ينتمي «ل�ل�آري�ين».
يتحدث كري�شنا يف ه��ذا ال�ش�أن متفل�سلفا حيث يقول �إننا
�إ ْذ نقتل �أحدا ال نقتل �أحدا يف احلقيقة؛ لأن الإن�سان حني
مي��وت �أو يُقتل ال ينعدم م��ن وج ��وده �إال ج�سده �أم��ا روح��ه -----------------------------------------------
الكتاب :ماهابهاراتا :برمجية ح ّرة
فتبقى �أبد الأبد� ،إمنا ُتبدِّل الروح من خالل املوت مالب�سها
املؤلف :كيه .يس .نارايانان
املهرتية فقط.
اللغة :مالياالم
ي��رى الكاتب يف حمتويات «بهاجافاجليتا» ت�أثري ال�صراع
عدد الصفحات ، 558 :سنة النرش2021 :
الفكر البوذي والفكر«الرباهمني» ،ولذلك ن�ش�أ النزاع عن
النارشDC Books, Kottayam :
عنفي الطبيعة �أم
ت�شخي�ص طبيعة ه��ذا الكتاب .ه��ل ه��و ّ
* مستعرب هندي
لمي الطبيعة .وم��ن الظريف �أن «بهاجافال جيتا» كان
�سِ ّ
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ُ
الغالف ،لنقد الحارض
مارشيللو فينيتسياين

فاتنة نوفل *

النجاح العام ،ووصل إىل مراكز متقدمة يف قامئة أفضل الكتب وتم تصنيفه ككتاب معاكس للتيار .يقدم لنا فيه املؤلف مارشيللو
حقق كتاب «الغالف»
َ

فينيتسياين ،الفرصة لفهم آثار الوباء والعزل الناتج عنه عىل سلوكنا ،وتداعياته النفسية واالجتامعية داخل العائلة والكائنات الحية الجامعية؛ ما ميكن
اعتباره نزهة منطقية بني حامقات اليوم واملحرمات الحالية ومترينا صارما يف النقد يف محاولة لعيش الحارض وليس معاناته.

ُي�ع ّ�بر ال�ك��ات��ب ع��ن �إدراك� ��ه املتن ّبه لتناق�ضات احلا�ضر
و�إ� �ص ��راره على ال��وج��ود امل ُ� َت�� َ��ص��ور ل�ه��ذا ال�غ�لاف «ال��ذي
يغلف ك��ل ��ش��يء ويحجب ال��ر�ؤي��ة وا َل� َن� َف����س»؛ ليعطينا
�صورة ثابتة عن احلالة الوجودية املحفوفة باملخاطر
ل�ل�إن���س��ان�ي��ة امل ُ��� ْ�س�ت�ب� َع��دة م��ن ر�ؤي� ��ة ��ش��ام�ل��ة للم�ستقبل،
ومن دعم للأجيال ،ومتابعة للظواهر الدميوغرافية
وخماطر اال�ضطرابات املفاجئة للحياة على هذا الكوكب،
واالغرتاب الوجودي ،وانت�شار الكلي�شيهات ودمياغوجية
الآراء والأخ �ب��ار امل��زي�ف��ة وال��درد� �ش��ات وال���ص��ور الذاتية
امل�شرتكة .وكهدف �أخ�ير هناك حماولة لتحريرنا من
ه��ذا ال�غ�لاف �أراد م��ن خاللها �أن يخل�صنا م��ن حالتنا
حل َيل التي ُت ْف َر�ض علينا بحجة هذا
الوجودية ومن كل ا ِ
الظرف ال��ذي ن�شعر ب��وج��وده ،ويدعو �إىل التن�صل من
ذلك النوع من العنف الرمزي الذي َو َّجه حياتنا نحوه،
وه��وجم�ه��ول ال ميكن ال�سيطرة عليه بقوتنا وحدها.
ميثل هذا الكتاب �أي�ضاً نقدًا الم ًعا ومت�أل ًقا للحا�ضر؛ �إذ
يكاد يتحول �إىل كتاب يف علم االجتماع والفل�سفة لكيفية
�إدارة ال�سلطة بكل مفا�صِلِها و ُع� َق��دِ ه��ا يف ه��ذه الأزم��ة
التاريخية دون �أن تكون يد الإن�سان هي املذنبة فيه.
ي�ب��د�أ ال�ك��ات��ب م��ن �إدراك ��ه حل��ال��ة القلق ال��وج��ودي التي
ت�سود احلا�ضر ،حيث يبدو �أن حياتنا ب�أكملها قد ُح�سمت
�إىل درج��ة فقدان تاريخ وذاك��رة املا�ضي وك�أنها اختنقت
من االنت�شار الالحمدود للبنى الفوقية التي احتوتنا
و�أر��ش��دت�ن��ا ومنعتنا .تنظر �إىل الأع �ل��ى وال ت��رى �شي ًئا
وال ت��رى ب��و��ض��وح الأ��ش�ي��اء ال�ت��ي يجب �أن ت��راه��ا؛ ب��دءًا
م��ن ال�سماء وال�شم�س والقمر والنجوم وك��أن��ك فقدت
امل�سافة والب�صرية؛ فت�شعر ك��أن��ك تعي�ش حت��ت غطاء،
مغمو ًرا يف بطانيته الثقيلة التي ال ُترى ولكنها ال ت�سمح
لك بالر�ؤية؛ لتفقد الإح�سا�س باحلا�ضر والقدرة على
تكوين ر�ؤي��ة عامة عن الواقع .يبدو الأم��ر كما لو �أننا
حتت هذا الغالف ون�شعر ِب ِث َقله حتى لو مل يكن له ميزات
وال ح ��دود ،فهو ال ُي��و��ص��ف؛ يُخفي اجل�م��ال والعظمة
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وال��رم��ز والأ��س�ط��ورة وال ُقدْ�سية وال�ع��امل احلقيقي؛ ما
نتج عنه �إِ�ضعاف وا�ضح ملمتلكات الأ�سرة وتغيري جذري
يف �أمناط احلياة والعادات املتعلقة بالوباء والتي ُتوحي
ب��واق��ع م�ستقبلي خمتلف مت��ا ًم��ا ع��ن امل��ا��ض��ي ،ك�م��ا هو
مو�صوف يف رواي��ات بائ�سة مثل ِ 1984لأوروي��ل �أو عامل
هك�سلي اجلديد ،ولكن مع نتائج غري متوقعة لل�سيطرة
تتجاوز «اال�ستبداد ال�صيدالين» واللقاحات الإلزامية
و»الت�ضحية بالإن�سانية من �أجل خري الإن�سانية»� .سوف
يُدرج هذا الوباء يف التاريخ على �أنه «الوقت الذي تقدمنا
فيه يف ال�سن ف�ج��أة» وع�برن��ا حياة اجتماعية وثقافية
وفنية �صاخبة «� »movidaإىل «� :»no-vidaأي
حياة بدون عالقات مع عواطف حمطمة ،و�سجنا َء فرتة
نقاهة دائمة ،وعر�ض ًة لالكتئاب ،ومتفرجني ب��د ًال من
امل�شاركة ،لقد �أنقذوا ال�صحة لكنهم �أ�سقطوا «املواطنة»
ما �أدى �إىل اختفاء الواقع والتقاليد والطبيعة و َف ْقد
كل �شيء من ال�شكل العام واالت�ساق والذاكرة والر�ؤية،
اجلن�سان يتقاطعان وي�ت�غ�يران واالخ�ت�لاف��ات تتال�شى
وت�صبح موحدة وتلغي الطبيعة والواقع.
يتابع الكاتب :هذا الغالف ي�ضطهدنا وكثافته متنعنا
م��ن ر�ؤي ��ة م��ا وراءه وق��راءت��ه م��ن ال��داخ��ل ،فهو يق�ضي
على �أف�ك��ارن��ا و َت��� َ�س� ّب��ب يف ت��دم�ير حريتنا؛ لأن اخل��وف
م��ن امل ��وت والإ� �ص ��اب ��ة ب��ال �ع��دوى �سيطر علينا جمي ًعا
خالل الفرتة احلادة لأزمة الوباء وانغم�سنا يف �أح�ضان
ال�سلطة ال�صحية وطلبنا احلماية؛ ك��ل ذل��ك �أدى �إىل
دكتاتورية �صحية ووالدة ل�بروت��وك��والت يجب اتباعها
�أدت بنا جمي ًعا �إىل حرمان �أنف�سنا من �أي ح�س نقدي،
و َعهِدنا ب�أنف�سنا �إىل النظام وجعلناه يتتبعنا ويحفظ
ملفاتنا ،لنفقد جميع �أ�شكال اخل�صو�صية ل�صالح رقابة
حم��اك��م التفتي�ش اجل��دي��دة ال�ت��ي تتبع ن�ظ��ام امل��راق�ب��ة
العاملي وتتحكم يف احلياة من خالل الطوارئ والأولوية
امل ُ ْطلَقة لل�صحة وت�سيطر على املعي�شة ب��أي ثمن؛ وهو
ما يتطلب منا بالتايل �أن نكون �أذكياء وعلى قيد احلياة

ونتنف�س بالكامل؛ لأننا ال ن�شعر بوزنه وال ميكننا قيا�سه
�أو مقارنته ،فهو مغلف وال يُو�صف� .أن��تَ داخله ،لذا ال
�شخ�صا
و�س ْمكِه وات�ساقه .هو لي�س
ً
ميكنك تقييم عر�ضه ُ
طبيع ًيا وال جلنة �أو حز ًبا �سيا�س ًيا �أو م�أوى ما�سون ًيا �أو
ق��وة غام�ضة م��ن �أ��ص��ل غ�ير ق��ان��وين ول�ك��ن ،ن�ظ� ًرا لأن
التقنية تغلبت على التفكري النقدي ،فقد �سيطرت عليه
ب�شكل ال ميكن �إ�صالحه ،ف�إن الغالف يهيمن ب�إمالءاته
وقواعده وي�صبح كالفريو�س ،خوارزمية يجب اتباعها
مثلما يتبع القطيع الراعي.
فر�ضوا علينا �أدن ��ى مظهر ميكن َت َخ ُيله يف امل�ستقبل؛
لن�صبح �ضحايا حا�ضر خانق ميل�ؤنا بالقواعد ويحرمنا
من احلرية الأ�سا�سية يف التفكري النقدي؛ نحن نعي�ش
يف نوع من الن�سيان غري املمكن والال حمدد ،يختلط فيه
التداخل احلقيقي واالفرتا�ضي حتى ي�صبحا م�شو�شني،
فقدنا فيه الرابطة املطمئنة بهويتنا التي ت�صبح متغرية
وعابرة ،وميكن تغيريها بفعل ب�سيط من الإرادة؛
ليالم�س الكاتب �أق��وى نقطة يف �شدة انتقاده للغالف
وهو� :إزالة املا�ضي والتاريخ والذاكرة والثقافة ما ي�ؤدي
�إىل التقارب نحو ِف ْكر واحد ومكرر ،وهو تداعيات العوملة
التي تطرد املوارد العبقرية وت�ستبدل التقاليد باالبتكار
ال ��ذي ي�ت��دىل يف ال �ف��راغ ب ��دون ج ��ذور؛ مم��ا يُف�ضي �إىل
ال�سطحية التي ت ��ؤدي �إىل �شكل من �أ�شكال الرببرية
الكوكبية ،واالنغالق اليوم �ضد كل الأم�س والغد و�إىل
الأب � ��د .ح�ي��ث ت �ق��ود امل �ع��رك��ة ��ض��د ال�ك�لا��س�ي�ك�ي��ات� ،ضد
الثقافة الإن�سانية واجلذورالأدبية والفنية والفل�سفية
والدينية التي تقوم عليها احل���ض��ارة ،بال�ضبط حيث
تقودنا الر�أ�سمالية العاملية اجل��دي��دة ال�ت��ي �سيتم من
خاللها التخل�ص من كل ما هو م��وروث للإن�سان من
ح�ضارة و�إن�سانية وعلم الأح�ي��اء والطبيعة والتقاليد.
يجب ت�شويه الإن�سانية ويجب ا�ستبدال الطبيعة؛ �إنها
لي�ست م�س�ألة ان�ت�ق��ام �ضد ال�ت�ق��دم �أو ال���س��رد البائ�س،
ولكنها عملية انتقاد للتحول الوجودي للإن�سان ،وقد
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تنب�أ بها بالفعل الفيل�سوف الأمل ��اين م��ارت��ن ه��اي��در يف
القرن الع�شرين من هيمنة التفكري املح�سوب على الفكر
النقدي واحل ��ر ،والتخلي ع��ن ا�ستمرارية ال�ت��اري��خ مع
ظهور التكنوقراطية ال�شاملة بكل تغطر�س� .إذا نظرنا
عن كثب �إىل امل�سار الذي بد�أ جزئ ًّيا بالفعل ،والذي ميكن
�أن ي�صبح وا�سع االنت�شار و ُم َب َّ�سطا ُ ْ
وم َت�صرا من فقدان
التفكري املتباين ك�سالح للحرية والتحرر من العديد
من الأغلفة التي تغطي حياتنا ،ليتم ا�ستبدال الإب��داع
مب���س��ارات وخ��وارزم �ي��ات حم ��ددة م�سب ًقا م�ث��ل التزمت
اجلديد الذي يدفع نحو الإن�سانية الالجن�سية ،وكذلك
ت��زاي��د من��و الرنج�سية امل��ر��ض�ي��ة يف ت��أك�ي��د ع�ل��ى ال ��ذات
الوحيدة يف عامل يزداد فيه ال�شعور بالوحدة .فاملجتمع
الرنج�سي هو ت�أكيد على الذات املنعزلة؛ هو عامل يزداد
فيه ال�شعور بالوحدة لأول�ئ��ك ال��ذي��ن يحبون �أنف�سهم
ف��وق ك��ل ��ش��يء ويعي�شون م��ن خ�لال ر�ؤي�ت�ه��م اخلا�صة
و ُي َق ّيمون الآخ��ري��ن من خ�لال املظهر �أك�ثر من �أ�صالة
الكينونة؛ م��ا ينتج عنه حم��ادث��ات وع�لاق��ات يتم فيها
اخللط ب�ين ال�صواب واخل�ط��أ مثل وج�ه��ات النظر .هو
عامل �أحادي املر�آة ،يحبذ الأحاديات املنعزلة ويختربها
باعتبارها ت�ب��اع�دًا وج��ود ًي��ا مطلو ًبا لت�صبح العالقات
ق�صرية وحما�سية ومريبة وم�شبوهة ،وت�صبح الهوية
بعيدة املنال وغري مفهومة.
ح�ت��ى امل��ا� �ض��ي والأم ��اك ��ن ت�خ�ت�ف��ي ،مب��ا يف ذل ��ك �أم��اك��ن
العمل يف جمتمع غري حمدد ب�أر�ض ،لت�ستمر العبودية
مبالحقتنا �إىل املنزل والعمل منه ،ولتدرك بعدها �أنك
تخ�سر العامل وت�ضغط على نف�سك يف �صورة �شخ�صية
دائ �م ��ة؛ لأن ه ��ذا ال �غ�لاف يف�ضل ال ��ر�أ� ��س الرنج�سية
االنفرادية واجلماعية.
ال ميكن َث ْق ْب هذا الغالف ،فنحن �أم��ام طريق م�سدود
ال يوجد له بديل �إال التفكري النقدي ال�ستعادة حريتنا
ولي�س لدينا �أي �سالح �آخ��ر وال قوة �أخ��رى غري قدرتنا
على فهمه .الذكاء هو ال�سيف الذي ينقذ� ،أو على الأقل
يخرتق ذلك الغالف .يتابع فينيت�سياين قائ ً
ال :ال يوجد
ُم ْذنب �أو ُزم��رة من املذنبني لنن�سب �إليه كل �شيء ،وال
يوجد ت�صميم �أو مركز يقرر امل�صري بوا�سطة التخطيط
ال�شائن مل�ؤامرة كربى �شريرة حلكم العامل.
ميكن الإ��ش��ارة �إىل امل�س�ؤوليات امل�ح��ددة وال�ت��واط��ؤ على
نطاق �أو�سع ،ولي�س هناك نق�ص يف العوامل والوكالء؛
لكن ال يوجد عدو و�شر مطلق كالذي كان يُطلق عليه
ذات م ��رة ال���ش�ي�ط��ان؛ ف��ال�ترت�ي��ب احل ��ايل ال ي�ن�ب��ع من

�أ�سبقية الظروف االقت�صادية على الظروف الثقافية؛
ل�ل��و��ص��ول �إىل امل���س�ت�ه�ل��ك ال �ع��امل��ي امل ُ � َ�ج� � َّرد م ��ن اجل ��ذور
واالن �ت �م��اء؛ ليجد نف�سه يف � �ص��راع ه��ائ��ل ب�ين الكميات
وعالقات القوة .والغالف هنا هو الو�صف الأيديولوجي
ال�سيا�سي ال�صحيح ال��ذي ي�صف كيف يجب �أن يت�صرف
اجلميع.
عندما تت�صفح ال�ك�ت��اب �ستالحظ حكمة كتابته؛ فهو
يتحدث عن �أ�شياء كثرية ،على �سبيل املثال عن االختالف
بني الطبيعة والبيئة ،وكذلك �أزم��ة امل�سيحية التي متر
بها حيث يقول�« :إن كل �شيء بات ينح�صر يف الإ�سعافات
الأول �ي ��ة للمهاجرين ال �ف �ق��راء ،وحم�ب��ة الآخ� ��ر ،خا�صة
�إذا ك��ان ق��ادم�اً م��ن بعيد؛ يُطلب م��ن خاللها م��ن عامل
�صغري �أن يحمل عاملاً كبريا على �أكتافه ،مع ال ِع ْلم �أنه
�سينهار حتت ثقله ال��ذي ال يُطاق دون ط��رح املزيد من
امل�شاكل ،مثل النمو ال�سكاين الهائل �أو الآث ��ار العملية
ل �ل �غ��زو امل �ه ��ول ل�ل���س�ك��ان ال ��ذي ��ن ي� ��رون ال �غ ��رب كنقطة
�إنعا�ش ولكن لي�س كح�ضارة للتحول واالن��دم��اج فيها؛
فامل�سيحية كمنظمة غري حكومية ال ميكن �أن َت ْق َت�صر
على الأع �م��ال اخل�يري��ة للم�سيحيني وامل��واط�ن�ين وعلى
ال�صَ دَقة التي يجب �أن ُتوَجه للمر�ضى وامل ُ ْعدَمني و�أن
تنح�صر يف ال�ضيافة و امل�ساعدة االجتماعية والإن�سانية
ورع��اي��ة النقابات؛ لت�صبح روح��ان�ي��ة ب��دي�ل��ة م�صطنعة
�ألغتها الأنانية الوظيفية للإن�سان لتبقى جمرد مكان
للرتحيب واملطالب االجتماعية� ،إىل حد فقدان كل �آثار
الإميان يف احلياة الآخ��رة» .موا�ضيع معقدة ودقيقة ملن
يعي�ش الإميان كر�سالة.
كتاب فينيت�سياين يتعمق يف احلا�ضر ويفعل ذلك بنظرة
ذكية وثاقبة� :إن الإ�شارة �إىل �إ�ستخدام التفكري النقدي
ك� ��أداة لإل �غ��اء �أي متثيل للغطاء اخل��ان��ق �أم ��ر م�ه��م� ،إن��ه
يف الأ�سا�س �إمي��ان ك��رمي بالإن�سان ،ويف ع��وامل خمتلفة
ي�ستطيع �أن ي�سكن فيها بحرية حتى الآن.

ُو�صف؛ وبالتايل ال ميكن �إخ�ضاعه لأنه
طاغية� ،إنه ال ي َ
منت�شر مثل اخلوارزمية كالفريو�س؛ فالغالف هنا ي�شبه
احل�ج��اب احل��اج��ز ،بطانة متنعك م��ن ال��ر�ؤي��ة وال�سمع
واللم�س وال�شم والتذوق.
يُع ِّرف فينيت�سياين الن�سخة الأيديولوجية من الغالف
والتي ُ َ
ت��دد كيف يجب �أن يت�صرف كل �شخ�ص :ب�أنه
«م ََ�شهد ت�ق��ومي ْ
مطبق على العقل وال�ت��اري��خ واحل�ي��اة»
ون���ش��ر احل�ق�ي�ق��ة ي���ص�ب��ح ك� ��أط ��راف ا��ص�ط�ن��اع�ي��ة و�سلع
ا�ستهالكية؛ لأن «الفكر الوحيد ه��و االم�ت��داد العقلي
ملراكز الت�سوق».
العامل ال��ذي ميكن اعتباره مثاليا و�أف�ضل للجميع ال
يتعلق فقط مبو�ضوعات االحتبا�س احل ��راري �أو املناخ
�أو م�صادر الطاقة �أو �إع��ادة ال َت ّحول البيئي ،وهنا يغتنم
ال�ك��ات��ب ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�ح��دي��ث ب�شكل ح ��اد ع��ن ال�ط�ف��رات
الأكرث تعقيدًا ،والتي تتعلق بالأخالق واملعنويات واحلق
واحلقيقة واجل �م��ال وامل�م�ك��ن :مثل التفكري يف العامل
االف�ترا��ض��ي ال��ذي ُي� َق��و���ض ال�ع��امل احلقيقي والتقاليد
----------------------------------------------َُ
املت�أ�صلة والذاكرة املحذوفة حتت م�سمى «قدوم» مهيمن العنوان :الغالف ،لنقد الحارض
للتكنولوجيا (ع �ل��ى �سبيل امل �ث��ال م��ن خ�ل�ال الرقمنة املؤلف :مارشيللو فينيتسياين
املنت�شرة) ،واال�ستبدال ال�صامت لل ِق َيم ،واملرور من داخل دار النرش :مارسيليو سودي
العقل الب�شري �إىل ال��ذك��اء اال�صطناعي والربجميات بلد االصدار :إيطاليا
ك ��أط��راف تكميلية يف عمليات «ات �خ��اذ ال �ق��رار» �أو «حل لغة الكتاب :اإليطالية
امل���ش�ك�ل��ة»« .امل �� �ش��روع ال�ع��امل��ي ه��و ال �ه��روب م��ن الطبيعة تاريخ االصدار :فرباير 2022
الب�شرية وا�ستبدال احلقيقي باالفرتا�ضي والإن�سان �إىل عدد الصفحات304 :
ما وراء الإن�سان» ،والق�ضاء على �أي معرفة ال تهدف �إىل
* مرتجمة عربية مقيمة يف إيطاليا
غر�ض عملي ونفعي ،و�إخ�ضاع اجلميل للمفيدـ و�إر�ساء
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العامل يف عام  2040كام تراه وكالة االستخبارات املركزية
تأليف جامعي

محمد حركات *

دراسة االتجاهات العاملية الكربى يف أفق عام  2040هو موضوع التقرير الصادر يف شهر مارس 2021عن منشورات االكيواتور بباريس ،الذي أعدته

وكالة االستخبارات املركزية أو بشكل أكرث دقة من قبل مجلس االستخبارات القومي األمرييك ،العقل االسترشايف للوكالة بصفته يعد أحد أكرب مراكز
الفكر املتميزة ،والذي يوجد مقره يف البيت األبيض.

�أما مو�ضوع هذه املراجعة فقد مت حتت �إ�شراف وتقدمي ال�صحفي
املعروف �سموالر بيوتر املنحدر من �أ�صل بولوندي ،والذي راكم
جتربة مهنية وا�سعة يف املجال الإع�لام��ي ،وه��و م�ؤلف للعديد
م��ن الكتب ح��ول ال�سيا�سية ال��دول�ي��ة .وت�ع��د ه��ذه ال��وث��ائ��ق من
بني �أك�ثر امل�ؤلفات مبيعًا �ضمن �إ� �ص��دارات وكالة اال�ستخبارات
الأمريكية اعتبارا لأهميتها املتعددة الأبعاد ومقاربتها ال�شاملة
يف ا�ست�شراف امل�ستقبل ،والذي يغطي جميع املجاالت االقت�صادية
والدميوغرافية والبيئية واالجتماعية وال�سيا�سية .مل يتفا َن
ت �ق ��ري ��ر 2021يف ر� �س��م ع ��امل ق ��امت م �ت �ن��ازع ع�ل�ي��ه و�أك �ث��ر ت��وت��را
وا�ضطرابا ،وال��ذي مل ت��زده احل��روب امل�شتعلة اليوم بني رو�سيا
و�أوكرانيا �إال �شدة يف القتامة وال�شك وعدم اليقني.
ويعد تقرير 2021الإ�صدار ال�سابع من �سل�سلة تقارير االجتاهات
العاملية للوكالة ،والتي ما فتئت تن�شر تقاريرها با�ستمرار كل
�أرب ��ع ��س�ن��وات م�ن��ذ ع ��ام  ،1997متوخية ف�ي��ه تقييم االجت��اه��ات
وال�شكوك الرئي�سية التي �ست�شكل البيئة اال�سرتاتيجية للواليات
املتحدة على مدى العقدين املقبلني من �أجل توفري �إط��ار عمل
حتليلي لوا�ضعي ال�سيا�سات يف ب��داي��ة ك��ل �إدارة ،حيث يقومون
ب�ت�ط��وي��ر ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة الأم� ��ن ال�ق��وم��ي وا��س�ت���ش��راف م�ستقبل
غري م��ؤك��د .وال�ه��دف ال يكمن يف تقدمي تنب�ؤ حم��دد للعامل يف
ع��ام  2040ول�ك��ن العمل على م�ساعدة �صانعي ال�سيا�سات على
بلورة ر�ؤي��ة يف ه��ذا الأف��ق واال�ستعداد ملجموعة من امل�ستقبالت
املحتملة .ه��ذه ال�ت�ق��اري��ر تن�شر ك��ل �أرب ��ع ��س�ن��وات ،تكتبها جلنة
اال�ستخبارات القومية الأمريكية ،وهو فريق �أن�شئ يف عام 1979
وي���ض��م الآن ح ��وايل ث�لاث�ين ع �� �ض��وا ،معظمهم م��ن م���س��ؤويل
وك��ال��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات امل��رك��زي��ة  .وال ��واق ��ع ،ف� ��إن ال�ت�ق��ري��ر ميثل
وثيقة منهجية وبيداغوجية وا�سرتاتيجية ثمينة بفعل جتاوزه
اهتمامات ال��دائ��رة الداخلية للمتخ�ص�صني .والهدف يكمن يف
دعوته ال�صريحة لكل �إدارة �أمريكية جديدة �إىل تخلي�ص نف�سها
من الر�ؤية الإدارية النمطية الأحادية .لذلك نراه يعتمد تبادل
الآراء مع �أف�ضل العلماء واملحللني يف �سبيل حتديد الفر�ضيات
وبلورة التوقعات واالجتاهات الرئي�سية يف العامل ملعرفة �إىل �أي
حد تعك�س وجهة النظر الأمريكية يف �صدقية و�سالمة الرتكيب
يف �صريورة �إغناء وتغذية الفكراال�سرتاتيجي؛ اعتبارا ملا ميكن �أن
ميثله هذا التقرير ك�أفق وا�سع للتفكري الب�شري ليكون م�صدرًا
م�ف�ي�دًا ويحفز املناق�شات املو�ضوعية اجل ��ادة والر�صينة حول
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م�ستقبلنا اجلماعي الكوين الرحب.
ل �ه��ذا ي �ع�ترف امل ��ؤل �ف ��ون مب ��دى ت��وا� �ض��ع وحم ��دودي ��ة التحليل
والإ� �س �ه ��ام ��ات امل �ق��دم��ة م ��ن ط��رف �ه��م ،وه� ��ذا م ��ا ي�ف���س��ر واق�ع�ي��ة
تخميناتهم عندما يقرون �أن امل�ستقبل قد يكون عر�ضة للتغيري،
وقد ينك�شف دائ ًما بطرق مل يتم توقعها ما دامت وظيفة املحلل
ه��ي ب�ن��اء احل�ج��ج على �أ��س��ا���س ال�ب�ي��ان��ات ،م�صحوبة بالتحفظات
املنا�سبة ليك�شف عمله ويو�ضح ما يعرفه وما ال يعرفه ،والأخذ
بعني االع�ت�ب��ار الفر�ضيات البديلة وك�شف الأخ �ط��اء املحتملة.
لذلك يحر�ص التقرير اال�سرتاتيجي ،من هذا احلجم ،منهجيا
�سلك العديد من اخلطوات العلمية املتمثلة يف مراجعة وتقييم
الإ�صدارات ال�سابقة للتعلم منها؛ ملا تنطوي عليه من ا�ست�شارات
خمتلفة م �ف �ي��دة ،وج �م��ع ال�ب�ي��ان��ات وال �ب �ح��وث م��ن خ�ل�ال �سرد
خمطط توليف متما�سك وا�ست�شرايف لها ،مع التما�س التعليقات
الداخلية واخلارجية لت�صحيح التحليل وتنقيحه.
و�سعيا من امل�ؤلفني للتقرير للوقوف على بع�ض �أوجه عدم اليقني
ب�ش�أن امل�ستقبل ،واملتعلق باخليارات ال�سيا�سية للأفراد والقادة
التي �ست�شكل البيئة العاملية يف التغيري عرب الرتكيز على مبد�أين
تنظيمني �أ�سا�سيني :حتديد وتقييم القوى الرئي�سية التي ت�شكل
تلك البيئة اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية ،ثم درا�سة كيفية ت�صرف
ال�شعوب وال�ق��ادة يف ال��رد والتفاعل م��ع ه��ذه ال�ق��وى حيث متت
�صياغة خم�سة �سيناريوهات لعوامل بديلة يف عام  2040من خالل
طرح ثالثة �أ�سئلة جوهرية  :ما مدى خطورة التحديات العاملية
النا�شئة؟ كيف تنخرط الدول وباقي اجلهات الفاعلة يف العامل،
ريا ،ما هي �أولويات الدول
مع �أي توجه وما هو نوع امل�شاركة؟ و�أخ ً
بالن�سبة للم�ستقبل؟
والغر�ض من هذا اجلهد الفكري العظيم يكمن يف تقدمي لكل
رئي�س �أمريكي منتخب جديد حالة الأمكنة اال�ست�شرافية للعامل
وما يحدق به من خماطر تثقل كاهل الواليات املتحدة وحلفائها
وبقية الب�شرية على ال�سواء .ولذلك فهو يعترب مهمة عمالقة
�إىل حد ما ،تتمثل يف جتميع الكثري من البيانات الإ�سرتاتيجية
التي يتم ن�شرها يف العموم ،وهذا ما ميكن �أن نطلق عليه القوة
الناعمة للقوة ال�صلبة .وب�ن��اء عليه تقدم وك��ال��ة اال�ستخبارات
ر�ؤي��ة مقلقة وقامتة لعام  ،2040وهي ر�ؤي��ة عامل جمز�أ ومتنازع
عليه ،حيث تخاطر ال�سلطة ال�سيا�سية يف الدميقراطيات الغربية
مبوا�صلة فقدان ال�شرعية ،وال�ق��رارات التي يتم حتملها ب�شكل

�أقل ،ومل تعد دولة الرفاهية قادرة على متويل �سكانها امل�سنني.
لكل ه��ذه الأ��س�ب��اب ،يتوقع التقرير ب�إمكانية ن�شوب �صراعات
اجتماعية �شديدة تتحدى اال�ستقرار ال�سيا�سي للدول الغربية.
ومن مميزات تقرير � 2021أنه ير�سم مالمح عامل  2040يف �سياق
�صعب م�ت��زام�ن��ا م��ع ال�ت��داع�ي��ات ال��درام�ي��ة جل��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د ،19
وما نتج عنه من �آث��ار �سلبية وخيمة على املجتمعات وال�شركات
والدول جعلت النا�س يتجهون يف التفكري يف �ضمان دوام عي�شهم
و�سالمتهم يف الأجل الق�صري على ح�ساب الأجل البعيد ،ال�شيء
الذي نتج عنه عدة حتوالت وا�ضطرابات عاملية تتجلى �أوال على
امل�ستوى العاملي يف التعبئة الدولية ،بني التعاون واملناف�سة يف �إيجاد
العالجات الالزمة للوباء .ويالحظ �أن العامل �سيواجه حتديات
�أكرث حدة ،من تغري املناخ �إىل اال�ضطراب الناجم عن التقنيات
اجلديدة والأزمات املالية واالقت�صادية والتي بد�أت بوادرها اليوم
باحلرب الرو�سية االوكرانية ،وهي ما �أ�صبح يطلق عليه احلرب
العاملية االقت�صادية الثالثة .اال�ضطراب الثاين يتعلق بت�أكيد
ق��وات وق ��درات بع�ض ال ��دول مثل رو�سيا وتركيا وال�صني التي
ا�ستفادت بدرجات متفاوتة من االن�سحاب الن�سبي الأمريكي من
�إدارة �ش�ؤون العامل حيث زادت �أزمة كوفيد من طموحاتهم ع�شرة
�أ�ضعاف .االنتفا�ضة الثالثة التي تخ�ص املع�سكر الغربي مع فوز
جو بايدن يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية ،لي�سرتجع البلد
بذلك بع�ض قدراته يف التوقع والتنب�ؤ واالهتمام �أ�سا�سا بحقوق
الإن�سان واحلق يف املواطنة وايالء الأهمية الالزمة للحلفاء .
ويف هذا ال�سياق جاء التقرير ليعلن عن جمموعة من الفر�ص
املتاحة و�إب ��راز ال�ت��وت��رات وال�ت�ه��دي��دات التي ت��واج��ه الب�شرية يف
هذا الأفق ،معتمدا يف ذلك على حتديد القوى البنيوية الكربى
امل�ت�ح�ك�م��ة يف ال �ت �ح��ول ،م�ث��ل ال �ع��وام��ل ال��دمي�غ��راف�ي��ة والتنمية
والبيئة واالقت�صاد والتكنواوجيا ،وك��ذا الديناميات ال�صاعدة
واملتمثلة يف مفارقة خيبة الأم��ل وانق�سامات وت�شرذم املجتمع
و�إ��ش�ك��ال�ي��ة ال�ه��وي��ة .وتتجلى ه��ذه ال�ت��وت��رات واال��ض�ط��راب��ات يف
ت��زاي��د ع��دم ال�ت��واف��ق ب�ين املطالب العامة وال �ق��درات احلكومية
ع�ل��ى اال��س�ت�ج��اب��ة يف ت �ق��دمي اخل ��دم ��ات ل�ل�م��واط�ن�ين ،وت���ص��اع��د
ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي وتنامي اله�شا�شة �أم��ام عجز النماذج
التنموية ،ووجود �أن�ساق دميقراطية حتت ال�ضغط واال�ستبداد،
ف�ضال عن ه�شا�شة املنظومة الدولية املتغرية واملتنازع حولها
يف حماية تزايد خماطر ال�صراع بني ال��دول .ومن مميزات هذا
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التقرير ،ب�سطه خلم�س فر�ضيات اب�ستمولوجية �أ�سا�سية للتغيري
تتمثل يف� :أوال،ال �ت �ح��دي��ات العاملية املتمثلة يف التغري املناخي
والبيئي ،والأمن الغذائي واملائي ،والتحديات ال�صحية ،والأزمات
االقت�صادية ،وامل�شاكل التكنولوجية وعالقتها بتداعيات جائحة
كوفيد  19-التي �ست�ستمر توابعها عدة �سنوات .ثانيا ،االنق�سامات
العاملية املتزايدة ومدى تعاملها مع التحديات العاملية املذكورة.
ول�ل�م�ف��ارق��ة ،ي��ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر �أن ال ��زي ��ادة امل�ستمرة يف االت���ص��ال
والتوا�صل من خالل التكنولوجيا والتجارة وحركة الأفراد ،هي
نف�سها التي ت�سببت يف انق�سام وتفكك ال��دول وال�شعوب .ثالثا،
االت �� �ص��ال ،مبعنى ال�تراب��ط وال�ت���ش��اب��ك؛ ف��رغ��م ف��وائ��ده اجلمة
يف ت��وف�ير وجت��وي��د امل���س�ت��وي��ات املعي�شية ف�ه��و مل ي�ستطع احل��د
من التوترات يف املجتمعات املنق�سمة على نف�سها� ،أو يعمل على
اكت�ساب التكنولوجيا ون�شر اقت�صاد املعرفة عامليا ،و��ص� ً
�ول �إىل
احلكومات التي �ستوظف القمع الرقمي لل�سيطرة على ال�شعوب.
راب�ع��ا ،اختالل ال�ت��وازن ،ويعني ات�ساع الفجوة بني االحتياجات
والتحديات وبني الأنظمة وامل�ؤ�س�سات التي تتعامل معها .خام�سا
التنازع ،الذي ي�أتي من داخل املجتمعات والدول والنظام العاملي
نتيج ًة مبا�شر ًة لالختالل يف التوازن وما ي�سببه من تزايد التوتر
واالن�ق���س��ام��ات وامل�ن��اف���س��ات ،حيث ت�صبح ال�سيا�سة الداخلية يف
الدول املختلفة مُتقلب ًة وخالف َّية ،ولن يُ�ستثنى من هذه الظاهرة
�أي منطقة �أو �أيديولوجية �أو نظام حكم .خام�سا ،التك ُّيف وهو
يعني اختبار مدى قدرة الفاعلني الدوليني يف �سعيهم املتزايد يف
التفوق على مناف�سيهم وما ينبغي �أن يتح َّلوا به من قدرة على
التك ُّيف والت�أقلم وامل��رون��ة وال�صمود اجت��اه ق�ضايا مركبة مثل
التغري املناخي والدميوغرايف والتكنولوجي.
وينبني التقرير على التحليل من خ�لال اعتماد ثالثة �أق�سام
عامة� .أو ًال ،ا�ستك�شاف القوى الهيكلية يف �أربعة جماالت رئي�سية:
الرتكيبة ال�سكانية ،والبيئة ،واالقت�صاد ،والتكنولوجيا باعتبارها
جماالت �أ�سا�سية يف حتديد الديناميكيات امل�ستقبلية وهي عاملية
ن�سب ًيا .ومن املرجح �أن ت�صبح الهند قو ًة عاملية ،ب�سبب جغرافيتها
و�إ��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا وت ��زاي ��د ق��وت�ه��ا االق�ت���ص��ادي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
والع�سكرية .ويتوقع التقرير كذلك �صعود ال�صني لت�صبح قو ًة
ع��امل�ي��ة ،و�ستتطلع لفر�ض ال�سيطرة على �آ��س�ي��ا وزي ��ادة نفوذها
ال�ع��امل��ي  .ويحتم ُل �أن ت�ستمر رو��س�ي��ا يف �إرب ��اك ال�ن�ظ��ام العاملي،
وت��و��س�ي��ع االن�ق���س��ام��ات يف ال �غ��رب ،وت��وط�ي��د ع�لاق��ات�ه��ا م��ع دول
�أفريقيا وال�شرق الأو�سط وغريها .ومع رحيل بوتني ،يف 2024
�أو بعد ذلك ،رمبا ت�ضطر للرتاجع جيو�سيا�سيًّا .ويتنب�أ التقرير
با�ستمرار بع�ض ال�ق��وى الإقليمية يف ال�صعود ،مثل ال�سعودية
وت��رك�ي��ا والإم � ��ارات و�إي� ��ران و�إن��دون�ي���س�ي��ا وال�ب�رازي ��ل ونيجرييا
و�أ�سرتاليا .ويتوقع �أن تبقى احلركات اجلهادية �أكرب تهديد عابر
للحدود ،كما �ست�ستم ُّر �إي��ران وحزب اهلل على الأرج��ح يف تر�سيخ
م��ا ي�سمى «حم��ور املمانعة» ،م��ع احتمال زي ��ادة التهديدات �ضد
الأهداف الأمريكية والإ�سرائيلية وغريها من الأهداف يف ال�شرق
الأو�سط� .أما اجلزء الثاين ،فقد خ�ص�ص لدرا�سة كيفية تفاعل
هذه القوى الهيكلية مع بع�ضها البع�ض وتقاطعها مع عوامل

وعدم اال�ستقرار يف البلدان النامية ،دون معاجلة �إىل حد كبري.
غري �أن هذه التحوالت العميقة يف منظومة الإنتاج �ستتيح لل�صني
التغلب على ال��والي��ات املتحدة وت�صبح �أك�بر اقت�صاد يف العامل
بحلول ع��ام  .2030كما تظل فعالية ال�ت�ع��اون ال ��دويل حم��دودة
رغم التقدم التكنولوجي ،والذي يف�شل بدوره يف تقدمي احللول
املنا�سبة ،ناهيك عن �ضعف القواعد واالفتقار �إىل التعاون متعدد
الأط ��راف مما يجعل العامل �أك�ثر عر�ضة للقر�صنة واالخ�تراق
والإرهاب املعلومياتي .
ال�سيناريو الثالث :تعاي�ش وتناف�س :فيه تتجه الواليات املتحدة
وال���ص�ين �إىل �إع �ط ��اء الأول ��وي ��ة للنمو االق �ت �� �ص��ادي و�إىل بناء
ع�لاق��ات جت��اري��ة ق��وي��ة ،لكن ذل��ك ال مينع القوتني م��ن خو�ض
التناف�س بينهما على النفوذ ال�سيا�سي ومناذج احلوكمة والهيمنة
التكنولوجية وامل�ي��زة اال�سرتاتيجية ،كما تظل خماطر ن�شوب
ح��رب ك�برى بينهما منخف�ضة� .أم��ا ال�ت�ع��اون ال ��دويل واالبتكار
التكنولوجي فقد يجعالن امل�شاكل العاملية قابلة ل ل��إدارة على
املدى الق�صري بالن�سبة لالقت�صادات املتقدمة ،ولكن تبقى هناك
التحديات املناخية مطروحة على امل ��دى ال�ط��وي��ل .ال�سيناريو
ال ��راب ��ع ،منف�صلة ال���ص��وام��ع ،ي�ت�ن�ب��أ ب�ع��امل جم ��زء يف ع ��دة كتل
اقت�صادية و�أمنية متفاوتة احلجم وال�ق��وة .ترتكز يف الواليات
امل�ت�ح��دة وال���ص�ين واالحت ��اد الأوروب � ��ي ورو��س�ي��ا وع ��دد قليل من
ال �ق��وى الإق�ل�ي�م�ي��ة،ع�م��اده��ا حت�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء ال ��ذات ��ي وامل��رون��ة
والدفاع  .كما تتدفق املعلومات عرب جيوب �سيربانية منف�صلة،
ويتم �إعادة توجيه �سال�سل التوريد �ضمن جتارة دولية م�ضطربة
� .أما البلدان النامية ال�ضعيفة فت�صبح عالقة بني نارين،البع�ض
على و�شك �أن ي�صبحوا ً
دول فا�شلة .ويتم التعامل مع الق�ضايا
العاملية ،مبا يف ذلك تغري املناخ ،ب�شكل متقطع� ،إذا مل يتم تناولها
على الإط�ل�اق .ال�سيناريو اخلام�س :امل�آ�سي والتعبئة  :ه��و الأ
كرث �سوداوية حيث �سيقود العامل فيه حتالف عاملي تتزعمه دول
االحتاد الأوروب��ي وال�صني ،بتعاون مع املنظمات غري احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الدولية ،خلو�ض تغيريات وا�سعة املدى ملجابهة التغري
املناخي والفقر ون�ضوب امل��وارد ،وذل��ك بعد وق��وع كارثة غذائية
�سببها مناخي ،بعد تدمري م�صائد الأ�سماك وتراجع حما�صيل
ي�سبب ارتفاع �أ�سعار الغذاء وينتهى مبجاعة عاملية
احلبوب؛ مما َّ
وتزايد يف العنف .لذلك يقرتح التقرير �إن�شاء جمل�س �أمن ب�شري
عاملي ،يت�ألف من �أع�ضاء من الدول وباقي الفاعلني غري الدول،
والغر�ض هو اال�ستجابة لتطلعات الب�شر للتعاون والت�ضامن يف
حماية املنافع الكونية العامة امل�شرتكة.

�أخرى للت�أثري على ديناميكيات نا�شئة يف ثالثة جماالت :الفردية
واملجتمعية ،وال��دول��ة ،واملنظومة ال��دول�ي��ة .ويخل�ص التقرير
�إىل �أن التحليل يف ه��ذا الق�سم يت�سم ب��درج��ة عالية م��ن عدم
اليقني ب�سبب تنوع اخل�ي��ارات التي �سيتم اتخاذها يف امل�ستقبل.
و�أخ�ي ً�را يخ�ص�ص الق�سم الثالث الق�ت�راح خم�سة �سيناريوهات
حمتملة مل�ستقبل ال�ع��امل يف ع��ام  .2040ويعك�س اجل��زء الأخ�ير
م��ن التقرير تركيبا فكريا حمفزا على املتابعة ،حيث يعر�ض
خم�سة �سيناريوهات للم�ستقبل .الأول هو الأكرث تفا�ؤ ًال وعنوانه
«نه�ضة الدميقراطيات» �ست�ستند �إىل طفرة اقت�صادية دولية،
مم ّكنة من طفرة تكنولوجية ومقاربات ت�شاركية بني احلكومات
واملجتمعات املدنية املنفتحة ،وكذا املنظمات الدولية ،ينتج عنها
حت�سني نوعية احلياة ملاليني ال�سكان ،وكذا مواجهة التحديات
الكونية ،وانخفا�ض ال�ت��وت��رات االجتماعية ،وجت��دي��د الثقة يف
امل�ؤ�س�سات الدميقراطية  .من ناحية �أخرى ،يتنب�أ هذا ال�سيناريو
بنوع من الركود الرو�سي وال�صيني ،حيث يت�سبب النري القمعي
يف ه�ج��رة ال�ك�ف��اءات والأدم �غ ��ة .واع�ت�ب��ارا للرجة ال�ت��ي �أحدثتها
اجلائحة وال��درو���س امل�ستخل�صة منها يتجه ال�ع��امل �إىل �إعطاء
�أهمية ق�صوى للبحث العلمي واالبتكار والتنمية التكنولوجية
واعتماد ال��ذك��اء اال�صطناعي يف اال�ستجابة حلاجيات املجتمع
و�ضمان الأمن االجتماعي ،من خالل ال�سهر على مكافحة الف�ساد
وتقوية ال�شفافية وامل�ساءلة ع�بر ال�ع��امل م��ع تفاعل ل ��ر�أي عام
وتطوير التعليم والقدرات املهنية� .أما ال�سيناريو الثاين  :العامل -----------------------------------------------
التائه ،الذي يت�سم فيه النظام الدويل بغياب القيادة والفو�ضى عنوان الكتاب :العامل يف عام  2040كام تراه
وكالة االستخبارات املركزية :عامل أكرث إثارة للجدل
وعدم اال�ستقرار حيث تتجه القوى الكربى مثل ال�صني واجلهات
دار النرش  :مطابع االيكواتور ،باريس
الفاعلة الإقليمية واملنظمات غري احلكومية �إىل جتاهل القواعد
وامل��ؤ��س���س��ات ال��دول�ي��ة �إىل ح��د ك�ب�ير ،وف�ي��ه ت�ستفيد ال�صني من عدد الصفحات  225 :ص
ال�صعوبات التي يواجهها الغرب لتو�سيع نفوذها الدويل ،ال �سيما اللغة  :فرنسية
يف �آ�سيا ،لكنها تفتقر �إىل الإرادة والقوة الع�سكرية لتويل القيادة سنة الطبع 2021 :
* أكادميي مغريب
العاملية ،تاركة العديد من التحديات الدولية ،مثل تغري املناخ
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جعل األرقام مهمة :فن وعلم توصيل األرقام
تشيب هيث وكارال ستار

وليد العربي *

هذا الكتاب هو دليل واضح وعميل ،وهو األول من نوعه لفهم األرقام والبيانات والتواصل معها ،وهو من تأليف تشيب هيث صاحب أكرث األعامل مبيعا

واألستاذ بكلية الدراسات العليا يف جامعة ستانفورد ،وكارال ستار ،الصحفية الشهرية بكتاباتها يف مجال العلوم السلوكية (علم النفس واالقتصاد
السلويك وديناميكيات النظام).

ي�س�أالن �س�ؤال مهما ،ما حجم املليار عن املليون؟ ح�سنا ،مليون
ثانية هي اثنا ع�شر يوما� .أما مليار ثانية فهي اثنتان وثالثون
�سنة ،الفارق كبري جدا .يعد فهم الأرق��ام �أم��را �ضروريا ،لكن
الب�شر لي�سوا م�صممني على فهمها .حتى وق��ت قريب جدا،
مل تكن معظم اللغات حتتوي على كلمات للأرقام الأكرب من
خم�سة� ،أي �شيء م��ن �ستة �إىل م��ا ال نهاية ك��ان ُي�ع��رف با�سم
«الكثري» .بينما �أ�صبحت الأرقام يف عاملنا معقدة ب�شكل متزايد،
ف ��إن �أدمغتنا عالقة يف املا�ضي .كيف ميكننا ترجمة املاليني
واملليارات وامليلي ثانية والنانومرت �إىل �أ�شياء ميكننا فهمها
وا�ستخدامها؟
برع امل�ؤلفان ت�شيب هيث وكارال �ستار يف تعليم الآخرين كيفية
جعل الأف �ك��ار ث��اب�ت��ة ،وه�ن��ا ،يف «ج�ع��ل الأرق� ��ام ت�ع��د» ،ي�ح��ددان
مبادئ حم��ددة تك�شف كيفية ترجمة الرقم �إىل لغة دماغنا.
هذا الكتاب مليء ب�أمثلة عن عمليات حتويل الأرقام املتطرفة،
والأمثلة الوا�ضحة قبل وبعد ،والتي ت�أخذ رقما جافا ،وتقدمه
بطريقة ينقر عليها الأ�شخا�ص ويقولون «رائ��ع ،لقد فهمتها
الآن!».
يعلن معظم الكتاب يف ه��ذا ال�ن��وع �أن الريا�ضيات ممتعة �أو
ي �ح��ذرون م��ن �أن ال��ري��ا��ض�ي��ات ميكن �أن ت�خ��دع��ك ،لكن هيث
وزميلته ،لديهما �سمكة �أخ��رى ليقلياها .على الرغم من �أنه
«ال �أحد يفهم الأرق��ام حقا» و�أن معظم اجلهود للحديث عنها
تف�شل ،ف�إن امل�ؤلفني يقومان بعمل جيد يف �إظهار عك�س ذلك .يف
 22ف�صال ق�صريا ،يقدمان تعليما مبتكرا ،وغري م�ضجر حول
كيفية تو�صيل الإح�صاءات ،والأرق ��ام� ،إىل الأ�شخا�ص الذين
يجدونها مربكة .يُظهر �أحد �أكرث الأمثلة املده�شة للم�ؤلفني
عن الإح�صائيات �أثناء العمل �أنه يقع �أقرب جنم على بعد 4.25
�سنة �ضوئية من الأر�ض ،وهو رقم ال ميكن �أن يفهمه �إال علماء
الفلك .كما �أو�ضح امل�ؤلفان ،ف�إن الفهم �أ�سهل من خالل ال�صورة
«تخيل انكما�ش النظام ال�شم�سي �إىل حجم الربع .ترتك ربعا
عند عمود املرمى ،يف ملعب كرة ق��دم ،ومت�شي باجتاه املرمى
يف ال�ط��رف الآخ ��ر م��ن امللعب .عندما ت�صل �إل�ي��ه ،ات��رك ربعا
�آخ��ر لتمثيل النظام ال�شم�سي لأق��رب جار لنا» .مع املقارنات،
كلما كان الأمر �أكرث غرابة ،كان ذلك �أف�ضل� .إن �إنتاج املا�شية
 ٪14.5من غ��ازات الدفيئة العاملية ،هو �إح�صائية مملة .بدال
من ذلك :ال�صني و�أمريكا يف املرتبة الأوىل والثانية يف �إنتاج
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الغاز .واملرتبة الثالثة متثلها جميع �أبقار العامل .لذلك ،من
املمكن �أن جتعل �سرد الريا�ضيات �سهل الو�صول.
عندما كان �ألفريد تومبان الرئي�س التنفيذي ل�سل�سلة املطاعم
 ،A&Wابتكر طريقة ذكية لتحدي املناف�سة ،عر�ض الربجر
بثلث باوند مقابل تكلفة ربع باوندر من ماكدونالدز .النتائج؟
�أب��دى �أك�ثر من ن�صف عمالء � A & Wإعجابهم ،مقتنعني
ب�أنه ُطلب منهم دفع نف�س املبلغ مقابل ما بدا لهم وك�أنه برجر
�أ�صغر .در�س واحد من هذه احللقة« :الريا�ضيات لي�ست اللغة
الأ�صلية لأي �شخ�ص» .ل��ذا الح��ظ ت�شيب هيث وك ��ارال �ستار
يف جعل «الأرق ��ام ت�ع��د» ،وق��دم��ا نظرة فاح�صة على التحدي
املتمثل يف فهم االدعاءات العددية .الحظ امل�ؤلفان �أنه مبجرد
�أن نتجاوز  ،3 ،2 ،1تتدهور قدرتنا على فهم الأرق��ام ب�سرعة؛
من الأف�ضل� ،إن �أمكن ،ترجمتها �إىل «ر�سائل حمددة ،ووا�ضحة
وذات م �غ��زى ت �ك��ون وا� �ض �ح��ة مب��ا ي�ك�ف��ي جل�ع��ل الأرق� � ��ام غري
�ضرورية».
��ض��ع يف اع �ت �ب��ارك ،ك�ي��ف ميكننا و��ص��ف م�ي��اه ال �ع��امل٪97.5 :
ملوحة؛  ٪2.5الأخرى عبارة عن مياه عذبة ،لكن  ٪99من هذه
الكمية حم�صورة يف الأن�ه��ار اجلليدية ،ومل يتبق �سوى جزء
�صغري �صالح لل�شرب بالفعل� .إذا كنت تريد �أن «ي��رى النا�س
الأرق ��ام وي�شعرون بها ،ال جم��رد قراءتها» ،كما يقول ال�سيد
هيث وال�سيدة �ستار ،ففكر يف ت�شبيه م��رئ��ي :تخيل «�إبريقا
مملوءا باملاء مع ث�لاث مكعبات ثلج ب�ج��واره» .ميثل الإبريق
املياه املاحلة للأر�ض ،ومكعبات اجلليد والأنهار اجلليدية ،و
«القطرات تذوب» وهذا هو املتاح لال�ستهالك .مقارنة �أخرى
الفتة للنظر ،هذه م�أخوذة من مقال ن�شرته �صحيفة New
 York Timesعام  ،2018من بني  500رئي�س تنفيذي يف
 ،Fortuneه�ن��اك ع��دد �أك�ب�ر م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن ُي��دع��ون
«جيم�س» �أكرث من عدد الن�ساء �إجماال.
�إح ��دى ال�ط��رق جلعل الأرق ��ام تنب�ض باحلياة ه��ي م��ن خالل
الق�ص�ص ،التي تعاجلها �أدمغتنا «�أف�ضل من الإح�صائيات» .من
غري املحتمل �أن نتذكر تفا�صيل حول الأجور املنخف�ضة للغاية،
و�أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة املرتفعة ب�شكل غ�ير معقول يف بنغالدي�ش،
على �سبيل املثال ،لكن ال ميكننا �أن نن�سى ق�صة جهود اخلبري
االق �ت �� �ص��ادي حم �م��د ي��ون ����س يف ت ��وزي ��ع ال �ق ��رو���ض ال���ص�غ�يرة
التحويلية على امل�ستفيدين الذين ي�شعرون باالمتنان.

غالبا ما يكون ا�ستخدام الأرق ��ام �أم��را ال مفر منه ،كما يقر
ال�سيد هيث وال�سيدة �ستار .ما يجب القيام ب��ه؟ نظرا لأننا
نعالج «الأرق� ��ام �سهلة اال��س�ت�خ��دام» ب�شكل �أف���ض��ل بكثري من
الك�سور الع�شرية ،والن�سب املئوية (كما اكت�شفت  A&Wب�شكل
مثري للإعجاب) ،ميكن �أن تكون املقارنات الب�سيطة مفيدة.
ميكن ترجمة البيانات ال�صحية العاملية ،على �سبيل املثال� ،إىل
قرية متثيلية من  ،100حيث يعاين � 29شخ�صا من زيادة الوزن،
ويعاين  10من اجلوع .ميكننا �أي�ضا ا�ستخدام الأطر املرجعية
ذات ال�صلة ثقافيا .متت مقارنة �إر�شادات التباعد االجتماعي
التي يبلغ طولها � 6أقدام لـ  Covidبع�صا الهوكي (يف كندا)،
وح�صرية (اليابان) ،ولوح ركوب الأمواج (�سان دييغو) ،و�شبيه
النعام (�أ�سرتاليا).
حقا الأع ��داد الكبرية مزعجة ب�شكل خ��ا���ص .كتب امل��ؤل�ف��ان:
«امل�ل�ي��ارات ،الرتيليونات ،امل�لاي�ين» ،تبدو جميعها مت�شابهة،
ولكنها ت�صف احلقائق ب�شكل خمتلف متاما .الهدف هو جعل
احلقيقة حية .لن�أخذ جيف بيزو�س على �سبيل امل�ث��ال ،الذي
يبلغ �صايف ثروته حوايل  198مليار دوالر .للتعبري عن حجم
ه��ذا ال��رق��م ،يقرتح امل��ؤل�ف��ان �أن�ن��ا نتخيل �سلما متثل فيه كل
خطوة  100000دوالر يف البنك .ن�صف الأمريكيني ،وما يقرب
م��ن  ٪90م��ن ال�ع��امل ،ال ميكنهم حتى الو�صول �إىل اخلطوة
الأوىل .بعد �أربع خطوات ،يرتك  ٪75من الأمريكيني ال�سلم.
باخلطوة العا�شرة  ٪90يتطلب ال�صعود �إىل ذروة ثروة ال�سيد
بيزو�س ما يقرب من مليوين خطوة .لن�شر �إىل وحدة قيا�س
�أخرى� :إذا افرت�ضت �أن معدل الت�سلق على مهل يبلغ  61خطوة
يف الدقيقة ،ف�سيتعني عليك الت�سلق ت�سع �ساعات يوميا ملدة
�شهرين للو�صول �إىل ال�سيد بيزو�س.
من بني الأ�ساليب التي جتعل البيانات تظهر «القفز على �أ�سا�س
الفئات» ،مثل و�صف العب كمال الأج�سام �أرنولد �شوارزنيجر
ملناف�س مبتذل« :هذه لي�ست �أذرع� ،إنها �أرج��ل!» و�أي�ضا �إ�ضفاء
الطابع ال�شخ�صي ،وهي تقنية ج�سدها �أ�ستاذ القانون الذي
ي�ضرب به املثل ،والذي يقول لطالب ال�سنة الأوىل« :انظر �إىل
ي�سارك ،وانظر �إىل ميينك .واحد منكم �أنتم الثالثة لن ين�ضم
�إلينا اخلريف املقبل» .طريقة �أخ��رى :ا�ستخدام املعامل ،كما
يفعل هذا املقطع النرثي ،لو�صف التجربة املرعبة ،للمتزجلة
ال�سويدية �آن��ا باغنهومل عندما �سقطت على اجلليد ،وق�ضت
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�أك�ثر من ن�صف �ساعة يف امل��اء املتجمد« :درج��ة ح��رارة اجل�سم
الطبيعية هي  37درجة مئوية .يبد�أ انخفا�ض حرارة اجل�سم
يف الو�صول �إىل حوايل  35درجة مئوية .عندما و�صلت �آنا �إىل
امل�ست�شفى ،كانت درج��ة حرارتها  13.7درج��ة مئوية .مل يع�ش
�أحد من هذا الربد قط .ثم هناك مقارنة مع عملية م�ألوفة.
ميكن �أن ميثل الدقة الق�صوى لت�صنيع  Six Sigmaخبازا
يعد ع�شرين كعكا بدون عيوب كل ليلة ملدة  37عاما.
ب�شكل حا�سم ،ي�ؤكد امل�ؤلفان على الأهمية الأ�سا�سية للتقدير
الكمي الدقيق  -عليك �إج ��راء التحليل ال�صحيح للح�صول
على الإجابة ال�صحيحة  -مع الت�أكيد �أي�ضا ،على احلاجة �إىل
الإب�لاغ عن النتائج ب�شكل فعال .قد ال تكون �شخ�صا رقم ّيا،
ول �ك��ن ه �ن��اك دائ �م��ا «ت��رج �م��ة» مي�ك�ن��ك ا��س�ت�خ��دام�ه��ا لل�سماح
للآخرين «بال�شعور» برقم ب�شكل حد�سي .عندما قامت رائدة
احلا�سوب (والح�ق��ا �ضابطة بحرية) جري�س هوبر بتدري�س
الريا�ضيات� ،أخربنا ال�سيد هيث وال�سيدة �ستار� ،أنها كانت تقوم
بت�صنيف طالبها على كتاباتهم ،وكذلك على ح�ساباتهم :لقد
�أخربتهم �أن��ه ال ج��دوى من تعلم الريا�ضيات «ما مل يتمكنوا
من التوا�صل مع الآخرين».
اتفق هيث و�ستار يف خم�س ر�ؤى رئي�سية من كتابهما اجلديد،
�أوال :الأرق ��ام هي لغة �أجنبية .يف ال��واق��ع ،الأرق ��ام هي اللغة
الثانية للجميع ،يف �أح�سن الأحوال .ال نفكر دائما فيهم كلغة
�أجنبية؛ لأن��ه يتم تقدميها ب�ج��وار لغتنا الأم مت��ام��ا .لكنها
ُتعرف با�سم «الأدوات املعرفية» ،وهي فكرة جمردة ت�ساعدنا يف
قيا�س العامل من حولنا.
امل�شكلة؟ بينما تطور دماغنا للتعامل مع العنا�صر امللمو�سة
�أمام وجوهنا مبا�شرة ،ف�إن الأرقام هي اخرتاع حديث ن�سبيا.
هذا هو ال�سبب يف �أن معظم الثقافات ،عرب التاريخ ،حتتوي
فقط على كلمات لـ  3 ،2 ،1و»كثري» .ال �أحد يعتقد �أنه �شخ�ص
�أرقام؛ وذلك لأنه ال يوجد �أحد حقا �شخ�ص �أرقام.
�إذا بد�أ طبيبك يف �إلقاء امل�صطلحات الطبية التي مل تفهمها،
فرمبا تطلب تو�ضيحا .ولكن عندما يبد�أ خمطط م��ايل يف
ط��رح �أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة ،ف�إننا ع ��ادة م��ا نتجاهل ف�ق��ط ،ون�شعر
باحلرج ،ونفرت�ض �أننا �سيئون يف الريا�ضيات .لكن ال عالقة
له مبدى ذكائنا ،فقط حقيقة �أن �شخ�صا ما يناق�ش املفاهيم
بلغة ثانية� .إن فهم كيفية عمل عقولنا ،و�أن�ه��ا يف الأ�سا�س
ق�ضية توا�صل ،ميكن �أن مي ّكننا من مطالبة الآخرين ب�شرح
نقاطهم ب�شكل �أك�ثر و�ضوحا ،وم�ساعدتنا يف �شرحها ب�شكل
�أف�ضل للآخرين.
ثانيا :ابحث عن «الكبري» .غالبا ما �شاهدت هذا يف الأف�لام
الوثائقية ،وح��دة قيا�س مثل�« ،إذا �أخ��ذت هذا ال�سعر ،وقمت
بتحويله �إىل بن�سات ،ثم و�ضعت كل البن�سات يف مبنى �إمباير
�ستيت ،ميكنك �أن متلأه حتى الطابق العلوي!» �أو «يزن هذا
ما ي�صل �إىل خم�سة ون�صف من الأف�ي��ال الأفريقية!» .هذه
حم ��اوالت ل�شرح ��ش��يء �أك�ب�ر م��ن �أن نلتف ح��ول��ه ،م��ن خالل
مناق�شة �شيء �أكرث جتريدا وحتيريا للعقل.

«م�ت��ى ك��ان��ت �آخ ��ر م ��رة حتققت فيها م��ن ر��ص�ي��دك امل�صريف
وفكرت ،ال �أ�ستطيع �أن �أ�صدق �أنني �أنفقت تلك الكومة من
فئة الثماين بو�صات م��ن �سندات ال ��دوالر ال��واح��د؟» عندما
حاول رونالد ريغان �شرح الدين القومي يف عام  ،1981قال �إن
«تريليون دوالر �ستكون كومة من �سندات الألف دوالر بارتفاع
 67م�ي�لا»� »Wow-ism« .أو « »big-ismه��و االعتقاد
اخلاطئ ب�أنه عند تو�صيل الأرق��ام ،يكون الأكرب هو الأف�ضل،
و�أن تكوين مقيا�س تع�سفي �سي�ساعد ق�ضيتنا� .إنها حماولة
م�سترتة لنقل ر�سالة واح��دة ،ر�سالة جتعل من ال�صعب فهم
التفا�صيل.
ث��ال�ث��ا :ج ��رب الأح �ج ��ام ذات امل�ق�ي��ا���س ال�ب���ش��ري� .إذن �إذا ك��ان
لديك رق��م كبري وحتتاج �إىل تو�ضيح حجمه ،فماذا ميكنك
�أن تفعل؟ ب�شكل غري متوقع ،ميكن �أن ي�ساعدك تقلي�ص كل
�شيء .على �سبيل املثال ،لنبد�أ ب�إح�صائية مملة %97.5 :من
مياه العامل ماحلة .و  %2.5عذبة� .أكرث من  %99حم�صور يف
الأنهار اجلليدية ،وحقول اجلليد .يف املجموع ،فقط %0.25
من املياه املوجودة على الكرة الأر�ضية �صاحلة لل�شرب للب�شر
واحليوانات.
ت�سمح لنا الأحجام ال�صغرية بفهم �صورة كاملة مرة واحدة،
مع تو�ضيح الن�سب وامل�ق��ارن��ات .غالبا ما يتم جتاهل تقدمي
البيانات بحيث تكون وا�ضحة على �أنها «مقلقة» .ولكن عندما
ت��رى مثل ه��ذا امل�ث��ال املبا�شر وال���ص��ري��ح ،ال ��ذي يبقى معك
�أثناء �إي�صال الفكرة ،ف�إنك ت��درك :هذا لي�س بالذهول ،هذه
عبقرية« .الأحجام ال�صغرية ت�سمح لنا بفهم �صورة كاملة مرة
واحدة ،مع تو�ضيح الن�سب واملقارنات».
راب�ع��ا :ال�ت��أط�ير ه��و ك��ل ��ش��يء� .إذا �أت�ي��ت �إل�ي��ك و�أعطيتك 20
دوالرا ،فمن املحتمل �أن��ك �ست�شعر ب�سعادة كبرية .لكن كيف
�ست�شعر �إذا علمت �أنني �أعطيت كل �شخ�ص �آخر يف الغرفة 100
دوالر؟ �أم�ضى االقت�صاديون ال�سلوكيون عقودا يف ا�ستك�شاف

ت�أثري الت�أطري .ما نفكر فيه يف النهاية ب�ش�أن الرقم ،يت�أثر
ب�شكل كبري بطريقة تقدميه .هناك طريقة �أخرى ال�ستخدام
مفهوم الت�أطري ،وهي با�ستخدام فكرة ت�سمى «نظرية م�ستوى
الت�أويل» .ي�شرح هذا املفهوم الطريقة التي تت�أثر بها �أفكارنا
ببعدنا العقلي عن �شيء م��ا .كلما اقرتبنا من �شيء ما هنا،
الآن �أ�صبحت ال�صورة �أكرث حدة.
حتى يف ع��امل الأرق� ��ام ،ه�ن��اك دائ�م��ا جانبان لكل ق�صة :هل
ح�صلت على خ�صم بن�سبة � ،%25أم �أنك دفعت  %75مقابل �شيء
ال حتتاجه؟ هل معدل الإ�صابة ينخف�ض�،أم �أنه ال يزال �أعلى
من �أي مكان �آخ��ر؟ لذا ال تخافوا من مثل هذه الأ�سئلة :ما
اجلانب الآخر من الق�صة؟ وكيف �سيبدو هذا عن قرب؟
الإح�صائيات والأرق ��ام ال�سيئة التي حت��اول خ��داع النا�س ،ال
جتتاز اختبار  .Instagramميكن لأي �شخ�ص �أن يبدو
جيدا من الزاوية ال�صحيحة ،مع الكثري من الفالتر .ولكن
�إذا كنت تريد �أن تعرف كيف يبدو �شخ�ص ما حقا � -أو ما يعنيه
الرقم حقا  -فراجع الكثري من الزوايا.
خام�سا :اع��رف جمهورك .يعد ا�ستخدام النقاط املرجعية
التي يفهمها جمهورك �أم��را ال يفكر فيه �أح��د يف �أي ر�سالة.
ل�ك�ن�ن��ا غ��ال�ب��ا م ��ا ن�ن���س��ى ال �ق �ي��ام ب��ذل��ك ع�ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم ��ر
بالريا�ضيات والأرقام�« .أول �شيء نريد القيام به هو ا�ستخدام
مبد�أ  MacGyverللعثور على النقاط املرجعية التي قد
يفهمها جمهورك .انظر حولك .ثم فكر».
ع�ل��ى �سبيل امل �ث ��ال ،ك�ي��ف ميكنك تف�سري ح�ج��م �أول�ي�م�ب��و���س
مون�س على املريخ ،وهو �أكرب بركان يف املجموعة ال�شم�سية؟
تبلغ م�ساحته ح��وايل  300000كيلومرت مربع ،ولكن ال �أحد
يعرف حقا معنى ذلك .تطورت �أدمغتنا للتعامل مع الأ�شياء
امللمو�سة ،لذلك عندما نقوم برتجمة الأرق��ام ،ف�إن �أول �شيء
نريد القيام به هو ا�ستخدام «مبد�أ  »MacGyverللعثور
على نقاط مرجعية ميكن �أن يفهمها جمهورك .انظر حولك.
ثم فكر.
�إذن ما هو حجم �أوليمبو�س مون�س؟ �إن��ه بحجم �أري��زون��ا �أو
�إيطاليا .كم يبلغ طوله؟ �إنه طويل جدا لدرجة �أنك �إذا كنت
يف رحلة طريان عرب البالد ،ف�سوف ت�صطدم بنقطة منت�صف
الطريق .الأرق ��ام هي جم��رد ط��رق لقيا�س ومناق�شة العامل،
لذلك ال تخف من اال�ستمتاع بها ،اجعل �أرقامك مهمة.
-----------------------------------------------

اسم الكتاب :جعل األرقام مهمة :فن وعلم
توصيل األرقام
املؤلف :تشيب هيث وكارال ستار
دار النرش :أفيد ريدر للنرش
تاريخ النرش :يناير 2022
اللغة :االنجليزية
عدد الصفحات 208 :صفحة

* كاتب ُعامين
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إصـدارات عامليـة جديـدة
اللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)

املعرفة والحكم يف األندلس
يف القرن الحادي عرش
املؤلف :إميانويل تيكسييه دو ميسنيل

وي .فرنسا
النارش :دار ُ
س ْ

التاريخ الديني املعارص يف فرنسا
املؤلف :دومينيك افون

تاريخ النرش2022 :

النارش :دار الديكوفريت .فرنسا

عدد الصفحات416 :

تواصل األندلس إثارة الخيال والحنني واإلسقاطات بأنواعها وأشكالها كلها .وقد
صنعت خصوصيتها بالتناوب كمكان راق للتسامح اإلسالمي ،كام اعتربت الجنة
املفقودة التي مل يتبق منها سوى القصور الجميلة والصدى البعيد عن حياة و
فن رفيعني ،ولكنها ً
أيضا كانت مرسحا لرصاع حياة أو موت بني اإلسالم واملسيحية،
فهي واحدة من األرايض النادرة التي ولدت فيها أساطري غنية ومتناقضة.
هذه القطعة الجغرافية الحاملة والتحفة العمرانية من أوروبا التي تنتمي إىل
نصوصا يقرتح إميانويل تيكسييه دو ميسنيل إعادة قراءتها؛ ألنها توفر حصادا فكريا
اإلسالم تركت لحسن الحظ
ً
يف منتهى الرثاء خالل القرن الحادي عرش ،عندما كانت حوايل عرشين إمارة ،وماملك الطوائف ،تشرتك يف
أرايض الخالفة .ورغم ذلك كانت هذه الفرتة من أكرث الفرتات مخاطرا .عندما كان كل من امللوك املسيحيني يف
(جرب
شامل شبه الجزيرة واملحاربني األمازيغ املغاربيني يهددون بعضهم بعضا ،كانت فرتة إبداع سيايس كبري ُ
يف إسبانيا اإلسالمية قبل مائتي عام من اختفاء الخالفة يف الرشق) ،وقد عرفت ً
جدا.
أيضا ازدهارا ثقافيا جميال ً
جدا يف هذا املرسح االستثنايئ خالل القرن الحادي عرش ،والذي يجب
كام شكلت السلطة واملعرفة روابط قوية ً
مرشوعا سياس ًيا ،وسندا لرشعيتهم،
استعادة تاريخه املتطور واملعقد؛ ألن األمراء األندلسيني جعلوا من الثقافة
ً
ووسيلة للمنافسة بينهم ،وبذلك ساعدوا يف تقديم صورة راقية لقرون عن شبه جزيرة متعلمة ومتحرضة.

اقتصـاد املنصـات

املؤلف :مايا باكاش بوفاليه ،مارك بورو

النارش :دار الديكوفريت .فرنسا

تاريخ النرش2022 :

عدد الصفحات300 :

اتسم املشهد الطائفي والعقائدي يف فرنسا يف بداية
القرن الحادي والعرشين بتنوع كبري :فهناك الكاثوليك،
الالأدريني ،والسنة ،والبوذيون ،والربوتستانت ،واليهود،
واألرثوذكس ،والهندوس ،ومجموعات األقليات األخرى
مــن املسيحية أو اإلسالمية  ...مل يدخل هــذا الواقع
مجال التاريخ الديني املعارص إال مؤخ ًرا .وهو يتميز منذ
فرتة طويلة باالهتامم باألولوية للكاثوليكية ،مع وجود
اهتاممات محددة تتابع اليهودية والربوتستانتية ،لكن يف العقود األخرية شهد االهتامم
باألديان يف فرنسا نهضة ملحوظة .وهذا ما يشهد عليه هذا الكتاب ،والذي يشكل أول
مقاربة رئيسية للطريقة التي صاغ بها التأريخ الفرنيس األديان والعلمنة والحداثة.
من خالل تاريخ الرشاكة املفتوحة لكل من التخصصات األخرى (علم االجتامع ،والفلسفة،
والــاهــوت ،واألنرثوبولوجيا ،والقانون) وتخصصات أخــرى مثل (التاريخ السيايس أو
االجتامعي ،ومؤخراً ،التاريخ الثقايف ،وتاريخ املرأة ،وتاريخ الشباب أو تاريخ الصحة) تظهر
صورة جامعية تقدم من خاللها مناقشات تهم النظام التاريخي بأكمله .عىل الرغم من
أن مؤلفي الكتاب ال يتوافقون حول تعريفات متجانسة ،إال أن البصمة املشرتكة لعملهم
تظل مهمة يف مشهد البحث وتأثريها يتجاوز الحدود الفرنسية.

تاريخ النرش2022 :

عدد الصفحات128 :

أصبح اإلنسان أكرث ارتباطا باملنصات .ماذا متثل هذه الكيانات االقتصادية الجديدة؟ ما القواعد التي تحكم التبادالت داخلها؟ هل تجلب لنا الحرية واالنفتاح أو
عىل العكس من ذلك ،تفرض الهيمنة عىل حياتنا الشخصية؟ يساعد هذا الكتاب عىل فهم اشتغال املنصات متعددة الجوانب وخصائصها وظروف نشأتها.
كام يحلل عىل وجه الخصوص ،تأثريات الشبكة ،املبارشة وغري املبارشة ،التي تصب يف قلب هذا االقتصاد الجديد .كام يقدم الكتاب ً
أيضا االسرتاتيجيات
املميزة لنموذج العمل داخلها ،وال سيام التسعري واالسرتاتيجيات غري التسعريية واسرتاتيجيات إطالقها حول العامل.
تتمثل خصوصية هذا الكتاب يف أنه ال يلتزم مبنهج االقتصاد الجزيئ أو االقتصاد الصناعي .كام يدرس إخفاقات السوق والسياسات العامة الناتجة .عالوة
عىل ذلك ،فهو مهتم بقضايا االقتصاد الكيل من حيث النمو املتسارع والعاملي والالمساواة.

اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
فلسفة شوبنهاور األخالقية
املؤلف :تأليف جامعي
تحت إرشاف باتركيك حسن

دار النرش :راوتليدج
سنة النرش2021 :

حني نذكر اسم الفيلسوف األملاين آرثري شوبنهاور ()1788-1860
تتبادر إىل ذهننا كلمة واحدة« :التشاؤم» .وعادة ما ننىس أن
شوبنهاور أيضا هو فيلسوف «التعاطف» .ولهذا ائتلف جمع من
أشهر املتخصصني يف فلسفة الرجل بغاية بيان أوجه فلسفة
شوبنهار األخالقية .وكان أن ما اكتفوا هم ببيان أن شوبنهاور
أحد النقاد الكبار ألخالقيات كانط الواجبية ـ القامئة عىل مفهوم
الواجب األخالقي ـ وإمنا استدلوا عىل أنه أسس لنسق أخالقي
عظيم قائم عىل مبدأ التعاطف ،من شأنه أن يؤدي إىل نتائج عىل علم النفس الخلقي وفلسفة
الفعل وفلسفة القيم واإلبستمولوجيا األخالقية .ومام نبه عليه مؤلفو هذا الكتاب أن فلسفة
الرجل الخلقية منجم غني من املفاهيم والتصورات التي تفيد يف فهم القضايا األخالقية امللحة
املطروحة يف زمننا هذا .وهكذا عرضوا إىل جملة قضايا؛ منها املنزلة األخالقية للحيوانات،
ومشكلة إباحة قتل املرء نفسه ،وإمكان فعل اإليثار ،وطبيعة الفضيلة ،وسلك طريق النسك
أو الزهد يف مجتمع التهافت عىل االستهالك؛ منبهني عىل التوليفة البديعة التي أحدثها
شوبنهاور بني األخالقيات الغربية والتقاليد األخالقية الرشقية (الهندية).

تأويليات الرتجمة (مهارة املرتجم عىل ضوء
تأويليات جادامري الفلسفية)
املؤلفة :بياتا بيسيشنا

دار النرش :بيرت النج

سنة النرش2021 :

مــن أجمل التعاريف التي قدمها فالسفة التأويليات (مبحث
الفهم والتفسري والتأويل والرتجمة) ملفهوم «الرتجمة» تعريف
الفيلسوف الفرنيس بول ريكور ( :)1913-2005الرتجمة ضيافة لغة
يف لغة .وغري خافية هي آداب الضيافة يف هذه الحالة .والكتاب
الــذي بني أيدينا يعرض لشيخ بول ريكور نفسه؛ أي للفيلسوف
األملــاين هانس جورج جادامري ( .)1900-2002وهو كتاب نذرته صاحبته لفحص مفهوم كفاية
املرتجم من منظور تأويليات جادامري؛ وهو مجال تجد املؤلفة أنه ما حظي بالعناية الالزمة به ال
من لدن الرتاجمة وال من لدن الفالسفة .وليس يهدف الكتاب إىل تصوير مختلف أفهام الرتجمة
عىل أساس فلسفة جادامري يف الفهم وحسب ،وإمنا يتغيا أيضا تطوير نظرية تأويلية يف كفايات
املرتجمة ومهاراته ،تختلف عن سائر النظريات الرتجمية يف هذا املضامر .أكرث من هذا ،توسع
الباحثة النظرة ليك تشمل أنظار جادامري يف الفهم والنص والتأويل ،وتبني عن أنه بات مثة تكامل
بني الرتجميات والتأويليات أكرث مام يظن.

جاريث ماثيوز :فيلسوف األطفال
املؤلف :تأليف جامعي تحت إرشاف موجن رولينز جريجوري وميجان دجني الفريت  -دار النرش :راوتليدج  -سنة النرش2022 :
عادة ما تفاجئنا أسئلة األطفال بحسبانها أسئلة فلسفية بامتياز .لكن الفيلسوف األمرييك املعارص جاريث ماثيوز ( )1929-2011مل يكن لتفاجئه
تساؤالت األطفال ،بل كان يأخذ هذه التساؤالت عىل محمل الجد ،ويجد فيها من الفلسفة اليشء الكثري ،وهو الذي أمىض سحابة عمره يف
تعليم الفلسفة لألطفال ،وألف يف ذلك ثالثة كتب« :الفلسفة والطفل اليافع» ( )1980و»حوارات مع األطفال» ( ،)1984و»فلسفة الطفولة»
( .)1994وقد خصص هذا الكتاب عرفانا لعمل هذا الرجل ،فكان أن تناول بالدراسة املحاور التالية :حياة فلسفية رفقة األطفال ،يف الفلسفة
وأدب الطفل ،يف تفكري األطفال الفلسفي ،يف الطفل الفيلسوف ،يف املعلم السقراطي ،يف نفسانية األطفال ،يف فلسفة الطفولة
والطفل ،يف نقد التقاليد الغربية يف هذا املضامر ،مع ضميمة عبارة عن حوار مع جاريث ماثيوز عن األطفال بوصفهم فالسفة.
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