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العاملي

من الثيامت التي شغل بها الشعراء اإلنجليز  »الِجياد 

العربية«؛ بصفتها رمزا لألصالة والَجامل، وقد ترجمُت 

ومن  العربية.  إىل  قصائدهم  من  مناذج  سابقًا 

العربية  الخيول  عن  تحدثت  التي  اإلنجليزية  املصادر 

وأماكن  املقدسة  لألرض  الطبيعي  »التاريخ  كتاب 

أخرى مذكورة يف الكتاب املقدس« للكاتبة لويس 

برنارد  اإلنجليزي  الشاعر  ابنة   ،)1903-1808( بارتون 

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

برسوم توضيحية،  ونصوص شعرية لربنارد بارتون. 

لقب  وهو  الكويكرز«،  بـ«شاعر  بارتون  برنارد  يلقب 

تعرف  بروتستانتية  مسيحية  بطائفة  يتصل  ديني 

رسميا باسم »جمعية األصدقاء الدينية«، ظهرت يف 

يف  أصحابها  ويركز  عرش،  السابع  القرن  يف  إنجلرتا 

العاطفي  النقاء  عىل  وفعال  قوال  الخاصة  حياتهم 

املسيحي.  للكامل  سعيا  الخالق؛  نور  واستلهام 

تراتيل  إىل  الشعرية  بارتون  أعامل  من  العديد  تحول 

تتىل يف الكنائس إىل اليوم. كان من بني أصدقائه 

الخيام،  رباعيات  مرتجم  فيتزجريالد،  إدوارد  الشاعر 

وقد تزوج ابنته لويس عام 1856.

ترد  املقدسة«،  لألرض  الطبيعي  »التاريخ  كتاب  يف 

صفحات لوصف »الجواد العريب« نرثا كتبتها لويس، 

ونص قصري ورسمة جميلة قدمهام الشاعر بارتون.

تقول لويس بارتون: »أجمل وأرسع خيل يف العامل 

هي الجياد العربية التي يفخر بها العرب ويعّدونها 

عائلَته  العريب  خيمُة  تؤوي  سعادتهم.  مصدَر 

وَفرََسه، ويلعب أطفاله الصغار مع الخيل، دون خوف، 

بل ينامون جنبها! وُتروى قصة عن عريب أغري ببيع 

حان  عندما  لكن  فقرًيا.  لكونه  فرنيس؛  مَلِلٍك  فرسه 

الوقت للتخيل عن محبوبته، نظر أواًل إىل الذهب، ثم 

األوروبيني!  إىل  سأسلمك؟  ملن  وقال:  فرسه،  إىل 

بائسة!  ويجعلونِك  ويقهرونِك،  سيقّيدونِك،  الذين 

وابتهجي  وجوهريت!  جميلتي  يا  معي  ارجعي 

بقلوب أطفايل«، ثم اعتىل ظهرَها وغاب عن األنظار 

يف لحظات قليلة«. 

ويقول الشاعر برنارد بارتون مادحا الجواد العريب:

بالجَواِد الُحرِّ يزهو الَعرَُب *ال ُيضاَهى ُحْسُنه ِإْذ َيِثُب

، ورَبٌّ َحِدُب  َيستحّقاِن والًء عاداًل * َفرٌَس ُحرٌّ

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة )العدد رقم: ٨6(
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الله، العلم، الدالئل: فجر ثورة

تأليف: ميشيل-إيف بولوري وأوليفييه بونايس

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

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

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�سل على جائزة نوبل عام 1978، يذكر كيف ي�سكل هذ� 

ولأثرها  �لأعظم  �لنفجار  لنظرية  جيد�  عر�سا  �لكتاب 

على �عتقاد�تنا وت�سورنا للعامل. ويرى �أنه ح�سب موؤلفيه، 

وكالهما رجل مهند�س، ميكن �أن يوجد كائن عقلي �أ�سمى 

�أن  من  �لرغم  على  قائال:  وي�سيف  �لكون.  ه��ذ�  �أ�سل  يف 

هذه �لأطروحة �لعامة ل حتمل �إيّل تف�سري� كافياً، فاإنني 

�أقبل �ت�ساقها. ذلك �أنه بالرغم من �أن ��ستغايل، بح�سباين 

ميكنني  حم�س،  عملي  بتاأويل  �لقبول  على  يقت�سر  عاملا 

ت�ستحث  قد  �لأعظم  �لنفجار  نظرية  �أنَّ  كيف  �أتفهم  �أن 

�أنه من  على تف�سري ميتافيزيقي. ثم يحكي ول�سون كيف 

�أن ك�سفت له  �إىل  �أب��دي،  �أزيل  �لكون  ب��اأن  يوؤمن  ك��ان  قبل 

نظرية �لنفجار �لأعظم عن �أن للكون بد�ية وتطور�. على 

�أننا ل نعلم  �إذ يذكر  �إب��د�ء حتفظ؛  �أن ه��ذ� ل مينعه من 

حتى �ليوم �إل 4% من مادة �لكون وطاقته؛ علما باأن �ملادة 

�ل�سود�ء و�لطاقة �ل�سود�ء ت�سكل على �لتو�يل % 26 و70 % 

مما يحتويه �لكون، لكننا ل نعلم عنهما فتيال. وحل هذ� 

�لإع�سال قد تنبثق عنه فيزياء جديدة �سوف تقلب فهمنا 

كما  �لأعظم وتطوره.  �لنفجار  كوننا منذ  لن�ساأة  �حلايل 

�أنه لكي يتطور �لكون �لبد�ئي نحو ذلك �لذي عنه ن�ساأنا 

ونفهمه �ليوم، يفرت�س هذ� �لأمر بال�سرورة �أنه مت �إعد�د 

�إع��د�د� مبيز�ن، و�إل �ختل نظام �لكون.  �لنفجار �لأعظم 

�إل��ه خالق.  �أو  روح  فكرة  �لكتاب  ه��ذ�  ي�ستك�سف  هنا،  وم��ن 

وهي �لفكرة �لتي نعرث عليها يف �لعديد من �لأديان. وهنا 

�ليهودي- �لتقليد  �ملرء متدينا بح�سب  َلِئْن كان  ي�سيف: 

�أف�����س��ل م��ن نظرية  �أن ل ن��ظ��ري��ة  �مل�����س��ي��ح��ي، ف��اإن��ه ي���رى 

�لنفجار �لأعظم و�أ�سل �لعامل تقبل �أن تتو�فق ومرويات 

بد�ية �خللق �لو�ردة يف �لأديان. على �أن هذ� �لأمر يرجئ 

�أخ��رى طرح م�ساألة �لأ�سل �لأول: كيف ظهرت هذه  مرة 

�لكتاب  ويختم مقدم  �سفاته؟  ه��ي  وم��ا  �ل���رب؟  �أو  �ل���روح 

بالقول: يحدث يل �أحيانا �أنه عندما �أرفع عيني �إىل �آلف 

�لأ�سخا�س  ك��ل  �أف��ك��ر يف  �ل��ل��ي��ل،  �ل��ت��ي توم�س يف  �ل��ن��ج��وم 

وت�ساءلو�:  �ل�سماء  �سوب  �أعينهم  رف��ع��و�  ���س��اأين،  �ل��ذي��ن، 

كيف بد�أ هذ� كله؟ وي�سيف: بكل تاأكيد ل �أعلم لهذ� �لأمر 

تف�سري�. ولكن، لرمبا بع�س �لقر�ء �سوف يحظون بحظوة 

�أن يجدو� بد�ية جو�ب يف هذ� �لكتاب. 

�أن هذ� �لعمل ��ستغرق منهما ثالث  ينبه موؤلفا �لكتاب �إىل 

و�أن  متخ�س�سا،   20 من  مب�ساعدة  �إع���د�ده  متَّ  و�أن��ه  �سنو�ت، 

غر�سه فريد من نوعه: تزويد �لقارئ بالعنا�سر �لأ�سا�سية 

للتفكري يف م�ساألة وجود رب خالق؛ وهي م�ساألة باتت �ليوم 

مو�سوعه  و�أن  �جل��دة،  كل  جديدة  ��سطالحات  وف��ق  تطرح 

عر�س �حلجج �جلديدة على وجود �هلل لكي يتم �إدر�ك حجم 

ويعرب  �ليوم.  عليها  �ساهدون  نحن  �لتي  �لفكرية«  »�لثورة 

�ملوؤلفان عن �أمنية �أن يتمكن �لقارئ، عند نهاية �لقر�ءة، من 

�أن يكون قد تزود بكل �لعنا�سر �لتي ت�سمح له باتخاذ �لقر�ر 

حول ما �لذي يريد �أن يعتقده بكل حرية وبينة. ويذكر�ننا 

�أنهما ل يقدمان يف هذ� �لكتاب �سوى »�لوقائع«، ول �سيء غري 

�لوقائع. وياأمالن �أن يقود كتابهما �إىل فتح نقا�س جوهري. 

ويذكر �ملوؤلفان �أنهما لطاملا �سغفا باملو�جهة بني �لعلم وم�ساألة 

وجود �هلل، و�أنهما ما عرث� على �لكتاب �لذي ي�سفي �لغليل؛ 

ولهذ� �نتدبا نف�سيهما لهذه �ملهمة. وقد �أجرياه كما يجرى 

�ملعقولية؛ متجنبني موقفني:  منهج  وفق  �سارم،  ��ستق�ساء 

�لكت�سافات  كل  ي�ستبعدون  �لذين  باخللق  �لقائلني  موقف 

�حل��دي��ث��ة وي��وؤم��ن��ون ب��اع��ت��ق��اد�ت جمنحة، وم��وق��ف �مل��ادي��ني 

�لعلم  يحققها  �لتي  �لتقدمات  نتائج  �أخ��ذ  يرف�سون  �لذين 

بعني �لعتبار. ويوؤكد�ن �أن ما ي�سهده �لعلم من م�ستجد�ت 

من �ساأنه �أن يغري نظرتنا �إىل �لكثري من �لأمور. ذلك �أنه �إىل 

عهد قريب، كان يبدو �لإميان باهلل �أمر� لي�س ميكن �لتوفيق 

بينه وبني �لعلم. لكن �لآن، وعلى نحو ما كان متوقعا، يبدو 

�إل  ما هي  �لتي  �ملادية،  و�أن  �هلل،  �أم�سى حليف  قد  �لعلم  �أن 

�عتقاد بني �عتقاد�ت، ترتنح يوًما عن يوم. و�إننا لعلى عهد 

فجر ثورة. وقد �ساء �ملوؤلفان �أن يرويا عن هذه �لثورة حيث 

�أنها  ُيعتقد  �أ�سئلة كان  �أن تطور �لريا�سيات و�لفيزياء طرح 

و�لأب��دي��ة  �ل��زم��ان  �ساأن  �لب�سرية؛  �ملعرفة  تناول  خ��ارج  تقع 

وبد�ية �لعامل ونهايته و�إعد�د �لكون وظهور �حلياة، وباتت 

فاإنه بعد قرون بدت فيها  �ليوم مو�سوعات علمية. وهكذ�، 

� دور�ن �لأر���س حول  �لنظريات �لعلمية ت�سري �سد �لإمي��ان 

�لأر���س،  تاريخ  قدم  �آيل،  لعامل  �لريا�سي  �لو�سف  �ل�سم�س، 

حتمية نظام �لكون وعدم حاجته �إىل مالئكة تدبره، �لظهور 

�لتطوري للحياة، فكرة �أن �لتطور ل يقوم على تدخل �لرب 

نظرية  �جل��دل��ي��ة،  �مل��ادي��ة  �لطبيعي،  �ل�سطفاء  على  و�إمن���ا 

فرويد ... فاإن �لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين �سهد على 

�لتي طعنت يف  �لكو�نطا  � ميكانيكا  �مل��ادي  �لنزوع  �أف��ول هذ� 

فكرة كون ب�سيط �آيل حتمي، �أفول �ملع�سكر �ل�سيوعي حامل 

�أن  ... مبا ينبئ عن  �لفرويدية  ل��و�ء �لإحل��اد، بيان ف�سائح 

يف  ي�سب  لكي  �سفتيه  ع��ن  خ��رج  ق��د  �لطافح  �لفيزياء  نهر 

�ل�سبيب لح��ت عنا�سر ُتظهر  �لإل��ه��ي��ات، وم��ن ه��ذ�  جم��ال 

�ل�سيء  �لكون. وهو  �أ�سل هذ�  ذك��اء خالق يف  �سرورة وج��ود 

�لذي يرويه هذ� �لكتاب �ملكون من ثالثة �أق�سام.

الق�سم الأول من الكتاب

�لدلئل على وجود �هلل �ملرتبطة بالعلم

ي��رك��ز ه���ذ� �ل��ق�����س��م ع��ل��ى »�لك��ت�����س��اف��ات �ل��ث��وري��ة« �خلم�سة، 

ويقدمها على �أنها دلئل تنه�س على وجود �هلل. وهي دلئل 

م�ستقاة من جمالني: جمال علم �لكون، وجمال علم �حلياة: 

�أول؛ �مل����وت �حل�����ر�ري ل��ل��ك��ون. وه����ذه ن��ظ��ري��ة ����س��ُت��ق��ت من 

 ،1824 عام  كانت ظهرت  �لتي  �لدينامية  �لنظرية �حلر�رية 

وفكرة  للكون.  �ملت�سارع  �لتمدد  باكت�ساف   1998 عام  وتاأكدت 

�ملوت �حلر�ري للكون تنه�س، يف ر�أي �ملوؤلفني، حجة على �أن 

للكون بد�ية. و�حلال �أن ما من بد�ية �إل ولها باري. �إذ لئن 

كانت للكون بد�ية زمنية، فاإن له علة تتقدم عليه. علما �أن 

هذه �لبد�ية تقت�سي �إعد�د� دقيقا.

وعام   1905 ع��ام  مابني  �أقيمت  �لتي  �لن�سبية  نظرية  ثانيا؛ 

تاأكيد�ت  بعده  تاأكيد �سحتها  �آين�ستاين ومت  لدن  1915 من 

متعالقني؛  و�ملكان  �لزمان  �أن  على  توؤكد  نظرية  وهي  عدة. 

بحيث ل ميكن �أن يوجد �لو�حد منهما من دون �سو�ه. وهذ� 

�أنه لئن كانت ثمة من  � على  ينه�س حجة � يف ر�أي �ملوؤلفني 

مكانية  وغري  زمنية  غري  علة  بال�سرورة  فاإنها  للكون،  علة 

وغري مادية، هي �لتي خلقت �لزمان و�ملكان و�ملادة. 

ثالثا؛ نظرية �لنفجار �لأعظم. وقد نّظر فريدمان لها يف 

�لع�سرينات من �لقرن �ملا�سي، ونّظر لها لوميرت عام 1964. 

على  �سهدت  �ل��ك��ون  ب��د�ي��ة  �أن  �لنظرية  ه��ذه  م��ن  وي�ست�سف 

�لكون.  ع��ن  �خل��ارج��ة  �خلالقة  و�لعلة  �لفيزياء  ب��ني  تعالق 

محمد الشيخ * 
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عن  فكرتنا  م��ع  �لأع��ظ��م  �لنفجار  فكرة  تتطابق  ثمة  وم��ن 

خلق �لعامل من لدن �خلالق، وكوننا ل ن�ستطيع �لتفكري يف 

ما قبل �لنفجار �لأعظم � لأن مقولت �لزمان و�ملكان و�ملادة 

ل ميكن ت�سورها خارج هذه �لفر�دة �لأولية � �أمر يعزز فكرة 

حركة خالقة. 

ر�بعا؛ �لإعد�د �لدقيق للكون. ي�سي مبد�أ �أن هذ� �لكون �أعد 

لالإن�سان �إعد�د� � وهو �ملبد�أ �لذي بات مقبول على نطاق و��سع 

من �لعلماء � عن �أنه مت �لإع��د�د للكون �إع��د�د�؛ مما ينه�س 

�أن  �ل��ب��اري. فال ميكن  ُمِعدٍّ ما ك��ان �سوى  دليال على وج��ود 

)ك��ون( من دون  �ساعة  ن�سدق، ح�سب عبارة فولتري، وج��ود 

�ساعاتي )رب(. ثمة �إعد�د�ت م�سبقة بني عليها �لكون تخ�س 

بني  و�ل��ت��ف��اع��ل  �لكهرومغناطي�سية  و�ل��ق��وة  �جل��اذب��ي��ة  ق���وة 

�لعنا�سر �لذرية و�سرعة �ل�سوء ... كل هذه �لأمور �سبطت 

�سبطا بحيث لو �ختلت لختل نظام �لكون وتهاوى؛ فال بد 

 . من �سابط لها وُمِعدٍّ

خام�سا؛ �أظهر علم �لأحياء �أن ثمة هوة �سحيقة بني �جلامد 

ت��ت��م �لنقلة  �أن  ب��ح��ي��ث ل مي��ك��ن  و�حل����ي، وق��ف��زة م���دوخ���ة؛ 

�أن هناك »ت�سور�  مبح�س �ل�سدفة؛ مبا ينه�س دليال على 

م�سبقا« و«يد� خفية« لهذه �لنقلة ناجمة عن »ذكاء خالق«: 

فاأ�سد تعقيد� يف كو�ركات  �أ�سد  �مل��ادة على نحو  لقد جتمعت 

�أي  �أن�ساأت، قبل وجود  وذر�ت وجزيئات ب�سيطة فمركبة، ثم 

وبروتينات،  �لتعقيد  فائقة  ن��ووي  حم�س  لغات  ح��ي،  كائن 

ومت جتميع كل هذ� لكي يظهر �أول كائن ع�سوي حي وحيد 

�خللية؛ كال ل ميكن �أن يحدث هذ� لول وجود رب خالق. 

الق�سم الثاين من الكتاب

�لدلئل على وجود �هلل �مل�ستقاة من خارج �لعلم

�لق�سم حم��اول��ة للتدليل على وج��ود �هلل م��ن خ��ارج  يف ه��ذ� 

ب��اأي  ميكن  لي�س  �ل��ك��ون  يف  ظ��و�ه��ر  ثمة  �إذ  �لعلمي.  �مل��ج��ال 

�إذ�  ومعقول  عقليا  تف�سري�  لها  جند  �أن  �لأح���و�ل  من  ح��ال 

�أن��ه ل وج��ود �للهم �إل لكون م��ادي. وهنا  ما نحن �فرت�سنا 

ينهل �ملوؤلفان دلئلهما من تر�ثهما �لديني؛ بحيث يحاولن 

�لتور�ة  حقائق  م�سدر  ما  �لتالية:  �لت�ساوؤلت  عن  �لإج��اب��ة 

�مل�سيح:  ي�سوع  ي��ك��ون  م��ن  ت���رى،  تف�سريها؟  ميكن  ل  �ل��ت��ي 

�أم ن��ب��ي؟ وه���ل مي��ك��ن تف�سري  �أم م��غ��ام��ر ف��ا���س��ل  �أح��ك��ي��م ه��و 

على  ي�سهد  �أن��ه  �أم  طبيعيا  تف�سري�  �ليهودي  �ل�سعب  م�سري 

»معجزة«؟ ما �لذي حدث يف كر�مة قرية فاطمة �لربتغالية 

�لتي ظهرت فيها �ل�سيدة �لعذر�ء يف �ل�سماء و�سهد �لكل على 

هل  ربانية؟  �أم���ارة  �أم  خدعة  �أم  وهما  هي  كانت  َو 
َ
�أ روؤيتها: 

يقبل �خلري و�ل�سر �أن يتحدد� من لدن �لإن�سان بال حد؟ ما 

طبيعة �حلجج �لفل�سفية على وجود �هلل؟ 

وهكذ�، يت�ساءل �ملوؤلفان: كيف ل�سعب غام�س وفقري �أن يحمل 

حقائق كربى �إىل �لعامل لو مل تكن هي حقائق منزلة؟ وهي: 

خملوق  �ل��ع��امل  ن��ور�ن��ي��ني.  ج�سمني  �إل  و�لقمر  �ل�سم�س  م��ا 

�لإن�سان  نهاية.  للكون  تكون  �سوف  بد�ية.  وله  �سيء  ل  من 

مركب من مادة. ل وجود لأرباب ل يف �لنجوم ول يف �لأنهار 

ول يف �لعيون ول يف �لغابات. كل �لب�سر ينحدرون من �أ�سل 

و�حد؛ مبا يوجب م�ساو�تهم. ما �مللوك و�لأباطرة �إل ب�سر. 

ما ُخلق �لعامل دفعة و�حدة و�إمنا على تدرج. يف عملية �خللق 

ظهر �لإن�سان هو �لآِخر. كانت هناك �ساللت ب�سرية �أخرى 

�نقر�ست. �إمنا علم �لتنجيم و�لطقو�س �ل�سحرية �لتي �آمنت 

بها �سائر �ل�سعوب �سعبذ�ت. �أكرث من هذ�، ما كانت »�أغالط 

�أغالطا و�إمن��ا نحن من مل يفهم جم��از�ت �لتور�ة  �ل��ت��ور�ة« 

�لتي ل ميكن �أن تفهم على حرف: خلق �لعامل يف �سبعة �أيام 

بدل 13 مليار �سنة، يف �لبدء خلق �لرب �ل�سماء و�لأر�س بينما 

مل تخلق �لأر�س �إل بعد 9 مليار �سنة بعد �لنفجار �لأعظم، 

�أننا ن�سبنا �إىل �لتور�ة ما ل يوجد  خلق �لنور بد�ية ... كما 

�لق�سيد:  �إىل بيت  �ملوؤلفان  ياأتي  �لأر���س. ثم  �نب�ساط  فيه: 

�ملوؤلفان  يعتربه  �ل��ذي  �ليهودي  �ل�سعب  »�سر«  عن  �حلديث 

�ل�سعب �لوحيد �لذي فقد �أر�سه بالكامل و��سرتدها بعد 18 

قرن، وهو �ل�سعب �لوحيد �لذي بعد �أن �سيع لغته ثم �أحياها 

�أع���د�وؤه  ب��ه  يحيط  �ل��ذي  �لوحيد  و�ل�سعب  ع��ام،   2500 بعد 

و�سمد، و�ل�سعب �لفريد �لذي �جلميع عن�سري �سده، ومع 

ذلك �ل�سعب �ل�ستثنائي �لذي توفر له هذ� �لعدد �لهائل من 

�ملوؤلفني، حجة  ر�أي  ينه�س، يف  هذ�  كل  و�لعلماء!  �ملفكرين 

على وجود �هلل، وعلى �أن �هلل يتدخل يف �لتاريخ! ثم يت�ساءل 

�ل��ع��ذر�ء ق��رب قرية  �مل��وؤل��ف��ان ع��ن �سر ظهور �ل�سيدة م��رمي 

منت�سف  ح��و�يل  يف   )1917 �أك��ت��وب��ر   13( بالربتغال  فاطمة 

�لنهار يف �سيعة �سبه مهجورة بالربتغال بعد �أن تنباأ ثالثة 

وج��و�ب  �ل��ي��وم.  ذ�ك  �ل�سماء يف  بظهورها يف  �أم��ي��ني  �أط��ف��ال 

�ملوؤلفني �أن هذه معجزة تنه�س على وجود �هلل!  

الق�سم الثالث

�لعرت��سات  كل  مع  �حل�سم  �لباحثان  ي��روم  �لق�سم  ه��ذ�  يف 

�ل�سائعة على وجود �إله خالق؛ �ساأن حجة عدم وجود �هلل �إذ 

لو �حتاج �لأمر �إىل وجود حجة عليه ملا وجد حقا، وحجة �أن 

وجود �لرب غري �سروري لتف�سري �لكون، وحجة �أن �لتور�ة 

�أن��ه ما  بالأغاليط، وحجة  �سوى حديث خر�فة يعج  ما كان 

�أن��ه لو ك��ان �هلل  تولدت عن �لأدي���ان �سوى �حل���روب، وحجة 

موجود� حقا، كيف نف�سر وجود �ل�سر يف �لعامل؟ يف رده على 

�ملوؤلفني، يذهب فيل�سوف �لعلم �لفرن�سي �إيف كالين �إىل �أن 

�إمن��ا يدل على نوع من  �إثباتا علميا  �إثبات وج��ود �هلل  �دع��اء 

وجوده  �سار  َلِئْن  لأنه  نف�سه؛  �لرب  �جتاه  �أول  »�ل�سذ�جة«؛ 

جممع  ي��ق��وده  عقلي  لبحث  رهينة  �أي  علمي؛  منهج  ث��م��رة 

ي�سري  ل��ن  بحيث  هيبته؛  �إىل  �إ���س��اءة  ذل��ك  ف��اإن يف  باحثني، 

مقامه �للهم �إل مقام معرفة؛ بينما ميثل �هلل بالن�سبة �إىل 

هو مو�سوع حمبة  بل  �أك��رث من مو�سوع معرفة،  �ملتدينني 

�ل�سقوط �لأنطلوجي« ل جمرد  وعبادة. و�سوف يكون »هذ� 

»م��وت ل��الإل��ه«، على �لأق���ل �إل��ه �ل��دي��ن �أو �لإمي���ان، لأن هذ� 

يفرت�س �أن �هلل ما كان، قبل هذه �لكت�سافات، �إل كائنا متالأ 

لأن  �لعلم؛  �جت��اه  �إ�ساءة  وثانيا،  �لب�سرية.  �ملعرفة  ثقوب  به 

هذ� �ملجال يقع خارج نطاق حقل �لعلم وبحوثه؛ مما يجعل 

�س ويدعي ح�سم كل �لإ�سكالت �لتي تطرح علينا،  �لعلم َيَتَطوَّ

مبا فيها تلك �لإ�سكالت غري �لعلمية.   

ينتهي �لكتاب بنوع من متجيد �لنف�س غريب؛ حيث ين�سئ 

بينة، عقالنية،  �لكتاب حديثة،  دلئل هذ�  �لقول:  �ملوؤلفان 

... ل و�حد منها  م�ستقاة من تخ�س�سات متعددة، متنوعة 

�ملوؤلفني،  عند  ه��ذ�،  ومعنى   .20 �لقرن  حتى  وج��وده  �أمكن 

�أمر  �أن ما حتقق من تدليل على وج��ود �هلل يف زماننا ه��ذ� 

هائل ي�سعنا على �أعتاب »ثورة جديدة«. و�حلال �أنه بالنظر 

�إىل »دلئل« هذ� �لكتاب، يبدو يل �أن كل »�حلجج« و«�ل�سبه« 

هذ�  م��ن  �مل�ستهدف  مو�جهة  بغاية  �مل��وؤل��ف��ني،  عند  مباحة 

�لكتاب باأكمله: ما ي�سميانه »�ملادية«. وهذ� يذكرين باملتكلم 

م�سائل  يف  وتلميذه  زوجته  وتناظر  �لو�سياين  �لقا�سم  �أب��ي 

ع��ل��م �ل���ك���الم. ف��ق��د ذك���ر �لتلميذ �أن���ه ك���ان يف �أي����ام ق��ر�ءت��ه 

وطفق  ر�ق��د�،  فوجده  منزله،  �إىل  يوما  ح�سر  �ل�سيخ  على 

فلما  �ل��ك��الم،  علم  م��ن  م�ساألة  يف  �ل�سيخ  وزوج  ه��و  يتناظر 

�أفاق �ل�سيخ قال له �لتلميذ: هل �سمعت ما نحن فيه؟ قال: 

جحجهما  �سعف  يريد  باخلزف؛  ترت�ميان  �سمعتكما  نعم 

يف �ملناظرة. كذلك هي دلئل هذ� �لكتاب: �أ�سبه �سيء تكون 

برمي �ملوؤلفني �لنفاة باخلزف.
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فلسطني يف الكتب املدرسية اإلرسائيلية

نوريت بيليد-الحنان

تحوز الكتب املدرسية مكانة خاصة يف تشكيل الوعي الجمعي لدى النشء، فهي إىل جانب اإلعالم والثقافة والفنون تكّون العنارص األساسية التي 

تصاغ  التي  الدعائم  إحدى  التعليمية  الكتب  ُتّثل  األساس  هذا  وعىل  العام.  والذوق  املشرتكة،  والفاكرة  الجمعية،  الذاكرة  الدولة  خاللها  من  تصوغ 

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.

�أ�سا�سية: متثل  �أربعة حماور  ت��وّزَع على  �ملوؤلَّف �لذي  يف هذ� 

�لفل�سطينيني يف �لن�سو�س �ملدر�سية �لإ�سر�ئيلية؛ وجغر�فية 

�لعد�ء و�لعزل.. حتليل متعدد �لأمناط؛ و�ملخزون �لتعليمي 

�إ���س��ف��اء �ل�سرعية  و�ل��ر���س��ائ��ل �جل��ل��ي��ة و�خل��ف��ي��ة؛ و���س��ي��اق��ات 

تعتمد  وخ���امت���ة،  م��ق��دم��ة  ع��ن  ن��اه��ي��ك  �مل���ج���ازر؛  بخ�سو�س 

�ملوؤلفات  من  جمموعة  على  بيليد-�حلنان  نوريت  �لباحثة 

�مل��دّر���س��ني. جن��د من  ب��ني  �ملدر�سية، م��وزع��ة بح�سب رو�ج��ه��ا 

�لتاريخ، و�ستة يف مادة  �سمنها ع�سرة كتب مدر�سية يف مادة 

�جلغر�فيا، وكتابا وحيد� يف مادة �لرتبية �ملدنية موجها �إىل 

و�لعربية.  و�ليهودية  �لإ�سر�ئيلية  �لثانوية  �ملد�ر�س  خمتلف 

و�لكتب �ملدر�سية �ملعتَمدة يف �لدر��سة ياأتي جميعها من�سور� 

خالل �لفرتة �ملرت�وحة بني 1996 و 2009، �أي بعد �تفاقيات 

�أو�سلو بني �إ�سر�ئيل و�ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية.

كلية  يف  تدّر�س  بيليد-�حلنان  نوريت  �لباحثة  �أنَّ  �إىل  ن�سري 

علوم �لرتبية يف �جلامعة �لعربية بالقد�س. نالت �لعديد من 

بخ�سو�س  �لتقدمي  �ملنزع  ذ�ت  �أبحاثها  بخ�سو�س  �جلو�ئز 

�لرتبوية  �مل�سائل  ح��ول  �أبحاثها  وت��رتك��ز  �لإن�����س��ان.  ح��ق��وق 

و�حلقوقية لل�سعب �لفل�سطيني.

ي�ستمّد بحث بيليد-�حلنان �أهميته من كون �لكتب �ملدر�سية 

�ملعاجَلة تخاطب �سريحة جمتمعية يافعة، جتد نف�سها يف �سن 

�لثامنة ع�سر مدعوة �إىل �أد�ء �خلدمة �لع�سكرية �لإجبارية، 

�حتالل  يخ�س  فيما  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سيا�سة  تفعيل  بق�سد 

قة  �ملعمَّ �لدر��سة  هذه  ت�ستهدف  فال  �لفل�سطينية.  �لأر��سي 

ولكنها  جم��م��ل��ه؛  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لتعليم  و���س��ف  ��ق��ة  و�مل��وثَّ

�ملدر�سية  �لكتب  م�ساألة عر�س  بالأ�سا�س على  �ل�سوء  ت�سلط 

ملو�سوعي فل�سطني و�لفل�سطينيني، وما تروجه من قناعات 

�لثامنة  يتّمون  حاملا  مدعوون  هم  و�سبانا  �أطفال  ت�ستهدف 

ع�سرة �إىل �أد�ء �خلدمة �لع�سكرية ورمبا ل�ستعمال �لقوة.

َنعرف �أّن �لكتب �ملدر�سية ت�سّكل معينا ثريا ت�سوغ من خالله 

ُتبلور  �لدولة نظرة مو�طنيها لالأحد�ث و�لوقائع، ومن ثم 

روؤى وذك���ري���ات وت���اأوي���الت م�����س��رتك��ة ب��خ�����س��و���س �حل��ا���س��ر 

�ل��در����س��ة  �ل����دور حت���اول  ل��ذل��ك  و�مل��ا���س��ي و�مل�ستقبل. وت��ب��ع��ا 

يف  �لتعليمية،  �لكتب  م�سامني  ����س��ت��ع��ادة  �أي��دي��ن��ا  ب��ني  �ل��ت��ي 

معتمدة  �أ�سا�سا،  �ملدنية  و�لرتبية  و�جلغر�فيا  �لتاريخ  م��و�د 

�ل��ن�����س��و���س �مل��ك��ت��وب��ة و�مل���رئ���ي���ة �ل���ت���ي ت��ع��ر���س »�لآخ����ري����ن«، 

ونق�سد  �ل�سهاينة.  �ل��ي��ه��ود  م��ق��اب��ل  يف  �لفل�سطينيني،  �أي 

�ملو�طنني،  �إ�سر�ئيل وغري  �ملو�طنني يف دولة  بالفل�سطينيني 

مم���ن ي��ع��ي�����س��ون م��ن��ذ �ل���ع���ام 1967 حت���ت وط�����اأة �لح���ت���الل. 

�أعني  يف  نف�سها  عر�س  يف  �إ�سر�ئيل  جناح  برغم  نعرف  وكما 

فاإنَّ كثري�  �لأو�سط،  �ل�سرق  �لعامل كدميقر�طية متفردة يف 

كدولة  �إليها  �لنظر  يتقا�سمون  و�ل��د�ر���س��ني  �لباحثني  م��ن 

�لعرق  ب�سلطة  حمكومة  دول��ة  �أي  »�إثنوقر�طي«،  طابع  ذ�ت 

و�جلماعة �لإثنية. وهو ما يعني �أن �إ�سد�ء �حلقوق، وممار�سة 

�ل�سلطة، و�لتمتع بالرثوة، ل يقوم وفق مفهوم �ملو�َطنة، بل 

فيه  يتمتع  �ل��ذي  �لوقت  ويف  �لعرقي.  �لنتماء  �أ�سا�س  على 

مو�طنون يهود من بلد�ن �أخرى بحقوق �ملو�َطنة �لتامة، مع 

�أنهم يعي�سون خارج �حلدود �لر�سمية للدولة، فاإنَّ هذ� �حلق 

ل يحظى به �لعرب �لذين يعي�سون د�خل حدود �لدولة، ول 

�لفل�سطينيون يف �ل�سفة �لغربية �ملحتلة �ملحرومون من حق 

�لتو�سع  ت�سجيع  يف  �إ�سر�ئيل  م�سعى  مع  ومتا�سيا  �جلن�سية. 

�لكتب  حت���اول  �لفل�سطينية  �لأر����س��ي  د�خ���ل  �لإث��ن��وق��ر�ط��ي 

�ملو�قف  مع  تتطابق  كممار�سة  �لتمدد  هذ�  عر�س  �ملدر�سية 

و�ملبادئ �ل�سهيونية ومع حاجة �إ�سر�ئيل �إىل �لأر�س و�لأمن.

ك��ي��ان موحد  َخ��ل��ق  �ل��ره��ان على  �لتعليم يف  �أه��م��ي��ة  وَت��ظ��ه��ر 

�أن ح�سود� من �ملو�طنني �ساقتهم  للمجتمع �لإ�سر�ئيلي، مع 

لغة،  بينهم  جتمع  ول  فل�سطني  �أر���س  �إىل  تاريخية  عو�مل 

و�لأدب،  �لتعليم،  بف�سل  يغدون  موحد.  تاريخ  �أو  ثقافة،  �أو 

وهوية  م�سرتكة  ذ�ك���رة  وتربطهم  م��وح��دة،  كتلة  و�لإع����الم، 

متجان�سة، كل ذلك بف�سل �لإ�سهام �لكبري للكتب �لتعليمية 

�لوحدة. ولذلك تبقى  �ملدر�سي يف �سنع تلك  �لنظام  ول��دور 

من بني �ملهام �لرئي�سة �ملنوطة بالكتب �ملدر�سية يف �إ�سر�ئيل 

وهي َن�سج رو�ية تربط �لطالب �ليهود باأ�سولهم �لعميقة يف 

�أر�س �إ�سر�ئيل. فتحاول �لكتب �ملدر�سية عر�س �ليهود مبثابة 

موطنهم  و�إىل  �لأ���س��ل  بلدهم  �إىل  ع���ادو�  �أ�سيلني،  �أهليني 

�لأثري. وبح�سب �خلطاب �لإ�سر�ئيلي �مل�سنَّع، يتحدر هوؤلء 

�ليهود �لغربيون �ملعا�سرون، �لذين باتو� »�أهليني«، مبا�سرة 

من يهود �لتور�ة ومن َثّم هم �أبناء �إ�سر�ئيل �ل�سرعيون.

ل ُي�����س��ّك��ل �ل��ك��ت��اب �حل����ايل ع��م��ل م����وؤرِّخ����ة ب���ل ن��ت��اج حم��ّل��ل��ة 

ل��ل��خ��ط��اب. ف��ال ت�سعى �ل��ب��اح��ث��ة ن��وري��ت ب��ي��ل��ي��د-�حل��ن��ان �إىل 

�لكتب  يف  �ل����و�ردة  و�ل���رو�ي���ات،  و�لأخ��ب��ار  �ملعلومات  تفّح�س 

�ملدر�سية، بل تهدف بالأ�سا�س �إىل حتليل �خلطابات، �أو لنقل 

�لرو�ية �ل�سمنية و�خللفيات �ل�سيميائية. فال تقوم �لر�سالة 

�ملتلقي،  �إىل  �إبالغها  �إ�سر�ئيل  دولة  تود  �لتي  �لإيديولوجية 

�إ�سر�ك �لطالب يف  �ملتعّلم، على �ل�سر�مة �ملنطقية ول على 

تهدف  ولكن  �لقناعات،  تلك  لبلوغ  �لتاريخي  �لبحث  �إجن��از 

�أيا كانت �لأ�س�س  بالأ�سا�س �إىل �سياغة هوية جماعية �سلبة 

عن  �ل�����س��ادرة  �مل�سامني  تهدف  وبالتايل  عليها.  تقوم  �لتي 

جماعي،  وولء  م�سرتكة،  هوية  خلق  �إىل  �لر�سمية  �ل��رو�ي��ة 

�أه��ّم  �ملق�سد  يبقى  �إذ  علمّيا،  �ل��رو�ي��ة  تلك  خطاأ  ت��ب��نّيَ  و�إن 

�أن  �إ�سر�ئيل، كما ُيفرَت�س  �أن �لتعليم يف  من �مل�سمون. ومع 

�سعب  ل�سائر  �سامل  تعليم وطني  به، هو  ح  ُي�سرَّ وكما  يكون، 

�لأمر ل يت�سمن حماور  �إ�سر�ئيل ومو�طنيها، فهو يف و�قع 

�حلا�سر  �لفل�سطيني  �ل�سعب  بجموع  �سلة  على  رو�ي���ات  �أو 

�إ�سر�ئيل  �أر�س فل�سطني، �سو�ء كانو� مو�طنني يف دولة  على 

�أث��ر  �أي  �مل��ع��اجَل��ة  �ل��ن�����س��و���س  ف��ال يظهر يف  ي��ك��ون��و�.  �أو مل 

�إ�سر�ئيل  مو�طني  بني  متقا�َسمة  دميقر�طية  رو�ية  لتقدمي 

وحتى  وم�ستقبلهم.  وحا�سرهم  وذ�كر�تهم  تو�ريخهم  ب�ساأن 

مو�سوع �ل�سالم حني ُيعَر�س، �سمن �ل�سياق �لرتبوي، فهو ل 

ُيعَر�س كمق�سد جوهري بل كهدنة موؤقتة �أو كحل مفرو�س، 

ومن َثّم ل يح�سر كفر�سة لبناء وجود طبيعي.

بتقّبل  مطاَلبون  هم  وفل�سطينيون،  �إ�سر�ئيليون  فاجلميع، 

�لفل�سفة  �أن  يخفى  ل  ومم��ا  وت�سربها.  �ل�سهيونية  �ل��رو�ي��ة 

�لتعليمي  �ل��ن��ظ��ام  يف  �حل���ا����س���رة  �ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

�ملقاَربة  ت�سندها  �لتور�تية،  �ل��رو�ي��ة  على  تقوم  �لإ�سر�ئيلي 

�لأثرية �ليهودية �لإ�سر�ئيلية �لتي حتاول منح حجية علمية 

�لعربيني  و�لتملك  �ل�سيطرة  �أن  مدعية  �لتور�تية  للرو�ية 

د  ُيجمِّ �لأ�سا�س  وعلى هذ�  ق��دمي،  تاريخ  �إىل  يعود  لفل�سطني 

لفل�سطني.  �لتاريخية  �لنظرة  �لإ�سر�ئيلي  �لتعليمي  �لنظام 

هناك �دعاء ��ستمر�رية يهيمن على �لنظر للتاريخ �ليهودي يف 

فل�سطني، ي�ستلهم مقوماته من ت�سور�ت ذ�ت طابع قد��سي. 

�أمة  ي�سكلون  �ل�سهيونية،  �لتعليمية  �لفل�سفة  وفق  فاليهود، 

طبيعية منذ فجر �لتاريخ، رغم �أنهم يف و�قع �لأمر يتحدرون 

عزالدين عناية * 
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من �ستى �أ�سقاع �لأر���س، ولي�س هناك ما يوحد بينهم �سوى 

�نتماء ديني هالمي، و�إن كان �لدين مُياَر�س �أو ُيفَهم باأ�سكال 

وفد  �لتي  و�حل�سار�ت  و�لثقافات  �لإثنيات  بح�سب  متغايرة 

ذلك  مع  �أحيانا.  و�لت�سارب  �لتباين  ح��ّد  تبلغ  �ليهود،  منها 

�إىل خلق »ما�س عملي«، كما يرى  �لتعليمية  �لفل�سفة  ت�سعى 

جيم�س و�رت�س، ميكن توظيفه يف �أهد�ف حمددة يف �حلا�سر.

مل تفلح هذه �لفل�سفة �لتعليمية د�ئما يف خلق م�سرتك ثقايف 

�ساأن  يف  بيليد-�حلنان  نوريت  �لباحثة  وتقول  �لهوية.  ب�ساأن 

�ل��ذي  �إ���س��ر�ئ��ي��ل«  يف  و�لعن�سرية  �لثقافية  »�ل��ت��ع��ددي��ة  در����س 

�لإ�سر�ئيليني لأنف�سهم  �إن تعريف �لطالب  تقّدمه للطالب، 

�أن��ا  �لآت����ي:  �لنحو  ي��اأت��ي على  م��ا  ع���ادة  �ل��ه��وي��ة  على م�ستوى 

يهودي، �إ�سر�ئيلي، �سهيوين. و�أما يف ما يخ�س �لطالب �لعرب 

�أو فل�سطينيني يحملون  فيتمحور �جلو�ب حول كونهم عربا 

بطاقة هوية �إ�سر�ئيلية، فالتغاير جوهري بني �لثنائي.

�لتعليم  �إىل وجود حماور م�ساَدرة يف فل�سفة  �لباحثة  ت�سري 

�لإ�سر�ئيلية، فعلى �سبيل �ملثال تدرك �ل�سلطات �لإ�سر�ئيلية، 

ول �سيما منها �لتعليمية، �أّن �لعرت�ف بالنكبة �لفل�سطينية 

ه��و م��دع��اة �إىل �إل��غ��اء �إ���س��ر�ئ��ي��ل ك��دول��ة ي��ه��ودي��ة، ومب��ا يربر 

�لثورة و�لنتفا�سة للمو�طنني �لفل�سطينيني. وهي يف و�قع 

�لتي  »�لإثنوقر�طية«  �لأنظمة  متيز  تعليمية  �سيا�سة  �لأم��ر 

ت�سوغ رو�يات تاريخية تهيمن فيها �لنظرة �لإثنية �ملركزية، 

وتبدو فيها �لهيمنة على �لأر�س م�سروعة ويظهر فيها �لآخر 

مبثابة �لتهديد.

�لذي  �ل�سكل  �أي�سا  �لكتاب  يعالج  �لكاتبة  ر�سمته  ما  ووف��ق 

َيِغيب  �ل��ذي  �ل�سكل  وكذلك  ُتعَر�س،  �أو  �إ�سر�ئيل  به  ر  حَت�سَ

به �لفل�سطيني �أو ُيطَم�س، يف مد�ر�س �إ�سر�ئيل. حيث يعتمد 

�لبحث على �لن�س �ملكتوب و�ملرئي ف�سال عن ر�سد �خلطاب 

�لذي ي�سرعن لإبعاد �لفل�سطيني وعزله، و�إىل حد مطاردته 

�لباحثة  ذل��ك. ويف حتليل  �أو غري  كان مو�طنا  �سو�ء  وقتله، 

لي�ست  �لتعليمية  �ملختار�ت  �أن  ترتئي  للن�سو�س  �ل�سيميائي 

وعلى  �إيديولوجي.  م�سمون  على  د�ئما  وتنطوي  حمايدة، 

�لن�سو�س رو�يات على �سلة بذكريات  �لأ�سا�س تت�سمن  هذ� 

���س��ب��ه م��ق��د���س��ة، ق��ائ��م��ة ع��ل��ى روؤي����ة ب��ط��ول��ي��ة ودر�م���ي���ة، وه��ي 

رو�يات تعمل على عر�س �لأحد�ث من منظور و�حد ي�ستبعد 

بخا�سية  يتمتع  �ملعرو�س  يجعل  مبا  �لنقي�سة،  �لطروحات 

بناء  على  �لعمل  ه��و  �لن�سو�س  فمق�سد  �لأم��ث��ل.  �ل��ن��م��وذج 

هوية جماعية متما�سكة، تلغي من م�سارها كل ما من �ساأنه 

�أن يعكر �سفو هذه �لوحدة �أو مي�س من قد��ستها، ولذلك هي 

�لطروحات.  لكافة  منفتحة  ولي�ست  بعناية  منتقاة  ن�سو�س 

ق��ر�ءة  ل  للما�سي  عملية  ق���ر�ءة  �إن��ت��اج  �إىل  ت�سعى  �أن��ه��ا  كما 

علمية، يتقدم فيها �لغر�س على �لعلم. نلحظ هذ�، كما تقول 

�لعام للكتب �ملدر�سية �لذي ل يتغري و�إن  �لنهج  �لباحثة، يف 

�ملوؤلفات  تتميز  حيث  وي�سار.  مي��ني  ب��ني  �حلكومات  تغريت 

جميعها بتوظيف �ملا�سي ل�سالح �حلا�سر، �أي مباركة �لتو�سع 

�ل�ستيطاين �جلاري يف �إ�سر�ئيل.

خمتلف  �أن  بيليد-�حلنان  لنوريت  �لقّيم  �لبحث  ه��ذ�  يبنّي 

�ل��ت��اري��خ و�جل��غ��ر�ف��ي��ا  �ل��ب��ح��ث، يف  �ل��ت��ي �سملها  �ل��ن�����س��و���س 

��د يف عر�س  م��وحَّ قائمة على منهج  ه��ي  �مل��دن��ي��ة،  و�ل��رتب��ي��ة 

�لذ�كرة  ب�ساأن  »�لو�ساية على �حلقيقة«  ي�سبه  �حلقائق، مبا 

�جلماعية �لقائمة على �حلقيقة �ملدنية �لتي متثلها �لدولة. 

�لإ�سر�ئيلية  �مل��در���س��ي��ة  �لكتب  تعر�س  �لأ���س��ا���س  ه��ذ�  وع��ل��ى 

حقائق  بو�سفها  باليهود،  تعلق  ما  يف  �سو�ء  خالدة«  »حقائق 

ما  �أو  �ل�سحية،  وو���س��ع  بال�سطهاد  �سلة  على  تر�جيدية 

يف  �لفل�سطيني  يظهر  حيث  بالعرب.  �أي  �ليهود  بغري  تعلق 

�أي بخالف  ع��دو�ين،  �ملقابل لالإ�سر�ئيلي ذي ملمح  �لطرف 

د�ئم. ذلك  ب�سكل  �لأر���س  و�ملد�فع عن  �ل�سحية  �لإ�سر�ئيلي 

ما يعرّب عنه �لقول �ل�سائع مع كل ف�سح جديد: »مع كل عام 

جديد ينه�سون جمدد� بق�سد تدمرينا«.

�أخ����رى ث��اب��ت��ة يف �لن�سو�س  ُت���ربز �ل��ب��اح��ث��ة ح�����س��ور ر���س��ال��ة 

َي��ظ��ه��ر �ليهود  �إذ  �ل��ر���س��ال��ة �ل���س��ت��ع��م��اري��ة،  �مل��در���س��ي��ة، وه���ي 

يف  �لتقدم؛  ن�سر  يحفزهم  تنويرية  �سورة  يف  �لإ�سر�ئيليون 

�خُللقي  �ل��و�زع  يقت�سي  �لبد�ئيني  �لعرب مبثابة  يلوح  حني 

و�ل���و�ج���ب �مل����دين »حت�����س��ريه��م«. ي���اأت���ي ذل���ك ل��غ��ر���س دف��ع 

�لفل�سطيني د�خل �إ�سر�ئيل �إىل �إتقان �ملهن �لع�سرية، وتعلم 

�ملعارف �حلديثة، وبالتايل لي�سغل دور� متح�سر� يف �ملجتمع 

�لعن�سرية عن  �لروؤية  �لع�سري. ول تغفل تلك  �لإ�سر�ئيلي 

�إبالغ ر�سالة تربوية �إىل �لطالب �لإ�سر�ئيلي �أن �سياق �لتعلم 

�أن  َب��ْي��د  »�ملتخلف«،  ما�سيه  بفعل  بطيء  �لفل�سطيني  ل��دى 

�أو يف �لكيبوتز�ت  �حتكاكه بالإ�سر�ئيلي يف �ملدن �لإ�سر�ئيلية 

�سوف يجعله »يتح�سر« ويتعلم.

ن �لكتب �لتعليمية �لتلميذ �لإ�سر�ئيلي  وعلى هذ� �لأ�سا�س تلقِّ

يف  �ملطلوب  �ملو�سوعي  �لبحث  منهج  ب��دل  �ملهيمنة  �ل��رو�ي��ة 

م�سامني  لتتميز  و�مل��دن��ي��ة.  و�جل��غ��ر�ف��ي��ة  �لتاريخية  �مل���و�د 

�ملوؤلفات بطابع �سلطوي يغيب منه �ملنهج �حل��و�ري. و�سمن 

يف  �لفل�سطينية  �لرو�ية  متّر  ما  عادة  �ملق�سود،  �ل�سحن  هذ� 

�ملدر�سية  و�لكتب  بحذر.  ُت��روى  �أو  ب�سمت  �ملحاور  من  كثري 

�ل�سلطة  ب���اإق���ر�ر  ت��ف��وز  ل  �لتعليمات،  ه���ذه  ت��ر�ع��ي  ل  �ل��ت��ي 

�ل�سهيونية  �لرو�ية  تهيمن  ولذلك  �عرت�فها،  �أو  �لرتبوية 

�لتحول  �أمام  �لفل�سطيني عقبة  �لن�سو�س فيمثِّل فيها  على 

�أو �لق�ساء  �أو هزميته  �إز�حته  �لإيجابي، مما يقت�سي �حلال 

�لفل�سطيني، ول  للتاريخ  �لأ�سا�س ل ميكن  عليه، وعلى هذ� 

�أن حت�سر.  �لفل�سطينية  �لفل�سطينية، ول للحقائق  للرو�ية 

�إ�سر�ئيل  يف  �لتعليمية  �لن�سو�س  حتظى  �لتم�سي  لهذ�  تبعا 

�لرو�ية  عار�ست  و�إن  �لدولة،  رو�ي��ة  ت�ستعيد  حني  بالقبول، 

ج ر�سميا، فهي  �ل��و�ردة من �لأر�سيف �لإ�سر�ئيلي ما هو م��روَّ

عادة ما تاأتي �نتقائية ومتعلقة بحالت ح�سرية.

�لتعليمية  �لن�سو�س  �أن  �ل��ب��اح��ث��ة،  ت��ربز  كما  ���س��ك،  م��ن  م��ا 

�ل�سيطرة  تخليد  �إىل  ي��ه��دف  م�سيَّ�س  ع��ر���س  على  تنطوي 

�جلغر�فية  �خلر�ئُط  تعر�س  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى  وتاأبيدها، 

تور�تية  مبقاطع  مرفقة  للطالب  م  وُت��ق��دَّ �لكربى  �إ�سر�ئيَل 

�لإ�سر�ئيلي  �مل�سعى  �أو  لإب��ر�ه��ي��م،  �لإل��ه��ي  �ل��وع��د  ت�ستعيد 

�ملنهج  ذلك  مبوجب  �لتاريخ.  عرب  �ملقد�سة  �لأر���س  لجتياح 

حازما  تغييبا  �لفل�سطيني  �لآخ��ر  تغييب  �لن�سو�س  حت��اول 

من �لذ�كرة �لتاريخية، ليتحول �لإ�سر�ئيلي �لقادم من خارج 

فل�سطني �إىل �أهلي و�أ�سيل يف �لأر�س �ملقد�سة.

و«�ل�سمت  �ل��ت��اري��خ��ي«  »�ل�سمت  �لكاتبة  ت�سميه  م��ا  ه��ن��اك 

�مل��در���س��ي  �ل��ك��ت��اب  يف  بالفل�سطيني  ���س��ل��ة  ع��ل��ى  �جل���غ���ر�يف« 

و�لتعليمية ل  �ل��رتب��وي��ة  �ل��رو�ي��ة  �أن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي. و�حل���ال 

تكتفي بال�سمت؛ بل حتاول �أحيانا �عتماد �لطم�س للجغر�فيا 

و�لتاريخ من خالل �لقلب و�ل�ستبد�ل للم�سميات و�لأحد�ث 

و�لرو�يات. هي بالأ�سا�س عملية تهويد ر�ديكالية يقوم عليها 

�لنظام �لتعليمي �لإ�سر�ئيلي بخ�سو�س فل�سطني. فال تز�ل 

�ملغر�سة  �لرو�ية  على  �أ�سا�سا  معتمدة  �لرتبوية  �لطروحات 

�لتي تعر�س �لتاريخ من منظور و�حد. ثمة رو�ية مق�سودة 

يعر�سها �لكتاب �ملدر�سي، �أنه على مدى �ألفي �سنة غاب فيها 

�ليهود عن فل�سطني، ينبغي �أن تبقى �لأر�س يهودية، وذلك 

�سمن روؤية جامدة للتاريخ ل تويل �أحد�ثه �ملكتظة �عتبار�، 

هذه بحق مركزية عرقية مغرقة يف �لنح�سار.

-----------------------------------------------

الكتاب: فلسطني يف الكتب املدرسية 

اإلرسائيلية.

املؤلفة: نوريت بيليد-الحنان.

النارش: غروبو آبييل )تورينو- إيطاليا( ›باللغة 

اإليطالية‹.

سنة النرش: 2021.

عدد الصفحات: 288 صفحة.
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اإلغالق: كيف هّز كورونا االقتصاَد العاملي

آدم توز

ال تكمن الصدمة الحقيقية لفريوس كورونا يف عدد الوفيات - فقد كانت هناك أوبئة أكرث فتًكا - 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 

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

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

�إن�سان على وجه  عطل كورونا �لروتني �ليومي لكل 

�لأر�س تقريًبا، وعطل �حلياة �لعامة، و�أغلق �ملد�ر�س، 

وعزل �أفر�د �لأ�سرة، و�أخر �ل�سفر، وجرف �لقت�ساد 

�مل��وؤرخ �لربيطاين  ت��وز،  �آدم  �إىل ركبتيه. قال  �لعاملي 

 2020 عام  ك�سف  »لقد  كولومبيا:  بجامعة  و�لأ�ستاذ 

ب�سكل غري م�سبوق خماطر ونقاط �سعف نظام عاملي 

موجه نحو �ل�سوق«. لذلك من �ل�سعب �إنكار �أنه قد 

مت �لو�سول �إىل نقطة حتول.

2020 يف  �ملمكن تلخي�س و�سعنا يف عام  �إذ� كان من 

كانون   20 يف  ي�سدق«.  »ل  كلمة  فهي  و�ح���دة،  كلمة 

بينغ  جني  �سي  �أعلن  عندما   ،2020 )يناير(  �لثاين 

عن وباء كورونا، بعد عام و�حد بال�سبط، مع تقدمي 

جو بايدن كرئي�س  للوليات �ملتحدة، وقع �لعامل يف 

�أك��رث من  ، قتل  �سهًر�   12 مر�س مميت. يف غ�سون 

2.2 مليون �سخ�س و�أدى �إىل �إ�سابة ع�سر�ت �ملاليني 

عنها  �ملعلن  �لوفيات  ع��دد  وبلغ  خ��ط��رية.  ب��اأع��ر����س 

�ملحتمل  �لعدد  مليون.   4.5 �لآن  حتى  ر�سمي  ب�سكل 

�لعدد.  �أك��رث من �سعف هذ�  هو  �لإ�سافية  للوفيات 

ع��ط��ل ف��اي��رو���س ك���ورون���ا �حل��ي��اة �ل��ع��ام��ة و�ل��روت��ني 

�ليومي لكل �سخ�س على وجه �لأر�س تقريباً. 

و�ل�سركات  للعائالت  �حلكومية  �مل�ساعدة  مدى  كان 

غري  لكورونا  �لقت�سادية  �لتد�عيات  ملنع  و�لأ�سو�ق 

م�سبوق �إل يف �أوقات �حلرب. هذ� �لو�سع، بالإ�سافة 

�إىل كونه �أخطر ركود �قت�سادي منذ �حلرب �لعاملية 

�لثانية، كان ل مثيل له من حيث �لنوعية. مل ي�سبق 

ل��ن��ا �أن ق��ررن��ا ب��الإج��م��اع �إغ����الق �أج����ز�ء ك��ب��رية من 

�لقت�ساد �لعاملي. وكما قال �سندوق �لنقد �لدويل، 

فاإن �أزمة كورونا »مل تكن مثل �أي �أزمة �أخرى«. حتى 

�لعام  ه��ذ�  �أن  �لأدل��ة  �أظهرت   ،2020 ع��ام  كارثة  قبل 

�إىل  �لأمريكي  �ل�سيني  �ل�سر�ع  و�سل  لقد  �ساخب. 

�ل��ب��اردة �جل��دي��دة«  مرحلة خ��ط��رية. كانت »�حل���رب 

حاد  ب�سكل  �لعاملي  �لقت�سادي  �لنمو  تباطاأ  و�سيكة. 

�ل���دويل عن  �لنقد  ���س��ن��دوق  و�أع����رب   .2019 ع��ام  يف 

قلقه من �هتز�ز �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية لالقت�ساد 

�ل��ع��امل��ي، �ل���ذي ك��ان ي��ع��اين م��ن دي���ون ك��ب��رية. ت�سري 

�لبيت  ك���ان  �مل�����س��اك��ل  �أن م�����س��در  �إىل  ب��ق��وة  �ل��دلئ��ل 

�لرئي�س �خلام�س  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �لأب��ي�����س. جن��ح 

و�لأربعون للوليات �ملتحدة، يف �أن ي�سبح م�سدر قلق 

�أخ��رى يف نوفمرب وق��رر على ما  م��رة  عاملي. تر�سح 

يبدو ت�سويه �سمعة �لعملية �لنتخابية، حتى لو فاز.

و��سنطن،  �أثارتها  �لتي  �ملخاوف  عن  �لنظر  ب�سرف 

ك��ان��ت �مل��ح��ادث��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى و���س��ك �لن��ت��ه��اء. 

بالن�سبة لأوروب��ا  للقلق  �إث��ارة  �لأك��رث  �لق�سية  كانت 

يف بد�ية عام 2020 هي �حتمال �ندلع �أزمة لجئني 

�ملروع  �لت�سعيد  خطر  �لكو�لي�س  ور�ء  كان  جديدة. 

للحرب �لأهلية �ل�سورية وم�سكلة �لتخلف �مل�ستمرة. 

ك���ان �ل��ع��الج �ل��وح��ي��د ه��و زي����ادة �ل���س��ت��ث��م��ار و�لنمو 

�مل��ال كان غري م�ستقر  ر�أ���س  يف �جلنوب. لكن تدفق 

، كان ن�سف   2019 وغري متو�زن. بحلول نهاية عام 

�ل�����س��ود�ء قد  �إف��ري��ق��ي��ا  رب��ًح��ا يف  �ملقرت�سني �لأك���رث 

و�سلو� ببطء �إىل نقطة مل يعد باإمكانهم فيها �سد�د 

�أق�ساطهم.

ك���ان �ل�����س��ع��ور �ل�����س��ائ��د ب��اخل��ط��ر و�ل��ق��ل��ق �ل���ذي �ساد 

�لق��ت�����س��اد �ل��ع��امل��ي م��اأ���س��اة ك��ب��رية. يف �مل��ا���س��ي غري 

�حل��رب  يف  للغرب  �ل��و����س��ح  �لن��ت�����س��ار  ك��ان  �لبعيد، 

�لباردة، و�نت�سار متويل �ل�سوق، ومعجز�ت تكنولوجيا 

�لقت�سادي،  �لنمو  تاأثري  جمال  و�ت�ساع  �ملعلومات، 

�لر�أ�سمايل  �لقت�ساد  يبدو، قد عزز موقف  ما  على 

ب��اع��ت��ب��اره �مل��ح��رك ب��ال م��ن��ازع للتاريخ �حل��دي��ث. يف 

�ل��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات، ب���دت �لإج���اب���ة ع��ل��ى م��ع��ظ��م �لأ���س��ئ��ل��ة 

�ل�سيا�سية ب�سيطة: »�إنها م�ساألة �قت�ساد »، يف �لوقت 

�لذي كان فيه �لنمو �لقت�سادي يحول حياة مليار�ت 

يوجد  »ل  تات�سر،  مارغريت  قالت  ما  غالًبا  �لب�سر، 

�أن يحل  �أن��ه ل يوجد �سيء ميكن  بديل«، مما يعني 

حمل نظام �خل�سخ�سة، و�حلد �لأدنى من �لرقابة، 

وحرية نقل ر�أ�س �ملال و�ل�سلع. حتى عام 2005، كان 

�أن  �لربيطاين،  �ل���وزر�ء  رئي�س  بلري،  ت��وين  باإمكان 

�جلدل  مثل  لها  معنى  ل  �لعوملة  معار�سة  �أن  يعلن 

حول ترتيب ف�سلي �ل�سيف و�خلريف.

يف عام 2020، مت �لت�سكيك يف �لعوملة وترتيب �لف�سول. 

�أدت  �ل�سوؤ�ل.  �إىل  �لقت�ساد من �جل��و�ب  حتول علم 

يف  �آ���س��ي��ا  يف  ب����د�أت   - �لعميقة  �لأزم�����ات  م��ن  �سل�سلة 

�لأطل�سي  �ملايل  بالنظام  و�نتهت  �لت�سعينيات  �أو�خ��ر 

يف عام 2008، ومنطقة �ليورو يف عام 2010 و�ملنتجني 

�لعامليني يف عام 2014 - �إىل تاآكل �قت�ساد�ت �ل�سوق. 

لقد مت �لتغلب على كل تلك �لأزمات، ولكن مب�ساعدة 

�لإنفاق �حلكومي وتدخالت �لبنوك �ملركزية، و�لتي 

�أثبتت عدم م�سد�قية �ملبادئ �لر��سخة ل� »�حلكومة 

هذه  خلقت  »�مل�ستقل«.  �مل��رك��زي  و�لبنك  �ل�سغرية« 

�لأزم����ات تكهنات، وك���ان م��دى �ل��ت��دخ��الت �ل��الزم��ة 

فاإن  ذل��ك،  وم��ع  تاريخًيا.  فيها  �ل�ستقر�ر  لتحقيق 

كانت  يتوقف،  مل  �لعامليني  �لر�أ�سماليني  ث��روة  منو 

�ملكا�سب �سخ�سية لكن �خل�سائر كانت عامة. يت�ساءل 

�لظلم  ي��ق��ود  �أن  �مل��ده�����س  م��ن  ه��ل  �لآن،  �ل��ك��ث��ريون 

مسلم غالب * 
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ذل��ك،  غ�سون  يف  �سعبوية؟  دول��ة  قيام  �إىل  �جل��ام��ح 

�آلهة  تعد  مل  لل�سني،  �ل�ستثنائي  �لتقدم  وب�سبب 

�لنمو �لقت�سادي �لعظيمة تدعم �لغرب.

بكني.  م��ن  �ل�سهري  �خل��رب  ُن�سر   ،2020 يناير  يف  ث��م 

�بتليت �ل�سني بتف�سي وباء فريو�س كورونا �جلديد. 

ن�سطاء  منها  ح��ذر  �لتي  »�لعاقبة«  ه��و  ك��ورون��ا  ك��ان 

�لطق�س  �أزم��ة  لأن  نظًر�  ولكن  �سنو�ت.  منذ  �لبيئة 

�لكوكب على نطاق عاملي  �لتعامل مع  �أجربتنا على 

وحت���دي���د ج��دول��ن��ا �ل��زم��ن��ي ل��ل��ع��ق��ود �ل���ق���ادم���ة، ك��ان 

مكان  كل  يف  ومنت�سًر�  ج��ًد�  �سغرًي�  كورونا  فريو�س 

و�سريع �خلطى، وي�ستغرق �أ�سابيع و�أياما. بالإ�سافة 

ا  �أي�سً ك��ورون��ا  �أث���ار  حم���ددة،  وطنية  �قت�ساد�ت  �إىل 

ت�ساوؤلت حول �لقت�ساد �لعاملي.

�لتنف�سية  �مل��ت��الزم��ة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ظهر  عندما 

�ل��ت��ن��ب��وؤ بها،  �ل��ت��ي مت  �حل����ادة، ك��ان��ت نف�س �ل��ك��ارث��ة 

بال�سبط نف�س �ملر�س �ملعدي، مثل �لإنفلونز�، �لذي 

توقعه علماء �لفريو�سات. جاء كورونا مما توقعوه، 

�لتقاء �حلياة �لربية و�لزر�عة و�سكان �ملدن يف �سرق 

�سبكة  عرب  �لفريو�س  �نت�سر  متوقع،  هو  كما  �آ�سيا. 

منذ  ق��ادم��اً  ك��ان  ك��ورون��ا  ب�سر�حة،  �لعاملية.  �لنقل 

فرتة طويلة.

كان هناك عدد �أكرب من �لأوبئة �لفتاكة، لكن �جلديد 

متاًما ب�ساأن كورونا يف 2020 كان م�ستوى ردة �لفعل. 

مل تكن �لدول �لغنية وحدها هي �لتي �أنفقت مبالغ 

ا �لدول  كبرية لدعم �ملو�طنني و�ل�سركات، ولكن �أي�سً

لدفع  ��ستعد�د  على  كانت  �لتي  و�ملتو�سطة  �لفقرية 

مبالغ كبرية من �ملال. بحلول �أو�ئل �أبريل، با�ستثناء 

�لفريو�س،  �حتو�ء  بالفعل من  �لتي متكنت  �ل�سني، 

م�سبوق  غري  جهد  يف  �لعامل  دول  معظم  �نخرطت 

لوقف �نت�سار كورونا. �أ�سبحت كلمة »�إغالق« عبارة 

نف�سها  �لكلمة  �جل��م��اع��ي.  فعلنا  رد  لو�سف  �سائعة 

مثرية للجدل. يجلب �لإغالق �إىل �لأذهان �لإكر�ه. 

�إىل  لالإ�سارة  �مل�سطلح  ��ستخد�م  2020، مت  عام  قبل 

ك��ورون��ا، كانت  زم��ن  �ل�سجون. يف  �لبدين يف  �لعقاب 

ه��ن��اك حل��ظ��ات و�أم���اك���ن ك��ان��ت ف��ي��ه��ا ع��ب��ارة �إغ���الق 

�مل�سلحة  �ل�سرطة  قامت  وباري�س،  دلهي  منا�سبة. يف 

ب���دوري���ات يف �ل�������س���و�رع، وك��ت��ب��ت �لأ���س��م��اء و�لأرق�����ام 

مفاجئ،  ب�سكل  �مل��رور.  قو�عد  يخالف  من  ومعاقبة 

�لقب�س  �ل�سرطة  �ألقت  �لدومينيكان،  جمهورية  يف 

 - �ل�����س��ك��ان  م��ن   %1 ح����و�يل   - �سخ�س   85000 ع��ل��ى 

جلميع  �لق�سري  �لإغ���الق  �لتجول.  حظر  خلرقهم 

للعنف،  �ملتكرر  �حلكومة  و��ستخد�م  �لطعام  قاعات 

على �لرغم من عدم وجود �أعمال عنف، �عُترب قمعًيا 

من قبل �أ�سحابها وزبائنها. لكن من �لو��سح �أن رد 

�لفعل �لقت�سادي على كورونا مل يكن جمرد �إغالق. 

�نخف�س �حلر�ك �لقت�سادي ب�سرعة قبل وقت طويل 

من �إ�سد�ر �لأو�مر �حلكومية. بد�أت �لأ�سو�ق �ملالية 

يف �لهروب من �لهام�س �لآمن يف �أو�خر فرب�ير. مل 

يكن حار�س �ل�سجن هو �لذي �سيغلق �لباب باإحكام، 

لكن �مل�ستثمرين كانو� يحاولون فقط �إنقاذ �أنف�سهم. 

كان �لعمالء يقيمون يف �ملنزل. مت �إغالق �ل�سركات 

�أو ت�سغيلها من �ملنزل. بحلول منت�سف �سهر مار�س، 

�أ�سبحت �لعطالت �سائعة.

موؤ�سر  هو  »�إغ���الق«  مل�سطلح  �لو��سع  �لتعديل  ه��ذ� 

�سيا�سة كورونا.  �لذي كانت عليه  على مدى �جلدل 

�أ�سبحت �ملجتمعات و�لأ�سر مرت�سخة ب�سكل متز�يد 

�ل�سحي.  و�حلجر  �لجتماعية  و�مل�سافة  �لتنكر  يف 

كانت جتربة كورونا مثاًل، على نطاق و��سع، ملا �أطلق 

عليه عامل �لجتماع �لأملاين �أولري�س بيك »�ملجتمع 

�لثمانينيات. نتيجة لت�سكيل  �ملحفوف باملخاطر« يف 

�ملجتمع �حلديث �أ�سبحنا، ب�سكل جماعي ، من�سغلني 

�لذي  �لعلم. �خلطر  �إل  بتهديد غري مرئي ل ير�ه 

يظل جم��رًد� وغري م��ادي حتى ي�ساب �مل��رء باملر�س 

�لذي  �ل�سائل  يف  ببطء  �حل��ظ  �سيئ  هو  من  ويغرق 

يرت�كم يف رئتيه.

�ملحدد،  �لوقت  بايدن وتن�سيبه يف  �نتخاب جو  �أع��اد 

عندما  لكن  ب��ال��ه��دوء.  �ل�سعور   ،2021 يناير   21 يف 

»�أمريكا ع��ادت«، يت�سح ب�سكل  �أن  يعلن بايدن بتهور 

متز�يد �أن �سوؤ�لنا �لتايل يجب �أن يكون: �أي �أمريكا؟ 

وب���ال���ع���ودة �إىل م�����اذ�؟ ق���د ت��ك��ون �أزم�����ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة 

�إبد�عية،  فكرية  ق��وة  خلقت  ق��د  �ل�ساملة  �جل��دي��دة 

لبع�س  �سامتني  ظ��ل��و�  �ل��ذي��ن  �ملعتدلني  ب��ني  حتى 

باأزمة فكرية.  ياأتي  �لع�سر �جلديد ل  لكن  �لوقت. 

ميكننا  ما  كل  متويل  بالفعل  ن�ستطيع  �أننا  فهم  �إن 

�لقيام به ي�سعنا يف ماأزق. ما �لذي ميكننا فعله حًقا 

وماذ� يجب �أن نفعل؟ 

�أن  و�ل��رب�زي��ل  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  بريطانيا  ُتظهر 

�ل�����س��ي��ا���س��ات �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ت��ت��خ��ذ �أ���س��ك��اًل ج��دي��دة 

غريبة وغري ماألوفة. �زد�دت �لتفاوتات �لجتماعية 

لكنها مل تنخف�س. على �لأقل يف �لبلد�ن �لغنية، ل 

يوجد �إن�ساف جماعي. ي�ستمر تر�كم ر�أ�س �ملال من 

خالل �لقنو�ت �لتي تزيد �ملخاطر با�ستمر�ر. �جلزء 

�ملكت�سبة حديًثا هو  �لقت�سادية  �لأك��رب من حريتنا 

�جلهود �لتي ل معنى لها على نحو متز�يد لتحقيق 

�لغرب  بني  �ملو�جهة  تف�سل  �لقت�سادي.  �ل�ستقر�ر 

منذ  ن�سهدها  مل  �لعامل  من  كبرية  �أج��ز�ء  و�ل�سني 

�حل���رب �ل���ب���اردة. و�لآن ك�����ّس��ر �ل��وح�����س  ع��ن �أن��ي��اب��ه 

�أ�سو�أ  �أحد�ًثا  نتوقع  �أن  ينبغي. يجب  كما  لي�س  لكن 

بكثري من كورونا؛ فعام 2020 مل يكن �سوًء� �أحمر. 

غري  من  نفكر.  �أن  يجب  قلياًل،  و�سعنا  حت�سن  �إذ� 

�ملعروف عدد �ل�سحايا يف جميع �أنحاء �لعامل، لكننا 

نقدر عددهم يف �أف�سل �لأحو�ل ب� 10 ماليني. ميوت 

�لآلف كل يوم. وكان عام 2020 مبثابة جر�س �إنذ�ر 

بالن�سبة لنا.
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الثقافة البيئية

بيري شاربونييه

هناك أمور جسيمة وجديدة تحدث تحت سامئنا، منها العمليات الفيزيائية والكيميائية املثرية للقلق التي تتحكم يف النظام البيئي لألرض، واملسار 

التطوري للكائنات الحية، وتكوين الرتبة واملياه، كل هذه الظواهر البيئية تدل اآلن عىل أنَّ األنشطة البرشية تغري الطبيعة وتسري بها نحو أزمة حقيقية 

ووضع دراماتييك.

تاأتي �لهتمامات �لبيئية لتفتح ثغر�ت يف �ملفاهيم �ل�سائدة 

للتقدم و�لتنمية و�لرثوة، وب�سكل �أو�سع، يف �لفكرة نف�سها 

�لثقافة  تهدف  �لجتماعي.  �لتعاي�س  عن  ت�سورناها  �لتي 

�إىل  �لنا�س  م��ن  ممكن  ع��دد  �أك��رب  �نتباه  لفت  �إىل  �لبيئية 

هذه  جتمع  �ل��ي��وم.  �لبيئية  �مل�ساألة  تنظم  �لتي  �ملناق�سات 

�مل��ن��اق�����س��ات ب���ني ع��ل��وم �لأر������س و�لأن���رثوب���ول���وج���ي���ا وع��ل��م 

�لج��ت��م��اع و�ل��ت��اري��خ و�جل��غ��ر�ف��ي��ا و�لق��ت�����س��اد، ف�ساًل عن 

�ملعرفة  �إىل م�ساءلة تنظيم  �لفل�سفة. وهي تدعو جميعها 

و�لأعر�ف �ل�سيا�سية و�لإطار �لتقني للطبيعة.

����س��ت��ه��ر ب��ي��ري ���س��ارب��ون��ي��ي��ه م���ن خ����الل ك��ت��اب��ه: » �ل���وف���رة 

�لذي   2020 عام  �ل�سادر  �لأك��ادمي��ي  �لطابع  ذي  و�حلرية« 

و�ك��ب��ت��ه تغطية �إع��الم��ي��ة و����س��ع��ة، �أم���ا يف ك��ت��اب��ه �جل��دي��د 

»�لثقافة �لبيئية« فيقرتح دلياًل �إجر�ئيا مو�سًحا بال�سور 

�أو  للطلبة  موجها  �لكتاب  يكون  قد  و�مل��ر�ج��ع.  و�لبيانات 

�أي مهتم يرغب يف �أن يطلع على تنوع �لق�سايا �لرئي�سية 

�لبيئية«،  »�لأزم��ة  بد�ية  �أثارتها  �لتي  �لأ�سا�سية  و�ملر�جع 

�أي�سا  لل�سماح  الة  فعَّ عامة  نظرة  �لدليل  هذ�  يقدم  لذلك 

لغري �ملهتمني و�ملبتدئني كي يجدو� �جتاهاتهم، و�حل�سول 

لهم  ت��ب��دو  �ل��ت��ي  �لبيئية  �ل��ن��ق��اط  لتعميق  �ل��و���س��ائ��ل  على 

عميقة  تفا�سيل  �لقارئ  يتوقع  ل  ذلك  ومع  ح�سماً.  �أك��رث 

ف�سل من  كل  نهاية  �سيجد يف  باملقابل  لكنه  ومتخ�س�سة، 

للغاية  مفيدة  ببليوغر�فية  �إ���س��ار�ت  �لثمانية،  �لف�سول 

)�ملنفتحة  �سر�مة  �لأك��رث  �لأكادميية  �ملر�جع  بني  جتمع 

�ل�سعبية  �لثقافة  م��ن  وعنا�سر  �لإجن��ل��ي��زي��ة(،  �للغة  على 

)من �لأفالم �إىل �لر�سوم �ملتحركة(، وخا�سة تلك �ملقالت 

ومقاطع �لفيديو �ملتاحة على �لإنرتنت.

بع�س  يعالج  ثم  �لب�سرية  �أ���س��ول  من  �لأول  �لف�سل  يبد�أ 

)»�لأك�����س��دة  �لأر�����س  وع��ل��وم  للحياة  �لرئي�سية  �حل��ق��ائ��ق 

ومن  غ��اي��ا«(.  »فر�سية  �أو  �حل��رج��ة«  »�ملنطقة  �ل��ك��ب��رية«، 

هذ�  �مل��وؤل��ف  ي�ستخل�س  �لب�سري،  �لتاريخ  قبل  م��ا  ع�سور 

للو�قع  ج��وه��ري  ُب��ع��د  ه��ي  »�لتكنولوجيا  �مل��ق��ن��ع:  �ل��در���س 

عالقة  �لعاقل  �لإن�سان  يعرف  ل  �أخ��رى،  بعبارة  �لب�سري. 

�أخرى بالعامل غري تلك �لتي خربها بو��سطة �لأدو�ت«)�س 

33(. من ناحية �أخرى، فاإن �ملالحظة �لتي تفيد باأنه »حتى 

�لأر���س  تاريخ  كان  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  من  قريبة،  فرتة 

يقدم �أ�سا�سا من خالل �لرو�يات �لالهوتية«  )�س 36( لكن 

ن�سينا  �أننا  يعني  وه��ذ�  فيها:  مبالغا  �ملالحظة  ه��ذه  تبدو 

ب�سرعة �لتقليد �لفيزيائي باأكمله، �لذي �قرتب بالفعل من 

باأغر��س  و�لبيولوجية دون ربطها  �لظو�هر �جليولوجية 

يف  �لتناق�س  ه��ذ�  �حل��د�ث��ة،  تر�سخ  كما  �لب�سري.  �ل��وج��ود 

�لطبيعة  حماية  ميكننا  »ل  �لبيئة:  مع  عالقاتنا  �سميم 

�إل �إذ� �فرت�سنا م�ستوى معيًنا من �لهيمنة على �لعمليات 

�إىل  باحلاجة  �لق�سم  وينتهي   .)50 )���س  تن�سطها«  �ل��ت��ي 

�إعادة �لتنمية �لقت�سادية كلها �إىل قاعدتها »�لأي�سية« �أو 

»�لطاقّية«، حيث يلعب �لبعد �ل�ستعماري دوًر� رئي�سًيا.

�أما �لف�سل �لثاين، وهو من �أكرث �لف�سول �إثارة، فيتناول 

»ثورة �لع�سر �حلجري �حلديث« بحيث يربز �لكاتب كيف 

و�لدينية.  �ل�سيا�سية  متثيالتنا  قلب  يف  يقع  تف�سريها  �أن 

يف �لو�قع، ترتبط »�لأ�ساطري �ل�سيا�سية �حلديثة« باأكملها 

�لتعميم  هذ�  �أتاحه  �ل��ذي  بالتطور  وثيق  ب�سكل   )89 )�س 

للزر�عة و�لرثوة �حليو�نية باملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية �ملركزية 

ذل��ك،  وم��ع  �ملتكافئ.  غ��ري  �لجتماعي  و�لنظام  )�ل��دول��ة( 

وب��ع��د ت��ط��رق��ه �إىل �أع���م���ال دي��ف��ي��د غ��ري��رب ورمي����ي ح���د�د، 

يتعاي�س  �أن  �ل��زر�ع��ي ميكن  �لإن��ت��اج  �أن منط  �ملوؤلف  يوؤكد 

�إدر�ج�����ه يف  ب���دون  �جتماعية خمتلفة مت��اًم��ا،  �أن��ظ��م��ة  م��ع 

»ثورة �لع�سر �حلجري �حلديث«، كان �لتطور �لقت�سادي 

يتيمة  �إمكانية  جمرد  ع�سناه  �ل��ذي  و�لجتماعي  و�لتقني 

من بني �أمور �أخرى كافية »لإعادة فتح �حتمالت �سيا�سية 

�سّتى« )�س 90(.

يبدو �لف�سل �لثالث من �أكرث �لف�سول �إثارة للت�ساوؤل من 

وجهة نظر فل�سفية. فهو يفح�س مو�سوع »�حلد�ثة �لتي 

)�س  �لغربية«  �أوروب���ا  يف  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  منذ  ن�ساأت 

�لإقليمي.  و�لغزو  و�لتقدم  �لعلم  مفاهيم  على  بناًء   ،)97

تب�سيطية:  غ��ائ��ي��ة  ل���رو�ي���ة  ي�ست�سلم  نف�سه  �مل���وؤل���ف  ل��ك��ن 

باأن »�لفيزياء �ليونانية طبعت بامليتافيزيقيا حتما«  تقول 

�إىل  �لعلم �حلديث منذ غاليليو  ين�سبها  و�لتي   ،)99 )�س 

)�س  �لعاملية«  »�لريا�سيات  �سيغة  �أو  �لديكارتي  �ملنطق 

تختف  �ل��و�ق��ع، مل  ع��ن �حلقيقة: يف  �أب��ع��د  ���س��يء  ل   .)99

�لعك�س  �مليتافيزيقية للعلم مع �حلد�ثة، بل على  �ل�سحنة 

متاًما، ومن ح�سن �حلظ �أن �لنهج �لتجريبي �أو �لو�سفي 

�ملقولت  �ل�سابع ع�سر. متتد هذه  �لقرن  كان ميار�س قبل 

�ملجانبة لل�سو�ب عندما ين�سب �ملوؤلف �إىل ديكارت ��ستقر�ًء 

للعقل  �ملطلقة  �ل��ق��درة  »مثل  �لتجريبي  �ملنهج  لنجاحات 

�لب�سري على مو�جهة �لطبيعة« )�س 100(. عموما، يعترب 

�لأك��رث ه�سا�سة يف  هذ� �ل�ستح�سار للعلم �حلديث �جلزء 

�لكتاب، وخري مثال على ذلك �لت�سل�سل �لزمني غري �ملوؤكد 

للعلماء �لو�رد ذكرهم مثل: »كوبرنيك، وغاليليو، ونيوتن، 

102(. من خالل نقل  » )�س  ك��ارل لينيو�س  و  ثم ليبنيز 

هذه �لروؤية �ملتجان�سة لظهور �لعلم �حلديث، يقلل �ملوؤلف 

من كل �إمكاناته. �إنه مينع بال�سبط ما ينوي �لرتويج له، 

من �إعادة �لقر�ءة �لبيئية للحد�ثة - »�إعادة كتابة معرفتنا 

يعني  مم��ا   )327 )���س  �لبيئية«  �مل�سكلة  �سوء  يف  باملا�سي 

�إغالقها  وع��دم  �حلديث،  �لفكر  �إمكانات  فتح  �ليوم  �إع��ادة 

جميًعا على عقالنية باردة ومدمرة.

 )137 )�س  �ملادية«  »�لتناق�سات  على  �لر�بع  �لف�سل  يركز 

و�لفل�سفة  �لتاريخ  �سياغة  بو��سطة  ويقدم،  للر�أ�سمالية، 

و�لقت�ساد، نظرًة ثاقبة وعامة: بدء� مبفهوم �ل�سرت�كية 

م��رور�ً  »�مل�ساعات«،  �إىل مفهوم   )143 بيري لريو )�س  عند 

نن�سى  �أن  دون   ،)146 )���س  �لبيئي«  كوزنت�س  »منحنى  ب��� 

150(. يقرتح  )���س  ه���و�رد  �إبينيزر  ل��دى  �حل��د�ئ��ق  مدينة 

�ل��ربي��ة  »ت��و���س��ي��ف  �أن  ل��اله��ت��م��ام  م��ث��رية  �مل��وؤل��ف بطريقة 

�ل�سرعية  �إ�سفاء  يف  مركزًيا  دوًر�  يلعب  للخطر  كم�سدر 

على �لفرت��س �لبيئي« )�س. 144(، ثم ي�ستدعي بعد ذلك 

�لبيئي« ) �س  »ب��ني �حل��رب و�لف��رت����س  �لوثيقة  �لعالقة 

�لذي ظهر  �لبيئية«  »�لإب��ادة  163( وي�ستدل عليه مبفهوم 

على وجه �لتحديد يف �سياق �حلرب يف فيتنام.

للتقدم«،  خمتلفة  »�نتقاد�ت  فيوجه  �خلام�س،  �لف�سل  �أما 

ت��وم��ا���س  �ل��ربي��ط��اين  م��ن��ه��ا  �سخ�سيات  ع���دة  م�ستح�سر� 

»�لبيئة«، �س  ب��اإدخ��ال م�سطلح  له  ندين  )�ل��ذي  ك��ارلي��ل 

سعيد بوكرامي * 
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175(، وم��ا كتبه ج��ون رو���س��ك��ني ووي��ل��ي��ام م��وري�����س. وعند 

�أفكار  بروعة  ي�ستح�سر  �ملوؤلف  فاإن  �لتبعي«،  »للنقد  ذكره 

�ملادية  �لتوقعات  »ُيخ�سع  �لذي  �لبيئية،  وفل�سفته  غاندي 

��ستنتاج  �إن   .)189 )���س  �ل����روح«  على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن 

»�لتناق�س  �إىل  �لق�سم ب�سيط ولكنه مهم: فهو ي�سري  هذ� 

182( مثري�  )���س.  بالطبيعة  �لأي��دي��ول��وج��ي« يف عالقته  

ي���ز�ل مطروحا وب��اإحل��اح »ع��ن �لطبيعة  �ل���ذي ل  �ل�����س��وؤ�ل 

�لتقدمية �أو �مل�سادة للتقدم للبيئي« )�س 197( (.

�لثالثة  �لرئي�سية  �لتيار�ت  �ل�ساد�س  �لف�سل  بينما يناق�س 

للحركة �لجتماعية �لبيئية، فيهتم �أوًل ب� »�لبيئة �لعاملية«، 

�لقرن  منت�سف  منذ  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  لها  روج��ت  �لتي 

هك�سلي  جل��ول��ي��ان  �مل��رب��ك��ة  �ل�سخ�سية  ح���ول  �ل��ع�����س��ري��ن، 

 )IUCN( موؤ�س�س �لحتاد �لدويل للحفاظ على �لطبيعة(

و�ل��ر�ئ��د يف حت�سني  �ل��ربي��ة،  �ل��ع��امل��ي للحياة  و�ل�����س��ن��دوق 

حملة  مع  �ل�ستينيات،  مبادر�ت  �لكتاب،  ي��درج  ثم  �لن�سل(. 

»حماية �لبيئة يف �ل�سمال و�جلنوب«، بدء� مب�ساهمة ر��سيل 

ويعترب هذ�  �أل��ي��ي.  مارتينيز  ج��و�ن  �إىل  و���س��ول  ك��ار���س��ون 

يف  ياأخذ  لأن��ه  �لكتاب؛  ه��ذ�  ق��وة  نقاط  �أعظم  �لف�سل من 

�حل�سبان متاًما �لأدب �لقادم من �جلنوب. و�أخرًي�، يناق�س 

�ملوؤلف »�لبيئة �حلزبية« منذ �سبعينيات �لقرن �ملا�سي، عند 

باهرو، وخ�سو�سا  ورودول��ف  �إلي�س،  و�إيفان  غ��ورز،  �أندريه 

مع ظهور »�لأحز�ب �خل�سر�ء« يف �أوروبا. وهنا، ينتهي بيري 

�ساربونييه �إىل �ملو�فقة على فل�سفتها �لبيئية، دون �لتعمق 

ك��ث��ري� )لأن �ل�����س��ي��غ��ة ل��ه��ا ن���ربة ن��ي��ول��ي��رب�ل��ي��ة خ��ط��رية(، 

خ�سو�سا ما يروج له عن فكرة »�أزمة دولة �لرفاهية« )�س 

ب�سكل  متناق�سة  �سيغا  �لكفاية  فيه  مبا  يطرح  ول   ،)237

و��سح  عن �لئتالف �لبيئي �لذي »يجمع جزًء� كبرًي� من 

�لفئات �لجتماعية �لأكرث تعليماً« )�س 237( بينما »تظل 

على  هيكلًيا  تعتمد  منكفئة  و�لعاملة  �ل�سعبية  �لطبقات 

�مل�سفوفة �لإنتاجية« )�س 236(. �ألي�ست هذه عالمة على 

�لبيئية لدى  »�لنزعة  �لتفكري؟  وي��دل على ذلك  تعرث يف 

�أف�سل يف  ب�سكل  تدمج  �أن  �لتي يجب  �أوروب���ا،  يف  �لفقر�ء« 

�لأق��ل حًظا؟ ل ينحاز  �لطبقات �لجتماعية  م�سري وقيم 

�ملوؤلف �إىل هذه �مل�سكلة �لأ�سا�سية لالإيكولوجيا �ل�سيا�سية، 

�خل�سر�ء  �لأح���ز�ب  »ولدة  �أن  مالحظة  على  يقت�سر  ب��ل 

تعك�س �لنق�سام د�خل �حلركة �لي�سارية« )�س 238(.

يفح�س �ل��ف�����س��ل �ل�����س��اب��ع »�ق��ت�����س��ادي��ات ت��غ��ري �مل���ن���اخ« من 

�خل�سر�ء«  »�لر�أ�سمالية  بد�ية  يدر�س  �لثالثة.  جو�نبها 

�لقت�سادية  �ملفاهيم  على  بناًء  �لفعالة،  غري  و�إج��ر�ء�ت��ه��ا 

�لطبيعي«:  �مل���ال  و«ر�أ�����س  �خل��ارج��ي��ة«  »�لقيمة  �لرئي�سية 

يرى �ملوؤلف �أن ثمة »م�سادرة للم�ستقبل من قبل �مل�سالح 

ق�سرية �لأمد« )�س. 260-261(. �إنها »�ل�سفقة �خل�سر�ء 

»�إع���ادة بناء حل و�سط  �إقناًعا من حيث  �جل��دي��دة« �لأك��رث 

269(. يف  ق��ادر على دم��ج ح��دود �لكوكب« )���س  �جتماعي. 

حمرك  »�إ�سكالية  ح��ول  �جل��وه��ري،  �ل�سوؤ�ل  ه��ذ�  مو�جهة 

�أن  264(، من �لو��سح  �خلوف يف �ل�سيا�سة �حلديثة« )�س 

��ستقاللية �ل�سوق مل تعد قادرة على �لطماأنة: على �لعك�س 

من ذلك، فقد �سارت »عامل خماطرة »مقابل �إجماع حول 

�لتقارب بني ما هو �جتماعي و�إيكولوجي »)�س 267(. نحن 

�خل�سر�ء  م�سروع«�ل�سفقة  يف  خاطر  طيب  ع��ن  ن�سرتك 

ذ�ت  �ل�ستثمارية  �مل�ساريع  حت��دد  مل  ل��و  حتى  �جل��دي��دة«، 

�لأولوية )�لعزل �حلر�ري بدًل من �ل�سيار�ت �لكهربائية؟( 

حتديد  م��ع  �مل�����س��او�ة،  ع��دم  )م�����س��األ��ة  �لتمويل  م�ساألة  ول 

�ملوؤلف  يناق�س  ثم  لل�سريبة(.  و�إخ�ساعه  �ل��رثوة  م�ستوى 

�لبيئية وما بعد  �لن�سوية  �لنمو،  بعد ذلك تيار�ت »تر�جع 

�ل�ستعمار« من �لو��سح �أن »تر�جع �لنمو« لي�س نعمة، لأنَّ 

�إمكانية  »يرتك  �سوى م�سروع نظري،  فيه  �ملوؤلف ل يرى 

�لتعبئة �لجتماعية �مللمو�سة غري و�قعية«، وي�سكل » ند�ء 

�سلبياً ل يعطي �مل�سمون �ل�سيا�سي للم�سروع �لبديل �ملزمع 

�ل�سوؤ�ل  ويبقى   .)279 »)���س  �ملطلوبة  خ�سو�سيته  ب��ن��اوؤه 

�ملثري لالهتمام، حول ما عملت عليه �لن�سوية �لإيكولوجية 

�خ���رت�ع  »�إع�����ادة  �ق��رتح��ت  بحيث  ن�سالها  ���س��ن��و�ت  ط���و�ل 

�لإنتاجي  �لهو�س  تتجاوز  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �لإنتاجية« 

من خ��الل �إع��ط��اء قيمة �أك��رب لعمل »�إع���ادة �لإن��ت��اج« )�س 

284(، وهو ما ي�سمن �ملحافظة على �ملو�رد وتوفري وظائف 

للمجموعة �لجتماعية �لأ�سا�سية.

�لب�سر و�لبيئة عامة  �لثامن �لعالقة بني  يتناول �لف�سل  

ملحا على �حلاجة �إىل »تنمية �لرو�بط �لتي توحدنا«، )�س 

321(، �إىل �أي مدى تتطلب �مل�سكلة �لبيئية »ثقافة« منا�سبة 

تلك على  �ملعرفة.  كاملة من  بناًء على جمموعة  لفهمها، 

وجه �خل�سو�س ل تن�ساأ �إل من �لهتمام �ملوجه لعالقاتنا 

مع �حليو�نات، و�لتي ميكن �أن تن�ساأ عنها معايري �أخالقية 

جديدة: وبالتايل، فاإن »مر�فقة �لأطفال للحيو�نات �لربية 

�أو �لد�جنة ومعرفة �لرت�بط �لبيئي �لأويل، ميكن �عتباره 

 .)300 »)����س  �لج��ت��م��اع��ي  �لتما�سك  ���س��روط  م��ن  ���س��رًط��ا 

لكنه  �لزر�عية«،  »�لإيكولوجيا  ذلك  بعد  �ملوؤلف  ي�ستح�سر 

�حلقيقية«  »�ليوتوبيا  و  �مللمو�سة«  »�ليوتوبيا  بني  يخلط 

فيما يتعلق مبا كتبه �إريك �أولني ر�يت )�س 306( ما هو نوع 

�ملجتمع �لذي ميكن �أن ين�ساأ من ��ستيعاب �لقيود �ملناخية؟ 

يذكر  ذ�ت���ه  �ل�سياق  ذك��ي��ا. ويف  ���س��وؤ�ل  �لكتاب  ي��ط��رح  وه��ن��ا 

�إجر�ء� ملمو�سا مهما، ونق�سد به »�لأ�سبوع �ملوؤلف  �لكتاب 

من �أربعة �أيام« )�س 309( للحد من ��ستخد�م و�سائل �لنقل 

�لجتماعية  �لعد�لة  »دمج  �أن  �ملوؤلف  ي�ستنتج  كما  �مللوثة. 

لإعادة تنظيم �ملجتمع مل يعد م�ساألة بديهية« )�س 313(: 

�لنتماء  خالل  من  بالكامل  يتحدد  �لبيئي  �لهتمام  »هل 

�لطبقي �إىل فئة مي�سورة �أو ميكن دعمه بو��سطة كتلة من 

و�لو�عية؟  �ملنتقدة  �لعاملة  �لطبقات  ذلك  يف  مبا  �ل�سكان 

)�س 312(. وهذه مع�سلة �أخرى تتمحور حول ما ن�سميه 

ل  �لتي  �لبيئية،  للق�سية  �لكامل  �لدميقر�طي  بالنطاق 

تز�ل دون حل.

ويف �لأخري تدعونا خامتة �لكتاب �إىل فر�س منهاج تعليمي 

ب���الآلت  معرفة  ي�سمل  �مل���د�ر����س،  يف  �لبيئية«  ل«�ل��ث��ق��اف��ة 

�ملياه،  و�لبنى �لتحتية �لأولية )»حمطات �لطاقة، وتنقية 

�مل��و�ط��ن  لي�سبح   .)329 ���س   ( �ل��ن��ف��اي��ات«  م��ن  و�لتخل�س 

م��ط��ل��ًع��ا ع��ل��ى ه���ذه �ل��ق�����س��اي��ا �لأ���س��ا���س��ي��ة، ي��ج��ب �لتم�سك 

لأن   )325 )���س  للمجتمع«  �لبيئية  �لأم��ي��ة  »حم��و  بفكرة 

معلمي �لتكنولوجيا يف �ملدر�سة �لإعد�دية، ومدر�سي علوم 

�حلياة و�لأر�س يف �ملدر�سة �لإعد�دية و�لثانوية، يو�جهون 

»�لتعليم  ذل��ك، مل يكن  ع��الوة على  بالفعل.  �لتحدي  هذ� 

�إىل خو�س حر�ك  �لبيئية« يهدف  �لثقافة  و�لتدريب على 

بيئي من �أجل حماربة توح�س وتوغل �لليرب�لية �جلديدة، 

و�إمنا هدفه غر�س �ملبادئ �لأولية �لب�سيطة للحفاظ على 

�لبيئة �لتي تبنيَّ �أنها غري كافية ولي�ست فعالة �أمام �لأزمة 

�لقرن  �لثاين من  �ملنت�سف  �لقادمة مع  �لبيئية �خلطرية 

�لو�حد و�لع�سرين.
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علـم تغيـر املنـاخ: أسباب االحرتار العاملي

وآثاره وحلوله

ديفيد س. تينغ وجاكلني أ. ستاغرن

ت�ستمر�لتغيري�ت �ملناخية، فاإذ� ما و��سلنا م�سريتنا �حلالية، 

�سوف تتغري �حلياة على �لأر�س ب�سكل ل ينف�سم. لقد �أ�سبحت 

��ستد�مة نظام دعم �حلياة على �لأر�س مو�سع ت�ساوؤل �لآن، 

تاريخنا؟ لآلف  �ملحورية يف  �لنقطة  �إىل هذه  فكيف و�سلنا 

�ل�سنني، ظل مناخ �لأر�س يتغري قلياًل. �زدهر �لب�سر �لأو�ئل، 

وعا�سو� على وفرة من �لنباتات و�حليو�نات، فطهو� طعامهم 

ودفاأو� م�ساكنهم باخل�سب نتاج عملية �لتمثيل �ل�سوئي- فتم 

�إز�لة ثاين �أك�سيد �لكربون من �لغالف �جلوي وحتويله �إىل 

من  �لكمية  نف�س  �خل�سب  ح��رق  و�أع���اد  ح��ي��ة،  ع�سوية  م���ادة 

�ل��ك��رب��ون �إىل �ل��غ��الف �جل���وي. ح��دث��ت ت��غ��ري�ت طبيعية يف 

مناخ �لأر�س، ب�سكل تدريجى، وعلى مدى ع�سر�ت �لآلف �إىل 

200 عام، بد�أت �لأم��ور تتغري،  ماليني �ل�سنني. وفجاأة، قبل 

�إىل  �لتكنولوجيا  يف  و�لتح�سينات  �حلديث  �لطب  �أدى  فقد 

�لب�سر  �ملائة من جميع  يف  وت�سعون  فت�سعة  �سكاين،   �نفجار 

�ل��ذي��ن عا�سو� ه��م على قيد �حل��ي��اة �ل��ي��وم. و�أ���س��ب��ح �ل��وق��ود 

�لطاقة  م�سدر  و�لغاز(  �لنفط  ثم  �أوًل،  )�لفحم  �لأحفوري 

��ستهالك  من  و�ملزيد  �ل�سريع  �لت�سنيع  �سهل  مما  �ملف�سل- 

�لوقود �لأحفوري. على عك�س �خل�سب، حيث ت�سكل �لكربون 

�ملتحللة  �لنباتات  م��ن  ببطء  �لأح��ف��وري  �ل��وق��ود  �مل��وج��ود يف 

منذ ماليني �ل�سنني ومت تخزينه يف ق�سرة �لأر�س، وكان �أن 

�أدى حرقه على مد�ر �ل� 150 عاًما �ملا�سية �إىل زيادة م�ستوى 

وهو   .%33 بن�سبة  �جل��وي  �لغالف  يف  �لكربون  �أك�سيد  ث��اين 

�أحد غاز�ت �لدفيئة �لتي حتب�س �حلر�رة يف �لغالف �جلوي 

مثل  ذل���ك،  وم���ع  د�ف���ًئ���ا.  كوكبنا  ع��ل��ى  ح��اف��ظ  �ل�سفلي، مم��ا 

�ملزيد  لكن  مفيد،  �لقليل  �لطبيعة،  يف  �لأ�سياء  من  �لعديد 

على  �ل�سديد  �عتمادنا  و��سلنا  ف��اإذ�  �أف�سل.  بال�سرورة  لي�س 

�أك�سيد  ث��اين  م�ستوى  يت�ساعف  ف�سوف  �لأح��ف��وري،  �لوقود 

�ل�سناعة يف غ�سون ب�سعة  �لغالف �جلوي قبل  �لكربون يف 

عقود ورمبا يت�ساعف ثالث مر�ت بحلول نهاية هذ� �لقرن. 

درجة  ترتفع  �سوف  �لتقدير�ت،  ملعظم  وفًقا  لذلك،  نتيجة 

�أب��ًد�.  �لب�سر  �إىل م�ستوى مل ي�سهده  �لكوكب ب�سرعة  ح��ر�رة 

نن�سى  �ملت�سارعة،  �حلديثة  حياتنا  يف  عو�قب.  هناك  �ستكون 

�أن رفاهيتنا ل تز�ل مرتبطة �رتباًطا وثيًقا ب�سحة �لكوكب. 

�ملياه  و�إم��د�د�ت  �ملنتجة  �لزر�عة  تعتمد �سحتنا وبقاوؤنا على 

ب���دوره على  ك��ل ه��ذ� يعتمد  �ل��غ��اب��ات و�لأ���س��م��اك.  ومنتجات 

نتيجة  جميعها،  �أو  هذه  من  �أي  يف  �لتغيري�ت  �ملالئم.  �ملناخ 

لتغري �ملناخ، �سوف توؤثر على �لقت�ساد. تغري �ملناخ من �سنع 

قدرتنا  حت�سنت  لقد  بها.  معرتف  ظاهرة  �لآن  هو  �لإن�سان 

على �لتنبوؤ بكيفية تغري �ملناخ وكيف �ستوؤثر هذه �لتغيري�ت 

على �لنظم �لبيئية وعلى �لب�سر ب�سكل ملحوظ خالل �لعقد 

للتغيري  �لدقيقة  �ل��درج��ة  ح��ول  �جل���دل  وي�ستمر  �مل��ا���س��ي. 

�لبع�س  يجادل  �ل�سكوك.  من  �لعديد  وهناك  �مل�ستقبل،  يف 

ب�سرورة �تخاذ تد�بري فورية وجذرية لوقف �نبعاثات غاز�ت 

باأن  �آخ��رون  �لأو�ن. ويجادل  ف��و�ت  �لحتبا�س �حل��ر�ري قبل 

�لإجر�ء �سيكون مكلًفا ويجب تاأجيله حتى يتم �لنتهاء من 

�ملزيد من �لبحث. 

م�سقة  �سي�سبب  تغيري،  دون  �حل��ايل،  م�سارنا  �أن  حًقا  �أعتقد 

�لب�سر  يتفاعل  �لفقر�ء. وغالًبا ما  �سيما  �لب�سر، ول  ملاليني 

ف��ق��ط يف م��و�ج��ه��ة �لأزم�����ات. يف ع��م��ر �لإن�����س��ان، ي��ك��ون تغري 

�آث��اره �ملحتملة  �إدر�ك��ه، ول يفهم  �ملناخ بطيًئا، وبالكاد ميكن 

�سيكون من  �لبعيد،  �مل�ستقبل غري  ذل��ك، يف  قلة. ومع  �سوى 

�مل�ستحيل �إنكار �لتاأثري�ت مع و�سول �لتغيري�ت �إىل م�ستوى 

�لأزمة. �إن و�سف كيف يت�سبب �لب�سر يف تغري �ملناخ، وما هي 

�لآثار �لتي ميكن �أن نتوقعها من هذ� �لتغيري، وما �لإجر�ء�ت 

كان  �إذ�  وت��اأث��ري�ت��ه.  �ملناخ  تغري  لتقليل  �تخاذها  ميكن  �لتي 

هذ� �لكتاب ي�ساهم باأي �سكل من �لأ�سكال يف ن�سر �ملزيد من 

�ملعلومات للجمهور، ف�سيكون قد �أدى �لغر�س منه.

كتاب علم تغري �ملناخ: �أ�سباب �لحرت�ر �لعاملي و�آثاره وحلوله: 

يقدم معارف علمية غري متحيزة ومتطورة حول تغري �ملناخ 

جميع  �إىل  �لكتاب  فيتو�سع  منه،  للتخفيف  هند�سية  وحلول 

بطريقة  �مل��ن��اخ  ت��غ��ري  مل��ع��اجل��ة  �مل��رت��ق��ب��ة  �لرئي�سية  �حل��ل��ول 

متكاملة، وي�سرح ب�سكل �سامل جمموعة متنوعة من �حللول 

�ملناخية �ملتاحة حالًيا، مبا يف ذلك �لتحديات �ملتبقية �ملرتبطة 

بكل منها. كما يتم مقارنة بع�س �ملقرتحات �لأكرث خطورة 

�إج����ر�ء�ت  م��ع  وتتناق�س  و�لكمية  �لنوعية  �لناحيتني  م��ن 

�لتخفيف �ملنخف�سة �ملخاطر لتي�سري �سياغة حلول جمدية 

ومالئمة للبيئة. فالكتاب يوفر �أبحاًثا حديثة و�ساملة حول 

�أ�سباب و�آثار تغري �ملناخ - �سو�ء من �سنع �لإن�سان �أو �لطبيعة، 

وي�سرح �لبيانات �لعلمية ور�ء تغري �ملناخ من منظور متعدد 

�ملناخ  لتغري  �مل�ستقبلية  �لآث���ار  ي�سف  �أن��ه  كما  �لتخ�س�سات، 

و�سرورة �لتنفيذ �لفوري، و�أخري� يقدم حلوًل �سديقة للبيئة 

ويحلل ب�سكل نقدي �لفو�ئد و�لعيوب.

�ملعارف  12 ف�سال تتحدث يف جمموعة من  �لكتاب  يت�سمن 

حول: �لهند�سة لتغري �ملناخ، و�إيجابيات و�سلبيات تغري �ملناخ، 

و�ل�سكان  �لطبيعية،  �لأ���س��ب��اب  مقابل  �لإن�����س��ان  �سنع  وم��ن 

و�ل��ت��ح�����س��ر وت��غ��ري �مل��ن��اخ، ووج��ه��ة ن��ظ��ر ب��دي��ل��ة، ودي��ن��ام��ي��ات 

�لأر�س ذ�تية �ل�سبط، ومعادلة تغري �ملناخ، ومتى يتم ��ستنفاد 

�حلر�رية  للديناميكا  �لثاين  و�لقانون  �ل�سديدة؟،  �لطاقة 

�أك�سيد  �لقيامة؟، وهل ثاين  �ملناخ، وما هي عتبة يوم  وتغري 

و�لتخفيف  �لنطاق،  و��سعة  دقيق؟، وحلول  �لكربون مقيا�س 

من �ملخاطر �ملنخف�سة و�أخري� �أعماق �لبحار وتغري �ملناخ.

�لعليا وغريهم  �لدر��سات  �لأكادمييني وطالب  �لكتاب  يزود 

وع��ل��وم  �مل��ن��اخ  وت��غ��ري  �لبيئية  ب��ال��ع��ل��وم  �ملهتمني  �ل��ق��ر�ء  م��ن 

�لغالف �جلوي و�لهند�سة باملعلومات �لتي يحتاجونها لدعم 

�ملتاحة  �لأ�سا�سية  �ملعلومات  ��ستك�ساف  �أدو�ره��م. فمن خالل 

حالًيا، و��ستخد�م �لطاقة، و�حللول و��سعة �لنطاق، و�حللول 

�حلالية. لذ� يعد �لكتاب م�سدر� مهما حول كيفية معاجلة 

تغري �ملناخ من منظور هند�سي با�ستخد�م �لنماذج و�حل�سابات 

�ل��ت��دخ��الت و��سعة  ب��اجت��اه  �ل��دف��ع  �لعلمية وي��زي��د م��ن ق��وة 

�لأر�س  مناخ  لنظام  �ملحرك  باأكمله  �جلوي  للغالف  �لنطاق 

�سوى  لي�س  هذ�  �أن  يفرت�سو�  �أن  للمثقفني  هنا ميكن  ق��وة. 

خيال علمي بعيد �ملنال لن يحدث �أبًد�. بعد كل �سيء، من يف 

�إن�ساء  عقله �ل�سحيح �سيتخذ �إجر�ًء حمفوًفا باملخاطر مثل 

�نفجار ذري يف طبقة �لغالف �جلوي �خلارجية يف حماولة 

لتقليل �لإ�سعاع �ل�سم�سي �لذي ي�سل �إىل �سطح �لأر�س؟

دعونا نتذكر »�أزمة ورق �لتو�ليت لعام 2020« ل�سنو�ت عديدة 

�مل���اأزق  منع  يف  �أف�سل  ب�سكل  �أنف�سنا  نعد  �أن  ون��اأم��ل  ق��ادم��ة، 

�لتعامل معه. كما  �أو  �أو �لتخفيف من حدته و /  �ملقبل و / 

�أنه عندما يدرك  �لكثري من  �أندر�سن )2017(، »يخ�سى  قال 

يف  �سيقفزون  فاإنهم  �مل��ن��اخ،  تغري  خطر  �أخ���رًي�  �ل��ع��امل  ق���ادة 

�أدل��ة، مما يعر�سهم خلطر  �أي قاعدة  م�ساريع هند�سية دون 

�لتحكم  ف��ك��رة  �إن  �مل��ع��روف��ة �حل��ج��م.«  غ��ري  �لآث����ار �جلانبية 

�أك��رث  ه��ي  وهند�ستها  �لب�سري  �جلن�س  م��ن  هائلة  �أع���د�د  يف 

�لب�سر  هند�سة  ع��ن  م��اذ�  م�سلية.  �أف���الم  جم��رد  م��ن  و�قعية 

�نبعاثات  �لق�ساء على  �أج��ل  �للحوم من  لي�سبح عدم حتمل 

�لدفيئة من �سناعة �لرثوة �حليو�نية؟ ناهيك عن تقلي�س 

كميات  ت�ستهلك  بحيث  �أ�سغر  كائنات  �إىل  �لقادمة  �لأجيال 

�أقل. وهنا تدخل هذه �لأ�سكال وغريها من �أ�سكال �لهند�سة 

حامد عبد الرحيم عيد * 
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 Reader �لب�سرية يف �ملناق�سات �لعلمية �ل�سائدة. ووفًقا ل� 

�لرتكيز،  �لإف����ر�ط يف  ورمب��ا  �ل��رتك��ي��ز،  يكون  »ق��د   ،)2021(

على دور ثاين �أك�سيد �لكربون يف تغري �ملناخ �لفعلي معتدًل 

�أن  يلزم  ما  بقدر  فقط  ولكن  �لبيانات،  من  �ملزيد  توفر  مع 

�لفعلي  �ملناخ  تغري  يف  �مل�ساهمة  �لأخ��رى  �لعو�مل  دور  يكون 

 .« �أف�سل  و�إدر�ج��ه��ا يف من��اذج تنبوؤية  مت تو�سيحها وقيا�سها 

ما هي �لعو�مل �لأخرى �مل�ساهمة؟ دعونا ن�ستنري بر�أي عامل 

�أ���س��رف  �ل���ذي  �أك��ب��دو���س��ام��ات��وف  خبيبولو  �لفلكية  �لفيزياء 

�لف�ساء  �لرو�سي من  Astrometria للق�سم  على م�سروع 

�لدويل، حمطة وخمترب �أبحاث �لف�ساء يف مر�سد بولكوفو 

�لتابع لأكادميية �لعلوم �لرو�سية يف �سانت بطر�سربغ. خل�س 

�أن »�لح��ت��ب��ا���س �حل���ر�ري ل ينتج عن  �إىل  �أك��ب��دو���س��ام��ات��وف 

�نبعاث غاز�ت �لدفيئة يف �لغالف �جلوي، ولكن من م�ستوى 

�ل�سم�سي ومنو مطول - طو�ل  �لإ�سعاع  عاٍل غري عادي من 

�أن���ه عندما  �ل��ق��رن �مل��ا���س��ي ت��ق��ري��ًب��ا - يف ���س��دت��ه. لي�س ���س��ر�ً 

ترتفع درجات �حلر�رة يف حميطات �لعامل توؤدي �إىل �نبعاث 

�لغالف �جلوي.  �لكربون يف  �أك�سيد  ثاين  كميات كبرية من 

�ل�سناعي لالإن�سان هو  �لن�ساط  ب��اأن  �ل�سائد  �ل��ر�أي  ف��اإن  لذ� 

ق��د ظهر من  �حل���ر�ري  �لحتبا�س  ظ��اه��رة  ع��ام��ل حا�سم يف 

من  يعفينا  فهذ�   .« و�لنتيجة  �ل�سبب  لعالقات  تف�سري  �سوء 

فيه،  نعي�س  �ل���ذي  �جلميل  �ل��ك��وك��ب  على  �جل��ي��د  �لإ����س���ر�ف 

وم�ساركته مع �لأنو�ع �لوفرية و�لر�ئعة. مثال على ذلك، فقد 

حدد Swithinbank et al. )2019( كيف يعزز �لالهوت 

�لجتماعية  �حلركات  ويعزز  �لبيئة  على  �حلفاظ  �مل�سيحي 

�ل�سعبية من �أجل �لتنمية �مل�ستد�مة.

�للجوء  دون  �إيجابي  تاأثري  �إح���د�ث  ميكننا  كيف  ذل��ك،  وم��ع 

�إىل �لتدخالت و��سعة �لنطاق؟ يبدو �لتحدي �لو�سيك مربًكا 

لن  �لفردية  �جلهود  �أن  يبدو  �لأق��ل  على  �ل��ع��ادي،  لل�سخ�س 

هذ�  على  �لإج��اب��ة  �إذن؟  فعله  ميكننا  �سيء  هناك  هل  توؤثر. 

�ل�سوؤ�ل �حليوي موجودة يف »ق�سة جنم �لبحر« بقلم لورين 

�لبارزة.  �لر�سالة  تنقل  �لتي  �ملعدلة  ن�سختنا  �إيزيلي. ها هي 

�ل�ساطئ عندما  ك��ان رج��ل ي�سري على ط��ول  �لأي���ام،  �أح��د  يف 

لحظ �سبًيا يلتقط جنم �لبحر �لعالق ويرمي به يف �لبحر. 

�أجاب  تفعل؟«  م��اذ�  �ل�ساب،  »�أيها  و�ساأله  �لولد  من  فاقرتب 

هتف  بالتاأكيد.«  �سيموت  �لبحر،  جنم  �أرم  مل  »�إذ�  �ل�سبي، 

�لرجل، »ولكن هناك �لآلف منها. ما �لفرق �لذي يحدثه؟ 

»هذ�  �لبحر،  �آخ��ر يف  وه��و يرمي جنم بحر  �ل�سبي  �بت�سم   «

يحدث فرًقا مع هذ�.«

�لعلمية �حلديثة  �ملعرفة  ن�سر  �إىل  يهدف  �لكتاب   فاإن  وهنا 

�ملنفتحة حول تغري �ملناخ و�حللول �لهند�سية للتخفيف من 

�إقامة  مثل  �لكبرية،  �لأف��ك��ار  مناق�سة  على  وي�سجع  ح��دت��ه. 

�سبكة ع��ل��ى ط���ول �ل�����س��اط��ئ مل��ن��ع��ه��ا. غ�����س��ل جن��م �ل��ب��ح��ر �إىل 

�أو على نحو م�سابه، درع �سم�سي على نطاق عاملي.  �ل�ساطئ، 

ل ينبغي تبيي�س �لآثار غري �ملوؤكدة بعد هذه �لطرق ؛ على 

�ملثال، عنو�ن مقال لجنني )2018(، »�لدرع �ل�سم�سي  �سبيل 

�أن ينقذنا من تغري �ملناخ. لكن �نهياره �ملفاجئ �سوف  ميكن 

نف�س  ح��ول  ���س��يء.  ك��ل  يقول  وح��ده   ،« �لكوكب  على  يق�سي 

 )2015(  .Sillmann et al ���س��ل��م��ان   دق  ل��ق��د  �مل��و���س��وع، 

ناقو�س �خلطر، »�إن خطر �إعالن حالة طو�رئ مناخية يتفاقم 

�ل�سيا�سية  �ملخاطر  �لعتبار  بعني  �مل��رء  ي��اأخ��ذ  عندما  �أك��رث 

�لأح��د�ث �جليوفيزيائية  تعني  �لطو�رئ  لفعل ذلك. حالت 

�سديدة  �لتفاعالت  نتيجة  بالأحرى  تعني  ولكنها  �لب�سيطة، 

�لتعقيد بني �لبيئة �لطبيعية و�مل�سالح �ل�سيا�سية و�لأعر�ف 

�لجتماعية. يف �سياق عدم �ليقني �لعلمي �لكبري - وبالتايل 

 - �لعلمية  و�حل��ج��ج  للنتائج  �ملحتملة  �مل��ت��ع��ددة  �لتف�سري�ت 

�أ�س�س  �مل��ن��اخ��ي��ة ع��ل��ى  �ل���ط���و�رئ  �سيتم �لإع����الن ع��ن ح���الت 

�سيا�سية �إىل حد كبري. ينبغي لهذ� �لرت�بط بني عدم �ليقني 

)�إد�رة  تنفيذ  م��ن  �حل���ذر  �ل�سيا�سية  و�لن��ت��ه��ازي��ة  �لعلمي 

��ستنتاج  وهو  �ملناخية،  للطو�رئ  كاإجر�ء  �ل�سم�سي(  �لإ�سعاع 

و�حلكم  �ل�سليمة  �لعلمية  �حلجج  �أ�سا�س  على  �إليه  نتو�سل 

�لر�سيد و�ملبادئ �لأخالقية ».

�أكرث من ذلك، هذ� �لكتاب �أو قل �ملنتدى يدعو �إىل �إجر�ء�ت 

�سغرية، و�أكرث تاأكيد� ومنخف�سة �ملخاطر. ميكن لكل �ساكن 

على �لأر�س تنفيذ هذه �لإجر�ء�ت �لتي تبدو غري منطقية، 

�أي �أن جميع ع�ساق �ل�ساطئ وجنم �لبحر ميكنهم �ل�ستمتاع 

عن  يتحدث  �جلماعي  �جلهد  دع  �لبحر.  جنم  بع�س  باإنقاذ 

نف�سه.

�لغذ�ء،  �إىل  نحتاج  فاإننا  �لأول  �لف�سل  يف  ذل��ك،  على  مثال 

و�لغذ�ء مرتبط �رتباًطا وثيًقا باملياه �لغنية، ويتاأثر كل من 

تك�سف مابودية  �ملناخ. هنا  بتغري  ب�سكل مبا�سر  و�ملاء  �لغذ�ء 

ونهامو ومبانديلي عن ح�ساد مياه �لأمطار و�حلفاظ على 

مياه �لرتبة كخيار�ت لتعزيز �إنتاجية مياه �ملحا�سيل.

�إذ� كان  �ل�سوؤ�ل كيف نعرف ما  �لثانى يتم طرح  ويف �لف�سل 

�لو�قعية؟  �حل��ي��اة  يف  ناجًحا  �مل��ن��اخ  تغري  م��ن  �لتخفيف  ح��ل 

�ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  ن��ه��ج  ب��ات��ب��اع   Yalçin و   Gökgöz ي��و���س��ي 

حيث  �ملناخ،  تغري  من  �لتخفيف  �أد�ء  لتقييم  �ملعايري  متعدد 

�إز�لة  يتم �إج��ر�ء مثل هذ� �لتقييم لدول �لحت��اد �لأوروب��ي. 

�لغابات �أمر �سيء. ويف �لف�سل �لثالث: ول�سوء �حلظ، غالًبا 

كما  �لتقدم  ��سم  حتت  �لو��سحة  �حلقيقة  هذه  دفن  يتم  ما 

هو �حلال يف باك�ستان، حيث يدعو كل من �خليام وو�سيم، �إىل 

وقف �لتو�سع �حل�سري �لهائل على ح�ساب �إز�لة �لغابات. ويف 

ينورنا  �ل�سعيف..!،  �ل�ساحل  تن�س  ل  بعنو�ن  �لر�بع  �لف�سل 

�إد�رة �ساحلي  Bonga بنظام  Chua و  Chou و  كل من 

و�لبلديات  �ملدن  �ل�ساحلية، وجتميل  �ملرونة  لتعزيز  متكامل 

متكامل  ب�سكل  �ل��ق��ادم��ة.  �لأج��ي��ال  بها  لت�ستمتع  �ل�ساحلية 

وي�سمل هذ� �لنظام �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية و�حلفاظ 

على جودة �لبيئة للحفاظ على �لنظام �لبيئي.

�لهام:هل هناك طريقة جيدة  �ل�سوؤ�ل  �لف�سل �خلام�س  فى 

لتخزين ث���اين �أك�����س��ي��د �ل��ك��رب��ون حت��ت �لأر������س؟ وم����اذ� عن 

�أك�سيد  وث��اين  �لهيدروجني  تفاعل  عرب  ميثان  �إىل  حتويله 

و  Sanchez-Martin و   Amez يك�سف  هنا  �لكربون؟ 

Ortega و Llamas عن هذه �لفكرة �لبارعة.  ما �لذي 
يف  �ملبا�سر  �ندماجها  ه��و  ج��اذب��ة  عملية  �لفكرة  ه��ذه  يجعل 

�لكهرباء  ��ستغالل  يتم  حيث  �ل��غ��از«،  �إىل  »�ل��ط��اق��ة  تقنية 

�لز�ئدة �أثناء �نخفا�س �لطلب لإنتاج �لهيدروجني �أو �مليثان 

�لغاز �لطبيعي �حلالية. ونظًر� لأننا نتحدث عن  يف �سبكات 

مو�سوع �لوقود، فال ميكننا �لهروب من مو�جهة حقيقة �أن 

دفعنا  يف  �سي�ستمر  للوقود  �سيا�سًيا  �ل�سحيح  غري  �لح��رت�ق 

�إىل �مل�ستقبل. فوفًقا ل� Sua و Balo فى �لف�سل �ل�ساد�س، 

�لنباتي  �ل��زي��ت  على  يعتمد  �ل��ذي  �ل��وق��ود  �أن  ع��ن  يتحدثان 

ب�سكل  ت�سغيلها  يتم  �لتي  �لتوريد  �سال�سل  يخ�سر  �أن  ميكن 

�أ�سا�سي عن طريق �حرت�ق �لوقود. يقومون بتحليل �لعديد 

من �لزيوت �لنباتية فيما يتعلق بالديزل و�لبنزين ل�سناعة 

�خلدمات �للوج�ستية .

توحيد  حم��اول��ة  يف  للتحدي  ممتنني  �سيكونون  �ل��ق��ر�ء  �إن 

با�ستخد�م  �لأه��د�ف  �لأ�سو�ق يف ظل نظام متعدد  ردود فعل 

و�لتكميلية  �ملتميزة  �جلو�نب  تهدف  �لفنية. حيث  �ملوؤ�سر�ت 

عالوة  �لقارئ.  تنوير  �إىل  ع�سر  �لثني  �لف�سول  يف  �ل��و�ردة 

على ذلك، فاإن �لتحفيز لفهم �أف�سل لأ�سباب و�آثار تغري �ملناخ 

ميهد �لطريق حللول �أكرث فاعلية و�سد�قة للبيئة.

-----------------------------------------------

الكتاب: علم تغري املناخ، أسباب االحرتار العاملي 
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10% دميقراطية أقل: ملاذا يجب الثقة بالنخب

أكرث قلياًل، وبالعامة أقل قلياًل؟

غاريت جونز

حتى األمس القريب كانت »الدميقراطية« يف املجتمعات الغربية ُتعترب قدسًا من األقداس، ومقياسًا ملدى تقّدم شعوب العامل املختلفة 

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«.

دميقر�طية  باملائة   10  «  : عنو�نه  �لكتب  ه��ذه  �أول 

�أقل: ملاذ� يجب �لثقة بالنخب �أكرث قلياًل وبالعامة 

�أقل قلياًل ؟ »، وهو مو�سوع هذه �ملقالة .

كيف   »: �لأول  ؛  ف��ه��م��ا  �لآخ�������ر�ن  �ل��ك��ت��اب��ان  �أم�����ا 

 How Democracy �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  تنتهي 

 David رون�����س��ي��ن��م��ان  د�ف��ي��د  وم��وؤل��ف��ه   ،»Ends
 Age و�لثاين : »ع�سر �لغ�سب .Runcinman
 Pankaj مي�سهر�  بانكاج  وموؤلفه   »Of Anger
Mishra . وي��ع��اجل��ان �مل��و���س��وع ذ�ت���ه، ول��ك��ن من 

زو�يا خمتلفة .

ل ب��د يف �ل��ب��د�ي��ة م��ن �لإ����س���ارة �إىل �أن �مل��وؤل��ف هو 

�لعلوم �لقت�سادية يف جامعة جورج ما�سون  �أ�ستاذ 

�ستانفورد  ج��ام��ع��ة  ه��و  �ل��ن��ا���س��ر  و�أن  ف��رج��ي��ن��ي��ا،  يف 

�جلامعات  �أع���رق  م��ن  و�ح���دة  وه��ي  كاليفورنيا  يف 

�لأمريكية ومن �أكرثها م�سد�قية.

تنطلق در��سة �لدكتور جونز من �أحد�ث �عتربها يف 

كتابه موؤ�سر�ت �أ�سا�سية وتاأ�سي�سية :

- ��ستخد�م �لرئي�س )�لأمريكي( �أجهزة �لدولة 

لتهدمي �سمعة مناف�سه يف �لنتخابات �لرئا�سية.

- �غتيال �سخ�سيات وطنية معار�سة يف �لفلبني.

�لوطني يف  �نتمائها  دينية من  �أقلية  - جتريد 

�لهند.

- تهديد ��ستقاللية �لق�ساء يف بولند�.

- ن��ه��ب �خل��زي��ن��ة �ل��ع��ام��ة يف ج��ن��وب �أف��ري��ق��ي��ا . 

)ويعاين لبنان �أي�ساً من هذه �مل�سكلة(.

زمنية  ولفرت�ت  وّف��ر  �ل��ذي  �لدميقر�طي  فالنظام 

طويلة للدول �لغنية مزيجاً من �لتفوق �لأخالقي 

�لرتّنح  مرحلة  �لآن  دخ��ل  �ل�سيا�سي،  و�ل�ستقر�ر 

�أنه مل يتهاَو، ولكن يبدو  و�إع��ادة �لنظر .. �سحيح 

�أنه على قاب قو�سني �أو �أدنى من �لهاوية .

فاملوؤ�سر�ت �لتي توقف �أمامها �ملوؤلف ت�سكل يف نظره 

»�أر�ساً خ�سبة« و�أ�سباباً موجبة لنقد �لدميقر�طية. 

�سوء  وم���ن  توظيفها،  ���س��وء  م��ن  ينطلق  ن��ق��د  وه���و 

تف�سريها، وكذلك من �سوء فهمها .

يت�سمن تقرير �أعدته جامعة كمربيدج -يف �ململكة 

�إ���س��ارة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  م�ستقبل  ح���ول  �مل��ت��ح��دة- 

و��سحة �إىل »تر�جع« حاد يف �لعامل للدميقر�طية 

وي�سمل  �ملا�سي.  �لقرن  من  �لت�سعينات  منذ  وذلك 

ه��ذ� �ل��رت�ج��ع �ل��ولي��ات �ملتحدة �لأم��ريك��ي��ة ودول 

جنوب �أوروبا.

�إنه  ويقول   . و�ملمار�سة  �مل��ب��د�أ  بني  �لتقرير  ومييز 

�أو  �لدميقر�طية  يرف�س  �أح��د  ل  �مل��ب��د�أ  حيث  م��ن 

يدينها .  ولكن �سوء �ملمار�سة هو �لذي ي�سّوه معنى 

�لدميقر�طية ور�سالتها .

ويف �سوء ه��ذ� �ل��و�ق��ع، ي��رى �مل��وؤل��ف �أن دول��ة مثل 

�لحت����اد �ل��رو���س��ي ت��ف��رك ي��دي��ه��ا ج���زًل وه���ي ت��رى 

�لدميقر�طية -و�لليرب�لية- تتهاوى كنظام �سيا�سي 

يف  �لأق���ل  على  -�أو  �مل��ع��ادي  �ملع�سكر  يف  �جتماعي   -

�ملع�سكر �ملناف�س. ويقول �إن �لنظام -�لدميقر�طي- 

كان �أ�سح و�أ�سد فعالية يف �لن�سف �لأول من �لقرن 

�لثانية وجهت  �لعاملية  �أن �حلرب  . غري  �لع�سرين 

�إليه طعنة �سديدة . ويف�سر هذه �لطعنة كتاب �آخر 

عنو�نه : »ع�سر �لغ�سب Age of Anger«، وفيه 

يف  تتمثل  �مل�سكلة  �أن  مي�سهر�  با�سكاج  �ملوؤلف  يوؤكد 

تو�سع �لهوة بني نظام �سيا�سي يعد بامل�ساو�ة، ونظام 

�قت�سادي يوؤدي �إىل �لالم�ساو�ة.

�أما �ملوؤلف غاريت جونز فاإنه يلقي يف كتابه بالالئمة 

على �لناخبني �لذين يختارون قياد�تهم -�أو �لذين 

يختارون هذ� �لنوع من �لقادة- فهو يقارب �لفل�سفة 

باأنه هو  )علماً  �قت�سادية  ز�وي��ة  �لدميقر�طية من 

نف�سه عامل �قت�سادي و�أ�ستاذ لهذه �ملادة( ويعتربها 

نظاماً لالإنتاج ؛ و�أن �إنتاجها يتمثل يف �إد�رة �حلكم، 

كما يتمثل يف حت�سني �لإنتاج وتطويره معاً . 

من هنا فاإن نظريته �لتي تقوم على �أ�سا�س »10 باملائة 

نتائج  حتقيق  �إىل  بنظره  تهدف  �أق��ل«  دميقر�طية 

خمتلفة �أف�سل )ورمبا �أ�سو�أ( للدول ولل�سعوب.

يعرتف �ملوؤلف باأمرين �أ�سا�سيني؛ �لأمر �لأول هو �أن 

وقوع �ملجاعة �أو �نفجار �ملذ�بح �لأهلية )�ل�سر�عات 

�لدميقر�طية؛  �ملجتمعات  يف  ن��ادر  �أم��ر  �لد�خلية( 

�أما �لأمر �لثاين فهو �أن �ملجتمعات �لأخرى )غري 

�لدميقر�طية،  �إىل  تتحول  عندما  �لدميقر�طية( 

فاإنها تنمو بوترية �أ�سرع ويزد�د دخلها �لفردي على 

�ملدى �لبعيد بن�سبة ت�سل �إىل ع�سرين باملائة.

ويرى �ملوؤلف �أن �لدميقر�طية لي�ست »كالعذرية«؛ 

�أو  �لدميقر�طية  قليلة  ت��ك��ون  ق��د  �ل���دول  �أن  ذل��ك 

يف  مثالية  دول���ة  ع�سرنا  يف  ت��وج��د  ول   . كثريتها 

دميقر�طيتها )حتى �سوي�سر�( بال�سكل �لذي كانت 

تلك،  �أثينا  ففي   . �لقدمية  �ليونانية  �أثينا  عليه 

�لقتال  جبهة  م��ن  �لأث��ي��ن��ي  �جل��ي�����س  �سحب  ج���رى 

ولي�س  �سعبي عام.  ��ستفتاء  �إ�سبارطة مبوجب  �سد 

مبوجب قر�ر �تخذته �ل�سلطة منفردة و�أملته على 

محمد السامك * 
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�لقيادة �لع�سكرية  !!..

�ملوؤلف، تفر�س قيود�ً  فالدميقر�طيات كلها، يوؤكد 

�ت��خ��اذ  عملية  يف  �ل�سعبية  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  حم���ددة 

�ل��ق��ر�ر. ه��ذه �لقيود ت��ت��ّم �إم���ا ع��ن ط��ري��ق �ملمثلني 

�ملنتخبني، �أو عن طريق م�سوؤولني خمتارين.

هنا ي�سيغ �ملوؤلف نظريته �جلريئة �لتي يقول فيها 

: �إن �نتخابات �أقل،  وم�سافات �أو�سع بني �لناخبني 

وت�سكل  �أف�سل.  حكم  �إىل  يوؤديان  �لقر�ر  و�أ�سحاب 

ه���ذه �ل��ن��ظ��ري��ة �ل��ع��م��ود �ل��ف��ق��ري ل��ل��ك��ت��اب. وت���دور 

�لف�سول �ملتعددة منه حولها، �سرحاً وتربير�ً .

و�قع  بني  �لفكرية  �مل�سافة  مالحظة  �لبديهي  من 

�ل��دول  م��ن  �لعديد  يف  مت��اَر���س  كما  �لدميقر�طية 

)وخ���ا����س���ة يف �ل������دول �ل��غ��رب��ي��ة و�أم�����ريك�����ا(، وب��ني 

وتربير�ً  �ملوؤلف.  يطرحها  �لتي  �جلديدة  �ل�سورة 

حتّد  �لدميقر�طيات  كل  �إن  يقول  �لنظرية  لهذه 

�لعامة،  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ل�سعبية  �مل�ساركة  من 

و�إن هذ� �لتحديد وهذه �لقيود  �أعطت نتائج عملية 

جيدة.  حتى �أنه يقرتح )مبوجب نظريته( �للتز�م 

ب��امل��زي��د م���ن ه���ذه �ل��ق��ي��ود �ل�����س��اب��ط��ة ل��الن��ف��ال���س 

�لدميقر�طي.

على  �إيجاباً  يقت�سر  ل  ذلك  �أن  �إىل  �ملوؤلف  وي�سري 

�إيجاباً  ينعك�س  �إن��ه  ب��ل  فقط،  �ل�سيا�سية  �لنو�حي 

�أي�ساً على �لقت�ساد، وتالياً على �لتنمية؛ فالوقائع 

�أثبتت »�أن �لتجارة �حلرة تزد�د �زدهار�ً كلما بعدت 

عن �لدميقر�طية«.

�لتالية ؛  �لنظرية  �ملوؤلف على  �أكد  �ل�ساأن  ويف هذ� 

وهي �أنه يف �أجو�ء �لنتخابات �لعامة وحتت تاأثريها، 

ينكفئ �ل�سيا�سيون عن �تخاذ �أو عن تاأييد �أي قر�ر 

�أن ي�سري �إىل  يتعلق بحرية �لتجارة؛ ويريد بذلك 

�أن م�ساحلهم �لنتخابية �ل�سرت�سائية للناخبني، 

حتتّل خالل فرتة �لنتخابات �سّلم �لأولويات حتى 

ولو مل يكن ذلك �ل�سرت�ساء يف م�سلحة �لقت�ساد 

�لوطني على �ملدى �لبعيد .

و�سرب �ملوؤلف مثاًل �آخر يف �لوليات �ملتحدة حيث 

بالنتخاب  ملوؤها  يتم  �ل��دول��ة  يف  �ملنا�سب  ك��ل  �أن 

ي�����س��درون  �ملنتخبني  �ل��ق�����س��اة  �أن  لح���ظ  ول��ك��ن��ه   .

�أحكاماً �أ�سو�أ لأنهم يهتمون بتاأمني قاعدة �نتخابية 

�إعادة  �إىل مو�قعهم عن طريق  متّكنهم من �لعودة 

�نتخابهم؛ فال�سرت�ساء يكون على ح�ساب �لعد�لة 

. وكذلك �لأمر بالن�سبة مل�سوؤويل �ل�سر�ئب �لذين 

يوؤثرون �سمان �إعادة �نتخابهم على حت�سيل كامل 

ح��ق �ل��دول��ة. وي��ق��ول �إن ه��ذ� �لأم���ر ه��و �ل��ذي �أدى 

كاليفورنيا  يف  �أور�جن«  »مقاطعة  �إفال�س  �إىل  مثاًل 

تعي�س فيها جمموعة من  �لتي  �ملناطق  -وهي من 

�لأثرياء ورجال �لأعمال �لكبار-.

ومن هنا يوؤكد �ملوؤلف على نظريته �لتي يقول فيها 

�لر�سيد و�ل�سالح يتطلب فر�س م�سافة  �إن �حلكم 

�أو�سع بني �حلاكم و�لناخب ؛ كما يتطلب �نتخابات 

مثاًل  �سوي�سر�  ف��اإن  �لنظرية  لهذه  وخ��الف��اً  �أق���ل. 

تلجاأ �إىل �ل�ستفتاء �لعام لدى مو�جهتها �أي ق�سية 

�قت�سادية.  �أو  �سيا�سية  �أو  كانت  �جتماعية  جديدة، 

�إىل  �ل�سوي�سريون  وي��دع��ى  �إل  ع��ام  مي��ر  ل  وي��ك��اد 

�ل�ستفتاء حول ق�سية طارئة. ذلك �أن هذه �لدولة 

�مل��ت��ع��ددة �لأج��ن��ا���س و�ل��ق��وم��ي��ات و�لأدي������ان، تعتمد 

بنوع  مقاطعة  كل  مبوجبه  تتمتع  فدر�لياً،  نظاماً 

. ولذلك تلجاأ �سوي�سر�  �لو��سع  �لذ�تي  من �حلكم 

�أي  من  موحد  موقف  لتخاذ  �لعام  �ل�ستفتاء  �إىل 

ق�سية م�سرتكة وتتعلق بكل �ملقاطعات .

من  قلياًل  �أن  �سحيحاً  ك��ان  �إذ�  �ل�����س��وؤ�ل:  هنا  م��ن 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ه��و �أف�����س��ل م��ن ك��ث��ريه��ا، ف��م��ا هي 

�لآلية لإد�رة �لدولة �حلديثة ؟

ي��ج��ي��ب �مل���وؤل���ف ع��ل��ى ه���ذ� �ل�����س��وؤ�ل ب���اق���رت�ح نظام 

»�بي�ستوكر��سي Epistocracy» �أي حكم �لأذكياء 

�خلرب�ء و�أ�سحاب �ملعارف و�لخت�سا�سات .

ف��اإن  ك��ت��اب��ه،  يف  يو�سحها  كما  نظريته  �أ���س��ا���س  ويف 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ه���ي »ن���ظ���ام �ق���ت�������س���ادي«. غ���ري �أن 

للدميقر�طية بعد�ً �أخالقياً؛ و�أن هذ� �لُبعد يرتجم 

�أمام  مت�ساوون  �لنا�س جميعاً  باأن  �لدينية  �لقاعدة 

�هلل خالقهم جميعاً، و�أن هذه �مل�ساو�ة ترتجم على 

�لأر�س )�أي دميقر�طياً( يف �سندوق �لقرت�ع !!.

�سرعيته  �حل��ك��م  ي�ستمد  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملجتمعات  ويف 

قام  كما  �لتجربة  ه��ذه  �أن  �إل  �ل�سندوق،  ه��ذ�  من 

بت�سريحها موؤلف �لكتاب، �أثبتت بالوقائع �أنها �أبعد 

ما تكون عن �ملثالية. ويقدم مثاًل على ذلك �لحتاد 

�لأوروبي . ويقول �إن �لحتاد يتخذ قر�ر�ته ب�سورة 

�لأع�ساء  �ل��دول  ممثلو  فيها  ي�سرتك  دميقر�طية 

�ملتحدة،  �ململكة  منه  �ن�سحبت  ذل��ك  م��ع  جميعاً. 

�أع�سائه لأنها وجدت نف�سها  و�أه��م  �أكرب  �أحد  وهي 

يف حالة �نف�سال عن »موؤ�س�سة« �لحتاد .. �سحيح 

هذه  �أن  �إل  بالت�سويت،  تتخذ  كانت  �ل��ق��ر�ر�ت  �أن 

نتائجها  يف  تلتقي  تكن  مل  �لدميقر�طية  �لعملية 

فكان   .. د�ئ��م��اً  �لربيطانية  �لقومية  �مل�سالح  م��ع 

�لن�سحاب .

ت��ق��ا���س يف  �أن �سرعية �حل��ك��م  �ل��ك��ات��ب  ي���رى  ل��ذل��ك 

�سالمة  �لنجاح يف حفظ  ق��درة �حلاكم على  م��دى 

و�أم����ن وم�����س��ال��ح �مل��ج��ت��م��ع ويف م���دى ق��درت��ه على 

�ملهم  �أن  ذلك  �ملن�سودين؛  و�لزده���ار  �لنمو  حتقيق 

يف �حل�سابات �لأخرية هو �أن تبحر �ل�سفينة، ولي�س 

�ملهم لون �ل�سر�ع �أو �سكله.

-----------------------------------------------
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* مفكر لبناين متخصص فـي دراسات العلوم 
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 شـوال ١٤٤٣هـ - مايـو ٢٠٢2م

14

فرز االقتصاد املختلط: صعود وانهيار دول الرفاهية 

والتنمية يف األمريكيتني 

إميي يس أوفرن

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. 

�ن�سدمو�  م��ا  �سرعان  �لالتينية  �أمريكا  يف  هنالك  لكن 

بحقائق و�حتمالت غري متوقعة، �سمن �ل�سفقة نف�سها 

�لتي ذهبو� �إليها من �أجل �لأحالم �لتي بنيت. يف كوملبيا 

�نتهى �لأمر مب�ست�سارين من �أمريكا �لالتينية و�لوليات 

وخ�سخ�سة  �ل��الم��رك��زي��ة،  �ل��دول��ة  تطبيق  �إىل  �ملتحدة، 

�لوظائف �لعامة، و�إطالق بر�مج رعاية �جتماعية.

منها  بالبالد،  �مل�ساريع  بناء  باإعادة  قامو�  �ل�ستينيات  يف 

م�ساريع �لإ�سكان، و�لوديان، و�لأنهار و�لتعليم من خالل 

درو���س��ا جديدة  �أن��ه��م خلقو�  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �جل��ام��ع��ات. 

جون�سون  �إد�رة  �إط��الق  يوم  يف  نف�سها.  �ملتحدة  للوليات 

�حل�����رب ع��ل��ى �ل��ف��ق��ر، وع�����دت ع����دة ح���رك���ات �ج��ت��م��اع��ي��ة 

�أمريكية، وجمعية �لأعمال، و�لوكالت �حلكومية باإعادة 

م��ن خالل  ذل��ك  �ل��وط��ن، وفعلو�  �إىل  �لوطنية  �ل��درو���س 

د�خل  من  �لربحي  و�لتعاقد  �لتق�سف،  ��ستخد�م  �سيا�سة 

هناك  تكن  مل  عقد،  بعد  بهم.  �خلا�سة  �لرفاهية  دول��ة 

�أو تفكيك  �إىل خ��ر�ب،  ت�سعى  �أي حركات ميينية �ساعدة 

�لدولة يف منت�سف �لقرن، بحاجة لأي فكرة جديدة، لقد 

مت �إعادة ن�سر �ل�سيا�سة �ملوجودة ذ�ك �لوقت حتديد�ً كما 

هي و�لبعد عن �لعنف.

�أوف���ر وذهبت  �إمي��ي  ل��الأم��ر  �لكتاب، ت�سدت  ه��ذ�  هنا يف 

�لت�سابك  لتظهر  و�إع��ادت��ه��م؛  كولومبيا  �إىل  �ل��ق��ر�ء  م��ع 

�نتظروها  �لتي  �ملتناق�سة  و�لوعود  �لأمريكي،  �ملجتمعي 

�ل���دول���ة. ه��ن��اك ق�سة  ل��ب��ن��اء  �ل��ق��رن  �آن����ذ�ك يف منت�سف 

ه��و كيفية تقدميها من  م��ف��اده��ا  م��روي��ة،  غ��ري  ج��دي��دة 

�لعظيم من خالل  �ملجتمع  �إىل  �سفقة جديدة، برجمت 

�سرد�  �ملختلط«  »�لقت�ساد  فرز  منها  �لالتينية،  �أمريكا 

جديد� مفاجئا لأ�سول �لنيوليرب�ية.

كيفية  عن  �لكاتبة  تتحدث  �لكتاب،  من  �لأول  �جل��زء  يف 

د�ئما يف �سكل  بناء دولة ل مركزية �سكلت و�قعا متميز� 

�إع��ادة  مت��ت  �لكبري.  �لك�ساد  زم��ن  يف  �لأمريكيتني  حكم 

كجزئني  �ل��ك�����س��اد  ب��ع��د  م��ن  ون�����س��ره��ا  و�سكلها  هيكلتها، 

�أ�سا�سيني �أول: و�سفة تنموية يف تو�سيع م�سوؤولية �لدول 

�ل�سعيفة، ولحقا كاأد�ة لتفكيك وزحزحة وظائف �لدولة 

�ملا�سي،  �لقرن  من  �لثمانينيات  حقبة  خالل  �لر��سخة. 

من�سب  يف  ويزيز  �إدو�ردو  �لكولومبي  �لقت�سادي  عمل 

مدير ن�سف �لكرة �لغربية، ل�سندوق �لنقد �لدويل، وهو 

�لهيكلي يف جميع  �لتكيف  برنامج  �ل��ذي دفع من خالل 

م�ست�سار�  �أ�سبح  �لت�سعينيات،  وبحلول  �ملنطقة.  �أن��ح��اء 

بالالمركزية  تعنى  دولية  �سلطة  ولديه  �ل��دويل،  للبنك 

يف  قوتها  و�أع����ادت  �ل�سركات  �آن����ذ�ك  وعملت  �ل��دول��ة.  يف 

للمنطقة،  �ل�سيا�سي  �لقت�ساد  ترتيب  �لالمركزية، مثل 

�لقت�ساد  يف  مناق�ستها  متت  �لتي  نف�سها  و�مل�سطلحات 

�ل�سيا�سي. 

 Cauca Valley  “ �ل�سركات مثل  �لكاتبة  بعدها ت�سف 

وظائف  وعملت  �أدت  �ل��ت��ي   ”)Corporations )CVC
�أعطى �حلكومة �لوطنية  �لتنموية، مما  متميزة للدولة 

�ل�سركات  �أن  ب�سبب  ل��ه��ا.  م�سبوقة  غ��ري  و�سلطة  ن��ف��وذ� 

قانون  �أد�رت  �لتي  �لعامة،  �ل�سلطة  ه��ي  كانت  �مل�ستقلة 

من  لو�حد   ،1961 عام  يف  �لكولومبي  �لزر�عي  �ل�سالح 

�أغ��ن��ى �مل��ن��اط��ق �ل��زر�ع��ي��ة �ل��الت��ي��ن��ي��ة، مل ي��ك��ن ه��ن��اك �أي 

منت�سف  يف  تنمية  ب��اأي  �ل��وع��ود  �إىل  بقوة  ترمز  �سيا�سة 

على  منهجية  �أك��رث  ب�سكل  منها  �أي  يعتمد  ومل  �ل��ق��رن، 

�لو�سطاء �ملحليني �لذين دعمت مهار�تهم وعالقاتهم كل 

�ملفاو�سفات �مللكية.

لقد ترجمت �ملحكمة �جلنائية �ملركزية خطابات �لقانون 

�إىل حقائق على �لأر���س، وف�سرتها وح��ددت م�سريها يف 

�لذي  �لزر�عي يف كولومبيا  �لإ�سالح  و�دي كاوكا لهدف 

�أظ��ه��رت بعدها  �ل��ت��ي  �ل��ك��وب��ي��ة،  �ل��ث��ورة  �أع��ق��اب  �سيغ يف 

ميكنها  �لر�أ�سمالية  �لتنمية  �أن  �لالتينني  لالأمريكيني 

حتقيق �إعادة توزيع �لقت�ساد و�لعد�لة �ملجتمعية.

�لالتينية،  �أمريكا  �ملنازل �خلا�سة يف  �لكاتبة  ناق�ست  ثم 

�لالتينية  �أمريكا  بناوؤه يف  �سكني مت  �أك��رب م�سروع  وك��ان 

يف �إطار �لتحالف، من �أجل �لتقدم، هو عبارة عن م�سروع 

�م���ت���الك �مل���ن���ازل �خل��ا���س��ة ل��الأ���س��خ��ا���س. ن�����س��اأ ���س��ي��ود�د 

�أو« مدينة كينيدي«، يف �سو�حي بوغوتا خالل  كينيدي، 

من  �لأط����ر�ف  م��رت�م��ي  جممع  وه��و  �ل�ستينيات،  �أو�ئ����ل 

�ملنازل، و�ل�سقق �خلا�سة �مل�سممة لإيو�ء 84000 �سخ�س. 

�إع��ج��اب  �أث���ار  �خل��ا���س��ة،  �ملمتلكات  مبلكية  وع��وده��م  ومت 

جميع �مل�ساركني يف �مل�سروع. بعدما يقرب من �أربعة عقود، 

كيفية   7  Superblock يف  �لأ�سليني  �ل�سكان  �أح��د  �سرح 

�أ���س��ول �حل���ي �ل���ذي يعي�س ف��ي��ه م��ن خ���الل �ل��ب��ح��ث عن 

�أ�سبح �سيود�د   .1962 �إح��دى �ل�سحف من عام  �إع��الن يف 

�ل���ذ�ت«،  »�لإ���س��ك��ان مب�ساعدة  ل���  دول��ي��ا  كينيدي من��وذج��ا 

وهي �سيا�سة مميزة للنزعة �لتنموية يف منت�سف �لقرن. 

�أنحاء  �ملختلط يف جميع  �لقت�ساد  �لربنامج يف  ن�سر  مت 

م��ه��ام، مثل متليك  بعدة  �حل��ك��وم��ات  �ل��ع��امل، حيث كلف 

�لأر��سي، ومتديد قرو�س �لرهن �لعقاري، وتوريد �ملو�د، 

�مل�ساكن  �مل�ستفيدون  بنى  وهنا  �ل��ب��ن��اء،  على  و�لإ���س��ر�ف 

و�أ�سبحو� مالكي �لعقار�ت.   

�لكاتبة على جون هانرت، وهو  رك��زت  �لثاين  �لف�سل   يف 

حتدث  ولقد  عاما،   39 �لعمر  من  يبلغ  �إلينوي  مو�طن 

كولومبيا  يف  �لق��ت�����س��ادي��ة  مل��رك��ز�ل��ب��ح��وث  �أول  ك��م��دي��ر 

�ل���ر�ئ���دة يف كولومبيا  �مل���ج���الت  �إح�����دى  ق����ر�ء  وخ���اط���ب 

 Revista del Banco de �لق��ت�����س��ادي��ة،«  ل��الأب��ح��اث 

�أمريكا  �لقت�ساد يف  la República”. كما حتدث عن 
�لالتينية. بعد عام 1945، خ�س�ست �جلامعة �لكولومبية 

قبل  م��وج��ودة.  �أب���د�  تكن  ج��دي��دة مل  �قت�سادية  ب��ر�م��ج 

ذل���ك ك���ان ه��ن��اك حم��ام��ون وم��ه��ن��د���س��ون ورج����ال �أع��م��ال 

و�سيا�سيون ، ملعو� يف �سنع �ل�سيا�سة �لقت�سادية �لوطنية، 

يف  �ل�سيا�سي  �لقت�ساد  تدري�س  يف  ب���دور�ت  ه��م  وق��ام��و� 

كولومبيا. لكن �أزمة �لثالثينيات �أوجدت �عتبار� جديد� 

للخربة �لقت�سادية، ك�سكل متخ�س�س من �ملعرفة، و�سرع 

ن���وع ج��دي��د م��ن �لقت�ساديني  �إن�����س��اء  �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ون يف 

عبدالرحمن الغافري * 
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م�ستقل،  كنظام  �لقت�ساد  �خ��رت�ع  كان  �لدولة.  لتوجيه 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  م��ن  عملية  يف 

وم��ع��ظ��م �أوروب������ا، ظ��اه��رة �ل��ق��رن �ل��ع�����س��ري��ن يف �أم��ري��ك��ا 

�لوطنية،  للتنمية  ج��دي��دة  روؤى  م��ن  ول���دت  �لالتينية، 

وت�سدرها رجال م�سهورون يف جمال �لأعمال و�حلكومة.

�سكاربيتا،  ري��ن��ال��دو  ل�سخ�سية  �لكاتبة  تطرقت  بعدها 

�مل��در�ء هم رج��ال جلبو� ملعاجلة �مل�ساكل  �أن  �ل��ذي ج��ادل 

�ل��ن��ط��اق ملجتمعات م��ا بعد �حل���روب.  �ل��ب��ع��ي��دة، وو����س��ع��ة 

�أنها خملوقة من �ل�سركة  عرفت �ملعرفة �لإد�رية للعامل 

�لآن  ل��ك��ن��ه��ا  مل��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا،  وف��ق��ا  ت�سكيلها  مت  �حل��دي��ث��ة، 

�أ�سبحت مبثابة تقنية عاملية، وتطبيقاتها ل حدود لها. 

حكومة �سكاربيتا �أعلنت هنا عن �أ�سخا�س كانو� »يديرون 

لرجال  �لطويل  �ل��ت��اري��خ  �سمنها  م��ن  �ل��ع��ام��ة«  �ل�����س��وؤون 

�لأعمال، و�لقت�ساديني �لذين قارنو� �سركة �لر�أ�سمالية 

بالدولة و�لإد�رة �حلكومية. كانت �دعاء�تها �سبيهة بتلك 

�لتي �أطلقها �لقت�ساديون يف �أمريكا �لالتينية لأنف�سهم، 

���إقت�ساديون من  يو�جهها  �لتي  �ملهنية  �ملناف�سة  وجعلو� 

و�ل��در����س��ة يف نف�س  بالتدري�س  ق��ام��و�  �ل��ذي��ن  �مل��دي��ري��ن، 

�لرب�مج �جلامعية. �أدت حماولة ما بعد �حلرب لت�سكيل 

مهنة �قت�سادية جديدة، وهي جيل يزد�د وعيا ذ�تيا من 

رجال �لأعمال، �لذين رف�سو� رو�ية �لقت�ساديني عنهم، 

باعتبارهم �أ�سياد� مهتمني باأنف�سهم ب�سكل �سيق يف �أر�سية 

�ملحل و�ملكاتب �ملنزوية.

ه��ن��ا ت�����س��رد �ل��ك��ات��ب��ة رج����وع دي��ف��ي��د ل��ي��ل��ي��ن��ث��ال للجمهور 

لتنفيذ  و�ساغو�  �لأعمال  رجال  و�جه  حينما  �لأمريكي، 

�ل�سيا�سة �ملحلية لأزمة �سرعية خطرية، و�ألقى ليلينثال 

�ل��ذي��ن  ل��ل�����س��رك��ات،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  �مل��دي��ري��ن  م���ع  ن�سيبه 

ي�سعون ب�سدة للح�سول على مكان يف �ملجتمع �لعظيم. �إن 

�لتي ربحت عقود� مبكرة  لل�سركات  �لتنفيذين  �ملديرين 

�أرب��اح من �لتنمية يف �لدولة،  بعد �حلرب، وح�سلت على 

�لتي جلبت منظر� جديد�  �لهندية  و�ل�سيا�سة  و�جلي�س، 

�ملجتمعية،  ب��ال��ع��د�ل��ة  ت�سمى  مب��ا  �مل��ت��م��ردي��ن  مل��ط��ال��ب��ات 

�لدولة و�سيطرتها د�خليا. كان ليلينثال ينتمي  و�إجر�ت 

و�ملعلمني،  �ملجتعيه،  �ملوؤ�س�سات  ب��ن��اة  م��ن  جمموعة  �إىل 

�لدر�س  ه��ذ�  نقلو�  �لذين  �ل�سيا�سيني  و�لإ�سرت�تيجيني 

م��ن �ل��ع��امل �مل���زع���وم »�مل��ت��خ��ل��ف« �إىل ج��م��ع��ي��ات �لأع��م��ال 

�ملحلية، و�ملجال�س �ل�ست�سارية �حلكومية، وبر�مج �لعمل 

�ل��رج��ال،  ب��ه��وؤلء  يتعلق  فيما  �ل�ستينيات.  يف  �ملجتمعي 

�لقطاع  دور  ح��ول  تطرح  �لتي  �ل��ك��ربى  �لأ�سئلة  ح��ل  مت 

�خل��ا���س يف �حل��ي��اة �ل��ع��ام��ة، بحلول �ل��وق��ت �ل���ذي ب��د�أت 

�أن �ملجتمع �لعظيم فر�سة  فيه �حلرب على �لفقر، وبد� 

لتعزيز مكا�سبهم عرب �ملجالت �ملحلية و�لدولية.

بعدها حتدثت �لكاتبة عن دون ترينر �لذي ت�سور جهاز� 

و�لثالث،  �لأول  �لعاملني  �أنه عرب  و�أو�سح  منزليا جديد�، 

�لآم��ال  �أح��د  يقدم  �ل�ساكن  ��ستقاللية  مفهوم  �أن  »يبدو 

وتتحدث  و����س��ع«.  نطاق  على  �لإ�سكان  لتح�سني  �لقليلة 

�أي�سا عن حرب �لق�ساء على �لفقر، وموت ترييز و�أن �أكرث 

با�ستخد�م  منازلها  بنت  �أمريكية  �أ�سرة  �أل��ف   26000 من 

قر�س »FmHA » حتت ق�سم 502. ظلت �مل�ساعدة �لذ�تية 

برناجما �سغري�، لكنها منت منذ �ل�ستينيات، حيث بلغت 

يف عام 1996، 1514 قر�سا جديد� بلغ جمموعها �أكرث من 

كلينتون  �إد�رة  �سنفت   ،1995 ع��ام  يف  دولر.  مليون   100

���س��رك��ات �مل�����س��اع��دة �ل��ذ�ت��ي��ة على �أن��ه��ا »���س��ري��ك يف �حللم 

مللكية  �لوطنية  �إ�سرت�تيجيتها  م��ن  ك��ج��زء  �لأم��ري��ك��ي« 

�ملنازل. �سيا�سة ولدت جنبا �إىل جنب مع �لإ�سكان �لعام يف 

�أيام �لتو�سعه لدولة �لرفاهية، و�لتي �زدهرت �لآن حتت 

�إدو�ردو  ر�ية �سيا�سة �لطريق �لثالث. ي�سف هذ� �لف�سل 

وي���زن���ر ك��خ��ب��ري �ق��ت�����س��ادي يف ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل، 

و�لبنك �لدويل، يف ثمانينيات وت�سعينيات �لقرن �ملا�سي. 

خالل تلك �ل�سنو�ت، �كت�سب �سمعة �سيئة للتفاو�س ب�ساأن 

�أمريكا �لالتينية، كما د�فع  بر�مج �لتكيف �لهيكلي عرب 

عن �أ�سكال جديدة من �لالمركزية �أدت �إىل تفكيك �لدول 

�لتنموية. مل يكن وي�سر دخيال من�سقا عن عملية بناء 

�لدولة �لتنموية، كان نتاجا لها.

يف �خلتام ركزت �لكاتبة على عنا�سر �لقت�ساد �ملختلط، 

�لتي فرزت ومت ت�سويتها من خالل �لنز�عات �لتي قامت 

�لقرن  م��ن  و�لت�سعينيات  و�لثمانينيات  �ل�سبعينيات  يف 

�لع�سور  م��ن  �سمة  �أن��ه��ا  ع��ل��ى  تعريفها  و�أع��ي��د  �مل��ا���س��ي، 

�لقت�ساد  بقايا  تنت�سر  لذلك،  نتيجة  �ملختلفة.  �لتاريخ 

ب�سكل  ت�سميتها  وُي��ع��اد  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �ملختلط يف جميع 

عام ويتم ��ستقالتها من �لناحية �ل�سيا�سية. �أي�سا ت�سف 

تر�جعت،  وكيف  �ل��ق��رن  منت�سف  يف  دول  ظهور  �لكاتبة 

�لنهاية  نقطة  ب�سفتها  �لنيوليرب�لية  ت��زي��ح  �أن��ه��ا  كما 

يف  �ل�سيا�سي  لالقت�ساد  ت�سورها  ميكن  �لتي  �ل��وح��ي��دة 

�لقرن �لع�سرين. تعر�س �لكاتبة يف هذ� �لف�سل مالمح 

�لقت�ساد�ت �ملختلطة باعتبارها �سو�بق معادية. كانت دول 

�لرفاهية و�لتنمية ت�سكل تناق�سات ب�سكل عميق، وتوفر 

بالدميقر�طية  يحلمون  �لذين  لأولئك  ��ستثنائية  م��و�رد 

�لالمركزية،  من  متعددة  �أ�سكال  وّل��دو�  لقد  �لجتماعية. 

وقد  و�لتق�سف،  �ل�سو�بط،  و�إل��غ��اء  �خل��ا���س،  و�لتفوي�س 

مت ن�سيانها جميعا تقريبا؛ لأن �سانعي �لدولة �لالحقني 

����س��ت��ح��وذو� ع��ل��ى ت��ل��ك �مل��م��ار���س��ات، وو���س��ع��وه��ا يف غ��اي��ات 

جديدة، وكتبو� لها �سال�سل �أن�ساب جديدة، وو�سفوها باأنها 

ليرب�لية جديدة.

�لتنمية  مل��وؤرخ��ي  �أ�سا�سية  ق��ر�ءة  �لكتاب  ه��ذ�  يعد  باخلتام 

�لع�سرين.  �ل��ق��رن  يف  �لأم��ري��ك��ت��ني  يف  �ل��ع��ام��ة  و�ل�سيا�سة 

�أوفر  بتحليل  خا�س  ب�سكل  �لزر�عيون  �ملوؤرخون  و�سيهتم 

�ل�ستينيات من  �أو�ئ���ل  �لأر����س��ي يف كولومبيا، يف  لإ���س��الح 

طبيعة  ح��ول  ه��ذ�  يثريها  �لتي  و�لأ�سئلة  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن 

�أهد�فها  �سيما  ول  �أخ���رى.  �سياقات  �ل��زر�ع��ي يف  �لإ���س��الح 

�لقت�سادية و�لجتماعية �ملت�ساربة يف كثري من �لأحيان. 

وملاذ� يجب �أن يهتم �ملوؤرخون �لقت�ساديون؟ يقدم �لكتاب 

�ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ن��ظ��ري��ات، ول��ك��ن ي��ع��ط��ي �ل��ق��ل��ي��ل ج���د� من 

�لتاريخ. قد يكون هناك �سببان: �أول، �أولئك �لذين يهتمون 

ب��ال��ع��الق��ة ب��ني �ل��ف��ق��ر و�ل�����س��دم��ات و�لأزم������ات، و�ل��ذي��ن ل 

�أن يجدو�  تعيقهم �لنماذج �لريا�سية �ملعقدة، من �ملحتمل 

�آليات  من  و��سعة  ملجموعة  بالقر�ءة  �جلدير  �لكتاب  ه��ذ� 

عامة  ملحات   - حالته  من  و�لعديد  يناق�سها،  �لتي  �لفقر 

و�ل�سيا�سات  �لبحوث  ح��ول  ب�سرعة  �ملتز�يدة  �لأدب��ي��ات  عن 

�أو�سع، يو�سح  �ملتعلقة مبكافحة �لفقر. ثانيا، وهذه نقطة 

فيها �لكتاب كيف يعتمد عامل �لفقر على �ل�سياق يف �لو�قع. 

بهذ� �ملعنى، فاإن �لكثري من �لنظريات تقر�أ مثل �لتاريخ.
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“ماهابهاراتا” َبْرَمجّيٌة ُحّرة

 كيه. يس. نارايانان

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

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«. 

حكايات  على  حتتوي  ر�ئ��ع��ة  ق�سائد  �سكل  يف  تاأليفهما  مت 

�أ�سطورية �سيقة ُتعجب ذوق �جلميع على �ختالف م�ساربهم 

و�سروبهم �لدينية و�لفكرية. بالرغم من �أن �لفارق �لزمني 

يوجد  ع��دي��دة،  ق��رون  �إىل  ي�سل  ق��د  �مللحمتني  ب��ني هاتني 

�لت�سابق  ح��ول  �سرديتهما  ت��دور  فيما  كبري  ت�سابه  بينهما 

على �ل�سلطة و�حلرب بني �لإخ��وة يف قبيلة و�ح��دة، �لبطل 

يف »ر�م���اي���ان���ا« ه��و »ر�م����ا« �ب���ن »د�����س���ار�ده���ا« م��ل��ك كو�سال 

وعا�سمتها »�ي��وده��ي��ا«. ك��ان ل� »د����س��ار�ده��ا« ث��الث زوج��ات، 

�أعلن �مللك رغبته يف  »كو�ساليا« »وكايكيي« و»�سوميرت�«، ملا 

هذ�  يف  تد�خلت  »كو�ساليا«.  زوجته  من  �بنه  ر�م��ا  تن�سيب 

�لقر�ر زوجته �لثانية »كاي كيي« حيث طالبت �مللك بتحقيق 

رغبتيها �ملوؤجلتني، كان قد وعدها �مللك عند زو�جها �أن لها 

�أن تطلب منه ما تريد من �سيئني و�أنه �سيقوم بتحقيقهما 

�أرب��ع��ة  مل��دة  �لغابة  �إىل  ر�م���ا  �إب��ع��اد  �أّول  منه  فطلبت  ح���ال. 

ع�سرعاماً كما طلبت منه ثانياً تن�سيب �بنه »باهر�تا« على 

�لعر�س بدل من ر�ما. جتنبا من نكوث و�لده بالعهد �ختار 

غابة.  يف  »لك�سمنا«  و�أخيه  »�سيتا«  زوجته  مع  �لعي�س  ر�م��ا 

خ���الل حياتهم يف �ل��غ��اب��ة �خ��ت��ط��ف »ر�ف���ان���ا« م��ل��ك »لن��ك��ا« 

ر�م��ا زوجته  ر�م��ا ور�فنا حرب و��ستعاد  ف��د�رت بني  �سيتا«. 

»�سوغريفا«.  ملكهم  بقيادة  �ل��ق��رود  من  جيو�س  مب�ساعدة 

�إىل  �أ�سرته  م��ع  ر�م��ا  فعاد  �مل��ح��ددة  �مل��دة  �كتملت  ويف حينه 

�أيودهيا«. ين�ساع ر�ما لت�سكيك �سعبه بطهارة »�سيتا« خالل 

ر�ما  ُيعترب  �لغابة.  �إىل  فينبذها  »ر�فانا«.  ق�سر  يف  حياتها 

�ل�سوؤون  يف  ومنوذجا  عادل  ملكا  �لهندو�سي  ميثولوجيا  يف 

�لع�سر  يف  لذع��ة  لنتقاد�ت  تعر�س  قد  ولكنه  �لأخالقية. 

�حلا�سر ب�سبب تعامله مع زوجته مما جعله رمز� لل�سوفيني 

�لذكوري. وقد ن�ساأت يف �لع�سور �ملتاأخرة قر�ء�ت متنوعة ل� 

»ر�مايانا«. 

�أي�سا يدور حول  مثل ر�مايانا جند مو�سوع »ماهابهار�تا« 

�لإخ��وة  و�حل��رب بني  �لعر�س  �لتنازع يف حق �جللو�س على 

يف قبيلة و�حدة. هي عبارة عن مناف�سات ونز�عات ومعارك 

�سديدة �ندلعت بني »�لكورفا�س« و»�لباندفا�س«، فرعان من 

�أبيهم �ملعروف با�سم  �أ�سرة و�حدة. ينحدر »�لكورفا�س« من 

»دهريتار��سرت�«. كان »دهريتار��سرت�« �سرير� فلم يحالفه 

�حل���ظ يف خ��الف��ة �ملُ��ل��ك، فاعتلى �ل��ع��ر���س ب���دل م��ن��ه �أخ���وه 

»باندهو«  ن��زل  »�لباندفا�س«.  منه  �نحدر  �ل��ذي  »باندهو« 

و�أ�سبح روحانيا  �لدنيا  �أن طلق  �لعر�س بعد فرتة بعد  من 

فاأخذ »دهريتار��سرت�« زمام �مللك. ومن ثم ن�ساأت مناف�سات 

»ده��ري��ت��ار����س��رت�«،  �أب���ن���اء  م��ن  »�ل��ك��ورف��ا���س«  ب��ني  �ل�سلطة 

وعددهم مائة، و�أبناء عمهم »باندهو«، وعددهم خم�سمائة. 

�لتي  �لأم���ور  �إىل  بلغت  حتى  �لفريقني  م�سالح  �حتدمت 

�لفريقان  �حتدم  و�أخ���ري�  �مللكي.  �لعر�س  ي��رث  مبن  تتعلق 

يف ميد�ن »كوروك�سيرت�« و�ختتم بغلبة «�لباندهفا�س« على 

»�لكورفا�س«.

�لقرن  �إىل  �لأرج���ح  على  »مهابهار�تا«  تاأليف  ت��اري��خ  يعود 

»فيا�سا«  �إىل  تاأليفه  ين�سب  تقريبا.  �مل��ي��الد  قبل  �خلام�س 

�إل �أنه يعتقد �أن »فيا�سا« لي�س �سخ�سا و�حد� بل جمموعة 

�أ�سخا�س �أ�سافو� �إليها حكايات ومقطوعات على مر �لع�سور. 

�سعفني  ي�����س��اوي  »م��ه��اب��ه��ار�ت��ا«  �إن  �لباحثني  بع�س  ي��ق��ول 

�لأ���س��ط��ورت��ني �لإغريقيتني.  »�لإل���ي���اذة« و�لأودي�����س��ي��ة«  م��ن 

يعترب ت�سارلز �إليت »مهابهار�تا« ملحمة �أعظم من ملحمة 

»�لإلياذة«. وقد نقلها حرفيا يف نظم �إىل �للغة �ملاليالمية 

�ل�����س��اع��ر �لرجت�����ايل �ل�����س��ه��ري »ك��وجن��ي ك��وت��ان ت��ام��ب��ور�ن« 

 874 �لعمل  ه��ذ�  لتكميل  �أخ��ذ   .1906 ع��ام   )1913  -  1868(

يوما بينما �أخذ »فيا�سان« لتكميل عمله 1095 يوما. و��ستهر 

عام  ك���ري�ل«. ويف  »فيا�سا  با�سم  ذل��ك  بعد  ك��وت��ان«  »كنوجي 

1968 قام كيه. »بر�كا�سام« باإعد�د ن�سخة لها يف �لنرث، �أخذت 

منه ثالث �سنو�ت. �سدرت ترجمته يف 40 جملد�، كل جملد 

يحتوي على 400 �سفحة. مت تد�سني �ملجلد �لأخري يف نيو 

من  �ل�سحفية  لالأطفال  ترجمها  ومم��ن   .1973 ع��ام  دلهي 

�لرعيل �لأول »باروكوتي �أّما«، وقد قر�أها هذ� �لكاتب حني 

كان طالبا يف �لبتد�ئية.

�إن »ماها بهار�تا« بحر ز�خر من لآيل �حلكايات قّلما جند 

قيل  ول��ذل��ك  �لعاملية.  �لأ���س��اط��ري  م��ن  ل��ه مثيال يف غريها 

عنها: »جتدون فيه ما ل يوجد يف غريه ول جتدون فيه ما 

يوجد يف غريه«. وقد ��ستلهم منها كثري من �لكتاب �لهنود 

�ساحب  كهاندهيكار«  �أ����س.  يف.  �ل��رو�ئ��ي  ومنهم  رو�ئ��ع��ه��م، 

�لغام�سة  �مل��وت  ظ��اه��رَة  فيها  ُيناق�س  �لتي  »ياياتي«  رو�ي��ة 

ب��اأ���س��ل��وب ج����ّذ�ب يغلب ف��ي��ه ل���ون فل�سفي.  و�أ����س���ر�ر �حل��ي��اة 

�لق�س�س  من  ع��دد�  �أل��ف  �ل��ذي  مون�سي«  �أم.  »كيه.  ومنهم 

رو�ي����ات  وث��م��ة  »م��اه��اب��ه��ارت��ا«.  �سخ�سيات يف  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ًة 

�أن���ام �لآن« ل��� »ب��ي.  �أخ���رى يف لغة م��الي��الم مثل » دع���وين 

�أم. تي. فا�سوديفان  ل�  �لثاين«  كيه. بال كري�سنان«، و�لدور 

نايار، و«هري�نياكا �سيبو » ل� �أن. بي. حممد. وكذلك لهذه 

هذه  متنوعة.  وتف�سري�ت  خمتلفة  ق��ر�ء�ت  عدة  �لأ�سطورة 

هي �إحدى مز�يا هذه �مللحمة.

 ي�����رى ف��ي��ه��ا ب��ع�����س �مل�����وؤرخ�����ني ت�������س���وي���ر� ل���ل���ح���روب ب��ني 

»�لدر�فيديني« و«�لآريني« يف �لألف �لثاين قبل �مليالد. �أعاد 

قر�ءتها �لناقد �لأديب يف �للغة �ملاليالمية »كوتي كري�سنا 

م����ار�ر« وه���و ي��ن��زع منها ث���وب �ل��ق��د���س��ي��ة. ح��اول��ت �مل��وؤرخ��ة 

علمية  ببحوث  بالقيام  تهابر«  »روميال  �مل�سهورة  �لي�سارية 

�ل�سهرية  �لهنديات  ع��امل��ة  دون��ي��ج��ار«  »فيندي  �أم���ا  عميقة. 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �سيكاجو  جامعة  يف   )Indologist(

ترى  جديدة.  معلومات  �سطورها  بني  من  ��ستنبطت  فقد 

يف »دهرما بوتر�« يف نهاية �حلرب رغم فوزه �ملعركة نف�س 

���س��ورة �لإم���رب�ط���ور »�أ���س��وك��ا« �حل��زي��ن ح��ني و�سعت حرب 

»�سونيل بي  �لآخر  �ملاليالمي  �أوز�ره��ا. وللكاتب  »كالينكا« 

هذه  نهاية  ويف  �مللحمة.  لهذه  مارك�سية  ق��ر�ءة  �إيالييد�م« 

�ل�سل�سلة تاأتي قر�ءة �ل�سحفي �ملرموق كيه. �سي. نار�يانان 

حتت عنو�ن »ماها بهار�تا برجمية حّرة«. حني كان ي�ستغل 

يف مكتب �سحافته يف حمافظة »كانور« كان يرتاد بعد دو�مه 

مرة  وج��د  هناك  �لنهار.  يف  �لعامة  �ملكتبات  �إح��دى  �لليلي 

ترجمة »ماهابهار�تا« ل� »كوجني كوتان تامبور�ن« �ملذكورة 

�أعاله. ملا بد�أ يقر�أ �إحدى جملد�تها �أعجبته حكاياتها جد�. 

بعد فرتة ح�سل على �ملجلد�ت �ملتبقية من �أحد زمالئه يف 

�لعمل يف »كو�سني« حني �لتحق مبوؤ�س�سة �سحافية �أخرى. 

فيالبوالتو عبد الكبري * 
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يتنف�سها  �ل�ستة  �ملجلد�ت  تلك  مع  عا�س  �إن��ه  �مل��وؤل��ف  يقول 

�أ�سهر� و�سنو�ت. بعد دو�مه �لر�سمي يق�سي كل ليلة �ساعتني 

يف قر�ئتها حتى كّملها بعد �سنني عديدة. ويف عام 2011 ملا 

 Hindus: ز�ر �بنَته �ملقيمة يف �لوليات �ملتحدة وجد كتاب

�مل��ذك��ورة  »فيندينكار«  ل���   An Alternative Story
�أعاله. ملا قر�أها عاد مرة �أخرى �إىل »ماهابهار�تا« ليقر�أها 

من �لبد�ية �إىل �لنهاية على �سوء بحث �لكاتبة �لأمريكية 

ترجمتها  ��سرتى  �للتبا�س  عند  وللتحقيق  »فيندينكار«. 

�لإجنليزية يف ع�سرة جملد�ت ل� »بيبيك ديربوي« �ل�سادرة 

عن د�ر »بينغيني«. وللتاأكد من خلفياتها �لتاريخية �قتنى 

�أي�سا كتابني لكل من »روميال تهابار« و«دي �سي كو�سامبي«. 

فو��سح �أن �ملوؤلف مل يدخر جهد� يف �لدقة و�لأمانة يف هذه 

�لدر��سة.    

)Free Software(؟  ح���رة  ب��رجم��ّي��ة  �سُميت  مل���اذ�  �إًذ 

ب��ه��ار�ت��ا« من  »م��اه��ا  �ل�����س��وؤ�ل لأن  ه��ذ�  �لكاتب على  يجيب 

�أن  كما  ليملكها  ح��ق  �ل��ع��امل  يف  لأح��د  لي�س  �لتي  �ملنتجات 

ب��اإم��ك��ان �جل��م��ي��ع �إع����ادة ق��ر�ءت��ه��ا وت�����س��وي��ره��ا م��ن ج��دي��د. 

ميكنكم نقلها �إىل �أي لغة تريدونها كما ميكنكم تلخي�سها 

كيفما ت�ساوؤون. وباإمكانكم تقدميها  يف �سكل م�سرحي �أو يف 

�سورة. وهذه �مللحمة �لعجيبة تنت�سرعلى �ستة �آلف �سفحة 

يف �أكرث من مائة �ألف مقطع. ظلت تت�سكل على �أ�سكال �ستى 

خالل �لقرون �ملا�سية كما ورد ذكرها �سابقا. �إًذ� باأي ت�سمية 

ير�ها  �ل��ك��ات��ب.  ي�����س��األ  ح���رة؟  بو�سفها  �إّل  ن�سميها  �أخ���رى 

�لكاتب برجمية جاهزة حرة، ومن خالل هذ� �ملنظور يقر�أ 

هذه �مللحمة �لعظيمة قر�ءة جديدة باكت�سافات ملحوظة.

»�أ�سوكا«،  �لق�سم �لأول حتت عنو�ن  �أق�سام،  مها ثالثة  ُيق�سِّ  

و�ل���ث���اين حت��ت ع��ن��و�ن »ك��ري�����س��ن��ا« و�ل��ث��ال��ث حت��ت ع��ن��و�ن » 

�ل��ذي  �لأول  �لق�سم  يف  ت��وج��د  ل��ه��ا«.  نهاية  ل  ماهابهار�تا 

�لنم�س  بعنو�ن  وينتهي  �لزهاد«  »�لروحانيون  بعنو�ن  يبد�أ 

و«�أ�سوكا« مناق�سات حول خم�سة وع�سرين مو�سوعا. و�لق�سم 

وع�سرين  �ث��ن��ني  على  يحتوي  ب�«كري�سنا«  �ملُ��َع��ن��ون  �ل��ث��اين 

ف�سال ت��دور حول م�سري �حل��رب، و�ل��دوِر �ل��ذي لعب فيها 

فيه  ح��ّل  قد  قدي�س  �أن��ه  �لهندو�س  يعتقد  �ل��ذي  »كري�سنا« 

�ملقد�س  �لكتاب  خلفية  �لق�سم  ه��ذ�  يف  �أي�سا  ووردت  �لإل���ه، 

�لهندو�سي »بهاجافال جيتا« �ملنبثق من »ماهابهار�تا« ذ�ته. 

و�لق�سم �لثالث حتت عنو�ن »ماهابهار�تا حكايات ل تنتهي« 

ن�سخها  وِذك���ر  �مللحمة،  ه��ذه  ع��ن  ق��ر�ءت��ه  نتائج  فيه  ن��ق��ر�أ 

ي��ح��اول  �خل��ت��ام  ويف  ��ال.  م��ف�����سّ و�ل��ل��غ��وي��ة  �ملحلية  �ملختلفة 

�حلقيقة  يف  ماهابهار�تا  ملحمة  �أن  على  ��د  ُي��وؤكِّ �أن  �لكاتب 

ع��م��ل ج��م��اه��ريي ���س��اه��م ف��ي��ه ك��ث��ري م���ن �ل���ُك���ّت���اب ع��ل��ى مر 

�لأزمنة و�أنها مثل »فيكي بيديا« متاما يف ع�سرنا �حلا�سر. 

و�لتحليالت �لتي يقوم بها �ملوؤلف خالل در��سة هذه �مللحمة 

�أمام �لقر�ء، يرى  �آفاقا جديدة  من منظوره �خلا�س تفتح 

�أن موؤلفها »فيا�سان« قد حاول �أن ُي�سري من بني �سطور ن�سه 

من  حياة  يف  حتى  �لإن�سان  حياة  يف  تناق�سات  �إىل  �لأ�سلي 

ي�سون. يفكك �لكاتب ما ورد يف �لن�س  يعتقد �لنا�س �أنهم قدِّ

با�ستخد�م م�سرطه  �ل�سمني يف �سطورها  �لأ�سلي ويلتقط 

�لبحثي. ل تكفي م�ساحة �لكلمات ل�سرد جميع �لتحليالت 

يف در��سته، بل نكتفي قدر ما ي�سمح به �ملجال هنا مبا ورد يف 

ف�سل »بهاجافال جيتا« فقط مثال ل ح�سر�.

ُي��ع��ّد «ب��ه��اج��ف��ال جيتا« ج���زء� م��ن »م��اه��اب��ه��ار�ت��ا« بثمانية   

»كري�سنا«  يلقيها  م��و�ع��ظ  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  ف�����س��ال.  ع�سر 

على »�رج���ون���ا« �أح���د م��ه��رة �ل��رم��اة م��ن �إخ���وة »ب��ان��ده��اف��ا«. 

بني  ع��ن حم��ارب��ة  وه��و�ج�����س  �سكوك  »�أرج���ون���ا«  نف�س  ُتقِلق 

�ملعركة تغلب على  »�لكورفا�س«. ففي قلب ميد�ن  عمومته 

�لتي يح�سل عليها  و�لأف��ر�ح  �ملغامن  »�أرجونا« عبثية  فكرة 

يف نهاية حرب طاحنة مع �أقرب �لأقرباء؛ فيحاول كري�سنا 

لإقناعه �أن عمله عمل عادل ل باأ�س فيه بل هو و�جب من 

و�جبات طبقة »ك�ساتريا« �لتي ينتمي �إليها، و�أن �لن�سحاب 

»ل��الآري��ني«.  ينتمي  ملن  لئ��ق  �ملعركة عمل غري  من ميد�ن 

�إننا  يقول  حيث  متفل�سلفا  �ل�ساأن  ه��ذ�  يف  كري�سنا  يتحدث 

�إْذ نقتل �أحد� ل نقتل �أحد� يف �حلقيقة؛ لأن �لإن�سان حني 

�أم��ا روح��ه  �إل ج�سده  ُيقتل ل ينعدم م��ن وج���وده  �أو  مي��وت 

ل �لروح من خالل �ملوت مالب�سها  فتبقى �أبد �لأبد، �إمنا ُتبدِّ

�ملهرتية فقط. 

�ل�سر�ع  تاأثري  »بهاجافاجليتا«  حمتويات  يف  �لكاتب  ي��رى 

�لنز�ع عن  ن�ساأ  و�لفكر»�لرب�همني«، ولذلك  �لبوذي  �لفكر 

�أم  �لطبيعة  عنفّي  ه��و  ه��ل  �لكتاب.  ه��ذ�  طبيعة  ت�سخي�س 

كان  جيتا«  »بهاجافال  �أن  �لظريف  وم��ن  �لطبيعة.  �ِسلمّي 

م�سدر ��ستلهاٍم لدى غاندي �ل�سلمّي مثلما كان م�سدر وقود 

باغتيال  قام  �لذي  �لعنفّي  �ملتطرف  كر�هية لدى »جود�سيه« 

غاندي. كالهما كانا يعترب�نه كتابا مقد�سا. لكن غاندي كتب 

ل �ل�سر�ع  ُيوؤوِّ له تف�سري� حتت عنو�ن »�أنا�ساكتي يوجا« وهو 

ميد�ن  »كوروك�سيرت�«،  �أّم��ا  و�ل�سر.  �خل��ري  بني  �سر�عا  فيه 

�إل  فلي�س  غاندي  نظر  يف  »ماهابهار�تا«  يف  �مل��ذك��ور  �ملعركة، 

نف�س �لإن�سان �لتي يجري فيها ذ�ك �ل�سر�ع بني �خلري و�ل�سر. 

تف�سري�  جيتا«  »بهاجافال  حمتويات  ف�سر  من  �لُكّتاب  وم��ن 

مارك�سيا مثل �لكاتب �ملُنِّظر �ملارك�سي �ل�سابق يف كري�ل كيه. 

و�ملارك�سية«. ومن  »بهاجافال جيتا«  ب�  �ملو�سوم  فينو يف كتابه 

�أن هذ� �لكتاب كان من �لكتب �ملف�سلة لدى  �جلدير بالذكر 

�لذرية   �لقنبلة  �أب��و  �أوبنهامير،  روب��رت  �لأمريكي  �لفيزيائي 

يف  �لنووي  �ل�سالح  لت�سنيع  مانهاتن  مل�سروع  �لعلمي  و�ملدير 

�حلرب �لعاملية. عندما جرى �ختبار �لنفجار يف نيو مك�سيكو 

�قتب�س �أوبانهامير من »بهاجافال جيتا« قائال »�إذ� �أ�ساء �سعاع 

�ألف �سم�س يف �ل�سماء ف�سيكون ذلك مثل تاألق �هلل تعاىل.....

َر �لعامل«. �أ�سبحُت �لآن �ملوَت مدمِّ

هو  �مللحمة  ه��ذه  جوهر  �أن  �إىل  »ن��ار�ي��ان��ا«  �لكاتب  وي�سري 

يغلبان على حياة  ما  كثري�  �للذين  �لقيم  �حل��زن وحرمان 

�لإن�������س���ان. ومي��ك��ن��ن��ا �أن ن��رى»ف��ي��ا���س��ا« ي���ح���اول م���ن خ��الل 

�أح��د منت�سر�  �حل��رب ل يخرج منها  �أن  ُيثبِّت  �أن  �سردياته 

»فيا�سا«  ن��رى  �لأخ���رية  م�ساهدها  �إح���دى  ويف  �لنهاية.  يف 

ي�ساأل ر�فعا يديه »ملاذ� ل يتبع �سره �لإن�سان للمال و�سهوته 

�جلن�سية �لقيَم و�لأخالَق؟« و�إن كانت ملحمة »ماهابهار�تا« 

تاريَخ حرب جرت يف �لهند غابَر �لزمان فهي حتتوي �أي�سا 

ر�سالة �سد �حلرب. �حلرب �إمّنا تهدم �سروح �لعقل و�ملنطق 

�إفال�س �لعقل و�ملنطق، يهلك  و�لقيم. تاريخ �حلرب تاريخ 

�لزرع و�ل�سرع، ل ي�ستجيب لها �إل من ل يرى �أبعد من �أنفه، 

يك�سر ظهره ب�سيفه ويحفر قربه بظلفه. ومع هذ� �أرى �أن 

�أنقل هنا قول �ملخرج �ل�سينمائي �لفرن�سي جان لوك جود�ر 

)Godard(: « �إن �لأحز�ن و�لكو�رث تولد منها �لرو�ئع 

و�ل��ك��و�رث  �لأح����ز�ن  تطلبو�  ل  �أن  عليكم  ولكن  �لعظيمة، 

لكي تولد منها �لرو�ئع �لعظيمة.« ف� »ماهابهار�تا« ملحمة 

ر�سالة  ولكنها حتمل  عظيمة ولدتها كو�رث حرب طاحنة، 

�سد �حلروب.
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الُغالف، لنقد الحارض
مارشيللو فينيتسياين

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

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 وترينا صارما يف النقد يف محاولة لعيش الحارض وليس معاناته.

�حلا�سر  لتناق�سات  �ملتنّبه  �إدر�ك����ه  ع��ن  �ل��ك��ات��ب  ُي��ع��رّب 

��ور ل��ه��ذ� �ل��غ��الف »�ل��ذي  و�إ����س���ر�ره على �ل��وج��ود �ملُ��َت�����سَ

ليعطينا  و�َل��َن��َف�����س«؛  �ل��روؤي��ة  ويحجب  ���س��يء  ك��ل  يغلف 

باملخاطر  �ملحفوفة  �لوجودية  �حلالة  عن  ثابتة  �سورة 

للم�ستقبل،  ���س��ام��ل��ة  روؤي����ة  م��ن  �ملُ�����ْس��ت��ب��َع��دة  ل��الإن�����س��ان��ي��ة 

�لدميوغر�فية  للظو�هر  ومتابعة  لالأجيال،  دعم  ومن 

وخماطر �ل�سطر�بات �ملفاجئة للحياة على هذ� �لكوكب، 

و�لغرت�ب �لوجودي، و�نت�سار �لكلي�سيهات ودمياغوجية 

�لذ�تية  و�ل�����س��ور  و�ل��درد���س��ات  �مل��زي��ف��ة  و�لأخ��ب��ار  �لآر�ء 

من  لتحريرنا  حماولة  هناك  �أخ��ري  وكهدف  �مل�سرتكة. 

حالتنا  م��ن  يخل�سنا  �أن  خاللها  م��ن  �أر�د  �ل��غ��الف  ه��ذ� 

�لوجودية ومن كل �حِلَيل �لتي  ُتْفَر�س علينا بحجة هذ� 

من  �لتن�سل  �إىل  ويدعو  ب��وج��وده،  ن�سعر  �ل��ذي  �لظرف 

ه حياتنا نحوه،  ذلك �لنوع من �لعنف �لرمزي �لذي َوجَّ

وحدها.  بقوتنا  عليه  �ل�سيطرة  ميكن  ل  وه��وجم��ه��ول 

ميثل هذ� �لكتاب �أي�ساً نقًد� لمًعا ومتاألًقا للحا�سر؛ �إذ 

يكاد يتحول �إىل كتاب يف علم �لجتماع و�لفل�سفة لكيفية 

�لأزم��ة  ه��ذه  يف  وُع��َق��ِده��ا  مفا�سِلِها  بكل  �ل�سلطة  �إد�رة 

�لتاريخية دون �أن تكون يد �لإن�سان هي �ملذنبة فيه.

ي��ب��د�أ �ل��ك��ات��ب م��ن �إدر�ك����ه حل��ال��ة �لقلق �ل��وج��ودي �لتي 

ت�سود �حلا�سر، حيث يبدو �أن حياتنا باأكملها قد ُح�سمت 

�ختنقت  وكاأنها  �ملا�سي  وذ�ك��رة  تاريخ  درج��ة فقد�ن  �إىل 

�حتوتنا  �لتي  �لفوقية  للبنى  �لالحمدود  �لنت�سار  من 

�سيًئا  ت��رى  ول  �لأع��ل��ى  �إىل  تنظر  ومنعتنا.  و�أر���س��دت��ن��ا 

ول ت��رى ب��و���س��وح �لأ���س��ي��اء �ل��ت��ي يجب �أن ت��ر�ه��ا؛ ب��دًء� 

فقدت  وك��اأن��ك  و�لنجوم  و�لقمر  و�ل�سم�س  �ل�سماء  م��ن 

غطاء،  حت��ت  تعي�س  ك��اأن��ك  فت�سعر  و�لب�سرية؛  �مل�سافة 

مغموًر� يف بطانيته �لثقيلة �لتي ل ُترى ولكنها ل ت�سمح 

على  و�لقدرة  باحلا�سر  �لإح�سا�س  لتفقد  بالروؤية؛  لك 

�أننا  تكوين روؤي��ة عامة عن �لو�قع.  يبدو �لأم��ر كما لو 

حتت هذ� �لغالف ون�سعر ِبِثَقله حتى لو مل يكن له ميز�ت 

و�لعظمة  �جل��م��ال  ُيخفي  ُي��و���س��ف؛  ل  فهو  ح���دود،  ول 

ما  �حلقيقي؛  و�ل��ع��امل  و�لُقْد�سية  و�لأ���س��ط��ورة  و�ل��رم��ز 

�إِ�سعاف و��سح ملمتلكات �لأ�سرة وتغيري جذري  نتج عنه 

يف �أمناط �حلياة و�لعاد�ت �ملتعلقة بالوباء و�لتي ُتوحي 

ك��م��ا هو  �مل��ا���س��ي،  ع��ن  ب��و�ق��ع م�ستقبلي خمتلف مت��اًم��ا 

�أو عامل  1984 ِلأوروي��ل  مو�سوف يف رو�ي��ات بائ�سة مثل 

هك�سلي �جلديد، ولكن مع نتائج غري متوقعة لل�سيطرة 

�لإلز�مية  و�للقاحات  �ل�سيدلين«  »�ل�ستبد�د  تتجاوز 

و«�لت�سحية بالإن�سانية من �أجل خري �لإن�سانية«. �سوف 

ُيدرج هذ� �لوباء يف �لتاريخ على �أنه »�لوقت �لذي تقدمنا 

ف��ج��اأة« وع��ربن��ا  حياة �جتماعية وثقافية  �ل�سن  فيه   يف 

�أي   :»no-vida« إىل�  »movida« وفنية �ساخبة

حياة بدون عالقات مع عو�طف حمطمة، و�سجناَء فرتة 

من  ب��دًل  ومتفرجني  لالكتئاب،  وعر�سًة  د�ئمة،  نقاهة 

�أ�سقطو� »�ملو�طنة«  �أنقذو� �ل�سحة لكنهم  �مل�ساركة، لقد 

وَفْقد  و�لطبيعة  و�لتقاليد  �لو�قع  �ختفاء  �إىل  �أدى  ما 

و�لروؤية،  و�لذ�كرة  و�لت�ساق  �لعام  �ل�سكل  �سيء من  كل 

تتال�سى  و�لخ��ت��الف��ات  وي��ت��غ��ري�ن  يتقاطعان  �جلن�سان 

وت�سبح موحدة وتلغي �لطبيعة و�لو�قع. 

متنعنا  وكثافته  ي�سطهدنا  �لغالف  هذ�  �لكاتب:  يتابع 

م��ن روؤي���ة م��ا ور�ءه وق��ر�ءت��ه م��ن �ل��د�خ��ل، فهو يق�سي 

�خل��وف  لأن  ت��دم��ري حريتنا؛  وَت�����َس��ّب��ب يف  �أف��ك��ارن��ا  على 

جميًعا  علينا  �سيطر  ب��ال��ع��دوى  و�لإ����س���اب���ة  �مل����وت  م��ن 

خالل �لفرتة �حلادة لأزمة �لوباء و�نغم�سنا يف �أح�سان 

�إىل  �أدى  ذل��ك  ك��ل  �حلماية؛  وطلبنا  �ل�سحية  �ل�سلطة 

�تباعها  يجب  ل��ربوت��وك��ولت  وولدة  �سحية  دكتاتورية 

نقدي،  �أي ح�س  �أنف�سنا من  �إىل حرمان  بنا جميًعا  �أدت 

ويحفظ  يتتبعنا  وجعلناه  �لنظام  �إىل  باأنف�سنا  وَعِهدنا 

ملفاتنا، لنفقد جميع �أ�سكال �خل�سو�سية ل�سالح رقابة 

�مل��ر�ق��ب��ة  ن��ظ��ام  تتبع  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �لتفتي�س  حم��اك��م 

�لعاملي وتتحكم يف �حلياة من خالل �لطو�رئ و�لأولوية 

وهو  ثمن؛  ب��اأي  �ملعي�سة  على  وت�سيطر  لل�سحة  �ملُْطلَقة 

ما يتطلب منا بالتايل �أن نكون �أذكياء وعلى قيد �حلياة 

ونتنف�س بالكامل؛ لأننا ل ن�سعر بوزنه ول ميكننا قيا�سه 

لذ� ل  د�خله،  �أن��َت  ُيو�سف.  �أو مقارنته، فهو مغلف ول 

ا  ميكنك تقييم عر�سه و�ُسْمِكه و�ت�ساقه. هو لي�س �سخ�سً

�أو  �أو ماأوى ما�سونًيا  �سيا�سًيا  �أو حزًبا  طبيعًيا ول جلنة 

ق��وة غام�سة م��ن �أ���س��ل غ��ري ق��ان��وين ول��ك��ن، ن��ظ��ًر� لأن  

�لتقنية تغلبت على �لتفكري �لنقدي، فقد �سيطرت عليه 

ب�سكل ل ميكن �إ�سالحه، فاإن �لغالف يهيمن باإمالء�ته 

�تباعها  يجب  خو�رزمية  كالفريو�س،  وي�سبح  وقو�عده 

مثلما يتبع �لقطيع �لر�عي.

�مل�ستقبل؛  يف  َتَخُيله  ميكن  مظهر  �أدن���ى  علينا  فر�سو� 

لن�سبح �سحايا حا�سر خانق ميلوؤنا بالقو�عد ويحرمنا 

�لنقدي؛ نحن نعي�س  �لتفكري  �لأ�سا�سية يف  من �حلرية 

يف نوع من �لن�سيان غري �ملمكن و�لال حمدد، يختلط فيه 

�لتد�خل �حلقيقي و�لفرت��سي حتى ي�سبحا م�سو�سني، 

فقدنا فيه �لر�بطة �ملطمئنة بهويتنا �لتي ت�سبح متغرية 

وعابرة، وميكن تغيريها بفعل ب�سيط من �لإر�دة؛ 

�نتقاده للغالف  �سدة  �أق��وى نقطة يف  �لكاتب   ليالم�س 

وهو: �إز�لة �ملا�سي و�لتاريخ و�لذ�كرة و�لثقافة ما يوؤدي 

�إىل �لتقارب نحو ِفْكر و�حد ومكرر، وهو تد�عيات �لعوملة 

�لتي تطرد �ملو�رد �لعبقرية وت�ستبدل �لتقاليد بالبتكار 

�ل���ذي ي��ت��دىل يف �ل��ف��ر�غ ب���دون ج���ذور؛ مم��ا ُيف�سي �إىل 

�لرببرية  �أ�سكال  من  �سكل  �إىل  ت��وؤدي  �لتي   �ل�سطحية 

و�إىل  و�لغد  �لأم�س  كل  �سد  �ليوم  و�لنغالق  �لكوكبية، 

�لأب�����د. ح��ي��ث ت��ق��ود �مل��ع��رك��ة ���س��د �ل��ك��ال���س��ي��ك��ي��ات، �سد 

و�لفل�سفية  و�لفنية  و�جلذور�لأدبية  �لإن�سانية  �لثقافة 

حيث  بال�سبط  �حل�����س��ارة،  عليها  تقوم  �لتي  و�لدينية 

من  �سيتم  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �لعاملية  �لر�أ�سمالية  تقودنا 

من  لالإن�سان  م��وروث  هو  ما  كل  من  �لتخل�س  خاللها 

و�لتقاليد.  و�لطبيعة  �لأح��ي��اء  وعلم  و�إن�سانية  ح�سارة 

�إنها  �لطبيعة؛  ��ستبد�ل  ويجب  �لإن�سانية  ت�سويه  يجب 

�لبائ�س،  �ل�����س��رد  �أو  �ل��ت��ق��دم  �سد  �ن��ت��ق��ام  م�ساألة  لي�ست 

وقد  لالإن�سان،  �لوجودي  للتحول  �نتقاد  عملية  ولكنها 

فاتنة نوفل * 
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يف  ه��اي��در  م��ارت��ن  �لأمل����اين  �لفيل�سوف  بالفعل  بها  تنباأ 

�لقرن �لع�سرين من هيمنة �لتفكري �ملح�سوب على �لفكر 

مع  �ل��ت��اري��خ  ��ستمر�رية  ع��ن  و�لتخلي  و�حل���ر،  �لنقدي 

نظرنا  �إذ�  تغطر�س.  بكل  �ل�ساملة  �لتكنوقر�طية  ظهور 

عن كثب �إىل �مل�سار �لذي بد�أ جزئيًّا بالفعل، و�لذي ميكن 

َت�سر� من فقد�ن  طا وخُمْ �أن ي�سبح و��سع �لنت�سار وُمَب�سَّ

�لعديد  من  و�لتحرر  للحرية  ك�سالح  �ملتباين  �لتفكري 

�لإب��د�ع  ��ستبد�ل  ليتم  �لتي تغطي حياتنا،  �لأغلفة  من 

�لتزمت  م��ث��ل  م�سبًقا  حم���ددة  وخ��و�رزم��ي��ات  مب�����س��ار�ت 

�جلديد �لذي يدفع نحو �لإن�سانية �لالجن�سية، وكذلك 

�ل���ذ�ت  ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  �مل��ر���س��ي��ة يف  ت��ز�ي��د من��و �لرج�سية 

�لوحيدة يف عامل يزد�د فيه �ل�سعور بالوحدة. فاملجتمع 

�لرج�سي هو تاأكيد على �لذ�ت �ملنعزلة؛ هو عامل يزد�د 

�أنف�سهم  يحبون  �ل��ذي��ن  لأول��ئ��ك  بالوحدة  �ل�سعور  فيه 

روؤي��ت��ه��م �خلا�سة  ���س��يء ويعي�سون م��ن خ��الل  ك��ل  ف��وق 

�أ�سالة  �أك��رث من  �ملظهر  �لآخ��ري��ن من خ��الل  وُيَقّيمون 

فيها  يتم  وع��الق��ات  حم��ادث��ات  عنه  ينتج  م��ا  �لكينونة؛ 

هو  �لنظر.  وج��ه��ات  مثل  و�خل��ط��اأ  �ل�سو�ب  ب��ني  �خللط 

�ملنعزلة ويختربها  �لأحاديات  �ملر�آة، يحبذ  �أحادي  عامل 

�لعالقات  لت�سبح  مطلوًبا  وج��ودًي��ا  ت��ب��اع��ًد�  باعتبارها 

�لهوية  وت�سبح  وم�سبوهة،  ومريبة  وحما�سية  ق�سرية 

بعيدة �ملنال وغري مفهومة. 

ح��ت��ى �مل��ا���س��ي و�لأم���اك���ن ت��خ��ت��ف��ي، مب��ا يف ذل���ك �أم��اك��ن 

�لعمل يف جمتمع غري حمدد باأر�س، لت�ستمر �لعبودية 

مبالحقتنا �إىل �ملنزل و�لعمل منه، ولتدرك بعدها �أنك 

�سخ�سية  �سورة  يف  نف�سك  على  وت�سغط  �لعامل  تخ�سر 

�لرج�سية  �ل���ر�أ����س  يف�سل  �ل��غ��الف  ه���ذ�  لأن  د�ئ���م���ة؛ 

�لنفر�دية و�جلماعية.

�أم��ام طريق م�سدود  �لغالف، فنحن  َثْقْب هذ�  ل ميكن 

ل يوجد له بديل �إل �لتفكري �لنقدي ل�ستعادة حريتنا 

�أخ��رى غري قدرتنا  �آخ��ر ول قوة  �أي �سالح  ولي�س لدينا 

على فهمه. �لذكاء هو �ل�سيف �لذي ينقذ، �أو على �لأقل 

يخرتق ذلك �لغالف. يتابع فينيت�سياين قائاًل: ل يوجد 

�سيء، ول  �إليه كل  لنن�سب  �ملذنبني  ُزم��رة من  �أو  ُمْذنب 

يوجد ت�سميم �أو مركز يقرر �مل�سري بو��سطة �لتخطيط 

�ل�سائن ملوؤ�مرة كربى �سريرة حلكم �لعامل.

و�ل��ت��و�ط��وؤ على  �مل��ح��ددة  �مل�سوؤوليات  �إىل  �لإ���س��ارة  ميكن 

و�لوكالء؛  �لعو�مل  نق�س يف  هناك  ولي�س  �أو�سع،  نطاق 

ُيطلق عليه  لكن ل يوجد عدو و�سر مطلق كالذي كان 

ذ�ت م���رة �ل�����س��ي��ط��ان؛ ف��ال��رتت��ي��ب �حل����ايل ل ي��ن��ب��ع من 

ف؛ وبالتايل ل ميكن �إخ�ساعه لأنه  طاغية، �إنه ل ُيو�سَ

منت�سر مثل �خلو�رزمية كالفريو�س؛ فالغالف هنا ي�سبه 

و�ل�سمع  �ل��روؤي��ة  م��ن  �حل��اج��ز، بطانة متنعك  �حل��ج��اب 

و�للم�س و�ل�سم و�لتذوق. 

�لغالف  �لأيديولوجية من  �لن�سخة  ف فينيت�سياين  ُيعِرّ

باأنه  �سخ�س:  كل  يت�سرف  �أن  يجب  كيف  ��دد  حُتَ و�لتي 

و�حل��ي��اة«  و�ل��ت��اري��خ  �لعقل  على  مْطبق  ت��ق��ومي  »َم�َسهد 

ون�����س��ر �حل��ق��ي��ق��ة ي�����س��ب��ح ك���اأط���ر�ف ����س��ط��ن��اع��ي��ة و�سلع 

�لعقلي  �لم��ت��د�د  ه��و  �لوحيد  »�لفكر  لأن  ��ستهالكية؛ 

ملر�كز �لت�سوق«.

ل  للجميع  و�أف�سل  مثاليا  �عتباره  ميكن  �ل��ذي  �لعامل   

�ملناخ  �أو  �حل���ر�ري  �لحتبا�س  مبو�سوعات  فقط  يتعلق 

يغتنم  �لبيئي، وهنا  �لَتّحول  �إع��ادة  �أو  �لطاقة  �أو م�سادر 

�ل��ك��ات��ب �ل��ف��ر���س��ة ل��ل��ح��دي��ث  ب�سكل ح���اد ع��ن �ل��ط��ف��ر�ت 

�لأكرث تعقيًد�، و�لتي تتعلق بالأخالق و�ملعنويات و�حلق 

�لعامل  يف  �لتفكري  مثل  و�مل��م��ك��ن:  و�جل��م��ال  و�حلقيقة 

و�لتقاليد  �ل��ع��امل �حلقيقي  ُي��َق��و���س  �ل��ذي  �لف��رت����س��ي 

�ملَُتاأ�سلة و�لذ�كرة �ملحذوفة حتت م�سمى »قدوم« مهيمن 

�لرقمنة  خ���الل  م��ن  �مل��ث��ال  �سبيل  )ع��ل��ى  للتكنولوجيا 

�ملنت�سرة(، و�ل�ستبد�ل �ل�سامت للِقَيم، و�ملرور من د�خل 

و�لربجميات  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  �إىل  �لب�سري  �لعقل 

»حل  �أو  �ل��ق��ر�ر«  »�ت��خ��اذ  عمليات  يف  تكميلية  ك��اأط��ر�ف 

�مل�����س��ك��ل��ة«. »�مل�����س��روع �ل��ع��امل��ي ه��و �ل��ه��روب م��ن �لطبيعة 

�لب�سرية و��ستبد�ل �حلقيقي بالفرت��سي و�لإن�سان �إىل 

ما ور�ء �لإن�سان«، و�لق�ساء على �أي معرفة ل تهدف �إىل 

و�إر�ساء  للمفيد�  �جلميل  و�إخ�ساع  ونفعي،  عملي  غر�س 

�لثقافية؛  �لظروف  على  �لقت�سادية  �لظروف  �أ�سبقية 

د م���ن �جل���ذور  ل��ل��و���س��ول �إىل �مل�����س��ت��ه��ل��ك �ل��ع��امل��ي �ملُ����َج����رَّ

�لكميات  ب��ني  ه��ائ��ل  ���س��ر�ع  يف  نف�سه  ليجد  و�لن��ت��م��اء؛ 

وعالقات �لقوة. و�لغالف هنا هو �لو�سف �لأيديولوجي 

يت�سرف  �أن  ي�سف كيف يجب  �ل��ذي  �ل�سحيح  �ل�سيا�سي 

�جلميع.

فهو  كتابته؛  حكمة  �ستالحظ  �ل��ك��ت��اب  تت�سفح  عندما 

يتحدث عن �أ�سياء كثرية، على �سبيل �ملثال عن �لختالف 

�لتي متر  �مل�سيحية  �أزم��ة  و�لبيئة، وكذلك  �لطبيعة  بني 

بها حيث يقول: »�إن كل �سيء بات ينح�سر يف �لإ�سعافات 

خا�سة  �لآخ����ر،  وحم��ب��ة  �ل��ف��ق��ر�ء،  للمهاجرين  �لأول���ي���ة 

م��ن عامل  م��ن خاللها  بعيد؛ ُيطلب  م��ن  ق��ادم��اً  ك��ان  �إذ� 

�أنه  �لِعْلم  مع  �أكتافه،  على  كبري�  عاملاً  يحمل  �أن  �سغري 

�ملزيد من  ط��رح  دون  ُيطاق  ل  �ل��ذي  ثقله  �سينهار حتت 

�لعملية  �لآث���ار  �أو  �لهائل  �ل�سكاين  �لنمو  مثل  �مل�ساكل، 

ل��ل��غ��زو �مل���ه���ول ل��ل�����س��ك��ان �ل���ذي���ن ي�����رون �ل���غ���رب كنقطة 

فيها؛  و�لن��دم��اج  للتحول  كح�سارة  لي�س  ولكن  �إنعا�س 

َتْقَت�سر  �أن  ميكن  ل  حكومية  غري  كمنظمة  فامل�سيحية 

وعلى  و�مل��و�ط��ن��ني  للم�سيحيني  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  على 

و�أن  و�ملُْعَدمني  للمر�سى  ُتَوجه  �أن  يجب  �لتي  �ل�َسَدقة 

�مل�ساعدة �لجتماعية و�لإن�سانية  و  �ل�سيافة  تنح�سر يف 

م�سطنعة  ب��دي��ل��ة  روح��ان��ي��ة  �لنقابات؛ لت�سبح  ورع��اي��ة 

مكان   جمرد  لتبقى  لالإن�سان  �لوظيفية  �لأنانية  �ألغتها 

للرتحيب و�ملطالب �لجتماعية، �إىل حد فقد�ن كل �آثار 

�لإميان يف �حلياة �لآخ��رة«. مو��سيع معقدة ودقيقة ملن 

يعي�س �لإميان كر�سالة.

كتاب فينيت�سياين يتعمق يف �حلا�سر ويفعل ذلك بنظرة 

�لنقدي  �لتفكري  �إ�ستخد�م  �إىل  �لإ�سارة  �إن  ذكية وثاقبة: 

�إن��ه  �أم���ر م��ه��م،  �أي متثيل للغطاء �خل��ان��ق  ك����اأد�ة لإل��غ��اء 

خمتلفة  ع��و�مل  ويف  بالإن�سان،  ك��رمي  �إمي��ان  �لأ�سا�س  يف 

ي�ستطيع �أن ي�سكن فيها بحرية حتى �لآن.

-----------------------------------------------

العنوان: الغالف، لنقد الحارض

املؤلف: مارشيللو فينيتسياين

دار النرش: مارسيليو سودي

بلد االصدار: إيطاليا

لغة الكتاب: اإليطالية

تاريخ االصدار: فرباير 2022

عدد الصفحات: 304

* مرتجمة عربية مقيمة يف إيطاليا



 شـوال ١٤٤٣هـ - مايـو ٢٠٢2م

20

العامل يف عام 2040 كام تراه وكالة االستخبارات املركزية

تأليف جامعي

دراسة االتجاهات العاملية الكربى يف أفق عام 2040 هو موضوع التقرير الصادر يف شهر مارس2021 عن 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�سوع هذه �ملر�جعة فقد مت حتت �إ�سر�ف وتقدمي �ل�سحفي 

�أ�سل بولوندي، و�لذي ر�كم  �ملعروف �سمولر بيوتر �ملنحدر من 

للعديد  موؤلف  وه��و  �لإع��الم��ي،  �ملجال  يف  و��سعة  مهنية  جتربة 

�ل��وث��ائ��ق من  ه��ذه  وت��ع��د  �ل��دول��ي��ة.  �ل�سيا�سية  �لكتب ح��ول  م��ن 

�ل�ستخبار�ت  وكالة  �إ���س��د�ر�ت  �سمن  مبيًعا  �ملوؤلفات  �أك��رث  بني 

�ل�ساملة  ومقاربتها  �لأبعاد  �ملتعددة  لأهميتها  �عتبار�  �لأمريكية 

يف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل، و�لذي يغطي جميع �ملجالت �لقت�سادية 

يتفاَن  مل  و�ل�سيا�سية.  و�لجتماعية  و�لبيئية  و�لدميوغر�فية 

ت���ق���ري���ر2021 يف ر���س��م ع����امل ق����امت م��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه و�أك�����رث ت��وت��ر� 

رو�سيا  بني  �ليوم  �مل�ستعلة  �حل��روب  ت��زده  مل  و�ل��ذي  و��سطر�با، 

و�أوكر�نيا �إل �سدة يف �لقتامة و�ل�سك وعدم �ليقني.

ويعد تقرير2021 �لإ�سد�ر �ل�سابع من �سل�سلة تقارير �لجتاهات 

كل  با�ستمر�ر  تقاريرها  تن�سر  فتئت  ما  و�لتي  للوكالة،  �لعاملية 

�لجت��اه��ات  تقييم  ف��ي��ه  متوخية   ،1997 ع���ام  م��ن��ذ  ���س��ن��و�ت  �أرب����ع 

و�ل�سكوك �لرئي�سية �لتي �ست�سكل �لبيئة �ل�سرت�تيجية للوليات 

�إط��ار عمل  �أجل توفري  �ملقبلني من  �لعقدين  �ملتحدة على مدى 

يقومون  حيث  �إد�رة،  ك��ل  ب��د�ي��ة  يف  �ل�سيا�سات  لو��سعي  حتليلي 

ب��ت��ط��وي��ر ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لأم����ن �ل��ق��وم��ي و����س��ت�����س��ر�ف م�ستقبل 

غري م��وؤك��د. و�ل��ه��دف ل يكمن يف تقدمي تنبوؤ حم��دد للعامل يف 

على  �ل�سيا�سات  �سانعي  م�ساعدة  على  �لعمل  ول��ك��ن   2040 ع��ام 

�مل�ستقبالت  من  ملجموعة  و�ل�ستعد�د  �لأف��ق  ه��ذ�  يف  روؤي��ة  بلورة 

جلنة  تكتبها  ���س��ن��و�ت،  �أرب���ع  ك��ل  تن�سر  �ل��ت��ق��اري��ر  ه��ذه  �ملحتملة. 

 1979 �أن�سئ يف عام  �ل�ستخبار�ت �لقومية �لأمريكية، وهو فريق 

م�����س��وؤويل  م��ن  ع�����س��و�، معظمهم  ث��الث��ني  ح����و�يل  �لآن  وي�����س��م 

وك��ال��ة �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت �مل��رك��زي��ة . و�ل���و�ق���ع، ف���اإن �ل��ت��ق��ري��ر ميثل 

بفعل جتاوزه  و��سرت�تيجية ثمينة  وبيد�غوجية  وثيقة منهجية 

يف  يكمن  و�لهدف  للمتخ�س�سني.  �لد�خلية  �ل��د�ئ��رة  �هتمامات 

دعوته �ل�سريحة لكل �إد�رة �أمريكية جديدة �إىل تخلي�س نف�سها 

من �لروؤية �لإد�رية �لنمطية �لأحادية. لذلك نر�ه يعتمد تبادل 

�لفر�سيات  حتديد  �سبيل  يف  و�ملحللني  �لعلماء  �أف�سل  مع  �لآر�ء 

�أي  �إىل  وبلورة �لتوقعات و�لجتاهات �لرئي�سية يف �لعامل ملعرفة 

حد تعك�س وجهة �لنظر �لأمريكية يف �سدقية و�سالمة �لرتكيب 

يف �سريورة �إغناء وتغذية �لفكر�ل�سرت�تيجي؛ �عتبار� ملا ميكن �أن 

�لب�سري ليكون م�سدًر�  �لتقرير كاأفق و��سع للتفكري  ميثله هذ� 

حول  و�لر�سينة  �جل���ادة  �ملو�سوعية  �ملناق�سات  ويحفز  م��ف��ي��ًد� 

م�ستقبلنا �جلماعي �لكوين �لرحب.

ل��ه��ذ� ي��ع��رتف �مل���وؤل���ف���ون مب���دى ت��و����س��ع وحم���دودي���ة �لتحليل 

و�لإ����س���ه���ام���ات �مل��ق��دم��ة م���ن ط��رف��ه��م، وه����ذ� م���ا ي��ف�����س��ر و�ق��ع��ي��ة 

تخميناتهم عندما يقرون �أن �مل�ستقبل قد يكون عر�سة للتغيري، 

وقد ينك�سف د�ئًما بطرق مل يتم توقعها ما د�مت وظيفة �ملحلل 

بالتحفظات  �ل��ب��ي��ان��ات، م�سحوبة  �أ���س��ا���س  على  �حل��ج��ج  ب��ن��اء  ه��ي 

و�لأخذ  يعرفه،  يعرفه وما ل  ما  ويو�سح  ليك�سف عمله  �ملنا�سبة 

�ملحتملة.  �لأخ��ط��اء  وك�سف  �لبديلة  �لفر�سيات  �لع��ت��ب��ار  بعني 

لذلك يحر�س �لتقرير �ل�سرت�تيجي، من هذ� �حلجم، منهجيا 

�ملتمثلة يف مر�جعة وتقييم  �لعلمية  �لعديد من �خلطو�ت  �سلك 

�لإ�سد�ر�ت �ل�سابقة للتعلم منها؛ ملا تنطوي عليه من ��ست�سار�ت 

�ل��ب��ي��ان��ات و�ل��ب��ح��وث م��ن خ���الل �سرد  خمتلفة م��ف��ي��دة، وج��م��ع 

خمطط توليف متما�سك و��ست�سر�يف لها، مع �لتما�س �لتعليقات 

�لد�خلية و�خلارجية لت�سحيح �لتحليل وتنقيحه.

و�سعيا من �ملوؤلفني للتقرير للوقوف على بع�س �أوجه عدم �ليقني 

و�لقادة  لالأفر�د  �ل�سيا�سية  باخليار�ت  و�ملتعلق  �مل�ستقبل،  ب�ساأن 

�لتي �ست�سكل �لبيئة �لعاملية يف �لتغيري عرب �لرتكيز على مبد�أين 

تنظيمني �أ�سا�سيني: حتديد وتقييم �لقوى �لرئي�سية �لتي ت�سكل 

ت�سرف  كيفية  در��سة  ثم  �مل�ستقبلية،  �ل�سرت�تيجية  �لبيئة  تلك 

�ل��ق��وى حيث متت  �ل��رد و�لتفاعل م��ع ه��ذه  و�ل��ق��ادة يف  �ل�سعوب 

�سياغة خم�سة �سيناريوهات لعو�مل بديلة يف عام 2040 من خالل 

طرح ثالثة �أ�سئلة جوهرية : ما مدى خطورة �لتحديات �لعاملية 

�لنا�سئة؟ كيف تنخرط �لدول وباقي �جلهات �لفاعلة يف �لعامل، 

مع �أي توجه وما هو نوع �مل�ساركة؟ و�أخرًي�، ما هي �أولويات �لدول 

بالن�سبة للم�ستقبل؟

 و�لغر�س من هذ� �جلهد �لفكري �لعظيم يكمن يف تقدمي لكل 

رئي�س �أمريكي منتخب جديد حالة �لأمكنة �ل�ست�سر�فية للعامل 

وما يحدق به من خماطر تثقل كاهل �لوليات �ملتحدة وحلفائها 

عمالقة  مهمة  يعترب  فهو  ولذلك  �ل�سو�ء.  على  �لب�سرية  وبقية 

�إىل حد ما، تتمثل يف جتميع �لكثري من �لبيانات �لإ�سرت�تيجية 

�لتي يتم ن�سرها يف �لعموم، وهذ� ما ميكن �أن نطلق عليه �لقوة 

�ل�ستخبار�ت  وك��ال��ة  تقدم  عليه  وب��ن��اء  �ل�سلبة.  للقوة  �لناعمة 

2040، وهي روؤي��ة عامل جمز�أ ومتنازع  روؤي��ة مقلقة وقامتة لعام 

عليه، حيث تخاطر �ل�سلطة �ل�سيا�سية يف �لدميقر�طيات �لغربية 

ب�سكل  حتملها  يتم  �لتي  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ل�سرعية،  فقد�ن  مبو��سلة 

�أقل، ومل تعد دولة �لرفاهية قادرة على متويل �سكانها �مل�سنني. 

�سر�عات  ن�سوب  باإمكانية  �لتقرير  يتوقع  �لأ���س��ب��اب،  ه��ذه  لكل 

�جتماعية �سديدة تتحدى �ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي للدول �لغربية. 

ومن مميز�ت تقرير 2021 �أنه ير�سم مالمح عامل 2040 يف �سياق 

�سعب م��ت��ز�م��ن��ا م��ع �ل��ت��د�ع��ي��ات �ل��در�م��ي��ة جل��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د 19، 

و�ل�سركات  �ملجتمعات  على  وخيمة  �سلبية  �آث��ار  من  عنه  نتج  وما 

و�لدول جعلت �لنا�س يتجهون يف �لتفكري يف �سمان دو�م عي�سهم 

و�سالمتهم يف �لأجل �لق�سري على ح�ساب �لأجل �لبعيد، �ل�سيء 

�لذي نتج عنه عدة حتولت و��سطر�بات عاملية تتجلى �أول على 

�مل�ستوى �لعاملي يف �لتعبئة �لدولية، بني �لتعاون و�ملناف�سة يف �إيجاد 

�لعالجات �لالزمة للوباء. ويالحظ �أن �لعامل �سيو�جه حتديات 

�لتقنيات  �لناجم عن  �إىل �ل�سطر�ب  �ملناخ  �أكرث حدة، من تغري 

�جلديدة و�لأزمات �ملالية و�لقت�سادية و�لتي بد�أت بو�درها �ليوم 

باحلرب �لرو�سية �لوكر�نية، وهي ما �أ�سبح يطلق عليه �حلرب 

بتاأكيد  يتعلق  �لثاين  �ل�سطر�ب  �لثالثة.  �لقت�سادية  �لعاملية 

�لتي  و�ل�سني  وتركيا  رو�سيا  مثل  �ل���دول  بع�س  وق���در�ت  ق��و�ت 

��ستفادت بدرجات متفاوتة من �لن�سحاب �لن�سبي �لأمريكي من 

�إد�رة �سوؤون �لعامل حيث ز�دت �أزمة كوفيد من طموحاتهم ع�سرة 

�أ�سعاف. �لنتفا�سة �لثالثة �لتي تخ�س �ملع�سكر �لغربي مع فوز 

�لبلد  لي�سرتجع  �لأمريكية،  �لرئا�سية  �لنتخابات  يف  بايدن  جو 

�أ�سا�سا بحقوق  بذلك بع�س قدر�ته يف �لتوقع و�لتنبوؤ و�لهتمام 

�لإن�سان و�حلق يف �ملو�طنة و�يالء �لأهمية �لالزمة للحلفاء .

�لفر�س  ليعلن عن جمموعة من  �لتقرير  �ل�سياق جاء  هذ�  ويف 

�لب�سرية يف  ت��و�ج��ه  �لتي  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �ل��ت��وت��ر�ت  و�إب���ر�ز  �ملتاحة 

هذ� �لأفق، معتمد� يف ذلك على حتديد �لقوى �لبنيوية �لكربى 

�ل��دمي��غ��ر�ف��ي��ة و�لتنمية  �ل��ع��و�م��ل  �ل��ت��ح��ول، م��ث��ل  �مل��ت��ح��ك��م��ة يف 

�ل�ساعدة  �لديناميات  وك��ذ�  و�لتكنو�وجيا،  و�لقت�ساد  و�لبيئة 

�ملجتمع  وت�سرذم  و�نق�سامات  �لأم��ل  خيبة  مفارقة  يف  و�ملتمثلة 

و�إ���س��ك��ال��ي��ة �ل��ه��وي��ة. وتتجلى ه���ذه �ل��ت��وت��ر�ت و�ل���س��ط��ر�ب��ات يف 

و�ل��ق��در�ت �حلكومية  �لعامة  �ملطالب  ب��ني  �ل��ت��و�ف��ق  ع��دم  ت��ز�ي��د 

ع��ل��ى �ل���س��ت��ج��اب��ة يف ت��ق��دمي �خل���دم���ات ل��ل��م��و�ط��ن��ني، وت�����س��اع��د 

�لنماذج  عجز  �أم��ام  �له�سا�سة  وتنامي  �ل�سيا�سي  �ل�ستقر�ر  ع��دم 

و�ل�ستبد�د،  �ل�سغط  حتت  دميقر�طية  �أن�ساق  ووجود  �لتنموية، 

حولها  و�ملتنازع  �ملتغرية  �لدولية  �ملنظومة  ه�سا�سة  عن  ف�سال 

�ل��دول. ومن مميز�ت هذ�  يف حماية تز�يد خماطر �ل�سر�ع بني 
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�لتقرير، ب�سطه خلم�س فر�سيات �ب�ستمولوجية �أ�سا�سية للتغيري 

�ملناخي  �لتغري  يف  �ملتمثلة  �لعاملية  �أول،�ل��ت��ح��دي��ات  يف:  تتمثل 

و�لبيئي، و�لأمن �لغذ�ئي و�ملائي، و�لتحديات �ل�سحية، و�لأزمات 

بتد�عيات جائحة  �لتكنولوجية وعالقتها  و�مل�ساكل  �لقت�سادية، 

كوفيد -19 �لتي �ست�ستمر تو�بعها عدة �سنو�ت. ثانيا، �لنق�سامات 

�ملذكورة.  �لعاملية  �لتحديات  �ملتز�يدة ومدى تعاملها مع  �لعاملية 

�لت�����س��ال  �مل�ستمرة يف  �ل���زي���ادة  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  ي��ذك��ر  ول��ل��م��ف��ارق��ة، 

و�لتو��سل من خالل �لتكنولوجيا و�لتجارة وحركة �لأفر�د، هي 

ثالثا،  و�ل�سعوب.  �ل��دول  وتفكك  �نق�سام  يف  ت�سببت  �لتي  نف�سها 

�لت�����س��ال، مبعنى �ل��رت�ب��ط و�ل��ت�����س��اب��ك؛ ف��رغ��م ف��و�ئ��ده �جلمة 

�حل��د  ي�ستطع  مل  ف��ه��و  �ملعي�سية  �مل�����س��ت��وي��ات  وجت��وي��د  ت��وف��ري  يف 

على  يعمل  �أو  نف�سها،  على  �ملنق�سمة  �ملجتمعات  يف  �لتوتر�ت  من 

�إىل  و���س��وًل  عامليا،  �ملعرفة  �قت�ساد  ون�سر  �لتكنولوجيا  �كت�ساب 

�حلكومات �لتي �ستوظف �لقمع �لرقمي لل�سيطرة على �ل�سعوب.

�لحتياجات  بني  �لفجوة  �ت�ساع  ويعني  �ل��ت��و�زن،  �ختالل  ر�ب��ع��ا، 

و�لتحديات وبني �لأنظمة و�ملوؤ�س�سات �لتي تتعامل معها. خام�سا 

�لتنازع، �لذي ياأتي من د�خل �ملجتمعات و�لدول و�لنظام �لعاملي 

نتيجًة مبا�سرًة لالختالل يف �لتو�زن وما ي�سببه من تز�يد �لتوتر 

يف  �لد�خلية  �ل�سيا�سة  ت�سبح  حيث  و�مل��ن��اف�����س��ات،  و�لن��ق�����س��ام��ات 

�لدول �ملختلفة ُمتقلبًة وخالفيَّة، ولن ُي�ستثنى من هذه �لظاهرة 

وهو  �لتكيُّف  خام�سا،  حكم.  نظام  �أو  �أيديولوجية  �أو  منطقة  �أي 

يعني �ختبار مدى قدرة �لفاعلني �لدوليني يف �سعيهم �ملتز�يد يف 

به من قدرة على  يتحلَّو�  �أن  ينبغي  وما  �لتفوق على مناف�سيهم 

مثل  مركبة  ق�سايا  �جت��اه  و�ل�سمود  و�مل��رون��ة  و�لتاأقلم  �لتكيُّف 

�لتغري �ملناخي و�لدميوغر�يف و�لتكنولوجي.

�أق�سام  ثالثة  �عتماد  خ��الل  من  �لتحليل  على  �لتقرير  وينبني   

عامة. �أوًل، ��ستك�ساف �لقوى �لهيكلية يف �أربعة جمالت رئي�سية: 

�لرتكيبة �ل�سكانية، و�لبيئة، و�لقت�ساد، و�لتكنولوجيا باعتبارها 

�أ�سا�سية يف حتديد �لديناميكيات �مل�ستقبلية وهي عاملية  جمالت 

ن�سبًيا. ومن �ملرجح �أن ت�سبح �لهند قوًة عاملية، ب�سبب جغر�فيتها 

و�إ���س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا وت���ز�ي���د ق��وت��ه��ا �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

قوًة  لت�سبح  �ل�سني  �سعود  كذلك  �لتقرير  ويتوقع  و�لع�سكرية. 

نفوذها  وزي����ادة  �آ���س��ي��ا  على  �ل�سيطرة  لفر�س  و�ستتطلع  ع��امل��ي��ة، 

�لعاملي،  �ل��ن��ظ��ام  �إرب����اك  يف  رو���س��ي��ا  ت�ستمر  �أن  ويحتمُل   . �ل��ع��امل��ي 

وت��و���س��ي��ع �لن��ق�����س��ام��ات يف �ل���غ���رب، وت��وط��ي��د ع��الق��ات��ه��ا م��ع دول 

 2024 يف  بوتني،  رحيل  ومع  وغريها.  �لأو�سط  و�ل�سرق  �أفريقيا 

�أو بعد ذلك، رمبا ت�سطر للرت�جع جيو�سيا�سيًّا. ويتنباأ �لتقرير 

�ل�سعودية  مثل  �ل�سعود،  يف  �لإقليمية  �ل��ق��وى  بع�س  با�ستمر�ر 

وت��رك��ي��ا و�لإم������ار�ت و�إي�����ر�ن و�إن��دون��ي�����س��ي��ا و�ل���رب�زي���ل ونيجرييا 

و�أ�سرت�ليا. ويتوقع �أن تبقى �حلركات �جلهادية �أكرب تهديد عابر 

�إي��ر�ن وحزب �هلل على �لأرج��ح يف تر�سيخ  للحدود، كما �ست�ستمرُّ 

�سد  �لتهديد�ت  زي���ادة  �حتمال  م��ع  �ملمانعة«،  »حم��ور  ي�سمى  م��ا 

�لأهد�ف �لأمريكية و�لإ�سر�ئيلية وغريها من �لأهد�ف يف �ل�سرق 

تفاعل  كيفية  لدر��سة  خ�س�س  فقد  �لثاين،  �جلزء  �أما  �لأو�سط. 

عو�مل  مع  وتقاطعها  �لبع�س  بع�سها  مع  �لهيكلية  �لقوى  هذه 

�أخرى للتاأثري على ديناميكيات نا�سئة يف ثالثة جمالت: �لفردية 

�لتقرير  ويخل�س  �ل��دول��ي��ة.  و�ملنظومة  و�ل��دول��ة،  و�ملجتمعية، 

عدم  م��ن  عالية  ب��درج��ة  يت�سم  �لق�سم  ه��ذ�  يف  �لتحليل  �أن  �إىل 

�مل�ستقبل.  يف  �تخاذها  �سيتم  �لتي  �خل��ي��ار�ت  تنوع  ب�سبب  �ليقني 

�سيناريوهات  خم�سة  لق���رت�ح  �لثالث  �لق�سم  يخ�س�س  و�أخ���رًي� 

�لأخ��ري  �جل��زء  ويعك�س   .2040 ع��ام  يف  �ل��ع��امل  مل�ستقبل  حمتملة 

يعر�س  حيث  �ملتابعة،  على  حمفز�  فكريا  تركيبا  �لتقرير  م��ن 

خم�سة �سيناريوهات للم�ستقبل. �لأول هو �لأكرث تفاوؤًل وعنو�نه 

دولية،  �قت�سادية  طفرة  �إىل  �ست�ستند  �لدميقر�طيات«  »نه�سة 

ممّكنة من طفرة تكنولوجية ومقاربات ت�ساركية بني �حلكومات 

ينتج عنها  �لدولية،  �ملنظمات  �ملنفتحة، وكذ�  �ملدنية  و�ملجتمعات 

�لتحديات  وكذ� مو�جهة  �ل�سكان،  �حلياة ملاليني  نوعية  حت�سني 

يف  �لثقة  وجت��دي��د  �لجتماعية،  �ل��ت��وت��ر�ت  و�نخفا�س  �لكونية، 

�ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية . من ناحية �أخرى، يتنباأ هذ� �ل�سيناريو 

بنوع من �لركود �لرو�سي و�ل�سيني، حيث يت�سبب �لنري �لقمعي 

�أحدثتها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ف��اء�ت و�لأدم���غ���ة. و�ع��ت��ب��ار� للرجة  يف ه��ج��رة 

�إعطاء  �إىل  �ل��ع��امل  يتجه  منها  �مل�ستخل�سة  و�ل��درو���س  �جلائحة 

�لتكنولوجية  و�لتنمية  و�لبتكار  �لعلمي  للبحث  ق�سوى  �أهمية 

�ملجتمع  حلاجيات  �ل�ستجابة  يف  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  و�عتماد 

و�سمان �لأمن �لجتماعي، من خالل �ل�سهر على مكافحة �لف�ساد 

عام  ل���ر�أي  تفاعل  م��ع  �ل��ع��امل  ع��رب  و�مل�ساءلة  �ل�سفافية  وتقوية 

وتطوير �لتعليم و�لقدر�ت �ملهنية. �أما �ل�سيناريو �لثاين : �لعامل 

�لقيادة و�لفو�سى  �لدويل بغياب  �لنظام  �لذي يت�سم فيه  �لتائه، 

وعدم �ل�ستقر�ر حيث تتجه �لقوى �لكربى مثل �ل�سني و�جلهات 

�لفاعلة �لإقليمية و�ملنظمات غري �حلكومية �إىل جتاهل �لقو�عد 

�ل�سني من  ت�ستفيد  ك��ب��ري، وف��ي��ه  �إىل ح��د  �ل��دول��ي��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 

�ل�سعوبات �لتي يو�جهها �لغرب لتو�سيع نفوذها �لدويل، ل �سيما 

يف �آ�سيا، لكنها تفتقر �إىل �لإر�دة و�لقوة �لع�سكرية لتويل �لقيادة 

�ملناخ  تغري  مثل  �لدولية،  �لتحديات  من  �لعديد  تاركة  �لعاملية، 

وعدم �ل�ستقر�ر يف �لبلد�ن �لنامية، دون معاجلة �إىل حد كبري. 

غري �أن هذه �لتحولت �لعميقة يف منظومة �لإنتاج �ستتيح لل�سني 

�لعامل  يف  �قت�ساد  �أك��رب  وت�سبح  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  على  �لتغلب 

حم��دودة  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  فعالية  تظل  كما   .2030 ع��ام  بحلول 

رغم �لتقدم �لتكنولوجي، و�لذي يف�سل بدوره يف تقدمي �حللول 

�ملنا�سبة، ناهيك عن �سعف �لقو�عد و�لفتقار �إىل �لتعاون متعدد 

و�لخ��رت�ق  للقر�سنة  �أك��رث عر�سة  �لعامل  �لأط���ر�ف مما يجعل 

و�لإرهاب �ملعلومياتي .

 �ل�سيناريو �لثالث: تعاي�س وتناف�س: فيه تتجه �لوليات �ملتحدة 

بناء  و�إىل  �لق��ت�����س��ادي  للنمو  �لأول���وي���ة  �إع���ط���اء  �إىل  و�ل�����س��ني 

ع��الق��ات جت��اري��ة ق��وي��ة، لكن ذل��ك ل مينع �لقوتني م��ن خو�س 

�لتناف�س بينهما على �لنفوذ �ل�سيا�سي ومناذج �حلوكمة و�لهيمنة 

ن�سوب  خماطر  تظل  كما  �ل�سرت�تيجية،  و�مل��ي��زة  �لتكنولوجية 

و�لبتكار  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون  �أم��ا  منخف�سة.  بينهما  ك��ربى  ح��رب 

على  ل���الإد�رة  قابلة  �لعاملية  �مل�ساكل  يجعالن  فقد  �لتكنولوجي 

�ملدى �لق�سري بالن�سبة لالقت�ساد�ت �ملتقدمة، ولكن تبقى هناك 

�ل�سيناريو  �ل��ط��وي��ل.  �مل���دى  على  مطروحة  �ملناخية  �لتحديات 

ب��ع��امل جم���زء يف ع���دة كتل  ي��ت��ن��ب��اأ  �ل�����س��و�م��ع،  �ل���ر�ب���ع، منف�سلة 

�لوليات  يف  ترتكز  و�ل��ق��وة.  �حلجم  متفاوتة  و�أمنية  �قت�سادية 

�مل��ت��ح��دة و�ل�����س��ني و�لحت����اد �لأوروب�����ي ورو���س��ي��ا وع���دد قليل من 

�ل��ق��وى �لإق��ل��ي��م��ي��ة،ع��م��اده��ا حت��ق��ي��ق �لك��ت��ف��اء �ل���ذ�ت���ي و�مل��رون��ة 

�سيرب�نية منف�سلة،  �ملعلومات عرب جيوب  تتدفق  . كما  و�لدفاع 

ويتم �إعادة توجيه �سال�سل �لتوريد �سمن جتارة دولية م�سطربة 

. �أما �لبلد�ن �لنامية �ل�سعيفة فت�سبح عالقة بني نارين،�لبع�س 

�لق�سايا  مع  �لتعامل  ويتم  فا�سلة.  دوًل  ي�سبحو�  �أن  و�سك  على 

�لعاملية، مبا يف ذلك تغري �ملناخ، ب�سكل متقطع، �إذ� مل يتم تناولها 

�لأ  ه��و   : و�لتعبئة  �ملاآ�سي  �خلام�س:  �ل�سيناريو  �لإط���الق.  على 

كرث �سود�وية حيث �سيقود �لعامل فيه حتالف عاملي تتزعمه دول 

�ملنظمات غري �حلكومية  �لأوروب��ي و�ل�سني، بتعاون مع  �لحتاد 

و�ملوؤ�س�سات �لدولية، خلو�س تغيري�ت و��سعة �ملدى ملجابهة �لتغري 

كارثة غذ�ئية  وق��وع  بعد  وذل��ك  �مل��و�رد،  و�لفقر ون�سوب  �ملناخي 

وتر�جع حما�سيل  �لأ�سماك  تدمري م�سائد  بعد  مناخي،  �سببها 

ب �رتفاع �أ�سعار �لغذ�ء وينتهى مبجاعة عاملية  �حلبوب؛ مما ي�سبَّ

وتز�يد يف �لعنف. لذلك يقرتح �لتقرير �إن�ساء جمل�س �أمن ب�سري 

عاملي، يتاألف من �أع�ساء من �لدول وباقي �لفاعلني غري �لدول، 

و�لت�سامن يف  للتعاون  �لب�سر  لتطلعات  �ل�ستجابة  هو  و�لغر�س 

حماية �ملنافع �لكونية �لعامة �مل�سرتكة.
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جعل األرقام مهمة: فن وعلم توصيل األرقام

تشيب هيث وكارال ستار

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�ساألن �سوؤل مهما، ما حجم �ملليار عن �ملليون؟ ح�سنا، مليون 

ثانية هي �ثنا ع�سر يوما. �أما مليار ثانية فهي �ثنتان وثالثون 

�أم��ر� �سروريا، لكن  �سنة، �لفارق كبري جد�. يعد فهم �لأرق��ام 

جد�،  قريب  وق��ت  حتى  فهمها.  على  م�سممني  لي�سو�  �لب�سر 

مل تكن معظم �للغات حتتوي على كلمات لالأرقام �لأكرب من 

با�سم  ُي��ع��رف  ك��ان  نهاية  ل  م��ا  �إىل  �ستة  م��ن  �سيء  �أي  خم�سة، 

»�لكثري«. بينما �أ�سبحت �لأرقام يف عاملنا معقدة ب�سكل متز�يد، 

�ملاليني  ترجمة  ميكننا  كيف  �ملا�سي.  يف  عالقة  �أدمغتنا  ف��اإن 

فهمها  ميكننا  �أ�سياء  �إىل  و�لنانومرت  ثانية  و�مليلي  و�ملليار�ت 

و��ستخد�مها؟

برع �ملوؤلفان ت�سيب هيث وكارل �ستار يف تعليم �لآخرين كيفية 

جعل �لأف��ك��ار ث��اب��ت��ة، وه��ن��ا، يف »ج��ع��ل �لأرق����ام ت��ع��د«، ي��ح��دد�ن 

دماغنا.  لغة  �إىل  �لرقم  ترجمة  كيفية  تك�سف  حم��ددة  مبادئ 

هذ� �لكتاب مليء باأمثلة عن عمليات حتويل �لأرقام �ملتطرفة، 

و�لأمثلة �لو��سحة قبل وبعد، و�لتي تاأخذ رقما جافا، وتقدمه 

لقد فهمتها  »ر�ئ��ع،  �لأ�سخا�س ويقولون  ينقر عليها  بطريقة 

�لآن!«.

�أو  ممتعة  �لريا�سيات  �أن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  يف  �لكتاب  معظم  يعلن 

ت��خ��دع��ك، لكن هيث  �أن  �ل��ري��ا���س��ي��ات ميكن  �أن  م��ن  ي��ح��ذرون 

�أنه  �لرغم من  ليقلياها. على  �أخ��رى  �سمكة  لديهما  وزميلته، 

»ل �أحد يفهم �لأرق��ام حقا« و�أن معظم �جلهود للحديث عنها 

تف�سل، فاإن �ملوؤلفني يقومان بعمل جيد يف �إظهار عك�س ذلك. يف 

22 ف�سال ق�سري�، يقدمان تعليما مبتكر�، وغري م�سجر حول 

�لذين  �لأ�سخا�س  �إىل  و�لأرق���ام،  �لإح�ساء�ت،  تو�سيل  كيفية 

يجدونها مربكة. ُيظهر �أحد �أكرث �لأمثلة �ملده�سة للموؤلفني 

عن �لإح�سائيات �أثناء �لعمل �أنه يقع �أقرب جنم على بعد 4.25 

�سنة �سوئية من �لأر�س، وهو رقم ل ميكن �أن يفهمه �إل علماء 

�لفلك. كما �أو�سح �ملوؤلفان، فاإن �لفهم �أ�سهل من خالل �ل�سورة 

»تخيل �نكما�س �لنظام �ل�سم�سي �إىل حجم �لربع. ترتك ربعا 

�ملرمى  ق��دم، ومت�سي باجتاه  �ملرمى، يف ملعب كرة  عند عمود 

�ت��رك ربعا  �إل��ي��ه،  �مللعب. عندما ت�سل  �ل��ط��رف �لآخ���ر م��ن  يف 

�ملقارنات،  لنا«. مع  لأق��رب جار  �ل�سم�سي  �لنظام  لتمثيل  �آخ��ر 

كلما كان �لأمر �أكرث غر�بة، كان ذلك �أف�سل. �إن �إنتاج �ملا�سية 

بدل  �إح�سائية مملة.  �لعاملية، هو  �لدفيئة  غ��از�ت  14.5% من 

�إنتاج  �لأوىل و�لثانية يف  �ملرتبة  و�أمريكا يف  �ل�سني  من ذلك: 

�أبقار �لعامل. لذلك، من  �لثالثة متثلها جميع  �لغاز. و�ملرتبة 

�ملمكن �أن جتعل �سرد �لريا�سيات �سهل �لو�سول.

عندما كان �ألفريد تومبان �لرئي�س �لتنفيذي ل�سل�سلة �ملطاعم 

A&W، �بتكر طريقة ذكية لتحدي �ملناف�سة، عر�س �لربجر 
بثلث باوند مقابل تكلفة ربع باوندر من ماكدونالدز. �لنتائج؟ 

�أك��رث من ن�سف عمالء A & W �إعجابهم، مقتنعني  �أب��دى 

باأنه ُطلب منهم دفع نف�س �ملبلغ مقابل ما بد� لهم وكاأنه برجر 

�أ�سغر. در�س و�حد من هذه �حللقة: »�لريا�سيات لي�ست �للغة 

�ستار  وك���ارل  هيث  ت�سيب  لح��ظ  ل��ذ�  �سخ�س«.  لأي  �لأ�سلية 

�لتحدي  على  فاح�سة  نظرة  وق��دم��ا  ت��ع��د«،  »�لأرق����ام  جعل  يف 

�ملتمثل يف فهم �لدعاء�ت �لعددية. لحظ �ملوؤلفان �أنه مبجرد 

3، تتدهور قدرتنا على فهم �لأرق��ام ب�سرعة؛   ،2  ،1 �أن نتجاوز 

من �لأف�سل، �إن �أمكن، ترجمتها �إىل »ر�سائل حمددة، وو��سحة 

وذ�ت م��غ��زى ت��ك��ون و����س��ح��ة مب��ا ي��ك��ف��ي جل��ع��ل �لأرق������ام غري 

�سرورية«.

 %97.5 ���س��ع يف �ع��ت��ب��ارك، ك��ي��ف ميكننا و���س��ف م��ي��اه �ل��ع��امل: 

ملوحة؛ 2.5% �لأخرى عبارة عن مياه عذبة، لكن 99% من هذه 

جزء  �سوى  يتبق  ومل  �جلليدية،  �لأن��ه��ار  يف  حم�سورة  �لكمية 

�لنا�س  »ي��رى  �أن  تريد  كنت  �إذ�  بالفعل.  لل�سرب  �سالح  �سغري 

�ل�سيد  يقول  كما  قر�ءتها«،  جم��رد  ل  بها،  وي�سعرون  �لأرق���ام 

»�إبريقا  تخيل  م��رئ��ي:  ت�سبيه  يف  ففكر  �ستار،  و�ل�سيدة  هيث 

�لإبريق  ب��ج��و�ره«. ميثل  ثلج  ث��الث مكعبات  باملاء مع  مملوء� 

و  �جلليدية،  و�لأنهار  �جلليد  ومكعبات  لالأر�س،  �ملاحلة  �ملياه 

�أخرى  �ملتاح لال�ستهالك. مقارنة  »�لقطر�ت تذوب« وهذ� هو 

 New لفتة للنظر، هذه ماأخوذة من مقال ن�سرته �سحيفة

تنفيذي يف  رئي�س   500 2018، من بني  York Times عام 
Fortune، ه��ن��اك ع��دد �أك���رب م��ن �ل��رج��ال �ل��ذي��ن ُي��دع��ون 

»جيم�س« �أكرث من عدد �لن�ساء �إجمال.

�ل��ط��رق جلعل �لأرق���ام تنب�س باحلياة ه��ي م��ن خالل  �إح���دى 

�لق�س�س، �لتي تعاجلها �أدمغتنا »�أف�سل من �لإح�سائيات«. من 

غري �ملحتمل �أن نتذكر تفا�سيل حول �لأجور �ملنخف�سة للغاية، 

بنغالدي�س،  يف  معقول  غ��ري  ب�سكل  �ملرتفعة  �ل��ف��ائ��دة  و�أ���س��ع��ار 

على �سبيل �ملثال، لكن ل ميكننا �أن نن�سى ق�سة جهود �خلبري 

�لق��ت�����س��ادي حم��م��د ي��ون�����س يف ت���وزي���ع �ل���ق���رو����س �ل�����س��غ��رية 

�لتحويلية على �مل�ستفيدين �لذين ي�سعرون بالمتنان.

يقر  كما  منه،  مفر  ل  �أم��ر�  �لأرق���ام  ��ستخد�م  يكون  ما  غالبا 

لأننا  نظر�  ب��ه؟  �لقيام  يجب  ما  �ستار.  و�ل�سيدة  هيث  �ل�سيد 

من  بكثري  �أف�����س��ل  ب�سكل  �ل���س��ت��خ��د�م«  �سهلة  »�لأرق�����ام  نعالج 

�لك�سور �لع�سرية، و�لن�سب �ملئوية )كما �كت�سفت A&W ب�سكل 

مفيدة.  �لب�سيطة  �ملقارنات  تكون  �أن  ميكن  لالإعجاب(،  مثري 

ميكن ترجمة �لبيانات �ل�سحية �لعاملية، على �سبيل �ملثال، �إىل 

قرية متثيلية من 100، حيث يعاين 29 �سخ�سا من زيادة �لوزن، 

ويعاين 10 من �جلوع. ميكننا �أي�سا ��ستخد�م �لأطر �ملرجعية 

�إر�ساد�ت �لتباعد �لجتماعي  ذ�ت �ل�سلة ثقافيا. متت مقارنة 

�لتي يبلغ طولها 6 �أقد�م ل� Covid بع�سا �لهوكي )يف كند�(، 

وح�سرية )�ليابان(، ولوح ركوب �لأمو�ج )�سان دييغو(، و�سبيه 

�لنعام )�أ�سرت�ليا(.

�مل��وؤل��ف��ان:  كتب  خ��ا���س.  ب�سكل  مزعجة  �لكبرية  �لأع����د�د  حقا 

مت�سابهة،  جميعها  تبدو  �مل��الي��ني«،  �لرتيليونات،  »�مل��ل��ي��ار�ت، 

ولكنها ت�سف �حلقائق ب�سكل خمتلف متاما. �لهدف هو جعل 

�لذي  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  بيزو�س  جيف  لناأخذ  حية.  �حلقيقة 

يبلغ �سايف ثروته حو�يل 198 مليار دولر. للتعبري عن حجم 

�سلما متثل فيه كل  �أن��ن��ا نتخيل  �مل��وؤل��ف��ان  �ل��رق��م، يقرتح  ه��ذ� 

خطوة 100000 دولر يف �لبنك. ن�سف �لأمريكيني، وما يقرب 

�إىل �خلطوة  �لو�سول  حتى  ميكنهم  �ل��ع��امل، ل  م��ن   %90 م��ن 

�لأوىل. بعد �أربع خطو�ت، يرتك 75% من �لأمريكيني �ل�سلم. 

باخلطوة �لعا�سرة 90% يتطلب �ل�سعود �إىل ذروة ثروة �ل�سيد 

�إىل وحدة قيا�س  لن�سر  بيزو�س ما يقرب من مليوين خطوة. 

�أخرى: �إذ� �فرت�ست �أن معدل �لت�سلق على مهل يبلغ 61 خطوة 

ملدة  يوميا  �ساعات  ت�سع  �لت�سلق  عليك  ف�سيتعني  �لدقيقة،  يف 

�سهرين للو�سول �إىل �ل�سيد بيزو�س.

من بني �لأ�ساليب �لتي جتعل �لبيانات تظهر »�لقفز على �أ�سا�س 

�أرنولد �سو�رزنيجر  �لفئات«، مثل و�سف لعب كمال �لأج�سام 

�إ�سفاء  �أرج��ل!« و�أي�سا  �إنها  �أذرع،  ملناف�س مبتذل: »هذه لي�ست 

�لذي  �لقانون  �أ�ستاذ  ج�سدها  تقنية  وهي  �ل�سخ�سي،  �لطابع 

ي�سرب به �ملثل، و�لذي يقول لطالب �ل�سنة �لأوىل: »�نظر �إىل 

ي�سارك، و�نظر �إىل ميينك. و�حد منكم �أنتم �لثالثة لن ين�سم 

كما  �ملعامل،  ��ستخد�م  �أخ��رى:  طريقة  �ملقبل«.  �خلريف  �إلينا 

يفعل هذ� �ملقطع �لنرثي، لو�سف �لتجربة �ملرعبة، للمتزجلة 

وق�ست  �جلليد،  على  �سقطت  عندما  باغنهومل  �آن��ا  �ل�سويدية 

وليد العربي * 
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�أك��رث من ن�سف �ساعة يف �مل��اء �ملتجمد: »درج��ة ح��ر�رة �جل�سم 

�نخفا�س حر�رة �جل�سم  37 درجة مئوية. يبد�أ  �لطبيعية هي 

يف �لو�سول �إىل حو�يل 35 درجة مئوية. عندما و�سلت �آنا �إىل 

13.7 درج��ة مئوية. مل يع�س  �مل�ست�سفى، كانت درج��ة حر�رتها 

�أحد من هذ� �لربد قط. ثم هناك مقارنة مع عملية ماألوفة. 

ميكن �أن ميثل �لدقة �لق�سوى لت�سنيع Six Sigma خباز� 

يعد ع�سرين كعكا بدون عيوب كل ليلة ملدة 37 عاما.

للتقدير  �لأ�سا�سية  �لأهمية  على  �ملوؤلفان  يوؤكد  حا�سم،  ب�سكل 

للح�سول  �ل�سحيح  �لتحليل  �إج���ر�ء  عليك   - �لدقيق  �لكمي 

على �لإجابة �ل�سحيحة - مع �لتاأكيد �أي�سا، على �حلاجة �إىل 

رقمّيا،  �سخ�سا  تكون  ل  قد  فعال.  ب�سكل  �لنتائج  عن  �لإب��الغ 

ول��ك��ن ه��ن��اك د�ئ��م��ا »ت��رج��م��ة« مي��ك��ن��ك ����س��ت��خ��د�م��ه��ا لل�سماح 

لالآخرين »بال�سعور« برقم ب�سكل حد�سي. عندما قامت ر�ئدة 

بتدري�س  هوبر  جري�س  بحرية(  �سابطة  )ولح��ق��ا  �حلا�سوب 

�لريا�سيات، �أخربنا �ل�سيد هيث و�ل�سيدة �ستار، �أنها كانت تقوم 

بت�سنيف طالبها على كتاباتهم، وكذلك على ح�ساباتهم: لقد 

�لريا�سيات »ما مل يتمكنو�  �أن��ه ل ج��دوى من تعلم  �أخربتهم 

من �لتو��سل مع �لآخرين«.

�تفق هيث و�ستار يف خم�س روؤى رئي�سية من كتابهما �جلديد، 

�للغة  �لأرق���ام هي  �ل��و�ق��ع،  �أجنبية. يف  لغة  �أول: �لأرق���ام هي 

�لثانية للجميع، يف �أح�سن �لأحو�ل. ل نفكر د�ئما فيهم كلغة 

لكنها  مت��ام��ا.  �لأم  لغتنا  ب��ج��و�ر  تقدميها  يتم  لأن��ه  �أجنبية؛ 

ُتعرف با�سم »�لأدو�ت �ملعرفية«، وهي فكرة جمردة ت�ساعدنا يف 

قيا�س �لعامل من حولنا.

�مللمو�سة  �لعنا�سر  مع  للتعامل  دماغنا  تطور  بينما  �مل�سكلة؟ 

�أمام وجوهنا مبا�سرة، فاإن �لأرقام هي �خرت�ع حديث ن�سبيا. 

�لتاريخ، حتتوي  �لثقافات، عرب  �أن معظم  �ل�سبب يف  هذ� هو 

فقط على كلمات ل� 1، 2، 3 و«كثري«. ل �أحد يعتقد �أنه �سخ�س 

�أرقام؛ وذلك لأنه ل يوجد �أحد حقا �سخ�س �أرقام.

�إذ� بد�أ طبيبك يف �إلقاء �مل�سطلحات �لطبية �لتي مل تفهمها، 

يف  م��ايل  خمطط  يبد�أ  عندما  ولكن  تو�سيحا.  تطلب  فرمبا 

ف��ق��ط، ون�سعر  ع���ادة م��ا نتجاهل  فاإننا  �ل��ف��ائ��دة،  �أ���س��ع��ار  ط��رح 

�أننا �سيئون يف �لريا�سيات. لكن ل عالقة  باحلرج، ونفرت�س 

له مبدى ذكائنا، فقط حقيقة �أن �سخ�سا ما يناق�س �ملفاهيم 

�لأ�سا�س  يف  و�أن��ه��ا  عقولنا،  عمل  كيفية  فهم  �إن  ثانية.  بلغة 

�أن ميّكننا من مطالبة �لآخرين ب�سرح  ق�سية تو��سل، ميكن 

ب�سكل  �سرحها  يف  وم�ساعدتنا  و�سوحا،  �أك��رث  ب�سكل  نقاطهم 

�أف�سل لالآخرين.

�لأف��الم  �ساهدت هذ� يف  »�لكبري«. غالبا ما  �بحث عن  ثانيا: 

وقمت  �ل�سعر،  هذ�  �أخ��ذت  »�إذ�  مثل،  قيا�س  وح��دة  �لوثائقية، 

بتحويله �إىل بن�سات، ثم و�سعت كل �لبن�سات يف مبنى �إمباير 

�أو »يزن هذ�  �أن متالأه حتى �لطابق �لعلوي!«  �ستيت، ميكنك 

هذه  �لأفريقية!«.  �لأف��ي��ال  من  ون�سف  خم�سة  �إىل  ي�سل  ما 

�أن نلتف ح��ول��ه، م��ن خالل  �أك���رب م��ن  حم���اولت ل�سرح ���س��يء 

مناق�سة �سيء �أكرث جتريد� وحتيري� للعقل.

�مل�سريف  ر���س��ي��دك  م��ن  م���رة حتققت فيها  �آخ���ر  ك��ان��ت  »م��ت��ى 

من  �لكومة  تلك  �أنفقت  �أنني  �أ�سدق  �أن  �أ�ستطيع  ل  وفكرت، 

عندما  �ل��و�ح��د؟«  �ل���دولر  �سند�ت  م��ن  بو�سات  �لثماين  فئة 

حاول رونالد ريغان �سرح �لدين �لقومي يف عام 1981، قال �إن 

»تريليون دولر �ستكون كومة من �سند�ت �لألف دولر بارتفاع 

�لعتقاد  ه��و   »big-ism« �أو   »Wow-ism« م��ي��ال«.   67

�خلاطئ باأنه عند تو�سيل �لأرق��ام، يكون �لأكرب هو �لأف�سل، 

حماولة  �إنها  ق�سيتنا.  �سي�ساعد  تع�سفي  مقيا�س  تكوين  و�أن 

�ل�سعب فهم  ر�سالة جتعل من  و�ح��دة،  ر�سالة  لنقل  م�سترتة 

�لتفا�سيل.

ك��ان  �إذ�  �إذن  �ل��ب�����س��ري.  �مل��ق��ي��ا���س  ث��ال��ث��ا: ج���رب �لأح���ج���ام ذ�ت 

ميكنك  فماذ�  حجمه،  تو�سيح  �إىل  وحتتاج  كبري  رق��م  لديك 

�أن ي�ساعدك تقلي�س كل  �أن تفعل؟ ب�سكل غري متوقع، ميكن 

من   %97.5 مملة:  باإح�سائية  لنبد�أ  �ملثال،  �سبيل  على  �سيء. 

مياه �لعامل ماحلة. و 2.5% عذبة. �أكرث من 99% حم�سور يف 

 %0.25 فقط  �ملجموع،  يف  �جلليد.  وحقول  �جلليدية،  �لأنهار 

من �ملياه �ملوجودة على �لكرة �لأر�سية �ساحلة لل�سرب للب�سر 

و�حليو�نات.

ت�سمح لنا �لأحجام �ل�سغرية بفهم �سورة كاملة مرة و�حدة، 

تقدمي  جتاهل  يتم  ما  غالبا  و�مل��ق��ارن��ات.  �لن�سب  تو�سيح  مع 

�لبيانات بحيث تكون و��سحة على �أنها »مقلقة«. ولكن عندما 

يبقى معك  �ل���ذي  و�ل�����س��ري��ح،  �ملبا�سر  �مل��ث��ال  ه��ذ�  ت��رى مثل 

بالذهول، هذه  لي�س  ت��درك: هذ�  فاإنك  �لفكرة،  �إي�سال  �أثناء 

عبقرية. »�لأحجام �ل�سغرية ت�سمح لنا بفهم �سورة كاملة مرة 

و�حدة، مع تو�سيح �لن�سب و�ملقارنات«.

ر�ب��ع��ا: �ل��ت��اأط��ري ه��و ك��ل ���س��يء. �إذ� �أت��ي��ت �إل��ي��ك و�أعطيتك 20 

كيف  لكن  كبرية.  ب�سعادة  �ست�سعر  �أن��ك  �ملحتمل  فمن  دولر�، 

�ست�سعر �إذ� علمت �أنني �أعطيت كل �سخ�س �آخر يف �لغرفة 100 

��ستك�ساف  يف  عقود�  �ل�سلوكيون  �لقت�ساديون  �أم�سى  دولر؟ 

يتاأثر  �لرقم،  ب�ساأن  �لنهاية  يف  فيه  نفكر  ما  �لتاأطري.  تاأثري 

ب�سكل كبري بطريقة تقدميه. هناك طريقة �أخرى ل�ستخد�م 

مفهوم �لتاأطري، وهي با�ستخد�م فكرة ت�سمى »نظرية م�ستوى 

�أفكارنا  �لتاأويل«. ي�سرح هذ� �ملفهوم �لطريقة �لتي تتاأثر بها 

هنا،  ما  �سيء  من  �قرتبنا  كلما  م��ا.  �سيء  عن  �لعقلي  ببعدنا 

�لآن �أ�سبحت �ل�سورة �أكرث حدة.

لكل ق�سة: هل  د�ئ��م��ا جانبان  ه��ن��اك  �لأرق����ام،  ع��امل  حتى يف 

ح�سلت على خ�سم بن�سبة 25%، �أم �أنك دفعت 75% مقابل �سيء 

ل حتتاجه؟ هل معدل �لإ�سابة ينخف�س،   �أم �أنه ل يز�ل �أعلى 

�آخ��ر؟ لذ� ل تخافو� من مثل هذه �لأ�سئلة: ما  �أي مكان  من 

�جلانب �لآخر من �لق�سة؟ وكيف �سيبدو هذ� عن قرب؟

ل  �لنا�س،  خ��د�ع  حت��اول  �لتي  �ل�سيئة  و�لأرق���ام  �لإح�سائيات 

يبدو  �أن  �سخ�س  لأي  ميكن   .Instagram �ختبار  جتتاز 

جيد� من �لز�وية �ل�سحيحة، مع �لكثري من �لفالتر. ولكن 

�إذ� كنت تريد �أن تعرف كيف يبدو �سخ�س ما حقا - �أو ما يعنيه 

�لرقم حقا - فر�جع �لكثري من �لزو�يا.

�ملرجعية  �لنقاط  ��ستخد�م  يعد  جمهورك.  �ع��رف  خام�سا: 

�أي ر�سالة.  �أح��د يف  �أم��ر� ل يفكر فيه  �لتي يفهمها جمهورك 

ل��ك��ن��ن��ا غ��ال��ب��ا م���ا ن��ن�����س��ى �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق �لأم���ر 

بالريا�سيات و�لأرقام. »�أول �سيء نريد �لقيام به هو ��ستخد�م 

مبد�أ MacGyver للعثور على �لنقاط �ملرجعية �لتي قد 

يفهمها جمهورك. �نظر حولك. ثم فكر«.

�أول��ي��م��ب��و���س  ح��ج��م  تف�سري  ميكنك  ك��ي��ف  �مل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى 

�ل�سم�سية؟  �ملجموعة  بركان يف  �أكرب  �ملريخ، وهو  مون�س على 

�أحد  ل  ولكن  كيلومرت مربع،   300000 ح��و�يل  م�ساحته  تبلغ 

�أدمغتنا للتعامل مع �لأ�سياء  يعرف حقا معنى ذلك. تطورت 

�مللمو�سة، لذلك عندما نقوم برتجمة �لأرق��ام، فاإن �أول �سيء 

MacGyver« للعثور  ��ستخد�م »مبد�أ  �لقيام به هو  نريد 

على نقاط مرجعية ميكن �أن يفهمها جمهورك. �نظر حولك. 

ثم فكر.

�أو  �أري��زون��ا  بحجم  �إن��ه  مون�س؟  �أوليمبو�س  حجم  هو  ما  �إذن 

�إيطاليا. كم يبلغ طوله؟ �إنه طويل جد� لدرجة �أنك �إذ� كنت 

يف رحلة طري�ن عرب �لبالد، ف�سوف ت�سطدم بنقطة منت�سف 

�لعامل،  ومناق�سة  لقيا�س  ط��رق  جم��رد  هي  �لأرق���ام  �لطريق. 

لذلك ل تخف من �ل�ستمتاع بها، �جعل �أرقامك مهمة.

-----------------------------------------------
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تواصل األندلس إثارة الخيال والحنني واإلسقاطات بأنواعها وأشكالها كلها. وقد 
الجنة  اعتربت  كام  اإلسالمي،  للتسامح  راق  كمكان  بالتناوب  خصوصيتها  صنعت 
املفقودة التي مل يتبق منها سوى القصور الجميلة والصدى البعيد عن حياة و 
فن رفيعني، ولكنها أيًضا 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 
فكريا  حصادا  توفر  ألنها  قراءتها؛  إعادة  ميسنيل  دو  تيكسييه  إميانويل  يقرتح  نصوًصا  الحظ  لحسن  تركت  اإلسالم 
يف  تشرتك  الطوائف،  وماملك  إمارة،  عرشين  حوايل  كانت  عندما  عرش،  الحادي  القرن  خالل  الرثاء  منتهى  يف 
أرايض الخالفة. ورغم ذلك كانت هذه الفرتة من أكرث الفرتات مخاطرا. عندما كان كل من امللوك املسيحيني يف 
شامل شبه الجزيرة واملحاربني األمازيغ املغاربيني يهددون بعضهم بعضا، كانت فرتة إبداع سيايس كبري )ُجرب 
يف إسبانيا اإلسالمية قبل مائتي عام من اختفاء الخالفة يف الرشق(، وقد عرفت أيًضا ازدهارا ثقافيا جميال جًدا. 
كام شكلت السلطة واملعرفة روابط قوية جًدا يف هذا املرسح االستثنايئ خالل القرن الحادي عرش، والذي يجب 
استعادة تاريخه املتطور واملعقد؛ ألن األمراء األندلسيني جعلوا من الثقافة مرشوًعا سياسًيا، وسندا لرشعيتهم، 

ووسيلة للمنافسة بينهم، وبذلك ساعدوا يف تقديم صورة راقية لقرون عن شبه جزيرة متعلمة ومتحرضة.

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

شوبنهاور بني األخالقيات الغربية والتقاليد األخالقية الرشقية )الهندية(. 

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 أيًضا 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.

عادة ما تفاجئنا أسئلة األطفال بحسبانها أسئلة فلسفية بامتياز. لكن الفيلسوف األمرييك املعارص جاريث ماثيوز )2011-1929( مل 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« )1980( و«حوارات مع األطفال« )1984(، و«فلسفة الطفولة« 
)1994(. وقد 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. 

اتسم املشهد الطائفي والعقائدي يف فرنسا يف بداية 
الكاثوليك،  فهناك  كبري:  بتنوع  والعرشين  الحادي  القرن 
واليهود،  والربوتستانت،  والبوذيون،  والسنة،  الالأدريني، 
األخرى  األقليات  ومجموعات  والهندوس،  واألرثوذكس، 
الواقع  هــذا  يدخل  مل   ... اإلسالمية  أو  املسيحية  مــن 
منذ  يتميز  وهو  مؤخًرا.  إال  املعارص  الديني  التاريخ  مجال 
وجود  مع  للكاثوليكية،  باألولوية  باالهتامم  طويلة  فرتة 
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.
)علم االجتامع، والفلسفة،  التخصصات األخرى  لكل من  تاريخ الرشاكة املفتوحة  من خالل 
أو  السيايس  )التاريخ  مثل  أخــرى  وتخصصات  والقانون(  واألنرثوبولوجيا،  والــالهــوت، 
االجتامعي، ومؤخرًا، 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.

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

بني الرتجميات والتأويليات أكرث مام يظن. 

 املعرفة والحكم يف األندلس

يف القرن الحادي عرش

فلسفة شوبنهاور األخالقية

اقتصـاد املنصـات

جاريث ماثيوز: فيلسوف األطفال

التاريخ الديني املعارص يف فرنسا

تأويليات الرتجمة )مهارة املرتجم عىل ضوء 

تأويليات جادامري الفلسفية(

املؤلف:  إميانويل تيكسييه دو ميسنيل

النارش: دار ُسوْي. فرنسا

املؤلف: تأليف جامعي

تحت إرشاف باتركيك حسن 

املؤلف:  مايا باكاش بوفاليه، مارك بورو

النارش:  دار الديكوفريت. فرنسا

تاريخ النرش: 2022

عدد الصفحات: 128 

املؤلف: تأليف جامعي تحت إرشاف موجن رولينز جريجوري وميجان دجني الفريت - دار النرش: راوتليدج - سنة النرش: 2022

املؤلف:  دومينيك افون

النارش:  دار الديكوفريت. فرنسا

املؤلفة: بياتا بيسيشنا 

دار النرش: بيرت النج

تاريخ النرش: 2022

عدد الصفحات: 416

تاريخ النرش: 2022

عدد الصفحات: 300

سنة النرش: 2021

إصـدارات عامليـة جديـدة
اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

دار النرش: راوتليدج

سنة النرش: 2021


