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واقُع الرتجمة يف العامل العريب وآفاُقها )1(

حـرص كثـر من امُلهتمـن بواقـع الرتجمـة يف العامل العـريب عىل ذكر 

إحصـاءات ُتقـاِرن بـن َعَدِد الكتـب املرتجمة يف الـدول العربيـة ُمجتِمَعًة، 

وَعدِدهـا يف دول تنشـط فيهـا حركـة الرتجمـة مثـل إسـبانيا والسـويد 

الرتجمـة  واقـع  أن  مفاُدهـا  نتيجـة  إىل  وصلـوا  وقـد  وغرهـا،  واليابـان 

العربيـة بائـس ومتخلِّـف. ولعـل يف ذلـك شـيئا مـن الصحـة، ولكني أرى 

أّن الرتكيـز عـىل النـوع أوىل مـن الكـم؛ فال جدوى مـن ترجمـة أطنان من 

الكتـب ال يقرأهـا أحـد، ونحـن نعلـم نسـبة األّمّيـة يف وطننـا العريب! 

إضافـة إىل أنَّ الكتـب املرتجمـة حتـى اآلن، هـي حصيلـة جهود أفـراد أو 

مؤسسـات خاصة، ويغلـب عليها االتجـاه األديب والتاريخي والسـيايس، 

ـش. إَذْن، الرتجمـة عندنـا تسـر  أمـا الجانـب العلمـي فهـو غائـب وُمهمَّ

عـىل غـر ُهـدى، دون تخطيـٍط أو اسـرتاتيجيٍة واضحـة. وهـذا ال ُيقّلل من 

جهـود ُرّواد الرتجمـة العـرب الذيـن اجتهـدوا منـذ عـر النهضـة يف نقل 

روائـع األدبـن اإلنجليـزي والفرنـي خاصـًة إىل العربيـة بُلغـٍة عاليـة 

خاّلق.  وأسـلوٍب 

مـن هنـا، فإّن الرتجمـة ال ُبدَّ أن تكون خيارا اسـرتاتيجيا، وينبغـي أن تحققَّ 

لنـا هدفـن رئيسـن: التمكـن الحضـاري، والتفاعـل البّنـاء مع الشـعوب 

األخرى.

وأقصـد بالتمكـن الحضـاري أن تكـون الرتجمـة مرشوًعـا معرفيـا شـامال 

ينهـض بالعـامل العريب عىل كافـة األصعدة فكريـا، وعلميـا، واقتصاديا، 

وثقافيـا. ولتكـْن لنـا ِعـْرة يف تجـارب بعـض الـدول التـي كانـت تشـاركنا 

الغـريب  البطـش  براثـن  اليابـان مـن حيـث وقوُعهـا يف  الظـروَف مثـل 

والكـوارث التـي حلـت عليها مـن جّراء ذلـك، ولكنهـا اسـتطاعت أن تنهَض 

مـن الرمـاد وأن تكـون لها إرادة تفـتُّ الِجبـال، وأصبحت الرتجمـة فيها من 

االسـرتاتيجيات األوىل التـي مّكنتهـا مـن التنافـس يف َحَلبـة الحضـارة 

املعـارصة؛ فاليابـان منـذ نهضتهـا يف منتصـف القرن التاسـع عرش إىل 

اآلن، ُتـويل عنايـةً قصـوى بالرتجمـة وتضـخ األمـواَل املوجهـة توجيهـا 

إعـداد املرتجمـن  التنميـة والتقـدم؛ مـن حيـث  بأسـباب  صحيحـا لألخـذ 

يف  املتخصصـة  الرتجمـة  مؤسسـات  وإنشـاء  وتأهيلهـم،  اليابانيـن 

نواحـي العلـوم والتقنية والفكـر والثقافـة، واختيار الكتـب املؤثرة يف 

رضوب العلـم مـن مختلـف اللغـات الحيـة. كـا أنهـا أنفقـت بسـخاء عىل 

ترجمـة اإلنتـاج الفكـري واألديب اليابـاين إىل مختلف اللغـات ومن بينها 

العربيـة؛ وذلـك سـعيا منهـا إىل التعريـف بالثقافـة اليابانيـة وتصحيـح 

الصـور النمطيـة التـي تشـّكلت حولهـا عـر الكتابـات االسـترشاقية.

وقبـل اليابـان، علينا أن نتذكَر أّن النهضة األوروبية نفسـها قامت أساسـا 

عـىل مـرشوع الرتجمـة عـر »مدرسـة طليطلـة« التـي اضطلعـت، خـالل 

الفـرتة بـن القرنن الحـادي عرش والثالـث عرش امليالديـن، برتجمة كنوز 

الـرتاث العريب يف الفلسـفة، والرياضيـات، والفلك، والطـب. وهكذا كان 

أسـاطُن العلـوم العربية مـن أمثال الخوارزمـي، والفارايب، وابن سـينا، 

وابـن رشـد وغرهـم مـن بن الشـموس التـي انقشـع بها ظـالم القرون 

الوسـطى يف جميع أنحـاء أوروبا.

وعليـه، فإنـه ال َمنـاَص للعـرب اليـوم مـن اتخـاذ الرتجمة مرشوعـا حضاريا 

وتنمويـا، إن أرادوا اللحـاق بركـب الـدول املتقدمة.

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة )العدد رقم: 90(

أفيفا تشومسيك

هل العلم كاٍف ؟: 

أربعون سؤااًل حاساًم حول العدالة 

املناخية!
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اإلنسان الرقمي: »الحضارة« اآلتية

دانييل كوهن

قدميًا قالت الصوفية: الصويف ابن وقته، وقالت الفالسفة: الفيلسوف ابن زمانه، له أن يحيي روح عرصه بأفضل حياة تكون، لكن ليس له أن 

يقفز عىل عرصه، فِإْن هو فعل ذلك كان شأنه شأن من أراد القفز عىل ظله. واأَلْوىل أن يكون عامل االقتصاد ابن يومه. وهذا ما فعله عامل 

االقتصاد الفرنيسـ  دانييل كوهنـ  بعد أن انتقل هو بنا يف توصيف إنسان اليوم من كتابه السابقـ  »اإلنسان االقتصادي«ـ  إىل كتابه الجديد 

ـ »اإلنسان الرقمي«.

��ستفتح �لكتاب باإلإملاح �إىل حلقة من �سل�سلة تلفزيونية بريطانية 

إلقت جناحا كبري� ��سمها »�ملر�آة �ل�سود�ء« حتكي عن ق�سة �سابة 

فقدت زوجها بعد �أن هلك يف حادثة �سيارة يف �ليوم نف�سه �لذي 

علمت فيه �أنَّها حامل منه. وبف�سل ��ستق�ساء �لذكاء �إل�سطناعي 

حمادثات زوجها �ملتوفى �لهاتفية ور�سائله، متَّ �إحياء �لزوج �إحياء 

�لتي  �إلأ�سئلة  بنرب�ته وجو�باته عينها عن  كاأنَّه ح�سر من قربه 

�ل�سل�سلة يف  ه��ذه  يكمن مغزى   ... عليه  زوجته تطرحها  �أخ��ذت 

على  �ق��ت��د�ره��ا  ويف  �مل�ستقبل،  ع���و�مل  ��ست�سر�ف  على  مقدرتها 

����س��ت��ك�����س��اف م��ق��درت��ن��ا مع�سر ب�����س��ر �ل��ي��وم ع��ل��ى ق��ب��ول ����س��ت��ح��و�ذ 

حدودها.  على  �ل��وق��وف  منه  �أك��ر  علينا  �جل��دي��دة  �لتكنولوجيا 

�أن فكرة بعث �ملوتى هذه بعثا �فرت��سيا ُتثري �لذعر يف  و�حل��ال 

�لنفو�س، لوإل �أنها باتت فكرة قابلة للتحقيق بف�سل بر�مج �لذكاء 

�إل�سطناعي. لي�س هذ� وح�سب، و�إمنا �سار �لتوظيف يف �ل�سركات 

�نتقاء  �إل���س��ط��ن��اع��ي يف  �ل���ذك���اء  ع��ل��ى  ب����دوره  يعتمد  �ل��ع��م��اق��ة 

�ل�سابقة  تفاعاتهم  �سائر  خو�رزميات  على  باإلطاع  �ملر�سحني 

عرب �ل�سبكات ور�سم �سورة م�سبقة عمن يكونون. وق�س على ذلك 

�حلب �لذي ��ستحال �سناعة برجمية وقد ُردَّ �إىل غريزة �جلن�س 

��ستحالت  �ملبا�سعة، وقد  �إىل  �لتعارف  �إإل، و�ختزل مرحلة  لي�س 

�لنبيلة  �لعاطفة  بهذه  �ملتعلقة  و�لهو�ج�س  و�لرغبات  �لعو�طف 

�إىل خو�رزميات قلبت �ل�سات �لب�سرية ر�أ�ًسا على عقب. 

�ل�سناعية«،  »�لثورة  �أعقبت  �لتي  �لرقمية«  »�لثورة  ذوو  ها نحن 

�إىل تغيري  باتت تنحو  �لب�سر  تاريخ  ث��ورة غري م�سبوقة يف  وهي 

�لذي  �جلديد  �ملجتمع  يف  �إذ  جذريا؛  تغيري�  ومتثاته  �ملجتمع 

و�إمن��ا  و�آإلت،  ب�سائع  ب�سر�ء  يتعلق  �إلأم��ر  ع��اد  ما  ب�سائره  إلح��ت 

عبارة  ح�سب  وهكذ�،  جماعية.  �أو  فردية  ��ستيهامات  با�ستهاك 

نف�سه«؛  �ل�سناعي  �ملجتمع  »ُت�َسنِّع  �لرقمية  �لثورة  باتت  �ملوؤلف، 

علما باأن �ملجتمع ما بعد �ل�سناعي هو �ملجتمع �لذي ما عاد يعتمد 

على فاحة �إلأر�س �أو �سناعة �خلري�ت و�إمنا على �إل�ستغال على 

�لب�سر �أنف�سهم:  �أج�سادهم وخمياإلتهم. 

ومما طم �لو�دي على �لقرى جائحة كورونا؛ حيث بات �لفائز يف 

�إلأزمة هو �ل�سركات �لرقمية: �أمازون و�آبل ونيتفليك�س ... وهي 

�لتي �سمحت بال�سغل عن بعد، وبتزويد �لنا�س بامل�ستهلكات بدل 

رو�حهم �إىل �ملتاجر، وبالرتفيه عليهم عو�س ذهابهم �إىل �مل�سرح 

مق�سد  �جلميع  �أدرك  وق��د  �ملو�سيقية.  �لعرو�س  ق��اع��ات  �إىل  �أو 

�لتفاعل  تكلفة  من  �أمكن  ما  �إلإق���ال  �لرقمية«:  »�لر�أ�سمالية 

بني �إلأج�سام، وتوفري جهد �ملو�جهة وجها لوجه بينها، و�إحال 

�خلو�رزميات حمل �سل�سلة تنظيم �ل�سغل و�إلإنتاج. فما عاد �إلأمر 

يقت�سي تدبري �إلأج�ساد باأق�سى تدبري يكون، كما كان عليه �إلأمر 

�أيام �لثورة �ل�سناعية، و�إمنا بات تدبري �إلأنف�س ... حيث �أم�ست 

مو�تية  �آر�ء  �أو  لقاء  مو�قع  نحو  �إلأف��ر�د  تقود  �لبحث  حمركات 

�ملوؤلف »جيتوهات رقمية«  لهم، من�سئة بذلك �سربا مما ي�سميه 

جديدة. 

وها هي �لر�أ�سمالية �جلديدة � و�لتي يدعوها �ملوؤلف »�لر�أ�سمالية 

�ملعقلن،  �لتدبري  ر�أ�سمالية  ك��ل  يف  �إلأ���س��ل  ك��ان  وق��د   � �لرقمية« 

»�إن�سان رقمي« غري عقاين  �إىل خلق   � � ويا للمناق�سة!  �سائرة 

�لرقمي«.  »�ملتبلد  ه��و  ب��ه  يو�سف  و�سف  �أح��ق  ومندفع  وج��م��وح 

وهكذ�، بدل خلق »�ساحة عامة« جديدة للنقا�س �لعقاين �حلر � 

�أو �إن�ساء »ف�ساء عمومي لتد�ول �إلأفكار« � ها قد طفقت �ل�سبكات 

كر�هية  �إىل  يدعو  ج��ذري  �إ�ساعة خطاب  �إىل  ت��وؤدي  �إلجتماعية 

�ملرء  �أن  هذ�  �أظهر  وقد  »�لايكات«.  مايني  ويح�سد  �خل�سوم 

ما ع��اد يبحث يف �إلإن��رتن��ت عن »�أخ��ب��ار« و«معلومات« و�إمن��ا عن 

»معتقد�ت« �أم�ست ت�ستهلك كما ت�ستهلك �أية ب�ساعة عادية، وبتنا 

�أمام منطق م�سرحية »لكل حقيقته«. 

ولكي نفهم هذه �لظاهرة �مل�ستجدة، يدعونا �ملوؤلف �إىل ��ستعمال 

تفكيك  �إىل  عمدت  �لرقمية«  »�لثورة  �أن  ذلك  �لتاريخي.  �حل�س 

�إلأح����ز�ب،  �ل��ن��ق��اب��ات،  �مل���ق���اوإلت،  �ل�سناعي:  �ملجتمع  موؤ�س�سات 

»�لتفكيك« ثمرة  ه��ذ�  �أن  �إلأم��ر  و�لغريب يف   ... �إلإع��ام  و�سائل 

�لتي  �ملا�سي  �ل��ق��رن  لثمانينيات  �لليرب�لية  لل�سدمة  مبا�سرة 

وبلغة   � �ملمكنة  �مل��دي��ات  ك��ل  �إىل  و�ملناف�سة  �ل�سوق  متديد  ر�م��ت 

فيل�سوف عمان �ل�سحاري: »تب�سيع« كل �سيء � با �أية و��سطة. 

�لعماقة  �ل�سركات  تفكيك  على  �ساهد  �إإل  بعد  عن  �ل�سغل  وم��ا 

ل�سالح �ملهام �خلارجية و�ملكافاآت �لفردية. لكن � ويا للمفارقة! � 

هذ� �لو�سع هو ثمرة �أي�سا لنقي�س �لثورة �لليرب�لية �ملحافظة؛ 

�أي للثقافة �مل�سادة �لتي �ساعت يف �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي 

�لليرب�لية  �لثورة  هزمت  و�إذ  و�ملوؤ�س�سات.  �ل�سلطات  على  ثائرة 

�ل����روح تخيم  ه���ذه  ه��ي  ه��ا  �مل��ت��م��ردة،  �ل�ستينيات  روح  �مل��ح��اف��ظ��ة 

دمغتها  وق��د  جديد،  من  �إلجتماعية  �ل�سبكات  على  �سبح  كاأنها 

بدمغة معادية للنظام بينما �أ�س�ست هذه �ل�سبكات � ويا للمفارقة 

تات�سر  وي��د  »�لثائر«  دي��ان  للنظام عينه: »�سوت   � �أخ��رى!  م��رة 

ع�س  على  ين�سوي  �لرقمي«  »�إلإن�سان  �أ�سبح  وبهذ�  »�ملحافظة«. 

وقد  للنظام.  ومعاد  ليرب�يل  وحنيني،  وحيد  �ملتناق�سات:  من 

يريدون  إلأف���ر�د  جتمع  �إىل  �خ��ُت��زل  ملجتمع  �سهلة  فري�سة  �أم�سى 

�إلنفات من عزلتهم بتكوين جماعات وهمية. مع تقدم �لعلم �أن 

�إلأو��سر �إلفرت��سية إل تغني عن �لرغبة يف �لعي�س �حلي �حلق � 

عي�س ب�سر بني بني �لب�سر � وما �أمكن �ختز�ل �حلياة يف ثر�ئها �إىل 

لعبة فيديو لي�س �إإل. 

�ملنجاة«.  �ملهلكة، فثمة  �إلأمل��اين: »حيثما  �ل�ساعر  لكن، وكما قال 

�أننا إل نعي�س يف حلقة  تلك كانت �لنذ�رة، �أما �لب�سارة فتكمن يف 

�سل�سلة خيال علمي؛ �إذ ما ��ستولت �لتقنيات على كل حياتنا بعد، 

هي  م��ا  بقدر  ونفعت  �سلطانها،  ومت��دد  �سطوتها  تو�سعت  و�إمن���ا 

�ل�سلطة  ك��ل خطابات  م��ع  م��ن حيث قطعت  وق��د نفعت  �أ���س��رت. 

�ملتعالية، مفجرة بذلك ينابيع طريقة عي�س م�ستحدثة إل �سابق 

دون  من  ودنيوية  �أفقية  عي�س  طريقة  �حل�سار�ت،  تاريخ  يف  لها 

دينونة  دون  وم��ن  وتر�تبيتها،  �ل�سناعية  �ملجتمعات  ع��م��ودي��ة 

تعنيه  �لذي  ما  لفهم  لطويل  �لطريق  و�إن  �لزر�عية.  �ملجتمعات 

بع�س معامله يف خا�سات  ر�سم  �أن��ه ميكن  على  �ليوطوبيا.  هذه 

�أ�سا�سية: 

ي��ت��األ��ف �ل��ك��ت��اب م��ن ب��اب��ني �ث��ن��ني: �ل��ب��اب �إلأول ع��ن��و�ن��ه »�ل��وه��م 

�لرقمي«، و�لباب �لثاين عنو�نه »عودة �لو�قع«. وكاأننا ننتقل هنا 

عك�سيا من �لوهم �لذي �سنعه �لعامل �لرقمي �إىل �لو�قع �لعيني 

و�ملاأمول.

يف �لباب �إلأول: �لوهم �لرقمي

متيز  �ل��ت��ي  �ل�����س��م��ات  ت��ب��ني  �إىل  �إلأول  �لف�سل  يف  �مل��وؤل��ف  يعمد 

�أبحاث  �إىل  باإل�ستناد  و«�إلآل��ة«  »�إلإن�سان« عن كل من »�حليو�ن« 

من  وينطلق  �حليوية.  و�لفل�سفة  �لتطورية  �إلأنربولوجيا  يف 

ماحظة �أن �إلإن�سان حّول عهد �لثورة �ل�سناعية �إىل �آلة، �أما يف 

�لثورة �لرقمية فاإلآلة تتحول �إىل �إن�سان. لكن ينبهنا �إىل حدود 

يقتدر  إل  ما  على  يقتدر  �إلإن�سان  �أن  بذكر  وذل��ك  �ملماثلة؛  ه��ذه 

عليه �أي حيو�ن، ف�سا عن �آلة، وهو �أن ين�سئ نظريات حول كل 

هذ� �لذي يحيط به. ثم �إن �إلإن�سان إل يفكر وحيد�، على نحو ما 

قد تقتدر على فعله »�إلآلة«، بل يفكر يف �إطار �جلماعة من �لب�سر. 

عليها  يقتدر  إل  �لتي  »�لتخييل«  �سناعة  فيه  يفكر  ما  بني  ومن 

غريه. ولهذ�، إل جماعة ب�سرية ُوجدت، خاف �سائر �حليو�نات، 

ب��ا دي��ن، ب��ا حم��رم��ات، ب��ا ن�سابة، ب��ا حكايا، ب��ا �سحر، با 

يوؤكد على  وه��ذ�  �أي با تخييل.  �ملتخيل؛  �إىل  تاريخ، با جلوء 

�سمة �إلإن�سان من حيث كونه يقتدر على تخليق عامل إل يوجد، 

�أوتي  نف�سه؛ ومن هذه �جلهة  �لوقت  وتلك عظمته وماأ�ساته يف 

هو يوم �بتدع �لعامل �لرقمي. وعلى خاف ديكارت، ما كان �لعقل 
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 � و�إمن��ا  �مل�ستقبل،  �بتد�ع  يقتدر على  �إلإن�سان  �لذي يجعل  وحده 

تفعل ذلك  �لتي  �لعو�طف هي   � ��سبينوز�  �إىل جانب  و�حل��ق هنا 

باإلأوىل. وما هذه �لعو�طف �سوى �نفعال للج�سد. هذ� مع �لعلم 

�أن �إلآل��ة إل ج�سد لها، وإل عو��سف، وإل ذه��ن؛ فا متلك بذلك 

مقدرة �لب�سر على �لتخيل �خلاق؛ وهي �أ�سبه �سيء بالنمل منه 

بالب�سر. وذكاء �خلو�رزميات ذكاء غبي، �إذ ميكنها �أن تقتل �إن�سانا 

�إذ إل تعي هي ما يحيط بها وإل  �إليه كاأ�س قهوة؛  وتروح لتجلب 

�أقل  �ل��ذك��اء�ت �إل�سطناعية  �أك��ر من ه��ذ�،  تقتدر على تخيله.  

ذكاء من قطة ين�سوي دماغها على 760 مليون ع�سبون، و10000 

وباجلملة؛  ع�سبون.  مليار   2.2 ميلك  كلب  ومن  تو��سل،  �سبكة 

�ملرونة  �إلآل���ة،  عن  ف�سا  �حل��ي��و�ن،  ميلكه  إل  ما  �إلإن�سان  ميلك 

�إلآلة  �إلإن�سان على  �ساأن تعويل  و�لتكيف مع �ملحيط. ولهذ� من 

�لتعويل �لكلي �أن يرتد به �إىل �خللف. 

�لتعويل  �ملرتتبة عن  �لنتائج  �ملوؤلف  ي�ستنتج  �لثاين  �لف�سل  ويف 

ع��ل��ى �إلآل����ة �ل��رق��م��ي��ة، ل��ي��اح��ظ �أن���ه وع��ل��ى عك�س �مل���وع���ود، ف��اإن 

�أن ين�سئ فرد� يت�سم بال�سذ�جة  �لتحول �جلاري �ليوم من �ساأنه 

وع��ززت��ه  �لطباعة  ناق�سته  �أم���ر  وه��و  �ل��ن��ق��دي،  �حل�����س  وب��غ��ي��اب 

�لتلفزة و�ل�سا�سة. �إذ ما �أن يبلغ �لطفل �ل�سنة �لثانية من عمره 

�لرقمية،  �ل�سا�سة  �أم��ام  و�أزي��د  يومياً  �ساعات  حتى مي�سي ثاث 

 13 �ساعات، و)ب��ني  8 و12 عاما( خم�َس  )ب��ني  �إلأط��ف��ال  ومي�سي 

و18 عاما( �سبَع �ساعات؛ مبا يعني �أن �ملر�هقني مي�سون �أربعني 

باتو�  وقد  �لرقمية.  �ل�سا�سة  �أم��ام  �ليقظة  حياتهم  من  �ملائة  يف 

ي��ع��ان��ون م��ن تقلبات يف �مل���ز�ج ره��ي��ب��ة، وم��ن �إدم����ان خ��ط��ري؛ مبا 

يف ذل��ك على �مل��و�ق��ع �إلإب��اح��ي��ة. ويعترب �مل��وؤل��ف وك���اأن �إلأم���ر دبر 

تدبري  للربح من  وغ��ريه طلبا  في�سبوك  �أ�سحاب  لدن  بليل من 

�إلأرو�ح ف�سا عن �إلأج�ساد. وف�سا عن هذ�، بتنا �أمام ما ي�سميه 

�أن��ه��ا رق��اب��ة م��ن جن�س  �أن��ت م��ر�ق��ب. على  �مل��ر�ق��ب��ة«:  »ر�أ�سمالية 

جديد، إل لتكميم �إلأفو�ه، بل بالعك�س إلإنطاقها؛ �أي لدفعها �إىل 

�لتعبري عن رغباتها وحاجاتها وميوإلتها �إىل �إل�ستهاك؛ بحيث 

يتم �إح�ساء كل �سيء عليك: �هتمامك بربنامج تلفزي، وطريقة 

�سياقتك، ونظام غذ�ئك ... 

كوفيد  جائحة  ظرفية  �إىل  �مل��وؤل��ف  يعر�س  �لثالث  �لف�سل  ويف 

�لرقمية،  �ل�سا�سات  على  �لرقمي«  »�إلإن�سان  �إدم��ان  ع��ززت  وكيف 

�لفايرو�س  ظ��ه��ور  ب��ني  م��ذه��ا«  »ت��ك��ام��ا  ي�سميه  عما  متحدثا 

�لتاريخي  باحل�س  �لتمتع  �إىل  ويدعونا  �لرقمية.  و�لر�أ�سمالية 

إلإتيان  �حلديث  �إلإن�سان  ل��دى  عميق  منزع  ثمة  �إلأم��ر:  لتجلية 

على   � خ��و�رزم��ي��ا   � ��سطناعيا  �إن�سانا  يخلق  �أن  ب��ه:  يرتبب  فعل 

�سورته. وتلك مغامرة منه غري حم�سوبة �لعو�قب وإل معلومة 

��ستكاإل نوعية �ملجتمع �لذي �سوف ينجم  �لثمرة. و�أ�سد �إلأم��ور 

عن هكذ� مغامرة. 

�ل��ذي  �ملنطق  ي�سميه:  عما  �مل��وؤل��ف  يتحدث  �ل��ر�ب��ع  �لف�سل  ويف 

ين�سوي عليه �لف�ساء �لرقمي. ذلك �أن �ملفرت�س يف هذ� �لف�ساء 

منه  �ملتح�سل  لكن  �ملتقدمة،  �ملجتمعات  عي�س  ظ��روف  حت�سني 

من  �أف���اد  َل��ِئ��ْن  �إذ  �لو�سطى.  �لطبقة  �سيما  إل  �ل��ن��ا���س؛  »تفقري« 

هذه �لثورة �لرقمية �مل�ساربون يف �لبور�سة، وإلعبو كرة �لقدم، 

ومنتجو �خلو�رزميات، فاإن مقدمي �خلدمات �حل�سا�سة ُغمطو� 

ف���ق���رو�؛ مم��ا جن��م عنه خيبة �أم��ل 
ُ
حقهم، ب��ل �إلأن��ك��ى م��ن ذل��ك �أ

ك��ربى، و�زدي��اد من�سوب �لعنف لدى �ل�سحايا. وق��ّوى ذلك من 

�ل��ذي  �ل��ف��ر�غ  م��لء  �إىل  �سعت  نظامية  غ��ري  �سيا�سية«  »جماعات 

تركته �إلأحز�ب �لتقليدية و�سعف �ملوؤ�س�سات و�ملقاوإلت و�لنقابات 

�لتي كانت حا�سرة �إبان �لثورة �ل�سناعية يف �لف�ساء �إلجتماعي. 

على �أن �لف�ساء �لعمومي �لذي وعدت به �لثورة �لرقمية �سرعان 

معادية  وبهرجة  وم�ساقة   كر�هية  ف�ساء  �إىل  تتحول  جعلها  ما 

�ل��ذي  �ملعتقد«  و�إمن���ا  »�خل���رب«  يهمها  ع��اد  وم��ا  للدميقر�طية. 

ف��اإذ� ما نحن  بل ويخلق عاملا ح�سب رغباتنا.  �لعو�طف،  يدغدغ 

�لرقمي يخاطبنا:  �لعامل  فاإن  �ملوؤ�مرة،  �أ�سحاب نظرية  كنا من 

ملة  تبيتو�  حتى  بينكم  �أن�سق  و�سوف  باملايني،  فاأنتم  �أب�سرو�، 

و�حدة. 

�لباب �لثاين: عودة �لو�قع

�لباب  �إل��ي��ه يف  �نتهى  م��ا  �مل��وؤل��ف  �ل��ب��اب يلخ�س   يف مقدمة ه��ذ� 

جديد،  جماعي  ب��ذك��اء  وع���ود�  �إلإن��رتن��ت  ب�سائر  حملت  �إلأول: 

ومبن�سة دميقر�طية م�ستحدثة. لكن بدل هذ�، ن�ساأ عن �ل�سبكات 

�إلجتماعية تبليد عجيب للحياة �ل�سيا�سية وتناٍم لل�سر �لذي �أتت 

�نق�سع  �لوهم؟  هذ�  �نق�سع  كيف  �إلجتماعية.  �لعزلة  لعاجه: 

»�لوهم �لليرب�يل« �لذي �عتقد �أن �إن�ساء جمتمع بدء� من ح�سد 

�أفر�د معزولني، با و��سطة وإل طقو�س عبور وإل هيئات تو�سطية، 

�أن  �أم��ر ممكن �سريطة متكني ه���وؤإلء م��ن »�ل��ت��و����س��ل«. و�حل���ال 

تاريخ �ملجتمعات �لب�سرية ي�سهد على �سرورة �ملوؤ�س�سات، من دور 

�ل�سمري �جلمعي  توؤثر يف  وم��ق��اوإلت،  وط��و�ئ��ف  و�أح���ز�ب  عبادة 

ومتنح �إلأفر�د فر�سة �ل�سمو على �ل�سبكات �لتي ينتجها جتمعهم. 

ثم ي�ستاأنف �ملوؤلف حتليله بالقول �إن هذه �للحمة �ملوؤ�س�سية هي 

�لعامل  و�سعنا  نحن  وَل��ِئ��ْن  ب��ال��ذ�ت.  �لرقمية  �ل��ث��ورة  ينق�س  م��ا 

ع �لب�سر يف  �لرقمي يف �سلم تاريخ �لب�سرية ونظرنا يف كيفية جتمَّ

جمتمعات، مليزنا بني حمورين: �أوإل؛ من وجهة نظر �لتفاعات 

�أو  �أن تكون �ملجتمعات من �ل�سنف �لعمودي  بني �إلأف��ر�د، ميكن 

�أو  تر�تبية  مبادئ  �أ�سا�س  على  �نتظمت  هي  �إذ�  ح�سبما  �إلأف��ق��ي 

تعادلية. وثانيا، ميكن لهذه �ملجتمعات �أن تكون دينونية �أو دنيوية 

تبعا إلنتظامها على �أ�سا�س نو�مي�س غيبية �أو ب�سرية؛ مما ينجم 

عن تاآلفه �أربعة �أنو�ع من �ملجتمعات: تعادلية-دينونية، وتر�تبية-

دينونية، وتر�تبية-دنيوية، وتعادلية-دنيوية.  وجديد �ملجتمعات 

�لرقمية �أنها تعي�س فرتة خما�س وإلدة هذ� �ل�سنف �إلأخري من 

باتت  بحيث  �لب�سرية؛  تاريخ  يف  م�ستجد  �سنف  وهو  �ملجتمعات. 

�ملجتمعات �لرقمية تر�سي معامل جمتمع تعاديل إل يوؤمن �للهم 

حتى  �أو  دينية  �أك��ان��ت  متعالية،  مرجعية  �سلطة  ب��ا  بنف�سه،  �إإل 

مدنية. لكن طريقة حتقق هذ� �ملجتمع من �ساأنها �أن دمرت �آليات 

�إلإدماج �لتي و�سعها �ملجتمع �ل�سناعي. ومن ثمة تكمن مفارقة 

�سائد، وهو تفاعل  �لبيني  �لتفاعل  �أن  �ملعا�سر يف  �لرقمي  �لعامل 

�إىل حتقيقه جيل  �لذي �سعى  �لعمودية  �إجن��از� �سيقا وعد  ينجز 

�إىل خلق نقي�سه  � ويا للمفارقة -  ي��وؤدي  �لثائر، لكنه  �ل�ستينيات 

�ل��ت��ف��اوت��ات يف غ��ي��اب و���س��اط��ات �ج��ت��م��اع��ي��ة موؤ�س�سية  �ل����ذي ه��و 

تقليدية. وف�سا عن هذ�، من �ساأن هذه �ملجتمعات �أن توؤدي �إىل 

�لغري.  �إلرتياب من  وتر�سيخ جمتمع  �إلجتماعية  �لعزلة  �زدي��اد 

وهذ� �لتف�سخ �إلجتماعي ينتج ذهنية جديدة: ثقافة تفاعل بيني، 

�لقبيلة  عامل  �حلقيقة،  بعد  ما  عامل  ون�ساأة  �ملنحى،  َقَبِليَّة  لكنها 

�جلديدة؛ حيث كل فرد يروي »مروياته« على �ل�سبكة. وتلك هي 

مفارقة �ملجتمع �لرقمي �ملركزية: تاق هو �إىل نقا�س مفتوح، لكن 

�أعلن عن عجزه عن تنظيم �ملو�جهة بني �إلأفكار �ملتعار�سة؛ و�أحيا 

�سريحة  ك��ل  �سجن  لكنه  ودن��ي��وي،  ع��م��ودي  جمتمع  �إن�����س��اء  رغبة 

على  �جتماعية.  و�ساطات  غياب  يف  وذل��ك  قمقمها،  يف  �جتماعية 

�لعمودية  ب��ني مطلب  �لتوفيق  غ��ري  م��ن  �إدم��اج��ي  �أن إل جمتمع 

ومطلب �إلن�سجام؛ و�إذ� ما حقق �ملجتمع �لرقمي هذين �ملطلبني، 

ف�سوف يبني �آَنها عن �أّن �إلأدو�ت �لرقمية �سارت جمدية. 

تذويب  �سد  نقاوم  �أن  ينبغي  �لتايل:  بالقول  كتابه  �ملوؤلف  يختم 

�أننا لن نبعث  �لعامل �لرقمي �سلتنا مع �لغري ومع �لو�قع. على 

�ملوتى، إل ولن نهاجر �إىل كوكب �آخر: و�إمنا علينا �أن نقبل �لعي�س 

رفقة �إلأحياء وعلى هذ� �لكوكب. 

ثمة ثاث �سمات متيز هذ� �لكتاب: �أوإل؛ يعج �لكتاب باآر�ء مقتب�سة 

�ق��ت�����س��اد و�سيا�سة  ���س��ل��وك ح��ي��و�ن وع��ل��م��اء  م��ن فا�سفة وع��ل��م��اء 

و�إعام رغم �أنه قد يجنح �أحيانا �إىل �ل�سرد على ح�ساب �لتحليل، 

وقد  �إلجتماعي،  �لتحليل  يف  جديدة  د�روينية  هو�ج�س  وحتكمه 

�أر�د �ساحب هذ� �لكتاب  �أط��و�ر� �لتيه يف تفا�سيل ... ثانيا؛  يتيه 

�لرقمي،  �ملجتمع  �سماه  ملا  و�جتماعيا  �قت�ساديا  يكون حتليا  �أن 

ويف نف�س �لوقت تعليقا على �أهم �إلأحد�ث �لتي ع�سناها يف �لفرتة 

�إلأوك��ر�ن��ي��ة.  �لرو�سية  �أزم��ة كوفيد و�حل��رب  �إلأخ���رية؛ مبا فيها 

ثالثا؛ �لكتاب عبارة عن تلخي�س لكتب و�خت�سار لنتائج در��سات 

و�إن  حتى  �أدب��ي��ة  ونزهة  علمية  جولة  فهو   ... لنظريات  وعر�س 

تخللتها طور� بع�س �إلأدغال و�ملتاهات. إل باأ�س.
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عزالدين عناية * 

اإلنسانوية الراديكالية واملسؤولية السياسية 

لدى إدوارد سعيد

ماركو غاطو

الفكرية  املدارس  مبتابعة  صاحبه  انشغال  خالل  من  وذلك  املحاور،  مختلف  مّيزت  بارزة،  تحليلية  رؤية  نعرضه  الذي  الكتاب  عىل  ُتهيمن 

والفلسفية التي أّثرت يف تكوين املفكر الفلسطيني األمرييك إدوارد سعيد ويف صياغة أفكاره. وقد أوىل الباحث ماركو غاطو يف مؤلفه 

األخري اهتامًما بأعامل كاتب عريب أبرز من خاللها وجها مهاّم ملفهوم االلتزام بشتى أبعاده، وإن مل تكن لهذا املؤلف اهتاممات سابقة 

بالثقافة العربية.

�إي��ط��ايل م��ن جيل  ه��و باحث  م��ارك��و غاطو  �أن  �إىل  ن�سري 

على  �إلنفتاح  �ن�سغاإلتهم  يطبع  �لذين  �جلدد  �لباحثني 

مو�ليد  من  وه��و  �إلإن�ساين،  و�لهاج�س  �لعاملية  �لق�سايا 

ق�سم  �إىل  عمله  ويف  ت��ك��وي��ن��ه  يف  �ل��ب��اح��ث  ينتمي   .1983

�إلإيطالية.  كاإلبريا  جامعة  يف  �لفيلولوجية  �لدر��سات 

و�مل�سوؤولية  �لر�ديكالية  »�إلإن�����س��ان��وي��ة  ب���  �ملعنون  وعمله 

�ل�سيا�سية لدى �إدو�رد �سعيد«، هو من �إلأعمال �لتحليلية 

�لنقدية �لتي تتابع �أ�سا�سا فل�سفة �لنظرية �لفكرية لدى 

فقد  �إلإن�����س��ان��وي��ة.  �لن�سالية  وخلفياتها  �سعيد  �إدو�رد 

�سو�ء  ب��ارزة،  حمطة  �لغربي  �لفكر  يف  �سعيد  �إدو�رد  مّثل 

�جل��ذري  بنقده  �ل�سيا�سي،  �مل��ج��ال  �أو  �لفكري  �مل��ج��ال  يف 

�ملعرفة  رب��ط  جم��ال  يف  �أو  �إل�ست�سر�قية،  ل��اأط��روح��ات 

خا�سيتان  وهما  �حلركي.  و�لن�سال  �ل�سيا�سي  باإللتز�م 

�ملعا�سرة، مما  �لكّتاب يف �حلقبة  قّلما توفرتا لغريه من 

رحبت  فقد  �لعاملية.  �ل�ساحة  على  معتربة  منزلة  ب���ّو�أه 

�إلأو�ساط �لفكرية �ملنتقدة للخيار�ت �لر�أ�سمالية وللروؤى 

�ملركزية يف �حل�سارة �لغربية بكتاب »�إل�ست�سر�ق« ل�سعيد 

و�حتفت به �أميا �حتفاء. وبلغ تاأثري در��سات �إدو�رد �سعيد 

حّد   �إلآخ���ر  ح��ول  �لغربية  �ل��در����س��ات  ويف  �إل�ست�سر�ق  يف 

�لتاأريخ حلقل �لدر��سات �ل�سرقية، مبا قبل �إدو�رد �سعيد 

وما بعده، ملا �أ�سهم به من جتديد.

وهو  �سعيد،  إلإدو�رد  �لفكري  �مل�سار  يف  �لافت  �ل�سيء  �إذ 

�رت��ب��اط �مل��ع��رف��ة ل��دي��ه ب��ُب��ع��د ع��م��ل��ي، وب��ه��ّم ن�����س��ايل. ل��ذ� 

�إدو�رد  ير�سد �لباحث م�سار �إللتز�م بال�ساأن �ملدين لدى 

وطبعه  عموما  �لفكري  م�ساره  ر�ف��ق  �ل��ت��ز�م  وه��و  �سعيد، 

بطابع �مل�سوؤولية �لتي ظلت حا�سرة يف �أعماله؛ فقد متيز 

�ن�سغال �سعيد بال�ساأن �إلأدبي و�لفكري و�ل�سيا�سي بطابع 

�مل��ج��ال  ت��ت��ج��اوز  �إن�����س��ان��وي��ة منفتحة،  ع��ل��ى  ع  م�����س��رَّ عملي 

ولعّل  منهما.  يتحّدر  �للذين  �لقومي  و�حل��ي��ز  �لوطني 

�لذي  �لعادلة  �لق�سايا  جنب  �لو��سح  �إل�سطفاف  ذل��ك 

و�لتحررية  �لتقدمية  �حلركات  عن  و�لدفاع  �سعيد،  ميز 

ف�ساء  على  �إلإن�����س��ان��وي  و�إلن��ف��ت��اح  �ل�سعوب،  و��ستقال 

�سرقا  قبوله  ي�����ّس��رت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ارزة  �لعنا�سر  ه��ي  رح���ب، 

�ملادة  على  ي�ستغل  ملتزما  كونيا  مفكر�  باعتباره  وغربا، 

�لفكرية. يحلل ماركو غاطو �أعمال �إدو�رد �سعيد، وي�سعى 

كما  منها،  �إلإن�����س��اين  �لن�سايل  �جل��ان��ب  ��ستخا�س  �إىل 

�أو �ل�سيا�سية. فلي�س  �أو �لفكرية  ر�سح من �أعماله �إلأدبية 

ن�س �ملفكر �إدو�رد �سعيد، وفق �ملوؤلَّف �لذي نعر�سه، ن�سا 

و�إمن��ا  و�ل�سيا�سية،  �إلجتماعية  توظيفاته  عن  مف�سوإل 

ياأتي يف قلب �خليار�ت.

ير�سد ماركو غاطو م�سادر �إن�سانية عدة يف خطاب �إدو�رد 

�سعيد، ت�ستند يف جوهرها �إىل ن�سال ذي طابع كوين مّيز 

�لباحث من �سمات كبار  �ساحبها. وهي �سمة كما ير�سد 

جمعاء  �لب�سرية  لهم  تبدو  �لذين  و�ملنا�سلني  �ملفكرين 

ت��ت��ه��دده��ا خماطر  �ل���و�ح���دة و�إن ك��ان��ت  �ل��ع��ائ��ل��ة  مب��ث��اب��ة 

و�إل�ستغال  �لطبقي  �لتفريق  يف  تتمثل  �ل��د�خ��ل،  م��ن 

�إلق��ت�����س��ادي وم���ا ���س��اب��ه ذل����ك. وع��ل��ى م��ا ي��ر���س��د م��وؤل��ف 

�لكتاب، فقد جاء �إدو�رد �سعيد من �ساحة �لن�سال �لكوين 

�لثالث  �لعامل  ق�سايا  وباجتاه  فل�سطني،  ق�سية  باجتاه 

عموما. ومل ينطلق من ق�سايا �لذ�ت و�لوطن و�لثقافة 

�ملحلية، ب��ل ج��اء مم��ا ه��و ك��وين �إىل م��ا ه��و حم��ّل��ي، وهو 

تكن  فلم  و�أف��ك��اره.  طروحاته  على  م�سد�قية  �أ�سفى  ما 

فل�سطني، وإل �لعامل �لثالث، وإل �لفئات �مل�ستَغّلة، �ملنطلق 

لدى �إدو�رد �سعيد؛ بل �ن�سمت خمتلف تلك �لعنا�سر �إىل 

و�إللتز�م  �ل�سيا�سية  �مل�سوؤولية  فيها  تن�سهر  �لتي  �لبوؤرة 

�لفعلي، �للذ�ن طبعا م�سار �إدو�رد �سعيد �لفكري. و�سمن 

هذ� �ل�سياق �لرحب و�ملنفتح �لذي حترك فيه �سعيد، مل 

متّثل فل�سطني منطلَقا له يف ن�ساله �إلإن�سانوي، بل �سكلت 

مهيِمن،  غربي  ر�أ���س��م��ايل  عقل  م��ع  خ�سومته  م��ن  جانبا 

م�ساره  ودف��ع  مل�سيئته  �لعامل  �إخ�ساع  �إىل  باإ�سر�ر  ي�سعى 

نحو م�سائر تتحكم بها قّلة.

فلي�ست منتجات �إلأدب و�لفكر و�لفن، وفق �إدو�رد �سعيد، 

و�إمن��ا  �إلأوىل،  للوهلة  �إلأم���ر  ي��ب��دو  كما  ب��ري��ئ��ة،  عنا�سر 

�سمن  و�إلن��خ��ر�ط  �لتاأثري  �ساحة  يف  حا�سرة  �أدو�ت  هي 

توّجه حمدد وغايات مق�سودة، �أي مبا يعني يف �خليار�ت 

ماركو  �أفا�س  ما  وه��و  و�ل�سيا�سية.  �إلجتماعية  �لكربى 

غاطو يف �سرحه و�لربهنة عليه من خال ��ستدعاء جملة 

من �لن�سو�س، و�ملد�خات، و�ملو�قف �لتي �أدىل بها �إدو�رد 

�سعيد وعرّب فيها عن هذه �لفكرة �جلوهرية لديه. لقد 

ب��ذل �مل��وؤل��ف ج��ه��د� م��ق��ّدر� يف ���س��رح ه��ذه �لثيمة يف فكر 

�إدو�رد �سعيد، وذلك مبتابعة �آثاره �لتي مل تهمل حو�ر�ته 

�أو مقاإلته، عاوة على �لرتكيز على موؤلفاته �إلأكادميية 

�لو��سعة �إلنت�سار وبلغات متعددة.

ث��م��ة وج���ه �آخ����ر ي��ر���س��ده غ��اط��و يف م��وؤل��ف��ه، ف��ه��و يعترب 

�إدو�رد �سعيد من رو�د �لتفكيكية على م�ستوى كوين، مبا 

تعتمدها  �لتي  و�إلأدو�ت  لاأ�ساليب  ك�سف  من  �إليه  �سعى 

�مل�ست�سَعفة  �ل��ف��ئ��ات  على  �ل�سيطرة  يف  �ملهيِمنة  �ل��ق��وى 

وعلى �جلماعات �له�سة، وذلك من خال حتليل �خلطاب 

ي�����س��ود يف  �ل��ف��ك��ر و�إلأدب و�ل��ف��ن، ف�سا ع��م��ا  �ل�����س��ائ��د يف 

�ل�ساخمة  �ملن�سة  �سعيد تلك  �عتلى  ج. وقد  �مل��روَّ �إلإع��ام 

وّظفه، وهو ما مّثل  �ل��ذي  �ل��ري  �لنقدي  �لعتاد  بف�سل 

�لتقابل  �أو  نقي�سا فاعا �سد مقوإلت �سر�ع �حل�سار�ت 

�ل��ر�أي هو ما  و�ل��غ��رب، ولعل ه��ذ�  �ل�سرق  �ل�سد�مي بني 

�مل�ساألة  فلي�ست  غ��اط��و.  م��ارك��و  ك��ت��اب  م�سمون  يلّخ�س 

�إدو�رد �سعيد، و�إمنا  بني �حل�سار�ت و�لثقافات، كما يرى 

ه��ي ب��ني �أط�����ر�ف م��ه��ي��ِم��ن��ة وج��م��وع ت��ب��ح��ث ع��ن �ل��ت��ح��رر 

وتقرير �مل�سري، مبا ُيخرج مدلول �ل�سر�ع من مدلوإلته 

�لر�أ�سمالية �لتوظيفية �إىل مدلول �إن�ساين �أرحب.

على  ت��رك��ي��زه  �سيما يف  وإل  م��و���س��وع��ه  �ل��ك��ت��اب مم��ّي��ز يف 

�لفكرية.  �سعيد  �إدو�رد  �ه��ت��م��ام��ات  ج��و�ن��ب  م��ن  ج��ان��ب 
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* أكادميي توني مقيم بإيطاليا

ف��اإدو�رد �سعيد �بن مدر�سة فكرية ن�سالية بامتياز متتح 

م��ن �أن��ط��ون��ي��و غ��ر�م�����س��ي وج����ورج ل��وك��ا���س و�آخ���ري���ن وف��ق 

�لنقد  �عتمد  و�إن  �سعيد  �إدو�رد  �أّن  �لبني  ولكن  �لكاتب. 

خمتلف  على  منفتحا  د�ئما  كان  فقد  روؤ�ه،  يف  و�لتحليل 

ولعل  ح�سرية.  روؤي��ة  يف  �نغاق  دون  �لتحليلية  �ملد�ر�س 

جتاوز �إلنخر�ط �إلإيديولوجي هي �مليزة �لبارزة إلإدو�رد 

�أن�ساق  �لنقاد �ملنخرطني �سمن  �سعيد مقارنة بغريه من 

�إيديولوجية.

من جانب �آخر تفتقر �ل�ساحة �لعربية �إىل كتاب حتليلي 

من هذ� �ل�سنف، و�إن تكن جملة من �أعمال �إدو�رد �سعيد 

�إلأبحاث  من  �لكثري  ف��اإّن  �لعربي  �لل�سان  �إىل  مرتجمة 

و�لدر��سات �لتي حتلل فكره، و�ملنجزة بلغات غربية، تبقى 

جدير�  غاطو  م��وؤل��ف  يجعل  م��ا  وه��و  �لعربية.  يف  غائبة 

بالرتجمة ملتابعته �لدقيقة �لتي تتعلق باإللتز�م �ل�سيا�سي 

و�لنظرية �لفكرية لدى �إدو�رد �سعيد؛ �إذ �أن موؤلف �لكتاب 

غاطو يحر�س على �إبر�ز �لعن�سر �لتفكيكي �لعميق �لذي 

ميز فكر �سعيد، يف تعامله مع �لثقافة عموما. فمن خال 

حتليل �خللفيات �لتي ت�سكن �أعمال �إدو�رد �سعيد �لفكرية 

يرنو �لباحث �إىل �إعادة ر�سم دور �إلأدب ومهامه، باعتباره 

ن�سالية  روح  ف��ه��ن��اك  ي��ك��ون.  إل  �أو  وم�����س��وؤول��ي��ة  �ل��ت��ز�م��ا 

�أعماله،  ج��ّل  بها  تطفح  �سعيد  �أع��م��ال  تخرتق  حمتدمة 

ي��ح��اول �مل��وؤل��ف �إلإي���ط���ايل �إلإم�����س��اك ب��اأب��ع��اده��ا ومتابعة 

تعرجاتها.

ل��ل��غ��ر���س، يف م��وؤل��ف��ه، �إلأدو�ت  ي�����س��ت��دع��ي م��ارك��و غ��اط��و 

�ل�سيميائية يف ر�سد حماور �إللتز�م �ل�سيا�سي لدى �إدو�رد 

�سعيد. �إذ يعترب �سعيد �ل�ساحَة �لعاملية �ساحة �سر�ع فكري 

وتد�فع �سيا�سي، بني مهيِمن ومهيَمن عليه، وبني �أطر�ف 

متحكمة و�أخرى ير�د لها �إلتباع و�إلإذعان. ويف غمرة هذ� 

�لتد�فع �ملحموم بني ثقافتني وبني موقفني، فاإّن �لر�سيد 

�ل��ه��ّم �إلإن�����س��اين و�إلنفتاح  ي��دع��م ثقافة �إلل��ت��ز�م،  �ل���ذي 

�إليه.  على �لكوين، يجعلها منطلقة من �إلإن�سان وعائدة 

�إلأطاريح  تتوزع  �لثنائية  تلك  عنا�سر  بيان  خ��ال  وم��ن 

�لفكرية �لتي حاول �سعيد دح�سها ونقي�ستها �لتي حاول 

�إثباتها. لكن هذ� �لتق�سيم �لثنائي إل يبدو جامعا مانعا، 

فاعلة  �ملهيِمن  ثقافة  تبدو  �إذ  ماركو غاطو،  �لكاتب  وفق 

خيار�ته  على  وم��وؤث��رة  عليه  �ملهيَمن  ثقافة  يف  وم��وؤث��رة 

وط��اأة  �أم��ام  �إلأخ��ري  �لطرف  �أدو�ت  تعجز  ل��ذ�  وم�سار�ته. 

�أم��ام  للوقوف  �لازمة  �ل��ق��در�ت  �إىل  و�إلفتقار  �لهجمة، 

�إلآلة �لثقافية �لكا�سحة للمهيِمن، وذلك يف غياب �لوعي 

�لبنيوي، ولهذ� لطاملا �ألّح �سعيد على �أّن �لثقافة �ملقاومة 

م��ا مل ت���ِع عنا�سر ه���ذه �ل��ل��ع��ب��ة، وم���ا مل ت���درك م��و�زي��ن 

�أن  تو�سك  فاإنها  �لثقافية،  �ل�ساحة  يف  �ل�سائدة  �ل��ق��وى 

تنح�سر وترت�جع لتف�سح �ملجال لغرميتها.

�أ�سدر  �أن  �ملوؤلف ماركو غاطو مل ي�سبق له  �أن  �إىل  ن�سري 

بق�ساياها،  ت��ع��ن��ى  �أو  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  ت��ت��ن��اول  �أع���م���اإل 

�لقدمية منها �أو �حلديثة، و�إن �سبق له �إ�سد�ر جمموعة 

من �إلأعمال �إلأخرى نذكر من بينها: »�ملارك�سية �جلديدة 

ل���دى ف��ري��دري��ك ج��ام�����س��ون.. �ل��دي��ال��ك��ت��ي��ك و�ل��ن��ظ��ري��ة 

�مل�����ادي.. نحو  �إلأدب���ي���ة« )2008(؛ »غ��ل��ني غ��ول��د و�ل��ن��غ��م 

�لثقافية..  »�مل��ارك�����س��ي��ة  )2009(؛  �مل��ق��اوم��ة«  ج��م��ال  ع��ل��م 

وهي   ،)2012( �لغربي«  �إلأدب  يف  و�ل�سيا�سة  �جلماليات 

وتتبع  ت��ن��درج �سمن حتليل �خل��ط��اب  �أع��م��ال يف جمملها 

تخ�س�سه  ذلك  له  ي�ّسر  وقد  و�إلأدب��ي��ة.  �لفكرية  �ملد�ر�س 

�إلجتماعي  بالو�قع  �ل�سلة  ذ�ت  �لفيلولوجية  �مل�سائل  يف 

و�لتحوإلت �ل�سيا�سية. 

ه بق�سد  �عتمد �ملوؤلف �أدو�ت حتليل �خلطاب �إلأدبي يف ن�سّ

�إىل  �أدو�ت تذهب  �إدو�رد �سعيد. وهي  باأبعاد مقول  �إلإمل��ام 

غور �إلإملام بالرموز و�لدإلإلت و�إل�سرت�تيجيات �ملتحكمة 

�إلإحاطة  وّف��ق يف  �لكاتب قد  �أن  و�أق���ّدر  ب�سنع �خل��ط��اب. 

مبو�سوع بحثه �لذي حّدده. غري �أّن �لروؤية �إلإيديولوجية 

�أحيانا  ب��ارزة، قد فّوتت عليه  �لتي تبدو  �لكتاب  ل�ساحب 

�سعيد  �إدو�رد  �سكن  �ل��ذي  �مل�سّرع  �لنقدي  باحل�ّس  �إلإمل���ام 

هذه  وب��رغ��م  �إلإن�����س��ان��ي��ة.  �لق�سايا  م��ع  تعاطيه  يف  حتى 

�لنقائ�س يف �لكتاب بدت لغة �لكاتب متينة، وهي تك�سف 

�سعيد،  إلإدو�رد  �لفكري  بالعامل  �إلإح��اط��ة  يف  مقدرة  عن 

وعن متابعة مدققة للق�سايا �لتي �سكلت �لهاج�س �لد�ئم 

�ملد�ر�س  ب���اأدو�ت  و��سع  �إمل��ام  على  يبدو  فالكاتب  ل�سعيد. 

�لغرب،  يف  ت�سكلت  �لتي  منها  �سيما  إل  �ملتنوعة،  �إلأدب��ي��ة 

غري �أّن نظرته �إلإيديولوجية �أحيانا منعته من �لتفطن 

�إىل �سيق �لروؤى �لي�سارية يف تناول �سخ�سية مركبة مثل 

ل��اأدو�ت  توظيفيا  �سعيد  كان  �إذ  �سعيد؛  �إدو�رد  �سخ�سية 

و�ملد�ر�س دون مو�إلة عمياء للتوجهات �إلإيديولوجية.

م�ستوى  وعلى  وتبويبه،  �لكتاب  توزيع  م�ستوى  على  �أم��ا 

�ملعتمدة، فقد ت�سّمن �لبحث فهر�سا لاأعام،  �لفهر�سة 

ف�سا عن جرد بامل�سادر �لغربية يف لغات عدة مع غياب 

ين�سغل  �ل��ك��ت��اب  �أن  �إىل  ون��ظ��ر�  �ل��ع��رب��ي��ة.  للم�سادر  كلي 

حت���دي���د� ب��ع��امل �إلأف����ك����ار و�ل���ن���ق���د، ف��ق��د غ��اب��ت �ل��ر���س��وم 

و�جلد�ول و�خلر�ئط من �لبحث، وهي كما نرى إل متثل 

نقي�سة يف بنية �لن�س. من جانب �آخر ن�سري �إىل �أن �لكتاب 

وإل  �إلإع��ام��ي��ة،  �إلأو���س��اط  متو��سعة يف  متابعة  لقي  قد 

به  �حتفت  حيث  �سعيد،  �إدو�رد  ب��اإرث  �ملهتمة  منها  �سيما 

جمموعة من �ل�سحف و�ملجات �إلأدبية يف �إيطاليا نظر� 

لدقة �ملو�سوع وعمقه. ون�سري كذلك �إىل �أن �لكتاب على 

�أنه  �أهميته، فهو مل يرتجم بعد �إىل �لعربية، و�إن بلغني 

مر�ّسح للرتجمة �إىل لغات غربية �أخرى.

يحوز  �جل���اد،  �لفكري  �ملنجز  لهذ�  �ل��ع��ام  تقييمنا  ووف��ق 

موؤلف »�إلإن�سانوية �لر�ديكالية و�مل�سوؤولية �ل�سيا�سية لدى 

�إدو�رد �سعيد« مكانة بارزة يف �سل�سلة �إلأعمال �ملنجزة حول 

�لتزم خطة بحث و��سحة  �لكاتب قد  �سعيد. ويبدو  فكر 

�أوفى يف �إلإحاطة بها، وهو ما يجعل كتابه مرجعا متميز� 

يف تناول �أحد �جلو�نب �ملهمة يف در��سة فكر �إدو�رد �سعيد. 

معتمد� يف ذلك على �إلأعمال �ل�سادرة باإلأل�سن �لغربية، 

�إلأكادميية؛  �لكتابة  �ملعهودة يف  �لعلمية  �لتقاليد  ومّتبعا 

فاخللفية �لنقدية للموؤلف جعلت ن�سه حملِّا للمركزية 

�لكاتب  ُي���ربز  �إذ  وم��ظ��اه��ره��ا؛  �أوج��ه��ه��ا  �ستى  يف  �لغربية 

�لوجه �إلإن�ساين إلإدو�رد �سعيد بعيد� عن �إلتهامات �لتي 

�أو �ل�سهيونية �لتي  حلقته من بع�س �إلأطر�ف �ليمينية 

�نتقدت خيار�ته وتوجهاته. وبرغم بع�س �لنقائ�س �لتي 

تخّللت �لكتاب، جر�ء منزعه �إلإيديولوجي �لو��سح، فاإن 

ن�سه،  �ل�ساب  �مل��وؤل��ف  ه��ذ�  بها  �ساغ  �لتي  �لعلمية  �ملتانة 

تنّمان عن قدرة  �لتي ميزت مو�سوعه،  �لعالية  و�جل��ودة 

عن  وتك�سفان  �ل��ن��ق��د،  يف  �مل��ع��رف��ي��ة  �إلأدو�ت  م��ن  ومت��ّك��ن 

�لر�حل  خّلفها  �لتي  �إلأدب��ي��ة  ل��اآث��ار  و��ستنطاق  متابعة 

�إدو�رد �سعيد.
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األمراض العقلية واملجتمعات من القرن التاسع عرش 

إىل القرن الحادي والعرشين

نيكوال هينكس وبونوا ماجروس

يقدم كتاب »األمراض العقلية واملجتمعات من القرن التاسع عرش إىل القرن الحادي والعرشين« مقاربة تاريخية ملظاهر الجنون وعالجاته 

وتجارب املحللني النفسيني عىل مدى القرنني املاضيني يف البلدان الغربية ويف املناطق االستعامرية وما بعد االستعامرية. 

ت��ه��ت��م �ل���در�����س���ة م���ن ج��ه��ة ب��ال�����س��وؤ�ل �ل��ع��ل��م��ي ع���ن �أ���س��ب��اب 

تغلغل �جل��ن��ون يف �مل��ج��ت��م��ع، وع���ن م��ك��ان��ت��ه �ل��ر�دي��ك��ال��ي��ة يف 

�خل��ط��اب �إلأك����ادمي����ي، وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى مب�����س��األ��ة ح���دوده 

ذ�ت  �مل��ظ��اه��ر  م��ن  �سل�سلة  �سكلت  �ل��ت��ي  و�مل��ع��رف��ي��ة  �ملنهجية 

�لطبيعة �ملتنوعة، �مل�ستعارة من �لدين �أو �جلماليات �أو من 

�لنف�سي  �لعاج  �سكل  كما  و�جلماعية.  �لفردية  �إلنحر�فات 

�أحد  فكانت  �لعلمية؛  للت�سنيفات  حتدًيا  �لتاريخ  مر  على 

و�ملفاهيم  �إلأف��ك��ار  ت��د�ول  �إن  لتطوره.  �لرئي�سية  �ملحركات 

�لنف�سية و�لتو�سع �ملُ�ستمر لفئاتها مييل �إىل �إلنت�سار وب�سكل 

�لنف�سية  لل�سغوطات  تتعر�س  �لتي  �ملجتمعات  يف  متز�يد 

و�إلج��ت��م��اع��ي��ة و�إلق��ت�����س��ادي��ة. ل��ه��ذ�، ���س��ه��دت ن��ه��اي��ة �ل��ق��رن 

�لع�سرين �هتماما كبري� بال�سحة �لنف�سية و�أ�سباب �جلنون 

�إىل  ا  �أي�سً �لكتاب  ي�سعى  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف  ع��اج��ه.  وط��رق 

�لنف�سي  و�ل��ط��ب  للجنون  ج��دي��دة  تاريخية  مقدمة  و���س��ع 

كان  ف���اإذ�  �مل��ا���س��ي��ة،  ع��اًم��ا  �لع�سرين  م���د�ر  �ل���ذي ظهر على 

�لنقدي �لذي ظهر نتيجة  �لتاريخ  �لتاريخ يعتمد على  هذ� 

�أعمال مي�سيل فوكو و�لتاريخ �إلجتماعي خال �ل�سبعينيات، 

�أ�سهمت  �لتي  و�مل�سكات  �ملو�سوعات  بتجديد  يتميز  ف��اإن��ه 

�أّدى  �لتاريخ؛ مما  �إلقاء نظرة جديدة وعميقة على هذ�  يف 

�إلأكادميي  �لتاريخ  �ل��ذي عار�س  �لعقيم  �جل��دل  �إىل جت��اوز 

�لرقابة  ق�سايا  �إغفال  دون  �لنف�سي،  للطب  �ملهني  و�لتاريخ 

فاإن  �لعقلية؛  �إلأمر��س  مع  �لتطبيع  و�أ�ساليب  �إلجتماعية 

�إلجتماعية،  �لطبقات  وب��ن��اء  �مل��ادي��ة،  بالثقافات  �إله��ت��م��ام 

جديدة  �أ�سئلة  كلها  و�حلميمة،  �لذ�تية  �خل���رب�ت  وت�سكيل 

�ستكون يف قلب هذ� �لكتاب �لفريد.

لطاملا �أعطت �لعلوم �إلإن�سانية و�لطب �لنف�سي �سورة جذرية 

دوًر�  لعبا  فقد  ذل��ك،  وم��ع  �لعقلية.  �إلأم��ر����س  وغريية عن 

ذلك  كان  �سو�ء  �ملعا�سرة،  �إلأوروب��ي��ة  �ملجتمعات  يف  تاأ�سي�سًيا 

و�إلجتماعي  �لطبي  �لق�سور  نقاط  من  �سل�سلة  عن  تعبرًي� 

ك�سفا عن  فاإنهما  بالعبقرية و�جلرمية،  �أو متثيًا مرتبًطا 

�لتي عرفها  �لكربى  �إل�سطر�بات و�إلنقابات �إلجتماعية 

�إن �لكتاب عبارة عن  �إلإن�سان �ملعا�سر. وبذلك ميكن �لقول 

مقدمة لتاريخ عاقة جمتمعاتنا باإلأمر��س �لعقلية خال 

�ل��ق��رن��ني �ل��ت��ا���س��ع ع�سر و�ل��ع�����س��ري��ن وخ��ا���س��ة ل��اإجن��از�ت 

بالتاريخ  ت��ب��د�أ  �لتي  �ملا�سية،  ع��اًم��ا  �إلأرب��ع��ني  يف  �لتاريخية 

�إلجتماعي و�لثقايف لت�سل �إىل �لعلم و�لتكنولوجيا. يجيب 

�ملجتمعات  تعاملت  كيف  ت�ساوؤإلت عديدة منها:  �لكتاب عن 

�لقرن  منذ  �لنف�سي  �مل��ر���س  ظ��اه��رة  م��ع  �ملعا�سرة  �لغربية 

و�إلجتماعية،  �إلإن�سانية  �لعلوم  قامت  وكيف  ع�سر؟  �لتا�سع 

ع��اق��ة جمتمعاتنا  وت��ف�����س��ري  ب��ت��ح��ل��ي��ل  �ل�����س��ب��ع��ي��ن��ي��ات  م��ن��ذ 

باإلأمر��س �لعقلية؟ من هذين �ل�سوؤ�لني قام عاملا �إلجتماع 

ن��ي��ك��وإل هينك�س و�مل������وؤرخ ب��ون��و� م��اج��ريو ب��ب��ن��اء در����س��ت��ه��م��ا 

�لتاريخية ل� »تاريخ �إلأمر��س �لعقلية وعاجها �إلجتماعي 

�ختار  مر�ميهما؛  ولبلوغ   .)3 )���س  �مل��ع��ا���س��رة«  �إلأزم��ن��ة  يف 

�إلأبعاد  مع  تتو�فق  ف�سول  �أربعة  يف  �لكتاب  هيكلة  �ملوؤلفان 

باملر�س  جمتمعاتنا  تربط  �لتي  للعاقة  �إلأربعة  �لرئي�سية 

�لنف�سي: »�لف�ساء�ت« و«�ملعارف« و«�ملمار�سات« و«�لتجارب«.

�لنف�سي،  �لطب  لف�ساء�ت  �ملخ�س�س  �إلأول،  �لف�سل  ي�سري 

�إىل �أن رعاية �ملر�س �لنف�سي وجتربته ترتبط �رتباًطا وثيًقا 

عملية  د�خلها  جت��ري  �لتي  و�ملوؤ�س�سية  �ملكانية  بالرتتيبات 

لعاج  �ل��رم��زي  �ملكان  ك��ان  �لتا�سع ع�سر،  �لقرن  �ل��ع��اج. يف 

�لتي مبوجبها  �لعزلة،  نظرية  على  بناًء  �مللجاأ.  هو  �جلنون 

تبني  وهي  و�ل�سفاء،  للعاج  كو�سيلة  �للجوء  موؤ�س�سة  تعمل 

�إلأف���ر�د  حياة  لتح�سني  متفائلة  روؤي���ة  على  ��سرت�تيجيتها 

فاأ�سبح  �لتنوير،  فل�سفة  من  �مل�ستوحاة  �لرتبية  خال  من 

�حلجز �أو �لعزل تدريجيا ممار�سة مهيمنة يف �إد�رة �إلأمر��س 

على  �مل��وؤرخ��ون  حقق  لقد  ع�سر.  �لتا�سع  �ل��ق��رن  يف  �لعقلية 

ن��ط��اق و����س��ع يف �إل���س��ت��غ��ال �ل��د�خ��ل��ي ل��ه��ذه �مل��وؤ���س�����س��ات، بني 

�إلن�����س��ب��اط و�ل��ع��اج و�حل��ي��اة �ل��ي��وم��ي��ة؛ م��ن �أج���ل ت�سليط 

يف  �ملعمارية  �لهند�سة  ودور  �ل�ساملة،  وظيفتها  على  �ل�سوء 

ت�سنيف �إلأفر�د، و�أهمية �لوجود و�إلأ�سياء يف جتربة �جلنون.

للعاج  »م�����س��ادة  �أول حلظة  �أن  ن��اح��ظ  ف��اإن��ن��ا  ذل���ك،  وم��ع 

�لنف�سي« يف �لثلث �إلأخري من �لقرن �لتا�سع ع�سر، �ست�سهد 

ثاثة  يف  تتج�سد  ج��دي��دة  نف�سية  ج��غ��ر�ف��ي��ة  م��ي��اد  ع��ل��ى 

�جلهات  تعمل  و�مل�ستعمر�ت.  و�ملدينة،  �حلديقة،  ف�ساء�ت: 

و�ملوؤ�س�سات  و�لنف�سية  �لطبية  و�ل��ف��ئ��ات  �جل��دي��دة  �لفاعلة 

�جلديدة على تطوير و�إخفاء تفوي�س �للجوء، ��ستناًد� ب�سكل 

باحلياة  )�ملرتبطة  �حل�سارة  �أم��ر����س  مو�سوع  �إىل  خا�س 

�حل�سرية، و�حلياة �ليومية، وغري ذلك(. منذ �خلم�سينيات 

�أك��ر  �لنف�سية  �أ���س��ب��ح��ت �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن  م��ن 

وت�ساوؤل  ت�سكيك  مو�سع  �ملوؤ�س�سي  �لعاج  فاأ�سبح  تعقيًد�: 

وظ���ه���رت �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ت���ج���ارب )م���ث���ل �ل���ع���اج �ل��ن��ف�����س��ي 

�ملوؤ�س�سي«  �لطابع  »�إز�ل���ة  فكرة  تكت�سب  وب���د�أت  �ملوؤ�س�سي(. 

�أر�سية تدريجية، وبد�أنا ن�سهد يف �لو�قع حتوإل يف ف�ساء�ت 

و�أ�ساليب رعاية �إلأف��ر�د، ف�سار �إل�ست�سفاء �لنف�سي جزء� إل 

يتجز�أ من حياة بع�س �لنا�س و �أماكن �لطب �لنف�سي خففت 

�لنف�سي من  �نتقل �لطب  �حلجز و�لعاج �لق�سري، وبذلك 

خارج   »�ل��ع��اج  من  ن��وع  �إىل  �ل�سارمة  �ملوؤ�س�سية  �لف�ساء�ت 

�مل�ست�سفى« �أو نوع  من »�إعادة �لتاأهيل«.

بني  �لعاقة  فهم  �إىل  للمعارف  �ملخ�س�س  �لف�سل  ي�سعى 

�إن���ت���اج �مل��ع��رف��ة ح���ول �إل���س��ط��ر�ب��ات �ل��ن��ف�����س��ي��ة و�ل�����س��ي��اق��ات 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة و�إلج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي حت���دث د�خ��ل��ه��ا. ي��ذك��رن��ا 

�ملوؤلفان �أنه �إبان تاأ�سي�س �ملعرفة �لنف�سية، �نت�سرت ممار�سات 

يف  �لفاعلني  خمتلف  �سبكات  بني  تعم  كانت  �لتي  �لت�سنيف 

�لتا�سع  �لقرن  يف  �لنف�سي.  �لعاج  على  �مل�سرفة  �ملوؤ�س�سات 

باإلأطباء؛  مرتبطة  حملية  كنظم  �لت�سنيفات  عملت  ع�سر، 

ر�سخو�  وبذلك  و�لتعليمات،  �ل��درو���س  بناء  من  مكنهم  مما 

�لع�سرين، تطورت  �لقرن  �لثاين من  �لن�سف  �سرعيتهم. يف 

�ملعايرة على  نوع من  و��ستخد�ماتها نحو  �لت�سنيفات  حالة 

من  �لثالثة  �لطبعة  �مل��ث��ال  �سبيل  على  �ل����دويل،)  �مل�ستوى 

�لنف�سية  لا�سطر�بات  و�إلإح�����س��ائ��ي  �لت�سخي�سي  �لدليل 

�إىل  للكتاب  �أدت كل مر�جعة  1980، حيث  ُن�سر يف عام  �لذي 

�إثارة �خلافات �لتي جتاوزت بكثري حدود �لطب �لنف�سي.( 

�س 55. �نطاقا من وجهة نظر تاريخية، فاإن �لكتاب تناول 

�ل��ع��اق��ات ب��ني �مل��ج��ت��م��ع��ات و�إلأم���ر�����س �لعقلية م��ن زو�ي���ا 

خمتلفة، بني �لتاريخ �لثقايف و�ملنظور �لبنائي ودر��سة �ملعاين 

سعيد بوكرامي * 



 ربيع األول ١٤٤٤هـ - أكتوبر ٢٠٢2م

7

* كاتب ومرتجم مغريب

على  ي�سهد  �لعمل  هذ�  وتنوع  ث��ر�ء  �إن  للفئات.  �إلجتماعية 

�إلجتماعية  �لعمليات  دور  لغز  ح��ل  يف  �ل�سديدة  �ل�سعوبة 

يف ت�سّكل �ل��ظ��و�ه��ر �مل��ر���س��ي��ة. �أم���ا �جل��ان��ب �إلآخ���ر م��ن هذ� 

�لعقلية  �لبيولوجية لاأمر��س  �إلأ�س�س  �لبحث عن   - �للغز 

�لزمنية  �ل��ف��رتة  م��رك��زي��ة ط���و�ل  ��ا ميثل ق�سية  �أي�����سً ه��و   -

جينات  حول  �لفر�سيات  من  �لكثري  طرحت  وقد  �ملدرو�سة، 

مع  خ�سو�سا  �لع�سرين  �لقرن  مطلع  يف  �لعقلية  �إلأم��ر����س 

�لقرن  �إلأع�ساب يف فجر  �كت�سبه علم  �لذي  �لنفوذ �جلديد 

ا باإلإثبات،  �حلادي و�لع�سرين. وقد متيزت هذه �لفرتة �أي�سً

�أخذ  �إىل �سرورة   و�لعلماء،  �ملمار�سني  بع�س  فيه  �أكد  �لذي 

�لعو�طف و�لذ�تية  بعني �إلعتبار، �سو�ء من �ملنظور �ملعريف 

�أو �لعاجي، �أثناء ممار�سة �لتحليل �لنف�سي.

على  ف��ريك��ز  ل��ل��م��م��ار���س��ات،  �ملخ�س�س  �ل��ث��ال��ث،  �لف�سل  �أم���ا 

�مل�ستلهم  �ل��ن��ف�����س��ي  �ل��ط��ب  ت���اري���خ  �ل���ت���ط���ور�ت �حل��دي��ث��ة يف 

�لبحثية  �أجهزتها  �سميم  يف  وي�سع  �لتقنيات،  ت��اري��خ  م��ن 

�لنف�سية  �لعاجات  ور�ء  تكمن  �لتي  و�لتوتر�ت  �ملفاو�سات 

�سيما  �لكتاب م�سادر جديدة، وإل  ي�ستثمر  لهذ�؛  وتطورها. 

�ملمار�سات  ت��اري��خ  ك��ان  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رتة  �لطبية.  �ل�سجات 

�لنف�سية حم�سور� يف بديل غري منتج، يرى يف ممار�ساته �إما 

�أد�ة للعاج و�ل�سفاء و�لتحرر، �أو �أد�ة لل�سيطرة �إلجتماعية 

�أخرى  �أن��و�ع  و�لقمع و�ل�سبط. ومع ذلك، فاإنَّ �ملو�جهة مع 

�مل�����س��ادر غ��ري خ��ط��اب��ات �إلأط���ب���اء �لنف�سيني و�إلأط���ب���اء  م��ن 

�لعاج  ممار�سة  �أ�ساليب  وحتديد  �إ���س��اءة  �ملمكن  من  جتعل 

�سارم  وب�سكل  تدريجيا  �إلأخ���ري  ه��ذ�  نظم  حيث  ب���اإلإك���ر�ه، 

تاأثري عو�مل خمتلفة،  �لع�سرين )وهذ� حتت  �لقرن  خال 

�ملعي�سة، مم��ا جعل  �ل��ع��ام يف م�ستوى  �إلرت��ف��اع  ذل��ك  مب��ا يف 

فيما  �أم���ا    .67 ���س  وق��ب��وإل(  �ح��ت��م��اإل  �أق���ل  �ملوؤ�س�سي  �لعنف 

جمال  خ�سو�سية  �ل��ت��اري��خ  ف��ي��ربز  �ل�����س��ف��اء،  م�ساألة  يخ�س 

�لفاعلون  ُيعطيه  �ل��ذي  �ملعنى  �لعقلية من حيث  �إلأم��ر����س 

لهذ� �ملفهوم، بني �لتقييم �لكمي )علم �إلأوبئة( وهدف �إعادة 

�إلندماج يف �ملدينة. هذ� �ملعنى �لثاين، �لذي ظهر يف مطلع 

�لقرن �لتا�سع ع�سر و��ستمر �إىل �ليوم مع حركة �لتعايف �لتي 

تهدف �إىل ��ستقالية �لنا�س وتقدير جتربة �ملر�س �لعقلي 

�لنف�سية،  �ل��ع��اج��ات  ب��ت��ط��ور  يتعلق  فيما  �إي��ج��اب��ي.  ب�سكل 

تعترب نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر فرتة غنية جًد�. ت�ساعفت 

باإلإيحاء وغريهما(  و�لعاج  �ملغناطي�سي،  )�لتنومي  �لطرق 

منذ  �إإل  �ل�سائد  �إلأ�سلوب  هو  �لنف�سي  �لتحليل  ي�سبح  ومل 

ا ظهور  �لثاثينيات؛ فقد �سهدت نهاية �لقرن �لع�سرين �أي�سً

تقنيات جديدة مثل)�لعاج �لتحليلي و�لنف�سي �لديناميكي، 

و  �ل�سلوكي،  �ملعريف  و�لعاج  �لديناميكي،  �لنف�سي  و�لعاج 

وعاج  �ل�سخ�س،  حول  �ملتمركز  و�لعاج  �إلإن�ساين،  �لعاج 

�جل�����س��ط��ال��ت، و�ل��ع��اج �جل��ه��ازي،و�ل��ع��اج �ملنهجي وع��اج 

�مل��ك��اف��اأة، وع��اج �ل��ي��ق��ظ��ة...( �لتي جت���اوزت �إلإط���ار �لطبي، 

وكانت مع ذلك جزًء� من ن�سيج موؤ�س�سي حدد بو�سوح وب�سكل 

م��ت��ز�ي��د م��ن ط��رف معظم �ل����دول. �أخ����رًي�، ت��ن��اول �مل��وؤل��ف��ان 

ق�سية �إلأدوية من خال حتليل �لتحكم يف تد�ول �ملنتجات 

وتاأثري�تها على �لعقل. ويف هذ� �ل�سياق، يعود�ن �إىل دور علم 

باإلإ�سافة  ذ�ت��ه،  �لعاج  مفهوم  تعريف  يف  �لنف�سي  �إلأدوي���ة 

�إىل نتائج هذه �إلأخرية على ممار�سات �لعاج، مع �لتذكري 

�لنف�سي  �لطب  عاقة  على  �أث���رت  �لتي  �ملختلفة  ب��اإلأزم��ات 

باإلأدوية منذ �ل�سبعينيات.

بوجهات  ويهتم   )»�ل��ت��ج��ارب«(  على  �إلأخ���ري  �لف�سل  ي��رك��ز 

�أو  �لنف�سي  �ملر�س  ج��اورو�  �لذي  �ملتعددين  �إلأ�سخا�س  نظر 

كانو� فاعلني يف عاجه. لقد تطور هذ� �ملنظور يف �سبعينيات 

�لقرن �ملا�سي �نطاقا من ماحظة �أن هوؤإلء كانو� �سحايا 

�أو حتى م�سوهة تعترب )�مل�سحات ملتقى  لت�سور�ت �سعيفة 

�أو �جلنون(. ترتبط هذه �لفجوة بعائق  للبوؤ�س �إلجتماعي 

منهجي كبري: إل ميكن �إطاقا �لو�سول �إىل جتربة �لنا�س 

�لتغلب  �إلأع��م��ال  بع�س  ح��اول��ت  ذل���ك،  وم��ع  مبا�سر.  ب�سكل 

على هذ� �إلإحر�ج من خال �لتاأكيد على قدرة �إلأفر�د على 

�لرغم  على  هويتهم،  ب�ساأن  و�لتفاو�س  �لت�سنيف  مقاومة 

من جمهود�ت خمتلف �جلهات �لفاعلة و�ملوؤ�س�سات �حلا�سنة 

للرعاية �لنف�سية.كما قام �لكتاب بتحليل �ملمار�سات �مللمو�سة 

و�ل��ي��وم��ي��ة ل��اأ���س��خ��ا���س �ل��ذي��ن مي��ار���س��ون �ل��ط��ب �لنف�سي، 

م�ستعيدة �لدور �ملركزي للجانب �لعقائدي وتوثيق �لعمليات 

�ملختلفة إلإ�سفاء �لطابع �ملهني على طاقم �لتمري�س خال 

�لقرن �لع�سرين. يف �لوقت نف�سه، فر�س �ملر�سى وعائاتهم 

مطالبة  م�ستقلة  فاعلة  كجهات  تدريجي  ب�سكل  ح�سورهم 

للطب  »�ل��ن��اج��ني«  حركة  مثل  �لنف�سية،  �لرعاية  بتح�سني 

�أدجم��ت  �لتي  �حل��رك��ة  وه��ي  �ل�سمالية،  �أم��ري��ك��ا  يف  �لنف�سي 

تدريجياً يف �لنموذج �لطبي.

وديناميكّية،  و�ف���رة  بحثّية  ح�سيلة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لكتاب  ه��ذ� 

تغنيك عن ع�سر�ت �ملر�جع، حتى و�إن كان تق�سيم �لكتاب �إىل 

�إلأحيان  بع�س  يف  يبدو  فاإنه  لاهتمام،  مثرية  �أبعاد  �أربعة 

معقدة  �ل��و�ق��ع  يف  �إلأب��ع��اد  ه��ذه  إلأنَّ  �ل�سيء؛  بع�س  �سطحًيا 

بال�سرورة . لكن يف �ملقابل، يوفر �لكتاب للمهتمني بو�سلة 

�خل�سو�س  على  �ل��د�ر���س  يرغب  عندما  �إلإف����ادة  منتهى  يف 

وبالتايل،  �ل�سائكة.  �إلأ�سئلة  بهذه  يرتبط  عن�سر  ��ستثمار 

�مل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  �لنف�سي،  �ل��ط��ب  �ل��ب��ح��ث يف جم���ال  ف���اإن 

يتطلب قدًر� كبرًي� من �إلهتمام باملعرفة �ملنتجة، �سلفا كما 

�ملمار�سات  �لتي يتد�ول فيها، ومع  هو �حلال مع �لف�ساء�ت 

�لتي يقوم بو�سفها وحتليلها  و�لتجارب  �لتي يعتمد عليها، 

تاريخية و�سفية  م��ق��ارب��ة  ��ا  �أي�����سً �ل��ك��ت��اب  ي��ط��ور  وع��اج��ه��ا. 

�أحياًنا  �ل��د�ر���س  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات  �إب���ر�ز  مع  ون�سبية، 

�لقدمية عن  �أو  �ل�ساذجة  �أو  �ملحرفة  �لتمثات  و�ملتمثلة يف 

نف�سه كمعيار  �لكتاب  �لنف�سي. وبذلك يفر�س  �لطب  تاريخ 

»�لتحدي  وم�سدر قيم إلأي �سخ�س يرغب يف مو�جهة هذ� 

�لكبري« )�س 110( �لذي يتمثل يف حماولة �لفهم �لتاريخي 

و�إلجتماعي و�إلأنروبولوجي لاأمر��س �لعقلية. وبدإًل من 

�أن يعر�س �لكتاب ت�سنيفا »لاأمر��س �لعقلية«، وتعريفاتها 

على مدى �لقرنني �ملا�سيني وما ر�فقها من جتاوز�ت علمية 

قبل  م��ن  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  للم�سطلحات  وف��ًق��ا  ف��ك��ري،  وع��ج��ز 

مقدمة  يوّفر  فاإنه  و�لفرن�سيني،  �لبلجيكيني  �ملتخ�س�سني 

�لطبي  �لتخ�س�س  ه���ذ�  ي�سمها  �ل��ت��ي  �مل��م��ار���س��ات  ل��ت��اري��خ 

�ملعروف بالطب �لنف�سي، و�لذي يتغذى بدوره على جماإلت 

�أو حتى على �لن�ساط  �أخرى من �لبحث مثل علم �إلجتماع 

مت على  �لفني. �إن �ملقاربات �لعاجية ل� »�جلنون«، �لتي ُقِدّ

ع�سر،ثم تطورت  �لتا�سع  �ل��ق��رن  ج��ذري منذ  �خ��ت��اف  �أن��ه��ا 

�إىل �أن���و�ع ع��دي��دة م��ن �ل��ت��دخ��ل، ت��ر�وح��ت ب��ني �ل��ع��زل وفتح 

يف  و�لنظر  �لت�سريحية،  �إلأ���س��ب��اب  وتاأكيد  �ل��رع��اي��ة،  �أم��اك��ن 

�لعو�مل �لذ�تية و�حل�سا�سة، وبني �لقيود و�إلأولوية �ملمنوحة 

�لتقنية  �لتغري�ت  ح��دود  يف  ذل��ك  يتم  �ملدينة.  يف  لاندماج 

�لقرنني،  ه��ذي��ن  م��ي��زت  �ل��ت��ي  و�ل�سيا�سية  و�إلأي��دي��ول��وج��ي��ة 

عاجه  وحم��اول��ة  �لنف�سي  �مل��ر���س  فهم  طريقة  �أنَّ  وي��ب��دو 

و�لتفكري فيه كانت تعرف طو�ل �سريورتها مد� وجزر� بني 

�لتقدم و�لرت�جع و�لثبات و�لتحول، و�لف�سل و�لنجاح.
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الحرب املالية الباردة
هيلن طومسون

محمد الساملي * 

منـذ األزمـة املاليـة العامليـة عـام ٢٠٠٨م، تصاعـدت التوتـرات بني الواليـات املتحـدة والصني برسعـة. وقد ظهرت بشـكل جـي عندما فرضت 

إدارة ترامـب تعريفـات كبـرية عـىل الـواردات الصينيـة. وعـىل الرغـم مـن االنتقـال إىل اإلدارة الجديـدة يف البيـت األبيـض، ال يبـدو أن ذوبـان 

الجليـد يف العالقـة مطـروح عىل املـدى القريب. 

�لباردة: نظرة على �لعاقات  �ملالية  يف كتاب »�حل��رب 

�ل�سينية �إلأم��ري��ك��ي��ة م��ن �إلأ����س���و�ق �مل��ال��ي��ة«،  ي��در���س 

جيم�س فوك �لبعد �جليو�سيا�سي يف �لعاقات �ل�سينية 

يتتبع  �ملالية.  �إلأ���س��و�ق  عد�سة  خ��ال  م��ن  �إلأمريكية 

�لبلدين  ك��ا  يف  �ملالية  �إلأ���س��و�ق  تطور  ت��اري��خ  �لكتاب 

و�ل��ن��ظ��ام �مل���ايل �ل��ع��امل��ي �حل���ايل �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �ل���دوإلر 

�إىل جانب عر�س �لتطور�ت �جليو�سيا�سية  �إلأمريكي، 

و�جل��ي��و�ق��ت�����س��ادي��ة ب��ني �ل�����س��ني و�ل���غ���رب م��ن �ل��ق��رن 

�ل�سوء  ف��وك  وي�سلط  ه���ذ�.  يومنا  �إىل  ع�سر  �ل��ث��ام��ن 

�ل���ذي تلعبه ه��ون��غ ك��ون��غ كو�سيط  �ل����دور  ع��ل��ى  �أي�����س��اً 

لتدفقات ر�أ�س �ملال بني �ل�سني وبقية �لعامل. وختاما،  

يقدم �لكتاب بع�س �حللول �ملقرتحة  ملعاجلة �ملكامن 

�لرئي�سية لل�سر�ع لتهدئة �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية بني 

�ل�سني و�لغرب. 

ب��اع ط��وي��ل يف  ل��ه  ف��وك  ب��امل��وؤل��ف، فجيم�س  وللتعريف 

ميد�ن �إلأ�سو�ق �ملالية حيث �سغل �لعديد من �ملنا�سب 

منها: م�سوؤول تنفيذي يف بور�سة هونغ كونغ و�ملقا�سة 

)HKEX(، ويعمل م�ست�سار� لبور�سة لندن للمعادن. 

�لدولية  �لتنفيذي للجمعية  �أنه ع�سو يف �ملجل�س  كما 

�للجنة  يف  ويعمل   ،)ISSA( �ملالية  �إلأور�ق  خلدمات 

�أعمال  تتمحور  �إلآ�سيوي.  �ملايل  للمنتدى  �لتوجيهية 

وخا�سة  �مل��ال��ي��ة،  �إلأ����س���و�ق  هيكلة  ق�سايا  ح���ول  ف���وك 

�ملُتعلقة بتدويل �إلأ�سو�ق �ملالية يف �ل�سني و�إلأمن �ملايل 

�لدويل، كما له �لعديد من �ملن�سور�ت �لتجارية.

�أوإًل، موجز للتاريخ  �أج��ز�ء:  ينق�سم �لكتاب �إىل ثاثة 

�ملايل للوإليات �ملتحدة و�ل�سني �بتد�ًء من �أ�سرة مينغ 

�لكتاب  ياأتي  �لثاين  �جل��زء  ويف  �حلا�سر.  �لوقت  �إىل 

�ل�سينية«،  �خل�����س��ائ�����س  ذ�ت  »�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ة  ب��ع��ن��و�ن 

�ملتقدمة  �ل���دول  م�ساف  �إىل  �ل�سني  �سعود  ليناق�س 

�لثالث،  �جل��زء  �أم��ا  لذلك.  قادتها  �لتي  و�خل�سائ�س 

ف��ي��ع��ر���س م���وج���ز� ل��ل��ع��اق��ات �ل�����س��ي��ن��ي��ة �إلأم��ري��ك��ي��ة، 

�إىل  �إ�سافة  �لبلدين،  لكا  �ملالية  �إلإد�رة  يف  و�لتفاوت 

دور �إلأ�سو�ق يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين.

�إلأم��ري��ك��ي��ة  �ل�سينية  �ل��ت��وت��ر�ت  ب���اأن  �ل��ك��ت��اب  ي��ج��ادل 

و��سحة.  مالية  ج��ذور  �إىل  �إرج��اع��ه��ا  ميكن  �ملعا�سرة 

ب�«مع�سلة  �مل��وؤل��ف  ي�ست�سهد  �إلأم��ري��ك��ي،  �جل��ان��ب  على 

تريفني«، �لتي تزعم �أن عملة بلد ما إل ميكن �أن تكون 

مبثابة �لعملة �إلحتياطية �إلفرت��سية يف �لعامل دون 

بت�سخم  مدفوعا  جتاريا،  عجز�  �لبلد  ذلك  يتكبد  �أن 

�سعر �سرفه. وبالتايل، يجب على �لوإليات �ملتحدة �أن 

�لدوإلر للحفاظ على  ��ستيعاب  با�ستمر�ر على  ت�سجع 

بالقدرة  ت�سحي  بذلك  وه��ي  �لعاملي،  �مل��ايل  �نت�سارها 

للق�سة  �أخ��رى  عنا�سر  وهناك  ل�سادر�تها.  �لتناف�سية 

مركزية  �أن  كيف  تو�سح  ف��وك،  ي�سرح  كما  �إلأمريكية، 

�أفادت �لتجارة و�إل�ستثمار �لدوليني، وقد  �لدوإلر قد 

�أ���س��ب��ح��ت م�����س��در� ل��ل��ق��وة �إلأم��ري��ك��ي��ة؛ رغ���م �أن��ه��ا �أدت 

�أي�ساً �إىل �ختاإلت مالية و�أ�سهمت يف عدم �إل�ستقر�ر 

�ل�سر�ئب  مثل  �ملحلية،  �ل�سيا�سات  مهدت  �لد�خلي. 

ي�ستهدف  �ل��ذي  �حلكومي  �إلإن��ف��اق  نظام  و�خ��ت��اإلت 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م���ن  ب���دإل  �إلأول،  �مل���ق���ام  يف  �جل��ي�����س 

حد  �إىل  م��ت��و�زن  غري  منو  لنمط  �لطريَق  �لرئي�سية، 

كبري. هذه �حلجة تتو�فق مع �لكثري من �إلآر�ء وهي �أن 

تخ�سي�س �لدولة للمو�رد لعب دور� حموريا يف مكافاأة 

�إلأثرياء ب�سكل غري متنا�سب، على ح�ساب �لبقية.

�أما على �جلانب �ل�سيني، فقد كانت �لدولة �مل�ستفيَد 

تديرها  �لتي  �ل�سوق  حترير  �إ�ساحات  من  �لرئي�سي 

�لدولة و�لتي قام بها قادة مثل دنغ �سياو بينغ، وجيانغ 

زمي��ني وغ��ريه��م. وم��ع ذل��ك، ف��اإن مثل ه��ذه �لتغري�ت 

�ل�سناعات  متنا�سب  غري  ب�سكل  ا  �أي�سً ف�سلت  �لثورية 

و�ل�سركات �لتي كان لديها �أكرب قدر من �ملكا�سب من 

�حلكومي  �إلنتقاء  �أّدى  و�ل�سيولة.  �مل��ال  ر�أ���س  تر�كم 

�ت�ساع  �إىل  �جلن�سيات  متعدد  �لتمويل  وخطط  �ملتقن 

فجوة عدم �مل�ساو�ة �إلجتماعية و�إلقت�سادية.  ويوؤكد 

�ل�سريع  �إلقت�سادي  �لنمو  من  �لرغم  على  �أن��ه  ف��وك 

وت��ق��ي��ي��د �ل��ت��ح��ري��ر �مل����ايل حم��ل��ي��ا، ف��ق��د ن��ت��ج ع��ن ذل��ك 

�ختاإلت هيكلية وغري م�ستد�مة.  

و�أمريكا  �ل�سني  د�خل  �مل�ساو�ة  �أن عدم  فوك  يفرت�س 

�ل�سعبوية.  �ل��ق��وم��ي��ة  ن��ح��و  رج��ع��ي  �إىل حت���ول  �أف�����س��ى 

�سانعي  �لعديد من  �لهائل  �مل��ايل  �إلختال  ترك  كما 

ب�ساأن  مرتاحني  غ��ري  وو��سنطن  بكني  يف  �ل�سيا�سات 

لل�سيا�سات  عر�سة  �إلأول  ت��رك  فقد  �ل��ر�ه��ن؛  �لو�سع 

�لنقدية �إلأمريكية، يف حني �أن �إلأخري مل يتمكن من 

وتقليل  �ل�سادر�ت  لدعم  ب�سهولة  قيمة عملته  خف�س 

�لديون. 

وميكن �لقول �إن �ل�سيا�سات �ملالية و�ل�سناعية و�لنقدية 

ف�سلت يف كا �لبلدين يف كبح جماح �لتفاوت �ملفرط يف 

�لدخل و�ل��روة. ومع هذ� �لتفاوت، فاإنه يغذي �لبعد 

�لقومي و�ل�سعبوي مرور� باإل�ستقطاب �ل�سيا�سي، مثل 

�حلرب �لتجارية �لتي �سنتها رئا�سة تر�مب، و�لتوتر�ت 

�أن  فوك  يوؤكد  و�أخ��رًي�،  �لدولتني.  بني  �جليو�سيا�سية 

�ستكون مكلفة لكا  �ملتفاقمة  �حلرب �جليو�قت�سادية 

�جل��ان��ب��ني. ون��ظ��ر� لرت�بطهما �إلق��ت�����س��ادي، ف��اإن كا 

قوية  م�سلحة  لديهما  و�ل�سني  �ملتحدة  �لوإليات  من 

و�لنقدي  �مل��ايل  �لنظام  �مل��ج��اإلت من  تلك  يف معاجلة 

�ملفارقات  من  ولكن  �إ���س��اح.  �إىل  حتتاج  �لتي  �لعاملي 

�أ�سهم يف  �ل��ذي  بال�سبط  �ملتبادل هو  �إلعتماد  �أن هذ� 

ت��ده��ور �ل��ع��اق��ات ب��ني �ل��وإلي��ات �مل��ت��ح��دة و�ل�����س��ني يف 
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* كاتب ُعاين

�ملقام �إلأول.

�إلأ���س��و�ق  تخلقها  �لتي  و�ل��ف��ر���س  �لقيود  خ��ال  وم��ن 

للوإليات  و�إلق��ت�����س��ادي��ة  �خل��ارج��ي��ة  لل�سيا�سة  �مل��ال��ي��ة 

�ملتحدة و�ل�سني، يحدد �لكتاب ثاثة م�سار�ت ممكنة 

عاملية  �ح��ت��ي��اط��ي��ة  عملة  �إن�����س��اء  يف  تتمثل  ل��اإ���س��اح 

جديدة، و�إعادة تو�زن �حلياز�ت �إلحتياطية للحد من 

للعجز  �لتدريجي  و�إلح��ت��و�ء  �إلأمريكي؛  �ل��دوإلر  دور 

�ملايل �إلأمريكي.

طلبا  هناك  �أن  �لكاتب  يوؤكد  �مل�سار�ت،  هذه  ولتف�سري 

للتجارة؛  �ملهيمنة  �لعملة  إلأن��ه  �ل��دوإلر  على  م�ستمر� 

وهذ� يبقي قيمتها مرتفعة مقارنة بالعمات �إلأخرى. 

�لتناف�سية  �ل��ق��درة  م��ن  تقلل  �ملرتفعة  �لقيمة  وه���ذه 

للوإليات �ملتحدة. ويوؤدي فقد�ن �لوظائف �لناجت عن 

ذلك �إىل تغذية �لتوتر �ل�سيا�سي. باإلإ�سافة �إىل ذلك، 

يتعني على �لوإليات �ملتحدة، باعتبارها �ل�سركة �مل�سنعة 

�إلحتكارية للدوإلر�ت، �أن تزود �لعامل مبا يكفي منها 

لدعم �إلأ�سو�ق؛ مما يعني �إ�سد�ر �لكثري من �لديون. 

فاإذ� منا �إلقت�ساد �إلأمريكي ب�سرعة كافية، قد إل تكون 

خدمة هذ� �لدين م�سكلة؛ ولكن عندما يتباطاأ �لنمو، 

كما حدث موؤخر�، فاإن عبء �لديون قد ي�سبح �ساحقا.

ميكن �إلإ�سارة �إىل �أنه يف �لعقود �لتي تلت �حلرب �لعاملية 

�إلأ���س��و�ق  إلأنَّ  �ملخطط؛  �إد�رة  �ملمكن  من  ك��ان  �لثانية 

�إلقت�ساد  بحجم  مقارنة  بكثري  �أ�سغر  كانت  �لعاملية 

بني  بكثري  �أعمق  رو�ب��ط  وج��ود  مع  و�إلآن،  �إلأمريكي. 

�إلأ�سو�ق، فاإنَّ �لتكاليف �لتي تتحملها �لوإليات �ملتحدة 

من �لنظام �لقائم على �لدوإلر �ليوم تتجاوز فو�ئده. 

كما إل نن�سى �أن �ل�سني ز�دت ب�سكل مطرد من تطورها 

�ملايل مع �لرتكيز على زيادة �أهمية عملتها. 

�أنه بدإل من �إلنخر�ط يف  بناء على ذلك، يرى فوك  

�سباق ت�سلح جيو�قت�سادي بني �لبلدين، ميكن �للجوء 

�ستنطوي  ح��ي��ث  �مل��ت��ب��ادل«  �مل���ايل  »�ل��ت��دم��ري  ل�سيا�سة 

جتعل  بطريقة  �ملتبادل  �إلعتماد  تعميق  على  بدورها 

من غري �ملت�سور �أن متار�س �لوإليات �ملتحدة �أو �ل�سني 

�أ�سو�ق  يف  �لبع�س  بع�سهما  �سد  �ملاليتني  تر�سانتيهما 

�ملال، وبالتايل تعزيز �ل�سامة لكليهما.

ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل �مل���ث���ال، مي��ك��ن ل���اأ����س���و�ق �ل��غ��رب��ي��ة ق��ب��ول 

ل��ل��ق��رو���س.  ك�����س��م��ان  �ل�سينية  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����س��ن��د�ت 

�ل��دي��ون على  م��ن �سغط  �أن يخفف  ���س��اأن��ه  م��ن  وه���ذ� 

�ل��وإلي��ات �مل��ت��ح��دة؛ إلأن��ه��ا ل��ن حت��ت��اج �إىل �إ���س��د�ر عدد 

�أو ت�سييل �إلأ�سو�ق �لعاملية.  �أكرب من �ل�سند�ت لتليني 

�لطلب  خلق  خ��ال  من  �ل�سني  �ست�ستفيد  �ملقابل،  يف 

�سي�سهم   �رت��ف��اع��ه  �أن  حيث  �خل��ا���س،  �قرت��سها  على 

�سريع  ملجتمع  �إلجتماعية  �لرعاية  متطلبات  لتلبية 

ح�سابات  يف  بال�سند�ت  �إلحتفاظ  و�سيتم  �ل�سيخوخة. 

�إيد�ع يف هوجن كوجن، وهي �سوق حتكمها قو�عد يفهمها 

�لغرب، ولكنها �أي�سا جزء من �ل�سني.

ت��اآك��ل �حلماية؛   �إلأك���رب يف  �لتحدي  ذل��ك، يكمن  وم��ع 

يف  �ل�سبط  لهذ�  عر�سة  باأنها  ت�سعر  نف�سها  فال�سني 

�إلأمريكية على  �لعقوبات  �لوقت �حلايل كما هو حال 

ملخاطر  �ل��غ��رب��ي��ني  �مل�ستثمرين  تعري�س  �إن  رو���س��ي��ا. 

مماثلة هو �لنظري غري �ملريح جلعل �ل�سيا�سة �ملقرتحة 

ناجحة.

�أما �إلقرت�ح �إلآخر لدى فوك، فهو �أن �ل�سني ميكنها 

كانت  �إذ�  �خل���ارج  يف  باإل�ستثمار  ملو�طنيها  ت�سمح  �أن 

هذه �إلأور�ق �ملالية حمتجزة يف هونغ كونغ. وهذ� من 

�ساأنه �أن ي�ساعد �ملدخرين �ل�سينيني على ك�سب عو�ئد 

�أف�سل، كما �ستتمكن �ل�سركات �لغربية من �لو�سول �إىل 

ر�أ�س مال �لعديد من �سغار �ملدخرين �ل�سينيني، وهو 

�ل�سركات  يف  �ملبا�سر  �إل�ستثمار  تتجاوز  عو�ئد  م�سدر 

�ململوكة للدولة؛ حيث ي�سكل نقل �لتكنولوجيا م�سدر 

قلق حقيقي.

ي��ج��ادل �ل��ن��ق��اد ب���اأن حم��اول��ة ف��وك ل�سم �ل��ن��ق��اط بني 

�إلخ����ت����اإلت �مل���ال���ي���ة، وت����ر�ج����ع �ل����ق����درة �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

�ملتكافئ للغنائم  �أمريكا، و�لتق�سيم غري  لل�سادر�ت يف 

�لنزعة  نحو  و�ل��ت��ح��ول  �ل��ه��ادئ،  �ملحيط  جانبي  على 

ومثرية  خيالية  حم��اول��ة  ه��ي  و�ل��ق��وم��ي��ة،  �لع�سكرية 

��ّن��اع  ل��اإع��ج��اب ع��ل��ى ح���د ����س���و�ء. إلري����ب �أن ت��ت��ب��ع ���سُ

للغاية  مفيد  وم��ع��اي��ريه��م  ومم��ار���س��ات��ه��م  �ل�سيا�سات 

به  ي�سرت�سد  �ل���ذي  �ل��ت��اري��خ  على  �ل�����س��وء  ت�سليط  يف 

ومع  �ل��ق��ر�ر.  �سنع  عملية  يف  �لرئي�سيون  �ل��اع��ب��ون 

ذلك، فاإن هذ� �لطموح �ملفاهيمي ي�سكل نقطة �سعف 

�أ�سا�سية يف منهجية فوك. ولعل عجز �لكتاب يكمن يف 

من  و�لتحقق  �إلإح�سائية  �إلختبار�ت  من  قدر  توفري 

على  �ل��ل��وم  �إل��ق��اء  �إن  �ملعرو�سة.  �ل�سببية  �لفر�سيات 

بريتون  لنظام  �لتاريخي  و�لتطور  تريفني«  »مع�سلة 

�أمريكا  منها  تعاين  �لتي  �مل�ساو�ة  ع��دم  �أوج��ه  يف  وودز 

�ل��ي��وم، رمب��ا يتطلب �مل��زي��د م��ن �إلأدل���ة و�ل��رب�ه��ني يف 

�مل�ساو�ة  لعدم  �لبديلة  �حللول  تقييد  يتم  �أين  تف�سري 

�ملتو�طئة  �لفاعلة  �جل��ه��ات  �أن  وكيف  منهجي،  ب�سكل 

�لتي تثري عدم �مل�ساو�ة قد ��ستفادت من �لو�سع �ملهيمن 

للدوإلر �إلأمريكي يف �خلارج.

يعرفون جيد�  �لنا�س  م��ن  �ل��ع��دي��د   �خل��ت��ام، هناك  يف 

و�ل�سني،  �ملتحدة  �ل��وإلي��ات  ب��ني  �إلقت�سادي  �لتاريخ 

�مل��ايل  ب��ال��ت��اري��خ  م��ه��ت��م  �سخ�س  إلأي  بالن�سبة  ول��ك��ن 

�أن  يجب  �لعظمتني،  �لقوتني  ه��ات��ني  ب��ني  و�مل�ستقبل 

ي�سلط كتاب جيم�س  �لكتاب �سمن قائمته.  ي�سع هذ� 

ف���وك �ل�����س��وء ع��ل��ى �ل��ع��اق��ة �مل��ت��وت��رة ب���ني �ل���وإلي���ات 

�ملتحدة و�ل�سني �ليوم. وكذلك �لتحديات �لتي تو�جه 

�إلقت�ساد �لعاملي يف �لع�سر �حلديث. ��ستخدم جيم�س 

�ل��ت��ق��اط��ع بني  �ل��ف��ري��دة لتحليل  ن��ظ��ره  ف���وك وج��ه��ة 

روؤى  لتقدمي  �ل�سيني  و�إلق��ت�����س��اد  �ل���دويل  �لتمويل 

يف  �لكتاب  هذ�  نَِّف  �سُ �جلديد.  �جليو�قت�سادي  للبعد 

�إلقت�سادية  �لكتب  إلأف�سل  تاميز  �لفاينن�سال  قائمة 

لعام 2022م.
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أوروبا الرشقية الكربى
ألكسندر بوفدونوف

نقط�ة  �ملنطق�ة  ُت�سب�ح  �أن  �لطبيع�ي  م�ن  لذل�ك؛ 

خمتل�ف  م�ن  �لرو��س  �لباحث�ني  ل�دى  �هتم�ام 

و�جلغر�في�ا،  �ل�سيا�س�ة  م�ن  ب�دء�  �لعلمي�ة  �مل�س�ارب 

و�لثقافي�ة،  �إلجتماعي�ة  �لدر��س�ات  �إىل  و�س�وإل 

�س�وء  يف  للمنطق�ة  روؤيت�ه  يق�دم  م�ن  بينه�م 

مث�ل  �ملعا�س�رة  �لرو�س�ية  �لقومي�ة  �ل�سيا�س�ة 

�ألك�س�ندر  و�ل�سحف�ي  �ل�سيا�س�ي  و�لباح�ث  �إلأ�س�تاذ 

�ل�س�رقية  »�أوروب�ا  �جلدي�د  بكتاب�ه  بوفدون�وف 

للمدر�س�ة  ممث�ا  بح�ق  يجعل�ه  و�ل�ذي  �لك�ربى« 

�جلدي�دة. �إلأور��س�ية  �جليو�سيا�س�ية 

�ألك�سندر بوفدونوف يف در��سته متعددة �إلأوجه  يعمل 

�لباحثون  على فهم �لوظيفة �جليو�سيا�سية ملا يعرفه 

عموًما باأوروبا �ل�سرقية، وي�سعى إلإيجاد �أف�سل �لبد�ئل 

يف  �حل��ايل  للو�سع  و�لثقافية  و�لفل�سفية  �ل�سيا�سية 

�لبد�ئل،  لتلك  تق�سيه  يف  �لباحث  ينطلق  �ملنطقة. 

جيو�سيا�سي  وت��ن��ظ��ي��م  م�ستقبل  ت�����س��وي��ر  ج��ان��ب  �إىل 

خمتلف إلأوروبا �ل�سرقية، من �لرت�ث �لفكري إلأوروبا 

�ل�سرقية نف�سها.

ل����ذل����ك؛ ف��������اإنَّ ُم���ع���ظ���م ع���م���ل���ه م���ك���ر����س ل��ل��م��ف��اه��ي��م 

ولدت  �لتي  وتلك  و�حلا�سر،  للما�سي  �جليو�سيا�سية 

على وجه �لتحديد يف بلد�ن �ملنطقة ومل ت�ستورد من 

�خلارج غربا �أو �سرقا، ومنها �أفكار فا�سفة و�سيا�سيني 

بارزين من بلغاريا ورومانيا و�ملجر و�سربيا و�لبو�سنة 

وغريها من دول �ملنطقة.

ي�سري  �لر�هنة،  �جليو�سيا�سية  باللحظة  يتعلق  فيما 

�أن���ه م��ن��ذ ظ��ه��ور م��ف��ه��وم »�أوروب����ا  �مل��وؤل��ف �إىل حقيقة 

�ل�����س��رق��ي��ة« يف �ل��ق��ام��و���س �جل��ي��و���س��ي��ا���س��ي، مت �ع��ت��ب��ار 

�لبحرية  للقوى  ت�سمح  ع��ازل��ة  م�ساحة  �ملنطقة  ه��ذه 

وفرن�سا  �لعظمى  بريطانيا  �أ�سا�سية  وب�سفة  �لعظمى، 

ثم �لوإليات �ملتحدة، بف�سل رو�سيا ب�سكل م�سطنع عن 

دون  �حل���وؤول  وبالتايل  �أملانيا؛  بقيادة  �لقارية  �أوروب���ا 

توحيد �أكرب قوتني قاريتني.

لقد �كت�سَب ُم�سطلح »�أوروبا �ل�سرقية« �عرت�فا كبري� 

وتاأ�س�ست عليه �لنظريات �جليو�سيا�سية �إلأطل�سية كما 

�نعك�س يف �إجر�ء�ت �ل�سيا�سة �خلارجية للدول �لغربية، 

إل �سيما يف �لفرتة بني �حلربني �لعامليتني و�أي�سا بعد 

�لتعاون  جمل�س  وت�سفية  �ل�سوفيتي  �إلحت���اد  �نهيار 

�إلقت�سادي )كوميكون( وهي �ملنظمة �إلقت�سادية �لتي 

جمعْت بني �إلحتاد �ل�سوفيتي ودول �أوروبا �ل�سرقية.

وُيوؤكد �ملوؤلف �أنه من �جلائز حاليا ت�سنيف موقع �أوروبا 

للعامل  �جليو�سيا�سية  �لبنية  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل�سرقية 

كبري  ج��زء  ويتجه  �ملتحدة.  للوإليات  نفوذ  كمنطقة 

من قادة بلد�ن هذه �مل�ساحة �جلغر�فية نحو �ملنظمات 

�إلأطل�سية كما تعترب قيادة دول �أوروبا �ل�سرقية نف�سها 

بوؤرة ��ستيطانية للغرب و�لهياآت �إلأطل�سية يف �ل�سرق. 

د�خل  قويا  �حتماإل  ي�ست�سرف  �ملوؤلف  ف��اإنَّ  ذل��ك،  ومع 

�ملنطقة نف�سها لتغيري دورها �جليو�سيا�سي. يقول: »يف 

�إلآونة �إلأخرية تز�يد �لت�سكك �إلأوروبي وخيبة �إلأمل 

م��ن �ل��ن��ظ��ام �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ل��ي��رب�يل وق��ي��م �ملجتمع 

�إن رف�س عموم  �ل�سرقية.  �أوروب��ا  �لغربي �حلديث يف 

�إلإ�ساحات  عن  ر�ساهم  وع��دم  �لعوملة  لقيم  �ل�سكان 

و�إلأزم���ة  �إلق��ت�����س��ادي  �مل��ج��ال  �إلأخ����رية يف  �لليرب�لية 

�إلقت�سادية �ملتفاقمة، كل ذلك يجعل مو�قف �لنخب 

�ل�سيا�سية يف هذه �لدول متزعزعة )�س 12(.

�أوروب��ا �ل�سرقية،  �إن حتليل �إلجتاهات �ملوجودة د�خل 

�لد�عمة لفكرة عامل متعدد �إلأقطاب، وحتليل مفاهيم 

�أوروب����ا  ودور  م��ك��ان��ة  ح���ول  �ل�����س��رق��ي��ة  �أوروب�����ا  مثقفي 

�ل�سرقية يف �لنظام �لدويل �أتاحت للموؤلف �لتو�سع يف 

بحثه و�أن إل يقت�سر على �لتدقيق يف �لق�سايا �لنظرية 

ل��ل��ت��ع��ددي��ة �ل��ق��ط��ب��ي��ة ب���ل �مل�������س���ّي يف ت��ط��وي��ر من���وذج 

من  لكل  �لوطنية  �مل�سالح  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  جيو�سيا�سي 

رو�سيا ودول �أوروبا �ل�سرقية. يقول: »�إن رو�سيا مهتمة 

�أ�سا�سي باقرت�ح م�سروع إلأوروبا �ل�سرقية يقوم  ب�سكل 

نظرًيا على �خل�سائ�س �إلإثنية و�لثقافية و�حل�سارية 

يت�ساءل  بعدها   )13 )�س  �ل�سرقية«  �أوروب��ا  ملجتمعات 

�أن تكون  �أوروب��ا �ل�سرقية  �إذ� كان باإمكان  �لباحث عما 

ل��ع��امل متعدد  �لنا�سئة  �مل��ر�ك��ز  م��ن  ل��و�ح��دة  من��وذج��ا 

�إلأقطاب؟

وم����ن �مل��ح��ت��م، و�حل������ال ك���ذل���ك، �أن ي��ل��ج��اأ �أل��ك�����س��ن��در 

�سعيد؛ حيث  �إدو�رد  �أعمال  �إىل  در��سته  بوفدونوف يف 

ير�سم �أوجه �سبه مثرية لاهتمام بني �ل�سرق وبلد�ن 

�أوروبا �ل�سرقية: »مت بناء �ل�سورة �جلغر�فية إلأوروبا 

�ل�����س��رق��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ���س��ي��ئ��ا م��ع��ي��ب��ا م��ق��ارن��ة ب���اأوروب���ا 

�ل��غ��رب��ي��ة. جن��د يف �أوروب�����ا �ل�����س��رق��ي��ة، ك��م��ا ه��و �حل��ال 

�لتخلف  عنا�سرها  ���س��ورة  خ��ا���س،  ب�سكل  �لبلقان  يف 

و�لعدو�نية و�إل�سطر�بات و�لتناق�سات �ملتعددة وعدم 

و�لثقافية  و�ل�سيا�سية  �إلج��ت��م��اع��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  ت��و�ف��ق 

و�إلق��ت�����س��ادي��ة �إلأوروب���ي���ة �مل��ق��ب��ول��ة؛ وإل مي��ك��ن �إز�ل���ة 

ه��ذه �ل�����س��ورة �أو �خل��ت��م مل��ج��رد �ملحاججة ب���اأن �أوروب���ا 

�ل�سرقية بر�ء من هذه �ل�سمات �لتي و�سمها بها �لغرب 

إلأوروب���ا  �جلغر�فية  �لفكرية  �ل�����س��ورة  ه��ذه  �إن   )...(

�إدو�رد  فيه  نظر  �ل��ذي  �ل�سرق  �سورة  ت�سبه  �ل�سرقية 

�سعيد، �ل�سورة �مل�سممة من قبل �إلأوروبيني �لغربيني 

�إل�ستعمارية  �لنيات  فيه  تكمن  خيايل  و�ق��ع  لت�سكيل 

�ملثري  م��ن  منهجية،  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  وم���ن   )...( ل��ل��غ��رب 

فهم  م��ن  مبا�سرة  �ق��رتب  �سعيد  �إدو�رد  �أن  لاهتمام 

 ،21 )���س:  �جلغر�فية«  �ل�سيا�سية لل�سورة  �لوظائف 

22( وهكذ� يتم تقدمي �سورة �أوروبا �ل�سرقية يف �لكتاب 

لدى  �إل�ست�سر�ق  ملفهوم  �إل�ستقاقات  �أح��د  باعتبارها 

�إدو�رد �سعيد.

�لكتاب  م��ن  ج���زء  يهتم  �ل�سرقية  �أوروب�����ا  ج��ان��ب  �إىل 

�ل��و���س��ط��ى؛ ح��ي��ث ميكن  �أوروب�����ا  بتحليل �خل��ط��اب يف 

ومعها  �ل��و���س��ط��ى(،  )�أوروب������ا  �لت�سمية  ه���ذه  تف�سري 

على  للتغلب  حماولة  �أنها  على  بها،  �ملتعلق  �خلطاب 

�لغربية مع  �لثقايف و�حل�ساري إلأوروب��ا  �لتو�فق  عدم 

جري�نها �ل�سرقيني، وقد د�سن هذ� �خلطاب يف �لن�سف 

�لكا�سيكي  مثاله  وك��ان  �لع�سرين  �لقرن  من  �لثاين 

ميان  �لت�سيكي  �لكاتب  و�سعه  �ل��ذي  �ل�سهري  �ملقال 

يقدم  وفيه  �لو�سطى«  �أوروب��ا  »ماأ�ساة  بعنو�ن  كوندير� 

فكتوريا زاريتوفسكايا * 

أوروبـا الرشقيـة منطقـة ذات لـون وطابـع خـاص جـدا، وهي منطقـة مركزيـة للجغرافيا السياسـية الكالسـيكية.. تكُمـن أهميتهـا يف دورها 

املفتاحـي يف مواءمـة القـوى يف أوراسـيا وعـىل السـاحة العامليـة أيضـا، فضـال عـن أنهـا منطقـة ذات تقاليـد وحـدود عامئـة، وملاذا ال 

نقـول إن املنطقـة نفسـها عبـارة عـن حـدود بذاتهـا: حـدود بني روسـيا مـن جهة، وبـؤرة أوروبـا القاريـة من جهـة أخرى.
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فهما ملوقع باده يف �حل�سارة �إلأوروبية. ووفقا لروؤية 

�لفكرية  �لنخبة  ممثلو  »�أن�ساأ  فقد  �لرو�سي  �لباحث 

�أوروب������ا �لو�سطى  �أ���س��ط��ورة  �أوروب������ا �ل�����س��رق��ي��ة  ل����دول 

و�حل�ساري  �لثقايف  �لف�ساء  من  يتجز�أ  إل  جزء  كاأنها 

�أ���س��ح��ت مقطوعة ع��ن بقية  �ل��ع��ام، و�ل��ت��ي  �إلأوروب�����ي 

�إن  �ل�سوفيتي.  �إلأح��م��ر  �جل��ي�����س  ظ��ه��ور  ع��ن��د  �أوروب�����ا 

���س��ورة �أوروب�����ا �ل��و���س��ط��ى ك��ج��زء م��ن �ل��ك��ل �إلأوروب�����ي، 

�ملجتمع  يف  ثابتة  �لفكرية،  �إلأو���س��اط  �أن�ساأتها  �ل��ت��ي 

ذلك  �أثبت  �ليومي«.  »�إل�ست�سر�ق  ظاهرة  �إىل  وت��وؤدي 

عن  بحثه  يف  يانغ�سن  د.  �لربيطاين  �إلجتماع  ع��امل 

بلدين من �لبلقان: �سربيا وكرو�تيا جاء حتت عنو�ن 

»�إل�ست�سر�ق �ليومي.. ت�سور �لبلقان و�أوروبا يف بلغر�د 

�لبلقان  ت�سكل �سورة  وزغ��رب« وقد و�سف فيه كيفية 

تعتدل  ولن  تناق�سها،  ب�سبب  �سلبية  �سورة  باعتبارها 

هذه �ل�سورة �إإل حني يبد�أ �ل�سرب و�لكرو�ت يف �عتبار 

�أنف�سهم �أوروبيني ومد�فعني عن �أوروبا وقيمها. عاوة 

على ذلك، ويف حالة كرو�تيا، يتلقى �مل�سطلح �ملحايد 

بال�سرب  يرتبط  �سلبية  دإلل���ة  »�ل��ب��ل��ق��ان«  و�ل�سعبي 

و�ل�سيوعيني فقط، لذ� فاإن كرو�تيا تن�سب نف�سها �إىل 

�أوروب��ا إل �إىل �لبلقان. هناك مثال و��سح على رمزية 

����س��ت��ب��دل��ت ت�سمية د�ر  �أوروب�����ا يف زغ���رب وذل���ك ح��ني 

�ل�سينما �ل�سهرية �لبلقان بد�ر �سينما �أوروبا )�س 28(.

ويف �لكتاب، يتم �إياء �هتمام خا�س بالنخب �لفكرية 

و�ل�سيا�سية يف بلد�ن هذه �ملنطقة �لتي حتاول �لق�ساء 

�ل�سلبية  بت�سور�ته  �ل�سرقية«  »�أوروب�����ا  مفهوم  على 

و�إ����س���ف���اء ط��اب��ع �ل��ت��م��ي��ز ع��ل��ى �خل�����س��ائ�����س �ل��ق��وم��ي��ة 

�مل��وؤل��ف،  ي��وؤك��د  كما  �ل��ع��ق��اين،  فاإلأطل�سي  �إلأ���س��ي��ل��ة. 

يوؤمن بوجود حدود للقيم وح��دود للعقل تف�سل بني 

�أوروبا �لغربية و�ل�سرقية، ولكنه إل يعمل فرقا كبري� 

وهناك  فهنا  ورو���س��ي��ا،  �ل�سرقية  �أوروب����ا  ب��ني  ذل��ك  يف 

و�لثقة  �لربملان،  �أم��ام  م�سوؤول  زعيم قوي غري  يوجد 

�ملحافظ فيما  و�ملوقف  �لدينية،  �ملوؤ�س�سات  �لكبرية يف 

يتعلق باإلأ�سرة.

وي�سري �لباحث �إىل �أن �أوروبا �ل�سرقية منطقة تنطوي 

على �أك���رب �خ��ت��ال ل��ل��ت��و�زن ب��ني ب��ل��د�ن �ل��ع��امل حيث 

�لت�سارب يف �جتاهات �لقيم عند �ل�سعوب و�لتوجهات 

�لباحث ذلك  يف�سر  �ل�سيا�سية.  للنخب  �جليو�سيا�سية 

هذه  يف  �لليرب�لية  تطوير  لعملية  منطقية  كنتيجة 

�ل��ف��رد م��ن جميع  �إىل حترير  �ل��ب��ل��د�ن، و�ل��ت��ي تهدف 

�أ�سكال �لهوية �جلماعية. ويف هذ� �ل�سياق، فاإن �لتطور 

�حلديثة  �لغربية  �لتكنولوجيا  وت�سور  �لتكنولوجي 

�لتحرر  جانب  �إىل  �مل�ستقبل،  �إىل  طريقا  باعتبارها 

مبفهومه �لغربي، كل ذلك يوؤدي يف �لنهاية �إىل دحر 

�لهوية �لقومية و�إلإن�سانية.

�ل�سرقية«،  »�أوروب�����ا  �أ���س��ا���س  ع��ل��ى  �ل��ه��وي��ة  م��ق��اب��ل  ويف 

»�أوروب����ا  مفهوم  �أو  »�ل�����س��ح��وة«  مفهوم  �ل��ك��ت��اب  ي��ق��دم 

�سرق  ب��ل��د�ن  �إن  �أخ����رى.  بت�سمية  �ل��ك��ب��رية«  �ل�سرقية 

ر��سخ  فكري  بتقليد  تتمتع  رومانيا،  وخا�سة  �أوروب���ا، 

وعريق، وبالن�سبة لها إل ميكن �أن يكون مفهوم »�أوروبا 

�ل�سرقية �لعظيمة« مفهوما جغر�فيا، �إذ يتعلق بنموذج 

هذ�  يف  �ل��ه��وي��ة.  و�إي��ق��اظ  �ل�سعبي  و�حل���و�ر  �لتقاليد 

�لباحث عدة ف�سول من كتابه للفكرة  �ل�سياق يكر�س 

�لفل�سفية �ملعا�سرة يف �ملنطقة.

فهي  غريها،  قبل  رومانيا  �إىل  �لباحث  �أنظار  وتتجه 

�ل��ع��امل  �أع��ط��ت  م��ت��ط��ورة،  فل�سفية  تقاليد  ذ�ت  دول���ة 

مفكًر� ذ� �أهمية عاملية مثل مري�سيا �إلياد، كما �أنتجت 

ب��ال��ن��ظ��ام �ملثري  �أ���س��ي��ا، ينعته �مل��وؤل��ف  ن��ظ��ام��ا ف��ك��ري��ا 

�أ�س�سه لو�سيان باجا. يقول �لباحث  للده�سة، و�لذي 

�ملر�كز  �أح��د  باعتبارها  �لفكري  وتر�ثها  رومانيا  عن 

�ملوؤهلة ل�سحوة بلد�ن �ملنطقة: »من �ملنطقي بالن�سبة 

لرومانيا �أن ت�ستمر يف هذ� �لتقليد �لفل�سفي - تقليد 

فهم �ملوقع �لفريد �لذي حتتله �سعوب �أوروبا �ل�سرقية 

�إلأر�ك�����س��ي��ة  �جل����ذور  �إىل  �ل��ت��ح��ول  وتقليد  �ل��ع��امل،  يف 

�لتي  �حل��دود  فهم  وذل��ك مع  �ل�سرقية  �أوروب���ا  لهوية 

تف�سل �ملنطقة عن �ل�سرق و�لغرب على حد �سو�ء، ويف 

هذ� �ملوقف نرى رف�س �لهمجية �لتي يفر�سها �لغرب 

�إلإيجابي  �ملوقف  على  ع��اوة  �ل�سرق،  على  �إلأوروب���ي 

جتاه �ل�سرق« )�س 188(.

�أكر مفكري �ملنطقة قربا من  �أحد  �أنَّ  ويرى �لكاتب 

لو�سيان باجا هو رئي�س �لبو�سنة و�لهر�سك يف �سنو�ت 

ع��زت  ع��ل��ي  �إلإ���س��ام��ي  �مل��ف��ك��ر  �ل�سعبة،  �لت�سعينيات 

بيجوفيت�س، �لذي ن�سر يف منت�سف �لثمانينيات كتاب 

�أث��ار ه��ذ� �لعمل  »�إلإ���س��ام بني �ل�سرق و�ل��غ��رب«. لقد 

�أن عزت بيجوفيت�س  �هتمام �لباحث �لرو�سي بحقيقة 

ق���دم ن��ق��ًد� ح����اًد� ج���د� ل��اإحل��اد و�مل���ادي���ة و�لتقنية يف 

ع�سرنا، فكل ما ياأتي من غرب �أوروبا يف نظره يتقنع 

باأ�س�س علمية بينما �جلوهر مادي �سرف.

و�لن�سف  �ل��ق��رن  يف  �ل��ب��ل��غ��اري��ة  للفل�سفة  وب��ال��ن�����س��ب��ة 

�مل��ا���س��ي، ي��رى �مل��وؤل��ف �أن ع���دًد� ك��ب��رًي� م��ن �لفا�سفة 

�ل��ب��ل��غ��اري��ني، وب�����دإًل م���ن �ل��ب��ح��ث ع���ن ط����رق �أ���س��ي��ل��ة 

للتعبري عن �لفكر �لبلغاري، �سبو� �هتمامهم يف نقل 

وترجمة �إلأفكار و�ملفاهيم �إلأوروبية، فكانت خيار�تهم 

ترت�وح ما بني �لفل�سفة �ملادية �لي�سارية �أو �لنيت�سوية 

و�لفرويدية و�أنو�ع خمتلفة �أخرى من �ملثالية. وعلى 

فيل�سوف  �إىل  �إلن��ت��ب��اه  �ل��ب��اح��ث  يلفت  �خللفية  ه��ذه 

�سهرته،  رغ��م  بلغاريا  خ��ارج  معروفا  يكون  �أن  يكاد  إل 

�أثار  �ل��ذي   )1970-1890( �ستانوف  نادين  �لفيل�سوف 

على  بناًء  �إلأ�سلية  �لبلغارية  �لفل�سفة  ت�سكيل  م�ساألة 

و�لتاريخ  و�لفولكلور  �ل�سعبية  �لتقاليد  �إىل  توجهه 

منذ  �لبلغار  عليها  يعي�س  �لتي  �إلأم  ل��اأر���س  �لقدمي 

�آإلف �ل�سنني.

جيو�سيا�سي  بحث  �أيَّ  �أنَّ  �لعام  �إل�ستنتاج  من  ويت�سح 

ي��رك��ز ب��ط��ري��ق��ة �أو ب���اأخ���رى ع��ل��ى �ل��ف��ائ��دة �ل��ع��م��ل��ي��ة، 

يف  منخرط  تخ�س�س  تقليديا  �ل�سيا�سية  فاجلغر�فيا 

�ل�سيا�سة �لعملية ويعمل على تطوير تو�سيات لل�سيا�سة 

�خلارجية لدولة معينة، يف حني مل يقت�سر هذ� �لكتاب 

�إل�ستخد�م  يف  موؤلفه  يبحث  �إذ  �جليو�سيا�سية؛  على 

�سورة  وي��ق��دم  �لفل�سفية  للمفاهيم  �لعملي  �لنفعي 

�لتفكري  ب��اإع��ادة  �إلأم��ر  يتعلق  للمنطقة.  جيوفل�سفية 

يف هوية �أوروبا �ل�سرقية يف �إطار منوذج فكري متعدد 

�إلأقطاب مع �حرت�م �سعوبها وتقاليدهم وم�ساحلهم. 

نقلها  �لكاتب  يحاول  �لتي  �إلأ�سا�سية  �لفكرة  وتكمن 

�إمكانية للتحول من  �ل�سرقية  �أوروب��ا  �أمام  �أن  للقارئ 

منطقة عازلة ت�ستبك باحلدود، وميد�ن إلألعاب �لقوى 

إلإح��ي��اء  م�ساحة  لت�سبح  �مل��ت��ع��ار���س��ة،  �جليو�سيا�سية 

وتقوية �حلو�ر �لتقليدي بني �حل�سار�ت. 
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أوكرانيا: الحرب والتاريخ

فرانكو كارديني وفابيو ميني

بينهم�ا،  م�س�رتك  وبقا�س�م  مبا�س�رة  بلغ�ة  في�ه  ُيع�رب�ن 

�حل�رب،  يف  �جل�س�يمة  �أمري�كا  مب�س�وؤوليات  �لتندي�د  وه�و 

يجعلهم�ا  مم�ا  حتلياتهم�ا؛  يف  �لدق�ة  يف  وي�س�رتكان 

تك�ر  �لت�ي  �ل�س�طحية  عل�ى  �لتغل�ب  عل�ى  قادري�ن 

يخ�رج  حي�ث  �لرو�س�ي-�إلأوكر�ين؛  �ل�س�ر�ع  حتلي�ل  يف 

بالع�ودة  ب�ه  �ملعم�ول  �ل�سيا�س�ي  �ل�س�ياق  ع�ن  �ملوؤلف�ان 

�لت�سل�س�ل  م�ن  دقيق�ة  قائم�ة  يف  �ملُْدَرج�ة  �حلقائ�ق  �إىل 

�ملتد�ول�ة.  �إلإعامي�ة  �لدعاي�ة  عل�ى  ولي��س  �لزمن�ي 

يف  كاردين�ي  �مل�وؤرخ  يب�د�أ  جزءي�ن   �ىل  �م  ُمَق�سَّ �لكت�اب 

�لتاريخي�ة  �إلأح�د�ث  بن�اء  باإع�ادة  من�ه  �إلأول  �جل�زء 

»�إلإيطالي�ني  �أن  في�ه  ليوؤك�د  فرب�ي�ر   24 �إىل  �أدت  �لت�ي 

فه�م  يف  فا�س�لني  ز�ل�و�  م�ا  �لغال�ب  يف  و�لغربي�ني 

�إلإع�ام  -بت�سلي�ل  إلأنه�م  �لرو�س�ي«؛  �لغ�زو  ب�دء  �س�بب 

باإع�ان  يب�د�أ  مل  �إلأم�ر  �أن  يدرك�و�  مل  و�ل�سيا�س�يني- 

�جلذري�ة  �إلأ�س�باب  َتَتب�ع  حي�ث  �حل�رب،  تل�ك  ع�ن  بوت�ني 

وتاري�خ  �ل�س�وفياتي  �إلحت�اد  تف�كك  م�ن  لل�س�ر�ع 

�إىل  �إلأطل�س�ي  �س�مال  حل�ف  �ع  وَتَو�سُّ كيي�ف  يف  �لقومي�ة 

وه�ي  �إلأوكر�ني�ة،  �ل�سيا�س�ة  يف  و��س�نطن  وتدخ�ل  �ل�س�رق 

�إلأ�س�ئلة  عل�ى  تف�سيلي�ة  �إجاب�ات  لتق�دمي  �لبد�ي�ة  نق�اط 

مين�ي  �جل�ر�ل  يفح��س  بينم�ا  �جلمي�ع،  يطرحه�ا  �لت�ي 

�لع�س�كرية  �لعقائ�د  �س�وء  يف  �إلأر��س  عل�ى  �لو�س�ع 

حي�ث  وجيو�سيا�س�ًيا؛  تاريخًي�ا  �د  ُمَعقَّ �إط�ار  يف  �حلديث�ة 

�لو�س�ع  �إىل  �أدت  �لت�ي  �إلأح�د�ث  بن�اء  �إع�ادة  �ل�سع�ب  م�ن 

و�لت�ي  �جلزئي�ة  �ملعلوم�ات  ب�س�بب  �حل�ايل  �لدر�ماتيك�ي 

�حلقائ�ق،  عل�ى  ولي��س  �لوقائ�ع  عل�ى  كام�ل  ب�س�كل  ترك�ز 

ت�س�اعد  ومعرفته�ا  �ملا�س�ي  يف  ج�ذوره  �س�ر�ع   ل�كل  و�أن 

»�إلأمريكي�ني  �أن  نتيج�ة  �إىل  لينته�ي  �لي�وم  فه�م  عل�ى 

�إذ�  ولك�ن  بدعمه�م،  �س�تفوز  �أوكر�ني�ا  ب�اأن  مقتنع�ون 

وحل�ف  �أوروب�ا  نهاي�ة  �إىل  �س�توؤدي«فقط«  فاإنه�ا  خ�س�رت 

�إلأمريكي�ة  بامل�سال�ح  �ر�ر  �إلإِ�سْ دون  �إلأطل�س�ي  �س�مال 

ويف   2002 ع�ام  يف  كب�ري«.  ب�س�كل  �ست�س�تفيد  �لت�ي 

غوربات�س�وف  جت�اوز  بوت�ني  �أر�د  �س�بتمرب،   11 �أعق�اب 

�أمري�كا.  ي�س�مل  �آم�ن  م�س�رتك  تع�اون  �إىل  يه�دف  وكان 

ب�ه  �س�عر  �ل�ذي  �إلأك�رب  �خلط�ر  كان  �لوق�ت  ذل�ك  يف 

يف  ولك�ن  حماربت�ه،  وكيفي�ة  �إلإ�س�ام  ه�و  �جلمي�ع 

مل  حت�ول  نقط�ة  هن�اك  كان�ت  قليل�ة  �س�نو�ت  غ�س�ون 

متاأخري�ن. �أدركوه�ا  �أنه�م  �أو  �لغربي�ون،  ياحظه�ا 

�إلأن��ظ��م��ة  �إىل  �ل��ت��ح��وإلت  �ك��ت��م��ل��ت  ع��ن��دم��ا   ،2003 ع���ام  يف 

�لعام  �ل��ر�أي  وك��ان  �ل�سابق  و�ر�سو  بلد�ن حلف  �جلديدة يف 

�أول جتربة  كانت جورجيا تخو�س  رو�سيا،  يفي�س مبعاد�ة 

�ساعدت   ،2008 �لرو�سي. يف عام  لثورة ملونة �سد �إلحت��اد 

مو�سكو �إلأقلية �إلأو�سيتية د�خل جورجيا على �إن�ساء �إقليم 

�ل�سعبية  �جلنوبية  �أو�سيتيا  بجمهورية  ُيْعَرف  بات  م�ستقل 

بحيث ُيقابل �سو�ريخ �لناتو �ملو�سوعة يف جورجيا و�ملوجهة 

�إىل مو�سكو َنْف�س �لعدد من �ل�سو�ريخ �لرو�سية يف �أو�سيتيا 

�جلنوبية وت�ستهدف �لعامل �لغربي.

�حلرب �جلارية بد�أت فعلًيا يف فرتة �لعامني 2014-2015، 

يف �أعقاب �لثورة �لوهمية يف �ساحة »�مليد�ن« و�لتي �أدت �إىل 

�مل��و�يل  �ل�سرعي  �لرئي�س  وخلع  �أوكر�نيا  يف  �لنظام  تغيري 

لرو�سيا فيكتور يانوكوفيت�س بد�يًة وتعيني حكومة موؤقتة، 

ثم �إلإتيان باأخرى مو�لية للحكومات �لغربية و�لناتو. �ساءت 

�إلإد�ر�ت  إلأن  �ل��رو���س��ي؛  و�إلحت���اد  �أوك��ر�ن��ي��ا  ب��ني  �لعاقات 

�إىل  لان�سمام  ��ستعد�دها  �أعلنت  للغرب  �ملو�لية  �جلديدة 

فدخول  ب��ذل��ك؛  �ل�سماح  بوتني  ي�ستطع  ومل  �لناتو  حلف 

ذ�ت  �سو�ريخ  ن�سر  �لو�قع  يف  يعني  �لناتو  حلف  �إىل  كييف 

وق��ادرة  مو�سكو  نحو  موجهة  ح��دوده��ا  على  نووية  روؤو����س 

ل��رو���س��ي��ا ق�سية  يعني  م��ا  دق��ائ��ق  ب�سع  ت��دم��ريه��ا يف  ع��ل��ى 

نحو  تو�سعه  وقبل  للناتو  كان  �ل�سبب؛  ولهذ�  قومي.  �أم��ن 

�ل�سرق دور �أ�سا�سي يف هذ� �ل�ساأن، وقد �أدى ذلك �إىل �نق�سام 

كانت  ثم  لرو�سيا«؛  و�ملو�لني  »�لقوميني  �إلأوكر�نيني  بني 

�إلأوكر�نيون  �لقوميون  قتل  حيث  �أودي�سا،  مذبحة  هناك 

�لر�سمية،  للتقدير�ت  وف��ًق��ا  رو���س��ي  �أ���س��ل  م��ن  ا  �سخ�سً  48

�لدونبا�س  رو���س��ي يف  �أ���س��ل  م��ن  �ملدنيني  ث��م مذبحة  وم��ن 

من  �لع�سكرية.  �لعملية  ق��ر�ر  بوتني  ب�سببها  �تخذ  و�لتي 

مل  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف  حقيقية  �أهلية  ح��رًب��ا  ه��ن��اك  �أن  نفهم  هنا 

�أو منذ �سهر بل قبل ثماين �سنو�ت؛ �إلأمر  تبد�أ من �ليوم 

�إذ مل  �إلإِع���ام  ب�سبب  �لنا�س  ُي��درك��ه معظم  �ل��ذي مل يكن 

�لناتو  �أطلق   2016 ع��ام  ق��ط. يف  �إلأح���د�ث  تلك  تناول  يتم 

��ة و����س��ح��ة  م���ن���اورة �أن���اك���ون���د� يف ب��ول��ن��د� و�ل��ت��ي ك��ان��ت ِب��ن��يَّ

�لدبلوما�سي  �ل�سحفي و�ملوؤرخ  �أن  لتخويف رو�سيا، لدرجة 

�إن »�لناتو خمطئ«  �إلإيطايل �سريجيو رومانو قال موؤكد�ً 

�أنه يف هذه  �لو��سحة للغاية«:  ��ستنتاجات كارديني  ليوؤكد 

�ملرحلة مل يكن �أمام �إلحتاد �لرو�سي �أي خيار؛ وكان عليه 

�للتني  دونبا�س  جمهوريتي  حلماية  �ل�ساح  على  �إلعتماد 

ممكن  وق��ت  �أق���رب  يف  بذلك  و�لقيام  ��ستقالهما؛  �أعلنتا 

�أن  ���س��اأن��ه  م��ن  �ل��ن��ات��و  �إىل  ر�سمي  �أوك����ر�ين  �أي دخ���ول  قبل 

 يعزز من �إمكانات �حلرب �ملحتملة للتحالف باأكمله �سده. 

دفاعية  إلأغ��ر����س  ْن�سئت 
ُ
�أ دول��ي��ة  ع�سكرية  منظمة  �لناتو 

ت��ت��م��ث��ل م��ه��م��ت��ه��ا يف �ح���ت���و�ء �إلأخ���ط���ار يف م��ن��ط��ق��ة �سمال 

�إلأطل�سي. قام �حللف خا�سة بعد تفكك �إلحتاد �ل�سوفيتي 

هام  »باإعادة تدوير نف�سه«، حيث قام يف كثري من �إلأحيان مِبَ

خمتلفة عن وظيفته �إلأ�سلية. ميكننا �لقول �أنه مرَّ بثاث 

مر�حل: من عام 1949 �إىل عام 1991 كان له وظيفة �حتو�ء 

�حللف  فيها  �أع���اد  َو�َسطية  ف��رتة  ث��م  �ل�سوفيتي  �لتهديد 

تدوير نف�سه يف وظيفة معاد�ة �مل�سلمني و�أخري�ً، يف �ملرحلة 

�إلأخرية كان هناك غر�س �آخر ُم�ستق من حقيقة �أن رو�سيا 

مع بوتني قد ��ستعادت مكانتها ومتيل �إىل �إعادة �لدخول يف 

�لعظمى، وهذه م�سكلة إلأنها تهدد  �لعاملية  �لقوى  �سفوف 

�أن �لقائد  �أن نتذكر  �إذ يجب  �لقطبية �إلأحادية �إلأمريكية 

يعتمد  �أمريكياً  �أن يكون جر�إًل  �لع�سكري للتحالف يجب 

�لناتو  �أن  يعني  م��ا  �مل��ت��ح��دة؛  �ل��وإلي��ات  رئي�س  على  ب���دوره 

نقول  عندما  لذلك؛  �ملتحدة.  �لوإليات  بيد  ع�سكري  و�قع 

�إن  �ل��و�ق��ع  يف  نقول  فاإننا  �سرًقا،  �لتقدم  يريد  �حللف  �إن 

�لوإليات �ملتحدة هي �لتي تريد �إن�ساء حدود �سرقية ومتيل 

�إىل �ل�سيطرة �أكر فاأكر مما تفعل رو�سيا. 

يحاول جزء من �إلأوكر�نيني �لتاأكيد باأن رو�سيا و�أوكر�نيا 

كيانان خمتلفان متاًما وهذ� لي�س �سحيًحا؛ فمن �ل�سحيح 

�أوروب���ا،  �أن��ح��اء  �لكثري من  ويف  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أن��ه يف 

فاتنة نوفل * 
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ُوِلَدت �حلركات �لوطنية ثم �أ�سبحت قومية، مما �أدى �إىل 

�أوإًل  كان موجوًد�  �لذي  �إلأوروب��ي  �لت�سامن  تفكك مفهوم 

ب��ني خمتلف  ث��م م��ن خ��ال �لعاقة  �مل�سيحية  م��ن خ��ال 

ا  �أي�سً �لوطنية  �حل��رك��ات  ه��ذه  �متدت  �إلأوروب��ي��ة.  �ملمالك 

�لفرن�سية منوذًجا  �لوطنية  �لتي �تخذت من  �أوكر�نيا  �إىل 

�إلأوكر�نية  للقومية  �إلأوىل  �لعنا�سر�ملميزة  �أحد  كان  لها: 

وعلى  ب�سببها  �نت�سرت  و�لتي  لليهودية  �لقوية  �ملعاد�ة  هو 

ن��ط��اق و����س��ع مم��ار���س��ة �مل��ذ�ب��ح وت��دم��ري �ل��ق��رى �ليهودية 

م  و�لتي متخ�ست عنها فرقة مثل  �آزوف يف يومنا هذ�. َقدَّ

للجي�س  كبرية  تطوعية  م�ساهمة  �إلأوكر�نيون  �لقوميون 

ثاث  �أن�ساأو�  حيث  �ل�ستالينية،  �لفرتة  يف  خا�سة  �إلأمل��اين 

فرق ُمَدّرعة متطوعة ولهذ� عوقبو� ب�سدة من قبل �ستالني 

�لقومية  �أث���ارت  جماعي.  ب�سكل  �ل��ن��ار  عليهم  �أط��ل��ق  �ل��ذي 

�لتا�سع ع�سر و�لع�سرين م�ساعر  �لتي ظهرت بني �لقرنني 

على  �أوإًل  لل�سرب  تعر�سو�  ولهذ�  لرو�سيا،  معادية  عنيفة 

�ل��وج��ه��اء  ��ل  ف�����سَّ بينما  ب��وت��ني  ي��د  ع��ل��ى  ث��م  �ل�سوفييت  ي��د 

�ل�سوفييت من �أ�سل �أوكر�ين �نف�سال �أوكر�نيا عن رو�سيا. 

�لذين  �إلأوك��ر�ن��ي��ني  بني  �أهلية  ح��رب  حالة  هناك  �إلآن  �إذ�ً 

رو�سيا ورمب��ا حتى  �أم��ة م�ستقلة متاًما عن  �إن�ساء  يريدون 

�سد رو�سيا، و�إلأوكر�نيني �لذين يريدون �أن يظلو� رو�سيني 

ع��رق��ًي��ا وث��ق��اف��ًي��ا، وه����ذه �حل��ق��ي��ق��ة �إلأخ�����رية مل ت��ظ��ه��ر يف 

�إلإعام؛ إلأن �إلأمر يتطلب عمليات بث خم�س�سة لها.

يف ب���ي���ان ب���وت���ني �ل���ع���ام ق�����ال: �إن �أوك���ر�ن���ي���ا �حل���دي���ث���ة مت 

�إن�ساوؤها قبل كل �سيء من قبل �لرئي�س �ل�سوفيتي �ل�سابق 

خروت�سوف �لذي كان �أوكر�نًيا ومنح كييف حكماً ذ�تياً قوياً 

كوزير  �أخ��رى  مهمة  �سخ�سية  �إىل  باإلإ�سافة   1962 عام  يف 

�إلحتاد �ل�سوفيتي �سيفرنادزه �لذي خلق �أ�سكاإًل مهمة من 

�إل�ستقال، كما حدث مع دولة جورجيا �لتي �نف�سلت عن 

لها.  مناه�س  �سلوك  �تخاذ  �إىل  �إلأم��ر  بها  و�نتهى  رو�سيا 

�أوك��ر�ن��ي��ا ج���زًء� إل يتجز�أ من  ب��وت��ني  �أي��دي��ول��وج��ي��ة  َتعترب 

�إىل حد  وبالتايل فهي معادية  �لرو�سية،  و�لثقافة  �لتاريخ 

يعترب�أوكر�نيا  فهو  حقيقي؛  إل�ستقال  كييف  لتحقيق  ما 

�لقلب �لتاريخي لرو�سيا؛ فرو�سيا ُوِلدت يف كييف وهذ� �أمر 

إل ج��د�ل فيه. مل يعرت�س �أح��د على �إلإط��اق حتى يومنا 

هذ� على �أن �إلأديب غوغول كان �أوكر�نًيا، ويف نف�س �لوقت 

ًد� لاأدب �لرو�سي. �إلأمر �إلأكر �إثارة للت�ساوؤل هو  كان جَمْ

�ليوم  �إىل كونها رو�سية  �أن تعود  �أوكر�نيا يجب  �أن  حقيقة 

ذل��ك، على  ه��ذ�. وم��ع  وه��ذ� مل يطلبه بوتني حتى يومنا 

ر �حلكومة �لرو�سية �حلالية  عك�س �حلقبة �ل�سوفيتية، ُت�سِّ

ب�سدة على �أن �أوكر�نيا جزء �أ�سا�سي إل غنى عنه من �لهوية 

باأنهم  �إلأوك��ر�ن��ي��ون  �سعر  لطاملا  حقيقة؛  وه��ذه  �لرو�سية 

�أوكر�نية لكنها مل تكن  �لرغم من وجود هوية  رو�س على 

�أبًد� هوية وطنية.

ووقف  و�ل��ُق��ُرم  دونبا�س  يريد:  ما  بو�سوح  بوتني  قال  لقد 

تقدم �لناتو �سرقاً و�حلرب قائمة إلأن �أحد�ً مل ي�ستمع �إليه. 

�لبع�س،  يردد  �لتفاو�س كما  باأن بوتني إل يريد  �لقول  �إن 

�لتعامل م��ن نقطة قوية  دق��ي��ق؛ فهو يريد  ق��ول غ��ري  ه��و 

ولهذ� يكثف �لعمليات �لع�سكرية. �إنه إل يز�ل م�سيطًر� على 

��ستخد�م  يف  يرغب  إل  من  �أول  وبالتاأكيد  �مل�سلحة  �لقو�ت 

�خليار �لنووي.

وم��ع ذل��ك فقد قيل �ل��ع��دي��د م��ن �إلأ���س��ي��اء مب��ا يف ذل��ك �أن 

بوتني يريد �إعادة بناء �إلحتاد �ل�سوفيتي، و�أنه يهدف �إىل 

غزو دول �لبلطيق، وحتى �أنه يريد ��ستعادة �أملانيا، وهذ� كله 

»هر�ء دعائي«، كما يقول �ملوؤلفان. لي�س لدى بوتني �أي نية 

من هذ� �لقبيل، وحتى لو كان ذلك حقيقًيا فلن تكون لديه 

بوتني  �أن  هو  �سحيح  هو  ما  لكن  كهذ�،  �سيء  لفعل  �لقوة 

يريد ��ستعادة هوية �سيا�سية وثقافية قوية لرو�سيا و�إعادة 

�إطاقها عاملًيا كقوة عظمى، وهو ما ناحظه يف �ملفاو�سات 

تتناولها  �إلجتماعات وإل  �أثناء  ي�سودها �سمٌت عميق  �لتي 

و�سائل �إلإعام �لتي إل متيل �إىل حتليل وفك ت�سفري هذه 

�إجماع  يف  �لع�سكرية  �لعمليات  على  فقط  وتركز  �إلأح��د�ث 

��ستثنائي من نوع �لدعاية يف جميع و�سائل �إلإعام ولدى 

�أن  �ل��و����س��ح  م��ن  ي��ب��دو  وه��ن��ا  �ل�سيا�سية.  �إلأح�����ز�ب  جميع 

�إلأمريكيني وحلف �لناتو �لذين يعتمدون عليه قد قطعو� 

وع��وًد� كبرية بالدعم �إىل زيلين�سكي مما �سمح له بانتهاك 

معاهد�ت مين�سك. 

يقول فر�نكو كارديني: »�أنا خائف« وخائف من �لناتو �أكر 

ب�سكل  تقوده  �إلأطل�سي  حلف  �أن  يبدو  إل  إلأن��ه  بوتني؛  من 

خا�س �سخ�سيات بعيدة �لنظر؛ �إذ إل قدر �هلل حدث ما مل 

بن�سلفانيا  وإلي��ة  �لرو�س  ي�سرب  فلن  بحدوثه،  �أح��د  ياأمل 

�إيطاليا،  يف  ديربي  وكامب  و�أفيانو  �سيغونيلا  قو�عد  بل 

ولو�سع حد لهذه �حلرب يجب �لتفاو�س؛ لكن هناك �نطباع 

باأنه يوجد د�خل �لطبقة �حلاكمة �إلأمريكية دعاة مييلون 

�إىل �لبحث عن حلول خطرية. تر�مب لديه �آإلف �لعيوب، 

�لقدمية  �إلنعز�لية  �إلأمريكية  �لتقاليد  �إىل  ينتمي  لكنه 

كان  لو  باخت�سار،  وإل يبحث عن مغامر�ت خ��ارج ح��دوده. 

�أكرهدوًء�،  �إلأم��ور  لكانت  �ليوم  �ل�سلطة  يف  �جلمهوريون 

فاحلروب �خلارجية د�ئًما ما يكون لها �سياق د�خلي قوي. 

�أمريكا لديها ديون عامة ود�خلية هائلة، تقع يف جزء كبري 

منها ب�سكل مبا�سر �أو غري مبا�سر يف �أيدي �ل�سني. �لدولة 

�ل�سغرية عندما تكون َمدينة تطلب خ�سومات لكن �لقوة 

�لتاريخ يعلمنا  َمدينة تثري �حلرب،  �لعظمى عندما تكون 

ذلك.

�إىل حد كبري  �أفرغت نف�سها  �أوروب��ا فقد  �إىل  بالن�سبة  �أم��ا 

من حُمتو�ها �لتقليدي و�سمحت لنف�سها باإلأمركة ثقافًيا. 

باإلإ�سافة �إىل ذلك، فهي لي�ست �حتاًد� �سيا�سًيا ولكنها �حتاد 

�ق��ت�����س��ادي وم���ايل ف��ق��ط، ك��ون��ه ق��زًم��ا ع�سكرًيا  ي��ق��رر فيه 

�لناتو �ل�سيا�سة �إلأوروبية و�لقيادة �لعليا للناتو موجودة يف 

و��سنطن وهنا يقول �ملوؤلفان: نحن نرغب يف �أوروبا م�ستقلة 

َكَحْلقة و�سل بني �لوإليات �ملتحدة �لتي  قادرة على �لعمل 

نرتبط  �لذي  �إلأور��سي  بالكثريو�لعامل  لها  وَندين  نحبها 

�إنهاء �لعقوبات �ملعمول  به تاريخًيا وتقليدًيا. لذلك يجب 

�أو تخفيفها بالفعل، و�إلنفتاح على �حلو�ر �ل�سيا�سي؛  بها، 

إلأن غري ذلك يعني �أننا فقدنا �لِفْطرة �ل�سليمة؛ بوتني لن 

كان  �إذ�  �إإل  �لنووية،  زر�إلأ�سلحة  على  �ل�سغط  على  يجروؤ 

معر�سا خلطر �سديد باإلختفاء وهنا �لتاريخ مفيد: عندما 

�لدقائق  يف  �هلل  ي��ا  »�ساحمني  �إذ�ع���ي  خطاب  يف  هتلر  ق��ال 

�أن��ه �سعر  �خلم�س �إلأخ��رية من �حل��رب«، ك��ان من �لو��سح 

و�ح���دة من  ُخ��ط��وة  ُب��ْع��د  على  ك��ان  ولكنه  بالهزمية حينها 

ال. لي�س هناك �أدنى �سك يف �أن هتلر كان  �متاك �ساح َفعَّ

�سي�سغط على �لزر، لكن إل ميكننا �أن نن�سى �أن من ��ستخدم 

�لقنبلة �لذرية هي �أكرب دميقر�طية يف �لعامل.

ولنتذكر ما قاله مو�سيه ديان )رئي�س �إلأركان �إلإ�سر�ئيلي 

ة  1966: »لن نرتكهم ياأخذوننا على حني ِغرَّ �ل�سابق( عام 

ونحن غري م�ستعدين ولن ُنْر�َسل �إىل �مل�سلخ بعد �إلآن«. كان 

�ل��زر يف متناول  لديه  ك��ان  ا  �أي�سً ج��ًد�؛ فهو  و��سًحا  �ملعنى 

�ليد.
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هل العلم كاٍف ؟: 

أربعون سؤااًل حاساًم حول العدالة املناخية!

أفيفا تشومسيك

بتغري  �إلع��رت�ف  تعني  باأنها  �ملناخية  �لعد�لة  ت�سوم�سكي  ترى 

�إع���ادة  تتطلب  و�قت�سادية  و�سيا�سية  �أخ��اق��ي��ة  كق�سية  �مل��ن��اخ 

ولي�ست  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �لعامليني  و�قت�سادنا  جمتمعنا  تنظيم 

كيف  لكن  �لتقنيات.  و�إ���س��اف��ة  �حل��و�ف��ز  تعديل  م�ساألة  جم��رد 

مُيكننا �لقيام بذلك ؟ فالعامل �ليوم على و�سك كارثة مناخية؛ 

وذوبان  �خلارقة،  و�لعو��سف  �لغابات،  وحر�ئق  �جلفاف،  حيث 

�لفارين  �لنازحني  و�ل�سكان  �حلر،  وموجات  �جلليدية،  �إلأنهار 

�أن هناك  كما  لل�سكن،  �أ�سبحت غري �ساحلة  �لتي  �لبلد�ن  من 

�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ك��ت��ب و�ل��ت��ق��اري��ر �لعلمية و�مل���ق���اإلت �ل��ت��ي ت���وؤرخ 

�ل�سرر �لذي حدث بالفعل. على �لرغم من �لدر��سات �لعديدة 

�لرغم من  و�لوعود، وعلى  �لدولية  و�إلتفاقيات  و�إلجتماعات 

وطاقة  �ل�سم�سية  �لطاقة  يف  و�لتو�سع  �ل�سخمة  �إل�ستثمار�ت 

�لرياح، باإلإ�سافة �إىل �ملركبات �لهجينة و�لكهربائية، فاإن �سكان 

�إ�سد�ر  كوكب �إلأر�س ما يز�لون وب�سكل جماعي م�ستمرين يف 

�ملزيد من غاز ثاين �أك�سيد �لكربون و�لغاز�ت �لدفيئة �إلأخرى 

�ل��ع��ام �ل�سابق. توؤكد  ب��اأك��ر م��ن  �ل��غ��اف �جل���وي ك��ل ع��ام  �إىل 

ت�سوم�سكي �أنه بينما ي�سري �حلديث �لطيب يف �إلجتاه �ل�سحيح، 

�إن  �خلاطئ.  �إلجت��اه  يف  ت�سري  �ل�سيئة  �أفعالنا  �أن  �لو��سح  من 

على  يقوم  و�قت�سادي  �جتماعي  نظام  نتاج  ه��ي  �مل��ن��اخ  م�سكلة 

با�ستمر�ر قبل  �إلأر�س بكميات متز�يدة  و��ستهاك مو�رد  �أخذ 

�لتخل�س منها. كل �إلأنو�ع �حلية، بالطبع، ت�ستهلك �أو متت�س 

�لب�سر  بنى  لقد  �أخ����رى،  ناحية  م��ن  �ل��ن��ف��اي��ات.  وتنتج  �مل����و�رد 

�لتو�سع يف هذ�  �إل�ستمر�ر يف  ت�سجع على  و�قت�ساد�ت  فل�سفات 

�لعامل،  �رت��ف��اع ع��دد �سكان  �أج��ل غ��ري م�سمى، وم��ع  �إىل  �إلأم���ر 

�سيما منذ  �إلإنتاج و�إل�ستهاك، إل  مت حتقيق قفز�ت هائلة يف 

لاأ�سف  لكن  �إلأح��ف��وري.  �ل��وق��ود  و�كت�ساف  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة 

�ل�سديد، نحن �لب�سر إل نلعب نف�س �لدور يف هذه �لعملية؛ فقد 

�ملجموعات  لبع�س  �إلأح��ف��وري  �ل��وق��ود  على  �ل�سيطرة  �سمحت 

من �لنا�س بزيادة قوتهم وم�ستوى معي�ستهم. مع مرور �لوقت، 

حارب بع�س �أولئك �لذين مت ��ستبعادهم وطردهم و��ستعبادهم 

�لفطرية  م��ن  ج��زء  لتحقيق  �لعملية  خ��ال  م��ن  و��ستغالهم 

ب��زي��ادة  ��ا  �أي�����سً ق��ام��و�  كما  �ملتنامية.  و�إلق��ت�����س��ادي��ة  �ل�سيا�سية 

�ليوم،  ت��ز�ل،  إل  و�نبعاثاتهم.  �إلأح��ف��وري  للوقود  ��ستخد�مهم 

�أ�سياد  في�ستهلك  م�ستمرة.  و�إلندماج  و�ل�سلب  �لتو�سع  عملية 

�أكر مما حلمت به �إلأجيال �ل�سابقة. بينما ت�ستهلك  �إلنظمة 

�لطبقات �لو�سطى �ملتنامية �أقل بكثري، لكنها إل تز�ل ت�ستهلك 

فقر  يف  يعي�سون  �ل��ذي��ن  �ل�سكان  �أو  �أج��د�ده��ا  م��ن  بكثري  �أك��ر 

مدقع. بغ�س �لنظر عن مدى تقدمنا �لتكنولوجي، فاإن مو�رد 

�لكوكب حمدودة، وكذلك قدرته على �مت�سا�س �لنفايات �لتي 

ننتجها. فخال �ملائتي عام �إلأوىل، متكنت �ملناطق �ل�سناعية يف 

�لعامل من �إل�ستعانة مب�سادر خارجية جلزء كبري من �لتكاليف 

��ستعمرو�  لقد  و��ستهاكها.  إلإنتاجها  و�لبيئية  �إلجتماعية 

�إلأر��سي �لبعيدة، وجردوها من ممتلكاتهم و��ستعبدو� �لعمال، 

�لتكنولوجي إلأدو�ت �حلرب  وكر�سو� جزًء� كبرًي� من تقدمهم 

�إ�سر�فهم على  �أز�ح��و� عو�قب  ��ستمر�ر هيمنتهم. وقد  ل�سمان 

�إلأجيال �لقادمة. وبحلول �أو�خر �لقرن �لع�سرين، كانت �ملو�رد 

�لعلماء  بد�أ  �سمية، وهنا  �أكر  �لنفايات  و�أ�سبحت  ن��درة،  ت��زد�د 

يف دق ناقو�س �خلطر ب�ساأن تاأثري �إلحتبا�س �حل��ر�ري، و�لذي 

من خاله �نطلق غاز ثاين �أك�سيد �لكربون و�لغاز�ت �إلأخرى 

يف �لغاف �جل��وي عن طريق ح��رق �لوقود �إلأح��ف��وري وقطع 

�لغابات؛ مما �أدى �إىل حب�س �ملزيد من حر�رة �ل�سم�س و�رتفاع 

درج���ة ح����ر�رة �إلأر������س. ول��ق��د ف��ج��رت م�ساهمة �ل��ك��ت��اب �ل��ذي 

نتناوله �أدب تغري �ملناخ على مد�ر �لعقد �ملا�سي، وكذلك �لوعي 

�ل�سيا�سية ومقرر�ت  و�لتعبئة  �إلإعام  �ل�سعبي و�هتمام و�سائل 

�ملد�ر�س �لثانوية و�جلامعات. �إإل �أنه، إل يوجد كتاب و�حد قادر 

يف  و�لق�سايا  و�خلافات  و�مل�سطلحات  �لتعقيد�ت  حتليل  على 

بالتغري  �ملهتمني  �لنا�س  وعامة  و�لطاب  �لنا�سطني  نقا�سات 

�ملناخي. 

�لقر�ء  �أن يكون كتابا متهيديا، إل ي�ستهدف  �لكتاب ميكن  هذ� 

�لذين ي�سككون يف علم تغري �ملناخ. يف �لو�قع، وبدون تعمق يف 

جرى  فقد  ذل��ك.  تفعل  كثرية  موؤلفات  بالفعل  فهناك  �لعلم، 

�لعرف �أن يبد�أ كل كتاب عن تغري �ملناخ تقريًبا، بغ�س �لنظر عن 

تركيز مو�سوعاته، بف�سل يلخ�س ما نعرفه عن �إلأ�سباب �ملادية 

لتغري �ملناخ، وعقود �لعلم �لتي تدعم فهمنا، و�إلآثار �مل�ستقبلية 

تقليل  �أو  ��ستقر�ر  �أو  ل��زي��ادة  بها  �لتنبوؤ  ميكن  و�لتي  �حلالية 

�نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون ببطء.  ومع ذلك، فهناك �لعديد 

�لذين  �لب�سطاء  للقر�ء  كبري  حد  �إىل  �لغام�سة  �إلأ�سئلة  من 

يدركون �أننا نو�جه حالة طو�رئ مناخية ولكنهم غري متاأكدين 

�إلجتماعية  �أو  و�ل�سيا�سية  �لتقنية  �ل��ع��د�ل��ة  ق�سايا  �أن  م��ن 

ت��اأخ��ذ ك��ام��ل �إله��ت��م��ام. وم��ا �ل��ت��د�ب��ري �ل��ت��ي ميكن �أن تخف�س 

يف  تلوح  �لتي  �ملناخية  �لفو�سى  لتجنب  يكفي  مبا  �إلنبعاثات 

�إلأفق؟ وما �إلأفعال �لتي إل ترقى �إىل �أكر من جمرد �حلديث 

�حلركة  بني  تفرق  �لتي  �لق�سايا  وم��ا  �خل�سر�ء؟  �حلياة  عن 

�ملناخية؟  ب��احل��ل��ول  يتعلق  فيما  �لبيئية  و�حل��رك��ة  �لعمالية 

و�لعرقية،  �إلجتماعية  و�لعد�لة  �ملناخ  تغري  بني  �لعاقة  وما 

و�لهجرة،  و�ل��ف��ق��ر،  و�مل��ح��ل��ي،  �لعاملي  �إلق��ت�����س��ادي  �لظلم  مثل 

و�لعنف، و�لتنمية �إلقت�سادية؟ قد نتفق جميعا على �إلأ�سباب 

�إلحتبا�س  غاز�ت  �نبعاثات   - �لعاملي  �ملبا�سرة لاحرت�ر  �ملادية 

طريق  على  تبقينا  �لتي  �لهيكلية  �لقوى  ما  ولكن  �حل���ر�ري. 

تدمري �لذ�ت، كما يتفق معظمهم؟ و�أين يجب �أن نركز جهودنا 

من �أجل تغيري م�سار �إلأحد�ث؟ ما �سبب �إلحتبا�س �حلر�ري ؟ 

يف حني �أن �إلإجابة على هذه �إلأ�سئلة قد تبدو ب�سيطة، يجادل 

بالغ  �أمر  �ملناخ  تغري  �أ�سباب  تفكرينا يف  كيفية  باأن  �لكتاب  هذ� 

لتجنب  وتنظيمنا  تفكرينا  طريقة  على  يوؤثر  إلأن��ه  �إلأهمية؛ 

كارثة مناخية تلوح يف �إلأفق. حتب�س �نبعاثات غاز�ت �إلحتبا�س 

�إلحتبا�س  �إىل  ي��وؤدي  مما  �ل�سم�س،  ح��ر�رة  �ملتز�يدة  �حل���ر�ري 

�لغاف  ن�سعها يف  �لتي  �لغاز�ت  ز�د عدد هذه  كلما  �حل��ر�ري. 

�جل����وي، ز�دت �حل����ر�رة �مل��ح��ا���س��رة. ه���ذ� ك��ل م��ا يف �إلأم����ر من 

إلنبعاثات  �لرئي�سي  �ل�سبب  ويرجع  تكنولوجية.  نظر  وجهة 

غاز�ت �لدفيئة �إىل �حرت�ق �لوقود �إلأحفوري، �لذي بد�أ بحفر 

�لتا�سع  �ل��ق��رن  يف  �ل�سناعية  �ل��ث��ورة  تقدم  م��ع  وح��رق��ه  �لفحم 

ع�سر، ومنا يف �لقرن �لع�سرين با�ستخر�ج وحرق �لنفط و�لغاز 

�لطبيعي. ثم حدثت زياد�ت كبرية يف ��ستخر�ج �ملو�رد و�إنتاجها 

و��ستهاكها )بالن�سبة للبع�س( يف �أو�خر �لقرن �لع�سرين، مما 

�إلأح��ف��وري، و�لذي  �لوقود  ��ستخد�م  زي��اد�ت هائلة يف  �إىل  �أدى 

�أو�سلنا �إىل كارثتنا �ملناخية �حلالية. �إذ� كان �لعلم �إلآن و��سًحا 
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متاًما �أن �لن�ساط �لب�سري - �إل�ستخر�ج و�إلإنتاج و�إل�ستهاك - 

يت�سبب يف �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة �لتي تعمل على �رتفاع درجة 

حر�رة كوكبنا ب�سكل تدريجي وتقودنا نحو تغري مناخي كارثي، 

فاإن تتبع هذ� �لتاريخ �لق�سري ي�سري �إىل �أن �حلل �لتقني لي�س  

للوقود  �ملتز�يد  �إل�ستخد�م  يكون  قد  �ل�سورة.  من  جزء  �سوى 

�ل��ذي  م��ا  ولكن  �مل��ن��اخ،  لتغري  �ملبا�سر  »�ل�سبب«  ه��و  �إلأح��ف��وري 

�لذي  �ل�سكاين،  �لنمو  هو  هل  �ملتز�يد؟  �إل�ستخد�م  هذ�  يف�سر 

ي�سكل  مما  ب�سرعة،  وينمو  ن�سمة  مليار�ت  ثمانية  من  يقربنا 

�ل��وإلي��ات  �سكان  ه��م  ه��ل  م���و�رد كوكبنا؟  م��ت��ز�ي��ًد� على  �سغًطا 

�مل��ت��ح��دة، �ل��ذي��ن ي��ح��رق��ون ب�سكل جماعي ح���و�يل رب��ع �ل��وق��ود 

�إلأحفوري على كوكب �إلأر���س كل عام، على �لرغم من كونهم 

موطًنا إلأقل من 5 يف �ملائة من �سكانها؟ هل هي ن�سبة �لو�حد 

على  �ساحقة  باأغلبية  تهيمن  �ل��ت��ي  �لنخبة  �لعاملية،  �مل��ائ��ة  يف 

و��ستهاك  �جل���وي  �ل�سفر  مثل  �إلن��ب��ع��اث��ات  عالية  �إلأن�����س��ط��ة 

�لرفاهية؟ �أو �أعلى 10 يف �ملائة، �لذين ينتجون �أكر من ن�سف 

�نبعاثات �لكوكب، بينما ينتج �لن�سف �إلأفقر من �سكان �لكوكب 

�إلأحفوري،  �لوقود  �ملائة؟  هل هي �سركات  10 يف  �أقل من  مًعا 

�لتي عملت بجد إلإنكار �لعلم ور�ء ظاهرة �إلحتبا�س �حلر�ري 

�لتي  و�إلتفاقيات  �ل�سيا�سات  ت�سن  �لتي  �حلكومات  هي  هل  ؟ 

ت�ستمر يف تعزيز �إلأن�سطة عالية �إلنبعاثات؟ هل هي �ل�سركات 

�لتي تهيمن على �إلقت�ساد �لعاملي ومتار�س �سيطرة كبرية على 

�لت�سنيع؟  �أو  �لب�سر؟  هو  هل  �لدولية؟  و�ل��وك��اإلت  �حلكومات 

كبرًي�  دوًر�  �ستلعب  »�ل�سبب«  حتديد  فكيفية  �لر�أ�سمالية؟  �أم 

وح��دود  �مل��ن��اخ  تغري  تغيريه.  �إىل  نحتاج  مل��ا  ت�سورنا  كيفية  يف 

�لكوكب بينما ��ستحوذت حالة �لطو�رئ �ملناخية �لو�سيكة على 

�نبعاثات  �إىل  �لنظر  ب��اأن  �لبع�س  يجادل  �إلهتمام،  من  �لكثري 

غاز�ت �لدفيئة منعزإًل مينعنا من روؤية �ل�سورة �إلأكرب لاأزمة 

�لبيئية �لتي نقرتب منها. يتجاوز �لب�سر حدود �لكو�كب على 

جبهات متعددة، وتاأثري�ت �لن�ساط �لب�سري يف جماإلت خمتلفة 

مرت�بطة وتخلق تاأثري�ت تاآزرية. 

يف عام 2009، �قرتح مركز �ستوكهومل  لاأبحاث  SRC  مفهوم 

»حدود �لكو�كب«، و�أن عبور هذه �حلدود يزيد من خطر حدوث 

و����س��ع.   ن��ط��اق  على  فيها  رج��ع��ة  إل  �أو  مفاجئة  بيئية  ت��غ��ي��ري�ت 

�ملحيطات،  حتم�س  منها:  �إلآخرين  عن  ف�سله  ميكن  إل  ولكن 

و�لنيرتوجني  �ل�سرت�تو�سفريية،  �إلأوزون  طبقة  و��ستنفاد 

�لكيميائي �حليوي )�لنيرتوجني �لناجت عن �لزر�عة و�لعمليات 

�ل�سناعية(، ودورة �لفو�سفور )�لفو�سفور �ملنطلق يف �ملحيطات(، 

�إلأر��سي  نظام  و��ستخد�م  �لعذبة،  للمياه  �لعاملي  و�إل�ستخد�م 

�إل�ستخد�م  يف  وو�سعها  �لغابات  منها  �أزي��ل��ت  �لتي  )�إلأر����س��ي 

)�نقر��س  �لبيولوجي  �لتنوع  وف��ق��د�ن  و�حل�سري(،  �ل��زر�ع��ي 

)تلوث  �جل��وي  �لهباء  وحتميل  �لكيميائي،  و�لتلوث  �إلأن���و�ع(، 

�لهو�ء، مثل جزيئات �لغبار و�ل�سخام يف �لهو�ء �لذي نتنف�سه(. 

وخل�س �ملركز �إىل �أن جتاوز �أي من هذه �حلدود »قد يكون �ساًر� 

�أو حتى كارثًيا«؛ مما يوؤدي �إىل حدوث »تغري بيئي غري خطي 

وعندما  �لكوكبي«.  �إىل  �لقاري  �لنطاق  �أنظمة  د�خل  ومفاجئ 

�أن��ن��ا قد  �إىل  2009، خل�س  �مل��رك��ز نظام �حل���دود يف ع��ام  �ق��رتح 

�ملناخ، وفقد�ن  بالفعل ثاثة من هذه �حل��دود: تغري  جتاوزنا 

�لعاملية.  �لنيرتوجني  دورة  يف  و�لتغري�ت  �لبيولوجي،  �لتنوع 

ولتجنب �إلحرت�ر �لكارثي، فهذ� إل يكفي. �إذ� جنحنا يف تقليل 

�إلنبعاثات ولكننا و��سلنا تلويث مياهنا وتدمري غاباتنا ودفع 

ُتعد  وهنا  �لبيئية.  �لكو�رث  ف�ست�ستمر  �إلنقر��س،  �إىل  �إلأن��و�ع 

لعام  �جلديد  كورونا  فريو�س  مثل  �جلديدة  �ملعدية  �إلأمر��س 

 H1N1 �أع��ق��اب �سار�س، وف��ريو���س ك��ورون��ا، وزي��ك��ا، و  2019، يف 

�أنفلونز� �خل��ن��ازي��ر، و�إي��ب��وإل، وغ��ريه��ا، م��ن �أه��م �إلأم��ث��ل��ة، مما 

يدمر  �إلأر��سي حيث  ��ستخد�م  تغيري  �إىل جزء كبري من  �أدى 

�أي  �أك��ر من  �ل�سغط  �لربية عن طريق  �حلياة  �لب�سر مو�ئل 

وقت م�سى يف �لغابات �ملتبقية على كوكب �إلأر�س. �إ�سافًة، فاإن 

قلب  �ليوم يف  رحاها  �لتي جترى  �إلأوكر�نية  �لرو�سية  �حل��رب 

تبذلها  �لتي  للجهود  ك��ربى  لنك�سة  �آخ��ر  �سببا  تكون  قد  �أورب���ا 

�حلرب  تلك  تقف  وحتى  �ملناخي.  �لتغري  �آث��ار  لتقليل  �لبلد�ن 

�لعبثية؛ فاإن �أحد� إل ي�ستطيع �أن يتكهن مب�ستقبل �لعامل �سرقه 

وغربه.

�أما �حلديث عن ف�سول �لكتاب �لذي بني �أيدينا، فيق�سم �أ�سئلته 

بامل�سائل  �ملتعلق  �إلأول،  �لق�سم  �أ���س��ا���س��ي��ة:  �أق�����س��ام  خم�سة  �إىل 

�لتقنية، �إل�ستجابات �لتقنية و�لتكنولوجية �ملقرتحة و�حلالية 

قد  و�لنا�سئة  �حلالية  �لتقنيات  �أن  م��ن  بالرغم  �مل��ن��اخ.  لتغري 

جلبت فو�ئد إل جد�ل فيها للكثريين، فاإن �لتقدم �لتكنولوجي 

��ا م�����س��ك��ات �ج��ت��م��اع��ي��ة وب��ي��ئ��ي��ة. وإل ت�ستطيع  �أي�����سً ق��د ج��ل��ب 

�لتكنولوجيا وحدها حل تلك �مل�سكات، �إذ� مت دجمها يف نظام 

�جتماعي و�قت�سادي يعطي �إلأولوية إلأرباح �لقلة على رفاهية 

�لكثريين. 

وي�ستك�سف �لق�سم �لثاين طبيعة و�نعكا�سات خيار�ت ومقرتحات 

�ل�سيا�سات �ملختلفة. على �لرغم من مرور عقود من �إلجتماعات 

و�إلتفاقيات �لدولية و�ملعاهد�ت، وظهور �لعديد من �إلبتكار�ت 

�ل�سيا�سية، فاإن �إلنبعاثات �لعاملية م�ستمرة يف �إلرتفاع. ملاذ� هذ� 

هو �حلال، وما نوع �ل�سيا�سات �لتي ميكن �أن تكون �أكر فعالية؟ 

�إلقت�سادية  �مل�سالح  بع�س  حول  ا  �أي�سً �لق�سم  هذ�  يبحث  كما 

و�ل�سيا�سية �لتي توؤثر على مناق�سات �ل�سيا�سة. 

�ل�سوؤ�ل �حلتمي يف كل حديث حول  �لثالث فيطرح  �أما �لق�سم 

تتناول  حيث  كفرد؟«  �أفعله  �أن  ميكنني  �ل��ذي  »م��ا  �ملناخ:  تغري 

�إلأ�سئلة �ملحددة هنا �إلإجر�ء�ت �لفردية و�مل�ستندة �إىل �مل�ستهلك 

وي�ساعد  �ل��ت��غ��ي��ري.  وح��م��ات  ل��اح��ت��ج��اج  �ملختلفة  و�إلأ���س��ك��ال 

�أن��و�ع معينة من  ح��ول  ت��دور  �لتي  �ملناق�سات  فهم  �لقارئ على 

�لن�ساط ويوؤكد على �حلاجة �إىل �لتعاون و�حلمات �لتكميلية. 

�لعد�لة �إلجتماعية  �لر�بع �لذى يركز على  �لق�سم  �إىل  وناأتي 

�لهياكل  �سياق  يف  �ملناخ  تغري  وي�سع  و�إلقت�سادية،  و�لعرقية 

�أفقر دول �لعامل،  �إلقت�سادية �لعاملية، ب�سكل عام، حيث يعاين 

�أخطر  م��ن  �لعاملية،  �إلن��ب��ع��اث��ات  يف  ق��در  ب��اأق��ل  �أ�سهمو�  �ل��ذي��ن 

�لف�سل  ه��ذ�  ي�ستك�سف  كما  �مل��ن��اخ.  تغري  على  �مل��رتت��ب��ة  �إلآث����ار 

�إلن��ق�����س��ام��ات ب��ني م��ن��ظ��م��ات �ل��ع��د�ل��ة �إلج��ت��م��اع��ي��ة و�حل��رك��ة 

جتاوز  بها  ميكن  �لتي  و�ل��ط��رق  �لبيئية  و�جلماعات  �لعمالية 

�لبلد�ن  خمتلف  م�ساهمة  كيفية  ويناق�س  �إلنق�سامات.  ه��ذه 

و�ل�سناعات و�لقطاعات �إلجتماعية يف تغري �ملناخ وي�ساأل كيف 

ميكن ل�سيا�سة �ملناخ �أن تعالج هذه �إلختافات باإن�ساف. 

�لتي  �إلأ�سئلة  و�أخطر  لبع�س  �خلام�س  �لق�سم  يتعر�س  �أخ��ري� 

ك��ث��رًي� م��ا ي��ت��م �ل��ت��ه��رب منها ع��ن��د �ل��ن��ق��ا���س ح���ول �مل��ن��اخ، كيف 

�ملناخ؟ وهل تعتمد  �ل�سكاين و�لهجرة بتغري  �لنمو  ميكن ربط 

�لنمو  وعلى  �إلأح��ف��وري؟  �ل��وق��ود  على  بطبيعتها  �لر�أ�سمالية 

دون  �قت�سادي  من��و  هناك  يكون  �أن  ميكن  وه��ل  �إلق��ت�����س��ادي؟ 

تدمري للبيئة؟ وماذ� كانت تعني �إلإجابات حول ما نحتاج �إىل 

لتحرير  �لعاملي  نظامنا  تنظيم  �إع���ادة  ميكننا  وكيف  تغيريه؟ 

لزيادة  - ومن حلقة مفرغة مميتة  �لفقر و�جل��وع  �لنا�س من 

�إلإنتاج و�إل�ستهاك با�ستمر�ر؟ وبعد عقود من �لن�ساط �لدويل 

و�لوطني و�ملحلي، هل ميكن �أن نحرز �أي تقدم؟ 

�أول ما تعنى فهم كيفية و�سولنا  �إن مو�جهة تغري �ملناخ تعني 

يتم  �لتي  �إلأ�سا�سية  �لطرق  بع�س  وحت��دي  �لنقطة،  ه��ذه  �إىل 

هي  و�لهياكل  �إلأنظمة  هذه  و�قت�سادنا.  جمتمعنا  تنظيم  بها 

عاملنا  �سكلت  حيث  �لبيئية؛  �لهاوية  حافة  �إىل  �أو�سلتنا  �لتي 

�أفيفا  �إلأمريكية  �لكاتبة  وتنهي  �ملتكافئ.  وغ��ري  �مل�ستقر  غري 

�ل��ك��ت��اب �جل��ه��ات  ه���ذ�  �أن مي��ن��ح  ب���اإلأم���ل   ت�سوم�سكي ح��دي��ث��ه��ا 

�أكرب  وفعالية  بثقة  �مل�ساركة  �ملناخي  بالتغري  �ملهتمة  و�لهيئات 

يف �لنقا�س حوله، مبا يف ذلك �إيجاد �أ�سكال جديدة من �لتعاون 

مع �حلركات من �أجل �لعد�لة �لعاملية. وهكذ� فاإنها تقوم بعمل 

�سياق و��سع، وي�سيف  �إلأم��ور ب�سيطة مع توفري  �إبقاء  ر�ئ��ع يف 

تركيزها على �لعد�لة �إحلاًحا. وهي م�ساهمة جديرة باإلهتمام 

يف جمموعة �لعمل �ملتنامية حول �أخاقيات تغري �ملناخ.
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تقنية النانو يف تغليف األطعمة الصالحة لألكل

فيال كاتيار وتابيل جوش

�لتجفيف؛ إلأنَّ  �إلإن�سان عدة طرق للحفظ، ومنها  ��ستخدم 

للكائنات �حلية  ا خ�سبة  �أر�سً �لطعام يجعله  �ملوجود يف  �ملاء 

�لدقيقة من  �لكائنات  تتمكن  قد إل  �ملاء  وبجفاف  �لدقيقة، 

ب�سكل طبيعي عن  �إلأط��ع��م��ة جتفف  ك��ان��ت  �ل��ط��ع��ام.  �إف�����س��اد 

�ل�سرق  وبلد�ن  �لقدمية،  م�سر  يف  و�لرياح  �ل�سم�س،  طريق 

حيث  �لتمليح،  ��ستخدم  .ق.م،ك��م��ا   1200 ع��ام  منذ  �إلأو���س��ط 

�لبكترييا  بع�س  من��و  ومينع  �لتجفيف،  عملية  �مللح  يعجل 

�ل�سائعة، خا�سة عند �لتجارة عرب م�سافات و��سعة يف �ملحيط؛ 

فقد حافظ �لفينيقيون على �إلأ�سماك عن طريق جتفيفها، 

وتعبئتها بطبقات من �مللح حو�يل 1250 قبل �ملياد. كما مت 

متنع  �لتي  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  يف  �لنرت�ت  �أم��اح  �كت�ساف 

بلونها  �حتفاظها  يف  وت�سهم  �للحوم  يف  �لبكرتيا  بع�س  منو 

بريد�سي«  »كارن�س  �كت�سف  عندما  �لتربيد  تطور  �ل��وردي. 

�حلية  �ل��ك��ائ��ن��ات  ت��ك��اث��ر  تبطئ  كو�سيلة  �ل�����س��ري��ع  �لتجميد 

�لدقيقة يف �لطعام، ويبطيء �إلإج��ر�ء�ت �إلإنزميية �لتي قد 

�ل�سريع  �لتجميد  �أحدثت طريقة  �لطعام.  �إف�ساد  تت�سبب يف 

عند درج��ة ح��ر�رة منخف�سة ث��ورة يف حفظ �إلأغ��ذي��ة؛  فهو 

جمموعة  على  للحفاظ  ��ستخد�ًما  �لعمليات  �أك��ر  من  يعد 

م��ت��ن��وع��ة م��ن �إلأط��ع��م��ة ح��ت��ى �ل���ي���وم؛ ف��ه��و مي��ك��ن �أن يجعل 

�ليوم  �لثاجات  ت�سمح  تذوًقا.  �أف�سل  و�خل�سرو�ت  �للحوم، 

�أي�ساً  ��ستخدمت  �أط���ول.  ل��ف��رت�ت  ط��ازًج��ا  بالبقاء  للطعام 

طرق �أخرى حلفظ �لطعام مثل �لت�سكري )�ملربى و�لهام(، 

فكان من �ل�سائع ��ستخد�م �ل�سكر، و�لع�سل �لطبيعي �لنقي، 

�مليكروبات؛ مما يجعلها جتف  �ملاء من  �ل�سكر  حيث ي�سحب 

�لفينول،  با�ستخد�م  �لتدخني  و��ستخُدم  �لنهاية.  يف  ومتوت 

و���س��ريي��ن��ج��ول، وغ���ريه���ا م���ن �مل�����و�د و���س��ي��ل��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

عام  للحفظ  كطريقة  �لتعليب  فكرة  ظهرت  كما  �إلأغ��ذي��ة، 

م جمموعة خمتارة  1806، على يد �لفرن�سي«�أبريت« �لذي قدَّ

ث��م ح�سل« بيرت دور�ن����د«، وه��و تاجر  �ملُ��ع��ب��اأة،  م��ن �إلأطعمة 

بريطاين على بر�ءة �خرت�ع لتقنية حفظ �لطعام، با�ستخد�م 

�لتعليب«.  »�أب���و  با�سم  وع���رف  ك��ح��اوي��ة،  �ل�سفيح  م��ن  علبة 

و�زدهر �لتعليب يف عام 1855.

مع  �ل��ع��امل،  �سكان  �أع���د�د  وزي���ادة  �لبيئية،  �لتغري�ت  �ساحب 

ن��درة �ل��غ��ذ�ء، ورغ��ب��ة �إلإن�����س��ان يف �حل��ف��اظ عليه م��ن �لتلف 

ب�«تقنية  ت��ع��رف  ج��دي��دة  تكنولوجيا  ظ��ه��وُر  ط��وي��ل،  ل��وق��ت 

فاينمان« يف  »ريت�سارد  �لعامل  �إىل  فكرتها  تعود  �لتي  �لنانو« 

عام 1959، وقد حاز على جائزة نوبل يف �لفيزياء عام 1965. 

ثم جاء » �إيريك درك�سلر« �لذي �ساغ م�سطلح »تقنية �لنانو« 

يف 1986، وقد مت ��ستخد�مها يف حفظ �لطعام،و�سط �جلدل 

قد  �لتي  و�ملخاطر  ��ستخد�مها،  م��ن  �لفو�ئد  ح��ول  �ل��د�ئ��ر 

حتيط بهذ� �إل�ستخد�م. 

وتو�سيف  بدر��سة  ُيعنى  �ل��ذي  �لعلم  �أن��ه  �لنانو  علم  ُيعرف 

و�ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة  �لكيميائية  خ��و����س��ه��ا  وت��ع��ي��ني  �ل��ن��ان��و،  م����و�د 

و�مليكانيكية، ودر��سة �لظو�هر �ملرتبطة �لنا�سئة عن ت�سغري 

�أحجامها. وهو �لعلم �لذي يهتم بدر��سة معاجلة �ملادة على 

وو�سائل  تقنيات  بابتكار  ويهتم  و�جلزيئي،  �ل��ذري،  �ملقيا�س 

جديدة تقا�س �أبعادها »بالنانومرت« وهو جزء من �إلألف من 

��ستخدمت  �مليليمرت.  من  �ملليون  من  ج��زء  �أي  �مليكرومرت، 

جم��اإلت  ع���دة  يف  �لتطبيقات  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يف  �لتقنية  ه���ذه 

�إلأط��ع��م��ة،  ت�سنيع   : م��ث��ل  �إلأغ���ذي���ة  جم���ال  م��ن��ه��ا  خمتلفة 

و�إنتاجها، وجتهيزها، وتعبئتها، وتغليفها، وحفظها.

تتاألف  عادية  �أغلفة  منها  �لنانوية،  �لتغليف  �أ�سكال  تعددت 

�أبعاد، ومقايي�س  �لتحكم يف  يتم  �لبلومر�ت،  من قو�لب من 

من  متكنها  ووظ��ي��ف��ي��ة  ميكانيكية  خ��و����س  ول��ه��ا  م�سامها. 

منع حدوث تبادل �لرطوبة و�لغاز�ت مع �لو�سط �خلارجي، 

وتوؤثر يف عملية توزيع �ملو�د �مللونة ومو�د �لنكهة، وت�ستخدم 

و�إلأج��ب��ان  كاللحوم  �لطازجة  �لغذ�ئية  �ملنتجات  تغليف  يف 

�لعبوة  فتح  بعد  و�لفاكهة وغريها، وحفظها حتى  و�خل�سر 

�سفافة  رقيقة  بطبقة  �خلارجية  �لعبو�ت  �أ�سطح  مبعاجلة 

م�سادة لاأك�سدة يقل �سمكها عن خم�سة نانو مرت. وتتميز 

بكونها عنا�سر ملو�د نانوية �آمنة غري �سامة، متو�فقة حيويا 

مع �إلإن�سان؛ فا تلزم �إز�لتها عند تناول �ملنتج �لغذ�ئي. و�ملو�د 

�إلأكر ��ستخد�ما )فلز �لف�سة، وبع�س �أكا�سيد �لفلز�ت مثل 

ثاين �أك�سيد �لتيتانيوم، وثاين �أك�سيد �لنحا�س، وثاين �أك�سيد 

�لزنك (، وتتميز حبيبات تلك �إلأكا�سيد بقدرتها على حتليل 

�مللوثات من �ملو�د �لع�سوية، و�لبكرتيا، ومقاومة �مليكروبات 

�لتي قد ترت�كم على �إلأ�سطح �خلارجية للمنتجات �لغذ�ئية 

خال فرتة �حلفظ.

تطلق  �أن  �أغلفتها  ت�ستطيع  �أخ���رى،  حافظة  ع��ب��و�ت  توجد   

بع�س �ملو�د �لكيميائية �لنانوية د�خل �لعبو�ت، كاملو�د �مل�سادة 

�لغذ�ئية   ل��ل��م��ي��ك��روب��ات، و�إلأك�����س��دة، و�مل��ل��ون��ات، و�مل��دع��م��ات 

�لنكهة  �أو حت�����س��ني  �ل�����س��اح��ي��ة،  ف���رتة  ل��اأغ��ذي��ة إلإط���ال���ة 

�أو �لقيمة �لغذ�ئية. كما مت تطوير عبو�ت غذ�ئية  و�للون،  

�أو رو�ئح غري مرغوبة  �أي نكهات،  �مت�سا�س  نانوية ميكنها 

تن�ساأ د�خلها، و�إنتاج عبو�ت ت�ستطيع �سخ غاز�ت ثاين �أك�سيد 

�لكربون، �أو �إلأك�سجني �إىل خارجها. 

ت�ستخدم �لتكنولوجيا �لنانوية لتعزيز �سامة �إلأغذية بدمج 

ذكي  حرب  عن  عبارة  �لغذ�ئية  �لعبو�ت  يف  نانوية،  ح�سا�سات 

و�سديدة  لاأك�سجني،  ح�سا�سة  نانوية  جزيئات  على  يحتوي 

�حل�سا�سية لاأ�سعة �ل�سوئية، يتغري لون �حلرب عند تعر�سه 

نانونية  م��ن حبيبات  �مل��ك��ون��ة  �حل�����س��ا���س��ات  وُت��ع��د  إلإح���د�ه���ا. 

�إلأحجام من �أب�سط  و�أرخ�س �إلأنو�ع �لكا�سفة عن حالة �ملنتج 

�لغذ�ئي �ملعباأ و�سامته. ت�ستخدم تلك �حل�سا�سات �لب�سيطة 

�ل��غ��ذ�ء �ملحفوظ يف  ت��ط��ر�أ على  ت��غ��ري�ت ق��د  �أي��ة  يف �كت�ساف 

�حلاويات �خلا�سة بتربيد �إلأطعمة، و�ملو�د �لغذ�ئية، وكذلك 

د�خل �أماكن عر�سها ومنافذ �لبيع، و�لتوزيع؛ حيث ت�ست�سعر 

فكرة  تعتمد  �ملنتج.  خ�سائ�س  للتغليف  �لذكية  �مل�ستويات 

�إلأن�سطة  �كت�ساف وجود  �لفئة من �حل�سا�سات يف  عمل هذه 

�لبكتريية، و�مليكروبية من خال �لتغري �لتدريجي �لطارئ، 

حتديد  �ل��ع��ادي  �مل�ستهلك  في�ستطيع  حبيباتها،  �أل���و�ن  على 

م���دى �ساحية �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل���وج���ودة ب��ه��ا، ور���س��د �أي 

تغري�ت غري طبيعية قد تطر�أ على �لطعام نتيجة �إلإ�سابة 

�لذكية«،  �لعبو�ت«�لعبو�ت  مبلوث بكتريي. يطلق على هذه 

و�مل�ستهلكني  للمنتجني  �ملعلومات  توفر  تغليف  تقنية  وه��ي 

ح��ول ح��ال��ة �ملنتج دون ت��ده��ور �ل��ع��ب��وة. ون��ظ��ًر� مل��ا تتمتع به 

كبرية،  �أ�سطح  مب�ساحة  �حل�سا�سات  لتك  �ملُكونة  �حلبيبات 

تعمل  �حل�سا�سية  �سديدة  ُم�ست�سعر�ت  منها  يجعل  هذ�  ف��اإن 

عند �أقل تركيز�ت بكتريية �أو ميكروبية، مما يزيد من مدد 

�ساحية �ملُنتجات �لغذ�ئية وبقائها على �أرفف منافذ �لبيع 

فينان نبيل * 

يعـد الغـذاء االحتيـاج األول لإلنسـان لضـامن بقائه. لذلـك؛ مارس الصيـد، وجمع الثـامر من أول لحظـات التاريخ، ولكنـه ما لبث أن واجه مشـكلة 

تلـف الطعـام. ويف محاولـة منـه للتكيف مـع البيئة، تعلـم حفظ الطعام وضامن سـالمته ملـدة أطول؛ فاسـتخدم عدة طرق لحفـظ الطعام 

تتوافـق مـع البيئـة املتاحـة لديه؛ ففـي كل مكان يف أنحـاء العامل هنـاك طريقة ما لحفـظ األغذية.
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دون تلف. كما توجد »قو�رير با�ستيكية« إل تتعر�س للتلف 

ملدة  تلف  دون  �سليمة  �ل�سو�ئل  �لتد�ول، وحتافظ على  �أثناء 

ت�سل �إىل ثمانية ع�سر �سهر�، باإ�سافة �أنابيب وحبيبات نانوية 

من �ل�سل�سال �إليها. 

�مل���و�د  لتغليف  ت�ستخدم  ورق��ي��ة  ع��ب��و�ت  ه��ن��اك  ف���اإن  ك��ذل��ك   

�لف�سة،  �أو  �لتيتانيوم،  �أك�سيد  ثاين  �إليها  ي�ساف  �لغذ�ئية، 

ب�سورة متناهية �ل�سغر فيح�سن من �خل�سائ�س �حلاجزية 

�سد بخار �ملاء و�لغاز�ت و�لرو�ئح. 

حظيت �ملو�د ذ�ت �لبنية �لنانوية �لتي حتتوي على �لربوتني 

�سوق  يف  كبري  باهتمام  لاأكل  �ل�ساحلة  �إلأطعمة  تغليف  يف 

�لتغليف �حل��ايل؛ فهي ت�ستخدم على نطاق و��سع يف تغليف 

فيزيائية  بخ�سائ�س  لتمتعها  ل��اأك��ل  �ل�ساحلة  �إلأط��ع��م��ة 

وحت��ت��وي  �حل��ي��وي،  بالن�ساط  وتتمتع  مم��ت��ازة،  وكيميائية 

من  �إل�ستفادة  ويتم  و�لفطريات.  �مليكروبات  م�ساد�ت  على 

�لقائمة على �لربوتني على �سكل  �لنانوية  �لبنية  �مل��و�د ذ�ت 

با�ستخد�م  ت�سنيعها  و�لتي ميكن  نانوية،  بلور�ت وج�سيمات 

عدة عمليات توؤدي �إىل حت�سني ظروف �ملعاجلة بهدف توفري 

�ل�سكل �مل�ستهدف. ��ستخد�م �أغلفة �لطعام �لتي حتتوي على 

�ملنتجات �لغذ�ئية �ل�سلبة و�ل�سائلة، مينع  �لربوتني لتعبئة 

ت��ده��ور �ل��غ��ذ�ء وه��ج��رة �مل���و�د �مل��ذ�ب��ة يف �إلأط��ع��م��ة، ويح�سن 

�خل�سائ�س، ويطيل �لعمر �إلفرت��سي لها. 

�أهمية تقنية �لنانو يف تغليف �ملو�د �لغذ�ئية �ل�ساحلة  تاأتي 

لاأكل؛ كونها ت�ساعد يف تقليل هدر �لطعام، وحت�سني �سماته، 

�أط��ول، كما  �لغذ�ئية طازجة لفرتة  �ملنتجات  و�حلفاظ على 

بطبيعتها.  �لبيولوجي  للتحول  وقابلة  للبيئة،  �أنها �سديقة 

إلأنها  �ملجتمع  ��ستد�مة  يف  �أك��رب  ب�سكل  �لنانو  تقنية  وت�سهم 

��ستخد�م  �لكاتب  �لغذ�ئية. ناق�س  �ملو�د  تقلل نفايات تغليف 

جزيئات  مثل  �لع�سوية  غ��ري  �لنانوية  �جل�سيمات  خمتلف 

�أك�سيد  وث���اين  �لتيتانيوم،  �أك�سيد  وث���اين  �لنانوية  �لف�سة 

مع  وغريها  �حلديد  و�أكا�سيد  �لزنك،  و�أك�سيد  �ل�سيليكون، 

�ل�ساحلة لاأكل،  �لغذ�ئية  �ملو�د  �ل�سلة يف تغليف  ذ�ت  �ملو�د 

عن  تنتقل  �لتي  �إلأم��ر����س  من  �لوقاية  يف  فعاليتها  وم��دى 

بيولوجًيا  �لن�سطة  �ملركبات  ه��ذه  حتتوي  �إلأغ��ذي��ة.  طريق 

و�إلل��ت��ه��اب��ات،  ل��اأك�����س��دة،  م�����س��ادة  ��ستثنائية  �أن�����س��ط��ة  ع��ل��ى 

و�مليكروبات، و�إلأور�م، ومر�س �ل�سكر، و�لتهاب �إلأع�ساب.

�آمنة  غذ�ئية  منتجات  على  �مل�ستهلكني  طلبات  ت��ز�ي��د  �أدى 

و�سحية �إىل تطوير تقنيات تغليف جديدة من �أجل تو�سيل 

�لكائنات  ف��اإن  �جل���ودة؛  عالية  طبيعة  ذ�ت  غذ�ئية  منتجات 

�حل��ي��ة �ل��دق��ي��ق��ة �ل��ت��ي تنقلها �إلأغ���ذي���ة ه��ي �أح���د �إلأ���س��ب��اب 

و�ل��ط��ازج��ة.  �مل��ع��ب��اأة  �ملنتجات  يف  �إلأغ��ذي��ة  تلف  يف  �لرئي�سة 

للميكروبات  م�سادة  ع��ب��و�ت  تطبيق  يكون  �أن  ميكن  لذلك 

�جلودة  وعالية  �آمنة  غذ�ئية  منتجات  لتوفري  �حللول  �أح��د 

�لعبو�ت  فئة من  عبارة عن  وه��ي  تخزين طويلة،  ف��رتة  مع 

لتح�سني  ا  للميكروبات، وم�سممة خ�سي�سً �لن�سطة، م�سادة 

خ�سائ�س �ل��ط��ع��ام. ورغ���م ك��ل م��ا مت ذك���ره م��ن ف��و�ئ��د، ف��اإن 

هناك جدإل حول درجة �إلأمان يف ��ستخد�م �ملو�د �لنانوية يف 

حفظ �لطعام.

�أثبت عدد قليل من �لدر��سات حول تقييم �ملخاطر �ملحتملة 

�نتقاإل  هناك  و�أن  �إلإن�سان،  ج�سم  على  �لنانوية  �مل��و�د  إلآث��ار 

�لغذ�ئية،  �مل��و�د  �إىل  �لنانوية  �ملركبات  من  �لف�سة  إلأي��ون��ات 

�لغذ�ئية �حلام�سية، ومع تعر�سها  �ملو�د  �نتقالها يف  ويزيد 

�أن هجرة  �لباحثون  و�أو���س��ح  �مل��اي��ك��رووي��ف.  �أف����ر�ن  حل���ر�رة 

�أوإل:  ه��م��ا،  خمتلفتني  �آليتني  خ��ال  م��ن  تتحدد  �إلأي��ون��ات 

حتت  �مل��رك��ب��ات  ع��ن  �لف�سية  �لنانوية  �جل�سيمات  �نف�سال 

�أي��ون��ات  �أن م�ستوى ه��ج��رة  ت��اأث��ري �حل�����ر�رة، م��ع م��اح��ظ��ة 

�أيونات �لنحا�س  �لف�سة كان بدرجة �أقل من م�ستوى هجرة 

�ل��ن��ان��وي �إىل �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وث��ان��ي��ا: م��ن خ���ال عمليات 

�إلنحال �لتاأك�سدي إلأيونات �لف�سة. وإل تز�ل هناك حاجة 

�لتنمية  ل�سمان  �ل�سمية  ح���ول  �ل��در����س��ات  م��ن  م��زي��د  �إىل 

�إلأغ��ذي��ة،  تغليف  �سناعة  يف  �لنانوية  للتكنولوجيا  �إلآم��ن��ة 

وقد �أ�سارت �إحدى �لدر��سات �إىل �أن �جل�سيمات �لنانوية قد 

�أن  �أثبتت بع�س �لدر��سات  ت�سببت يف موت بع�س �لقو�ر�س. 

هناك خماطر من ��ستن�ساق �ملو�د �لنانوية )مثل �جل�سيمات 

�لنانوية، و�لكر�ت �لنانوية، و�أنابيب �لكربون �لنانوية( مما 

يوؤدي �إىل �سريان هذه �ملو�د د�خل �جل�سم، ومن ثم و�سولها 

يتلتزمو�  �أن  �لنانو  تقنية  يف  للعاملني  إلب��د  ل��ذ�؛  �مل��خ.  �إىل 

�مل��و�د  ��ستن�ساق  ل��ت��ف��ادي  �ل��ازم��ة  وب��اإلح��ت��ي��اط��ات  ب��احل��ذر، 

�إلإن�سان.  جللد  مام�ستها  �أو  �أنو�عها،  جميع  على  �لنانوية 

ت�ستطيع جزئيات �لنانو تكنولوجي �خرت�ق �إلأجهزة �حليوية 

�لبلع،  �أو  و�إل�ستن�ساق،  �لب�سرة،  �إلإن�سان من خال  يف ج�سم 

خال  من  ب��امل��رور  لها  �مل��و�د  لتلك  �ل�سغري  �حلجم  وي�سمح 

�أغ�سية �خلايا، و�حلو�جز �لبيولوجية �إلأخرى؛ مما ي�سمح 

�لكائنات �حلية ب�سهولة وت�سبب  �أن تخرتق  لهذه �جلزئيات 

�أن��و�ع  �أث��ر�  �لبيولوجية  �لنانو  �أخطر جزئيات  �خللل.  ومن 

�إلأك�سجني �لتفاعلية، و�أ�سعة �إلأنيون، و�أ�سعة �لهيدروك�سيل، 

وب��ريوك�����س��ي��د �إلأك�����س��ج��ني، و�ل��ه��ي��دروج��ني. �إن �إلإف�����ر�ط يف 

�لتعر�س لتلك �ملو�د ميكن �أن ي�سبب �أك�سدة  توؤدي �إىل ف�سل 

�خلايا يف �حلفاظ على �لوظائف �لف�سيولوجية �لطبيعية، 

وم����وت �خل���اي���ا �مل���ربجم���ة، و�إن���ت���اج �خل���اي���ا �ل�����س��رط��ان��ي��ة، 

�لت�سلب،  مر�س  مثل  بالعمر  �ملرتبطة  �ملزمنة  و�إلأم��ر����س 

و�ل��ت��ه��اب �مل��ف��ا���س��ل، و�أم���ر�����س �ل��ق��ل��ب و�إلأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة، 

و�لزهامير، و�ل�سكري، و�ل�سرطان.

�لي�سرية  �إلأم���ور  من  �لغذ�ئية  �مل��و�د  على  �حل�سول  يعد  مل 

ب�سبب تدهور  �لنامية؛  �ل��دول  �لعامل خا�سة  دول  يف معظم 

�ل�سيئة.  �لبيئية  و�ل��ع��و�م��ل  �مليكروبي،  و�لهجوم  �لطبيعة، 

�إلأطعمة  لتخزين  �جل��ه��ود  توجيه  يتم  �أن  �ملهم  م��ن  لذلك 

لتوفرها يف �مل�ستقبل، مع تقليل خ�سائر ما بعد �حل�ساد �إىل 

�أدنى حد،  ونقلها باأمان مع �حلفاظ على جودتها للم�ستهلك 

�لنهائي؛  لتقدمي جودة حم�سنة للحياة ت�ساعد ب�سكل �أكرب يف 

�لتنمية �إلجتماعية و�إلقت�سادية. ولهذ�؛ فاإن �إيجاد �لو�سائل 

�ساحلة  �سورة  يف  �لغذ�ئية  �مل��و�د  على  للمحافظة  �ملنا�سبة 

�أهم �إلأمور �لتي  لا�ستهاك إلأطول فرتة ممكنة �سار من 

ت�سغل �لباحثني. لقد �أثبتت فو�ئد تقنية �لنانو فعاليتها يف 

حفظ �إلأطعمة �لغذ�ئية، لكنها تو�جه بع�س �لتحديات مثل 

�لتكلفة �لعالية، وقبول �مل�ستهلك، و�حلاجة �إىل �لتغلب عليها 

ل�سنع منتجات �أكر قابلية للتطبيق �سناعًيا. 

حفظ  يف  ج��د�  مفيدة  تكنولوجي  �لنانو  جزئيات  تكون  قد   

�لطعام ملا فيها من خ�سائ�س فريدة من نوعها مثل �رتفاع 

ن�سبة �ل�سطح �إىل �حلجم، و�لتفاعل، و�حلجم �ملجهري، لكن 

إل ميكننا جتاهل �إلجتاهات �مل�ستقبلية للدر��سات �لتي �أ�سارت 

�إىل �إمكانية هجرة �ملو�د �لنانوية �إىل �ملو�د �لغذ�ئية؛ فيمكن 

�أن يكون لهذه �خل�سائ�س �لتي حتقق فو�ئد �سحية يف حفظ 

�إلأطعمة تاأثري�ت �سامة. ماز�لت هناك حاجة �إىل مزيد من 

�لبحث و�لتطوير �لعلمي لتقييم تطبيقات تكنولوجيا �لنانو 

�إد�رة �إلآثار �ل�سلبية  �أجل  يف �لغذ�ء، و�ملنتجات �لزر�عية من 

عن�سر  �أي  �إ���س��اف��ة  �أن  م��ن  ثقة  على  نكون  وحتى  �ملحتملة، 

�آم��ن، وإل ي�سكل خطورة على  �لنانوية  غريب من �جلزيئات 

حياة �إلإن�سان.
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املستقبل الهش: االقتصاديات غري املؤكدة للكوارث 

واألوبئة وتغري املناخ
فيتو تانزي

�إلأخ�رية،  ه�ذه  ع�ام  ب�س�كل  �حلكوم�ات  جتاهل�ت  لق�د 

�لطبيعي�ة  و�لك�و�رث  �إلأوبئ�ة  مث�ل  �لظو�ه�ر  �أن  معتق�دًة 

عليه�ا.  �ل�س�يطرة  ميك�ن  إل  �أفع�ال  ه�ي  �ملن�اخ  وتغ�ري 

�إل�س�تعد�د�ت  م�ن  �لقلي�ل  هن�اك  كان  لذل�ك،  ونتيج�ة 

�أك�ر  �حلدي�ث  جمتمعن�ا  وج�دت.  �إن  �مل�س�تقبلية،  للك�و�رث 

�لتعام�ل  يتطل�ب  م�س�ى.  وق�ت  �أي  م�ن  وعومل�ة  تر�بط�ا 

حكومي�ة  ��س�تجابة  �ملوؤك�دة  غ�ري  �مل�س�تقبلية  �إلأح�د�ث  م�ع 

يق�رتح  �لعامل�ي.  �ل�سعي�د  عل�ى  تن�س�يقا  و�أك�ر  �أق�وى، 

�لتعام�ل  يف  عاملي�ة  و�أك�ر  �أك�رب  حكومي�ا  دور�  �لكت�اب  ه�ذ� 

�إلقت�سادي�ة.  �لتفاوت�ات  وتقلي�ل  �لك�و�رث،  ه�ذه  م�ع 

مث�ل  كب�رية،  موؤ�س�س�ية  تغي�ري�ت  �إج�ر�ء  �ل�س�روري  م�ن 

م�ع  و�لتعام�ل  �لع�ام،  لل�سال�ح  �خلا��س  �لقط�اع  تنظي�م 

تل�ك  �س�يما  إل  �خلا�س�ة،  و�إلأزم�ات  و�ملخاط�ر  �إلأ�س�ر�ر 

�أي  حتقي�ق  �أج�ل  م�ن  و�إلأوبئ�ة؛  �ملن�اخ  بتغ�ري  �ملتعلق�ة 

للب�س�رية. �مل�س�تقبلي  �لتق�دم  مظاه�ر  م�ن  مظه�ر 

و�إلأدو�ت  �ل��ع��ام  و�إلإن���ف���اق  �ل�����س��ر�ئ��ب  �حل��ك��وم��ات  ت�ستخدم 

�لعمليات  حتددها  �لتي  �جلماعية،  �ل�سلع  لتعزيز  �إلأخ���رى 

�أن جتميع �إلحتياجات �لفردية  �لدميقر�طية. من �لو��سح 

�أمر �سعب. يف �لقرن �ملا�سي، �أ�سيفت �حلاجة �إىل �إعادة توزيع 

�إخفاقات  وت�سحيح  �إلقت�سادي  �إل�ستقر�ر  لتحقيق  �لدخل، 

تكون هذه  �أن  �ملفرت�س  كان من  دور �حلكومة.  �إىل  �ل�سوق، 

�حلاجة هي حاجة �إلأوقات �لعادية. مت �إن�ساء �لقو�عد �ملالية 

للتعامل مع هذ�.

�إلإح�سائية  �إلحتماإلت  حتديد  ميكن  �لتي  �ملخاطر  جذبت 

حلدوثها �إلنتباه و�أدت �إىل �إن�ساء �أ�سو�ق �لتاأمني. ومع ذلك، 

�ملوؤكدة  ب��اإلأح��د�ث غري  �إلهتمام  �لقليل من  هناك  ي��ز�ل  إل 

�أو �ل��ع�����س��و�ئ��ي��ة. �أث����رت ه���ذه �إلأح�����د�ث �أح��ي��ان��ا ع��ل��ى �ل��ب��ل��د�ن 

�لطبيعية  و�ل��ك��و�رث  و�ملجاعات  �إلأوبئة  مثل  و�إلقت�ساد�ت، 

�إلحتماإلت  ح�ساب  ميكن  إل  لهوؤإلء،  بالن�سبة  �ملناخ.  وتغري 

�إلإح�سائية، ومل ت�ستعد �لدول ملجيئها �ملحتمل. ميكن �عتبار 

و�ل�سوق.  �سلوك �حلكومة  �لتي وجهت  للنظرية،  هذ� ف�سا 

غالبا ما مت جتاهل �ل�سلع �لعامة �لعاملية، �أو �إلأ�سر�ر �لعامة 

قبل حدوثها. رمبا �أ�سبح بع�سها �أكر �أهمية ب�سكل تدريجي 

يف �إلآونة �إلأخرية.

بع�سها مفاجئ  ب��اأ���س��ك��ال وط���رق خم��ت��ل��ف��ة.  �ل���ك���و�رث  ت��اأت��ي 

و�إلأعا�سري  و�لت�سونامي  �ل��زإلزل،  مثل  عام،  ب�سكل  ومو�سع 

وبع�س �إلنفجار�ت �لربكانية. وبع�سها يكون مفاجئا ب�سكل 

ي��ح��دث �سرر�  �أن  �أو���س��ع، ومي��ك��ن  يغطي مناطق  وق��د  �أق���ل، 

�إلنفجار�ت  وبع�س  و�إلأوب��ئ��ة  �ملجاعات  مثل  �أط��ول،  لفرت�ت 

على  �لتاأثري  يكون  �أن  ميكن  �ملناخية.  و�لتغري�ت  �لربكانية 

مع  �لتعامل  يكون  قد  ه��ائ��ًا.  �أو  طفيفا  و�ملمتلكات  �إلأرو�ح 

�إلأخ���رى.  �ل��ك��و�رث  م��ع  �لتعامل  م��ن  �أ�سهل،  �ل��ك��و�رث  بع�س 

ب�سكل عام، مت �عتبار �لكو�رث من �خلو�رق و�أنها �أفعال ي�سعر 

�ل�سبب،  لهذ�  منها.  �حلماية  على  قادرين  غري  �أنهم  �لنا�س 

غالبا ما تكون هناك ردود فعل، رمبا غري عقانية، تتجاهل 

�حتمال حدوثها. غالبا ما يزيد �لتنظيم �ملوؤ�س�سي للعامل - 

يف �لعديد من �لبلد�ن ويف �حلكومات �لوطنية - من �سعوبات 

�لتعامل مع �إلأحد�ث �ل�سارة �لتي يكون تاأثريها عامليا.

�إىل  �ل�سوق  و�قت�ساديات  �لدميقر�طية،  �حل��ك��وم��ات  متيل 

�أح���د�ث  وق���وع  إلحتمال  �إل���س��ت��ع��د�د  يف  خا�سة،  عقبات  خلق 

�إنفاق  غري موؤكدة. �إلنتخابات �ملتكررة تثني �حلكومات عن 

�ملوؤكدة، و�لتي  �ملو�رد �ل�سحيحة، للتعامل مع �إلأحد�ث غري 

و�لبقاء  �لتكاليف  تقليل  �إىل  �حل��اج��ة  �أب���د�.  تتحقق  إل  ق��د 

على  �مل���و�رد  �إن��ف��اق  عن  �خلا�سة  �ل�سركات  تثني  �ملناف�سة  يف 

و�لنتيجة هي  �مل��وؤك��دة.  �مل�ستقبلية غري  و�ل��ك��و�رث  �إلأح���د�ث 

عدم �إل�ستعد�د ملا يعترب من �أعمال خارجة عن �إر�دة �إلإن�سان.

�حلياة على �إلأر�س لي�ست د�ئما �آمنة وممتعة. �سجل �لتاريخ 

�لعديد من �إلأوبئة و�ملجاعات و�لكو�رث �لوطنية، بينما �أدى 

�إىل  �لوقت نف�سه  �ل�سناعية يف  �لثورة  �أحدثته  �لذي  �لتقدم 

و�إلأم��ر����س  �إلأوب��ئ��ة  �أ�سبحت  �ملتوقع.  �لعمر  متو�سط  زي��ادة 

�إىل  ع���ادت  �إلأخ����رية، لكنها  �ل��ق��رون  �سيوعا يف  �أق���ل  �مل��ع��دي��ة 

�لنا�س، وزيادة  �لظهور موؤخر�؛ ب�سبب زيادة �إلت�ساإلت بني 

�إلت�ساإلت مع �حليو�نات.

ذلك  يف  مبا  �ملا�سية،  للكو�رث  موجزة  �أو�سافا  �لكتاب  يقدم 

�إلأوب���ئ���ة، مثل ط��اع��ون �أن��ط��ون��ي��و���س، و�ل��ط��اع��ون �إلأ���س��ود �أو 

�لعاقة  يناق�س  �لعظمى.  و�إلإن��ف��ل��ون��ز�  �ل��دب��ل��ي،  �ل��ط��اع��ون 

�لناجمة عن  �ملناخية  و�لتغري�ت  �إلأوبئة،  �ملحتملة بني هذه 

بع�س  �أي�����س��ا  يناق�س  كما  �ل��ك��ربى،  �ل��ربك��ان��ي��ة  �إلن��ف��ج��ار�ت 

ع�سر  مثل  �لكربى،  �إلأوبئة  �أحدثتها  رمبا  �لتي  �لتغيري�ت 

�لنه�سة وبع�س �ل�سيا�سات �حلكومية. مت �لتاأكيد على �فتقار 

�حلكومات �إىل �ل�سلطة لفعل �أي �سيء يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة.

�سهدت �لع�سور �ملا�سية �أوبئة وجماعات كبرية. لفرتة طويلة، 

مت �لتحكم يف منو �ل�سكان من خال ن�سخة جامدة �إىل حد ما 

من نظرية »�ملالتو�سية« وهي فكرة �أن �لنمو �ل�سكاين يحتمل 

ا �أما منو �إلإمد�د�ت �لغذ�ئية �أو �ملو�رد �إلأخرى  �أن يكون ر�أ�سيًّ

م�ستويات  ت��دين  �إىل  باملح�سلة  ي��وؤدي  مما  خّطي؛  منو  فهو 

�لقرنني  �ل�سكاين. يف  �إلفتقار  ت�سبب  قد  درجة  �إىل  �ملعي�سة 

يف  عليه  كانت  مما  �أق��ل  دور�  �لنظرية  ه��ذه  لعبت  �ملا�سيني، 

�ملا�سي �لبعيد ب�سبب �لثورة �ل�سناعية، و�ملزيد من �إلأر��سي 

�ل�����س��احل��ة ل��ل��زر�ع��ة يف �إلأرج��ن��ت��ني و�أ���س��رت�ل��ي��ا و�ل���وإلي���ات 

كانت  �ملا�سيني،  �لقرنني  يف  ذل��ك،  وم��ع  �إلأمريكية.  �ملتحدة 

و�ل�سني؛  �لهند  للمحا�سيل، يف  ف�سل عر�سية  هناك حاإلت 

�إم���د�د�ت  ح��اد يف  �نخفا�س  �إىل  �إلأح��ي��ان  بع�س  �أدى يف  مم��ا 

�لغذ�ء، وت�سبب يف جماعات كبرية. قتلت بع�س هذه �ملجاعات 

�ل��ن��ا���س، كما ��ستمرت �إلأوب��ئ��ة و�إلأم���ر�����س يف  �مل��اي��ني م��ن 

�إحد�ث تاأثري�ت �سلبية، ويف بع�س �إلأحيان ر�فقتها �ملجاعات؛ 

تاأثري  �لب�سرية  لاأعمال  ك��ان  ���س��وء�.  تاأثريها  م��ن  ز�د  مم��ا 

متز�يد على هذه �لتطور�ت.

تاأثري  من  �أي�سًا  �لب�سر  عانى  و�ملجاعات،  �إلأوبئة  جانب  �إىل 

�أن����و�ع �أخ���رى م��ن �ل��ك��و�رث، و�ل��ت��ي ك��ان��ت يف بع�س �إلأح��ي��ان 

�لكو�رث  ه��ذه  بني  من  و�ملمتلكات.  ل���اأرو�ح  للغاية  مدمرة 

وفي�سانات  بركانية،  وث��ور�ت  زإلزل،  هناك  كانت  �لطبيعية 

بع�س هذه  �أن  ورغ��م  ت�سونامي.  و�أم����و�ج  و�أع��ا���س��ري  ك��ربى، 

�إلأعمال كان خارجا عن �إر�دة �إلإن�سان، فاإن بع�سها كان ناجما 

�لب�سر  بد�أه  �لذي  �ملتز�يد  �لتاأثري  ب�سبب  ب�سرية؛  �أفعال  عن 

يف �لطبيعة. كان هذ� �لتاأثري �لب�سري ينمو مع مرور �لوقت، 

وكانت �لزيادة يف م�ستوى معي�سة �لب�سر تاأتي ب�سكل متز�يد 

بتكلفة طبيعية عالية.

�لقرن  �ل��ذرة، يف �خلم�سينيات من  �لبحث يف مو�سوع  جلب 

وليد العري * 
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ب�سكل  �لب�سر  يحتاجها  �لتي  �لطاقة  توليد  �إمكانية  �ملا�سي، 

متز�يد من �نق�سام �لذرة. بد�أت �لنباتات �لذرية يف �لظهور 

�ملتحدة  و�ململكة  �ملتحدة  و�ل��وإلي��ات  �ل�سوفيتي  �إلحت���اد  يف 

وف��رن�����س��ا و�ل��ي��اب��ان و�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ل��د�ن �إلأخ�����رى. كانت 

تكلفتها �ملنخف�سة عامل جذب رئي�سيا. كان �ليور�نيوم متاحا 

ب�سهولة، على �لرغم من �أن بناء �مل�سانع كان باهظ �لثمن. 

كما هو �حلال يف �لعديد من �ملن�ساآت �ل�سناعية، كانت هناك 

بع�س �حلو�دث تطلب �إباغ وكالة تابعة لاأمم �ملتحدة بها. 

ت�سببت �حلو�دث يف �أوكر�نيا ويف فوكو�سيما، يف وقوع �لعديد 

�لعامل  نبهو�  لقد  ج�سيمة.  �أ���س��ر�ر�  و�أحل��ق��ت  �لقتلى،  م��ن 

�لرخي�س  �ل��ط��اق��ة  مل�����س��در  �ملحتمل  �ل���وج���ودي  �خل��ط��ر  �إىل 

�لذرية  �لطاقة  موؤيدو  و��سل  له.  �حلما�سة  وقللو� من  هذ� 

�لطاقة  تظل  �حل����و�دث،  م��ن  �ل��رغ��م  على  �أن���ه  على  �لتاأكيد 

�لذرية م�سدر طاقة متاحا ونظيفا ن�سبيا.

منذ بد�ية �لثورة �ل�سناعية، كان هناك �لعديد من �لكو�رث 

�لعامل.  من  خمتلفة  �أج���ز�ء  يف  بع�سها  �ل��ك��ربى،  �ل�سناعية 

كما  بطبيعتها،  �خلطرة  �لتعدين  باأن�سطة  �لكثريون  �رتبط 

�رتبط بع�سها ب�سناعة �لكيماويات �ملتنامية. مت ربط بع�سها 

تفاعل  ع��ن  بع�سها  ونتج  خ��ط��رة،  منتجات  تخزين  �أو  بنقل 

�للو�ئح  حاولت  �لطبيعية.  �لظو�هر  مع  �ل�سناعي  �لن�ساط 

بع�س  تخلق  �لتنظيمية  �للو�ئح  لكن  �حل���و�دث،  ع��دد  تقليل 

�لتكاليف، وقد قاومتها د�ئما �حلكومات �خلا�سعة للتنظيم، 

�أهمية ك��ربى للنمو  و�حل��ك��وم��ات �إلأك���ر حت��رر� �لتي ت��ويل 

�أكر من �إلأم��ان. ي�سف �لكتاب بع�س  �إلقت�سادي و�لعمالة 

هذه �حلو�دث �لتي �أدت �إىل وفيات كبرية �أو تدمري �ملمتلكات.

إل يبدو �أن �لكو�رث �لعديدة �لتي ز�رت �لب�سر يف �ملا�سي قد 

�لغالب يف  ت��ط��ور يف  �ل���ذي  �إلق��ت�����س��ادي  �لتفكري  �أث���رت على 

يف  �لع�سرين.  �لقرن  �إلأول من  و�جل��زء  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن 

حني �أن �إلأحد�ث »�خلطرة« كان لها بع�س �لتاأثري، و�أدت �إىل 

فاإن  �حلكومية،  �ل�سيا�سات  وبع�س  �لتاأمني،  �سناعة  تطوير 

�إلأحد�ث »غري �ملوؤكدة« مل تفعل ذلك. ��ستمر جتاهلها نظريا 

�لب�سر.  �إر�دة  و�سيا�سيا، و�عتربت من �خلو�رق �خلارجة عن 

�لنظرية  توجيه  يف  ��ستمر  �ل��ذي  �لرئي�سي،  �إلفرت��س  كان 

ب�سا�سة،  يعمل  �لذي  �إلقت�ساد  هو  �إلقت�سادية،  و�ل�سيا�سة 

�إلأع��م��ال. ومع  م��وؤخ��ر�، مع بع�س �إلع���رت�ف بوجود دور�ت 

مثل  �ملوؤكدة«،  »غري  ولكن  �ل�سيئة،  �إلأح��د�ث  ��ستمرت  ذلك، 

�إلأوب��ئ��ة و�ل��ك��و�رث �ل��ك��ربى، يف �لقيام ب��زي��ار�ت غري مرحب 

بها. عندما �أتت، ت�سببت يف �سعوبات كبرية، وحرية يف كيفية 

�لتعامل معها. �إلأمثلة �حلالية ملثل هذه �إلأحد�ث هي جائحة 

كورونا، و�إلحرت�ر �لعاملي ب�سكل متز�يد. إل يوجد حتى �إلآن 

��سرت�تيجية  ت��وج��د  وإل  �مل�ستقبلية،  ل��اأوب��ئ��ة  ��ستعد�د  �أي 

و��سحة ب�ساأن ما يجب �لقيام به حيال �إلحتبا�س �حلر�ري. 

وكلما ز�د متو�سط   �لعمر �ملتوقع �لذي يتمتع به �لعديد من 

�إلأفر�د، ز�د �حتمال تعر�سهم لهذه �مل�سكات خال حياتهم.

ب���د�أو�، ب�سكل  �أخ��رى، لكنهم  �أن��و�ع  �سارك �لب�سر �إلأر���س مع 

�حل�سرية.  مل�سلحتهم  �لطبيعية  �لبيئة  ت�سكيل  يف  متز�يد، 

باإن�ساء تكاليف �جتماعية إل تنعك�س  �لعملية، قامو�  يف هذه 

يف  خا�س  ب�سكل  هذ�  حدث  �ل�سوق.  وخدمات  �سلع  �أ�سعار  يف 

يف  �أي�سا  ولكن  �لطاقة،  إلإنتاج  �إلأح��ف��وري  �لوقود  ��ستخد�م 

دخل  لقد  و�لبا�ستيك.  �لبقر  حل��وم  مثل  �أخ���رى،  منتجات 

�لب�سر ما كان ُيطلق عليه »ع�سر مركزية �إلإن�سان«، وهو ع�سر 

خا�سة  ملكية  �أنها  على  �إلأر����س  �إىل  ينظرون  فيه  �أ�سبحو� 

»��ستخد�مها  ميكن  �خل��ا���س��ة،  �ملمتلكات  معظم  مثل  ل��ه��م. 

رفاهيتهم  �أج��ل  من  �ملالكني  قبل  من  ��ستخد�مها«  و�إ���س��اءة 

�لقرن  خ��ال  هائل  ب�سكل  �لب�سر  ع��دد  ز�د  لقد  �حل�سرية. 

�أخرى  مبليار�ت  �لزيادة  يف  ي�ستمر  �أن  �ملتوقع  ومن  �ملا�سي، 

هذ� �لقرن. ي�ستخدم �لب�سر �ملو�رد �لطبيعية للحفاظ عليها 

ولتح�سني م�ستوى معي�ستهم. كانت بع�س �ملحاوإلت لتقليل 

تاأثريها �ل�سلبي على �لعامل �لطبيعي جارية منذ عدة عقود 

�إلآن،  حتى  ذل��ك(.  �إىل  وم��ا  �خل�سر�ء«  »�لطاقة  )��ستخد�م 

كانت هذه �ملحاوإلت بعيدة عما هو مطلوب ملنع �لعامل من �أن 

ي�سبح �أكر فقر� من �لناحية �لبيولوجية، ومن جعل �ملناخ 

�أكر دفئا ب�سكل خطري. لقد �أولت �أ�سولية �ل�سوق �لقليل من 

�هتماما كبري� بتح�سني  �مل�ساكل  �أو مل تهتم بهذه  �إلهتمام، 

�إلإن��ت��اج و�ل���دخ���ول. ه��ن��اك ح��اج��ة و����س��ح��ة لتغيري تفكرينا 

�إلقت�سادي �لنظري و�سيا�ساتنا ب�سكل كبري. و�إلأ�سرع �أف�سل، 

لكن �لتغيري�ت �ملطلوبة �سعبة للغاية.

تاريخيا، كان هناك ميل لروؤية �إلأحد�ث �ل�سيئة �لع�سو�ئية، 

�ملناخية.  و�ل��ت��غ��ري�ت  �إلأوب��ئ��ة  ه��ذه  و�سملت  �ل���ك���و�رث،  مثل 

�لطاقة  على  ومتز�يد�  كبري�  طلبا  �ل�سناعية  �لثورة  خلقت 

�لتي مت توفريها ب�سكل متز�يد من خال �لوقود �إلأحفوري 

»�ل��ق��ذر«. كما �أن��ه��ا �أوج���دت �إمي��ان��ا قويا ب��� »�ل��ت��ق��دم«. �ساهم 

من  �ملزيد  على  �لطلب  يف  �لدخل  و�رت��ف��اع  �ل�سكاين،  �لنمو 

و�لنفط  )�لفحم  �إلأحفوري  �لوقود  ��ستخد�م  �أدى  �لطاقة. 

�إىل زي���ادة تدريجية يف كمية غ��از�ت  �إىل ذل���ك(،  و�ل��غ��از وم��ا 

ز�دت هذه  �إلأخ���رية،  �لعقود  �لغاف �جل��وي. يف  �لدفيئة يف 

�أدى،  مما  �ملا�سي؛  يف  عليه  كانت  مما  �أ�سرع  بوترية  �لغاز�ت 

حتى �إلآن، �إىل زيادة متو�سط   درجة حر�رة �لعامل باأكر من 

�أ�سبحت تاأثري�ت هذ� �لتغري يف درجة  درجة و�حدة مئوية. 

�حلر�رة ملحوظة ب�سكل متز�يد. من �ملتوقع �أن ترتفع درجة 

�لزيادة  ت�سل  �أن  وميكن  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف  �أك��ر  �حل��ر�رة 

كارثية  �آث���ار  ل��ه  يكون  ق��د  مم��ا  تتجاوزهما،  �أو  درج��ت��ني  �إىل 

�أن م��ث��ل ه��ذه  ي��ب��دو  حمتملة. يف ظ��ل �إلجت���اه���ات �حل��ال��ي��ة، 

�لتاأثري�ت  تتباعد  ق��د   .2100 ع��ام  بحلول  مرجحة  �ل��زي��ادة 

متو�سطة �ملدى إلرتفاع درجة �حلر�رة بني �لدول، مع بع�س 

�ملكا�سب )خا�سة رو�سيا وكند�( و�لعديد من �لدول �خلا�سرة. 

يف ظل �إلجتاهات �حلالية، �سيكون من �ل�سعب للغاية �إيقاف 

هذه �لعملية، على �لرغم من �ملحاوإلت �مل�ستمرة إلإبطائها. 

كانت �ل�سنو�ت �إلأخرية هي �إلأكر دفئا على �إلإطاق. هناك 

�جتاهات بيئية �أخرى مثرية للقلق تتطلب �إلهتمام و�حللول 

)على �سبيل �ملثال، �إل�ستخد�م �ملفرط للبا�ستيك و�إلأ�سمدة 

و�ملو�د �لكيميائية �ل�سارة(.

�ل�سلوك  تعزيز  يف  �حل��ايل  �لعاملي  �ملوؤ�س�سي  �لهيكل  ي�ستمر 

�لفو�سوي من قبل �لبلد�ن �لفردية. إل توجد موؤ�س�سة عاملية 

�ملرغوبة.  �لعاملية  �لعامة  �ملنافع  لتعزيز  وفعالة  حقيقية، 

�لتن�سيق،  �لقليل من  �لرئي�سية وطنية، مع  �ل�سيا�سات  ظلت 

على  �إلأه����م،  �ل��ه��دف  ه��و  �ملعي�سة  م�ستويات  رف���ع  ي���ز�ل  وإل 

�أو على توزيع �لدخل. إل  �لرغم من تاأثري ذلك على �لبيئة 

�أن يكون  يز�ل �إلحرت�ر �لعاملي لي�س له �لتاأثري �لذي يجب 

على �ل�سيا�سات �لعاملية. ��ستمرت �ل�سيا�سات �لنقدية، و�ملالية 

يف �ل��رتك��ي��ز على �ل��ن��م��و. م��ن �ل��و����س��ح �أن ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل 

�لت�سحيحات للتعامل ب�سكل �أف�سل مع �إلإن�ساف و�ل�سيا�سات 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة. �ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ه��ذ� �إلجت�����اه غ���ري م��ع��روف��ة 

ومقلقة، ومن �لو��سح �أنه �أ�سبح من �إلأ�سعب مما كان عليه 

�مل�ستقبل  ب��اأن  �لقائل  �ل���ر�أي  قبول  ع�سر،  �لتا�سع  �ل��ق��رن  يف 

�سي�ستمر حتماً  �لب�سر  و�أن م�ستوى معي�سة  بالتقدم  مرتبط 

يف �لتح�سن.
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الصني: كيف يصنع الغرب األعداء؟

سرج برتييه

2013 ، تقاعد �سريج بريتييه من عامل �إلأعمال ليتفرغ  ويف عام 

�إقامة   د�ئمة بهونغ كونغ  للكتابة و�لتاأليف . وهو  يقيم  �ليوم 

.ومما إل�سك فيه، �أن هذه  �لتجارب �لعلمية و�لعملية  هي كلها 

عو�مل  �أهلته لاطاع �لو��سع  و�لتعرف  على �ملجتمع �ل�سيني 

و مميز�ت منظومة حوكمته .

�أول كتاب   �سدرت للكاتب عدة موؤلفات، منها:  »�ل�سدمة«  وهو 

���س��در ل���ه  ع���ام 2014، ك��ر���س��ه  ل��در����س��ة  ت��اري��خ ع��اق��ات �ل�سني 

 ، �ل��غ��رب؛  ليربز  م��دى �حلاجة للتعرف على ع��ودة �ل�سني  مع 

�م��رب�ط��وري��ة �ل��و���س��ط، �ل��ق��وي��ة؛  ل��ت��ج��اوز �إلق��ت�����س��اد �إلأم��ري��ك��ي 

و�أثناء   و1949   1840 �مل��دة  �ل��زم��ن،  طيلة  توقف قرنني من  بعد 

�حلرب  �لتي �سنها �لغرب على �ل�سني  على �أمل ك�سرها. ويرى 

�لكاتب �أن �لنتيجة كانت عك�س ذلك يف تقوية �ل�سابة �لنف�سية 

و�لقدر�ت �إل�سرت�تيجية و�لتنظيمية لدى هذ� �لبلد  يف مو�جهة 

�لعي�س يف هونغ   « كتاب  كتب    2017 ع��ام   �لغربية. ويف  �لهيمنة 

كونغ« �لتي عا�س فيها ما يناهز  ثاثني �سنة، حيث  متكن من  

�إز�لة �لغمو�س حولها وتقريبها �إىل �لقارئ،  وهي �ملدينة  �لتي  

باملر�ستون يف عام  ل��ورد  كتب عنها  وزي��ر �خلارجية �لربيطاين  

1841  قائا« �إن هونغ كونغ جزيرة  خالية  بها ما يزيد   قليا 

عن  م��ن��زل«،   و قد �أ�سبحت  �ليوم   مدينة عماقة  يبلغ عدد 

�سكانها 7 مايني ن�سمة،  متتد على م�ساحة 1100  كلم2 ، وذلك 

بعد  ع�سرين عاما من ت�سليم هونغ كونغ لل�سني، م�سرتجعا �أوإًل 

تاريخها،  وتاريخ منطقة  برمتها، ذ�ت ما�س م�سطرب؛ وليقدم  

�أ�سطورة  مدينة ر�ئعة  يف  �سكل حو�ر �سيق  و�أنيق، �سمن نزهة يف 

�سو�رعها  حني يعطي �لكلمة  ل�سكانها للتكلم عنها، حيث يغري 

�لقارئ  يف �ل�سفر لزيارة  و�كت�ساف  هذه �لدولة-�ملدينة �لفريدة 

من نوعها يف �لعامل.

�أم��ا  كتابه  �إلأخ��ري  �ل�سادر  يف ربيع  �سنة 2022 » �ل�سني :كيف  

�أن  ي��ربز  »، مو�سوع مر�جعتنا،   فهو  �إلأع����د�ء؟  �ل��غ��رب   ي�سنع  

�ل�سيني   �ل�ساأن  يف   باملتخ�س�سني   �أنف�سهم  ي�سمون  من  �لعديد 

ويف �ل�  »تبت«    وهونغ كونغ  إل ي�ستندون  يف عرو�سهم �إىل حقائق 

ووقائع  ملمو�سة، و�أن �لكثري  من �ملعلومات �لو�ردة   تاأتي جميعا 

من نف�س �ملجموعات و�ملوؤ�س�سات �ملعادية لل�سني، و�أن هذه �جلهات 

�لدعاية عرب  �أ�ساليب جديدة يف  و�بتد�ع  عامة تعمل على خلق  

لذلك  ثابتة.  و�قعية وحجج  �إىل حقائق  ت�ستند  إل  �سائعات  ن�سر 

وج��ر�أة غري معهودة،  �ملكان  معاينات يف عني  وف��ق  �لكاتب،  جند 

�ل��ت��ي ه��ي  يف  ي��ه��دف �إىل رف��ع �لعديد م��ن �ملاب�سات و �إلأوه����ام 

متينة  وم���ربر�ت  حجج  على   بناًء  �لتو�سيح،  �إىل   ما�سة   حاجة 

ووثائق قوية ، مل  تعمل   و�سائل �إلإعام �لغربية �لكثري من  �أجل 

على فح�س  جمموعة  بريتييه  �سريج  يحر�س  �إب��ر�زه��ا؛ حيث  

من �إلأ�سئلة �لتي تغمر  لقاء�ت ون�سر�ت  وبر�مج و�سائل �إلإعام  

تفر�س  �أن  ت��ري��د  ه��ل  ت��ك��ذب؟  �ل�سني  ه��ل   : و�مل�سموعة   �ملرئية 

؟  �ل�سينيون  �سكانها؟ كيف يفكر   �أ�سلوب حياتها؟ هل ت�سطهد 

ما هي فل�سفتهم يف �حلياة ومنط  عي�سهم و�أو�ساعهم و�أ�سو�قهم  

وحقوق �إلإن�سان عندهم  ؟ هل ت�سعى  �ل�سني �إىل  تو�سيع مناطق 

نفوذها؟ ما هي م�ستلزمات  �لتنمية فيها  و�ملنجزة   لفائدة 1.4 

��سرت�تيجية   مل��اذ�  ت��اي��و�ن؟  ق�سية  ما هو جوهر  ؟  ن�سمة   مليار 

توظيف  هذه �إلأخرية  لل�سيطرة على �ل�سني؟ ما عاقة �ل�سني 

بالعامل ؟ ومن يحكم �لعامل؟

�سعيا  عنها؛   لاإجابة  �لكتاب  �لتي جاء  �إلأ�سئلة  هذه جملة من 

منه لدح�س �إلدعاء�ت و�إلأكاذيب �ملغر�سة يف حق �ل�سني ،  قائا  

نقل  ه��و   « �لقبيح  »�ل��رج��ل   �أن��ه��ا  على  �ل�سني  تقدمي  �إن   ، »نعم 

خيايل  خل�سوم �أو مناف�سي �مرب�طورية �لو�سط،  ويعد  م�ساركة 

يف عن�سرية �لدولة �ملوجهة �سد دولة نتجاهلها ب�سدة«.

و�لو�قع، �أنه عندما  يتناول مو�سوع �ل�سني  وكيف ي�سنع �لغرب  

�لعد�ء �سدها فهو يعرف عما يتحدث؛ �إذ �إنه  لي�س باحثا جاها 

مبجرى �إلأم��ور  وما ي��دور  ب�ساأنها  من نقا�س حول  كيف يفكر 

�ل�سينيون؟  و�إلأفكار �لتي ت��ر�ود  �لغرب  حول �سمولية  �حلكم 

وحقوق �إلإن�سان و�إلأقليات، وعاقة  �ل�سني بوحدة تر�به. ومن 

هنا تنبع �ل�سدمة �ملنقذة �لناجمة عن قر�ءة هذ� �لكتاب �جلريء 

�لذي يوؤكد وعلى �أكر من �سعيد  جدلية عاقة �ل�سني بالعامل 

و�لعامل بال�سني.  

لذلك جاء �لكتاب للرد  على �لكتاب �لغربيني من خال مو�جهة 

�أقو�لهم  �خلاطئة حول �لبلد؛ حيث يجعل �لقارَئ  بعد قر�ءته 

�لتاريخية  و�ل��وق��ائ��ع  ل��اأو���س��اع  مغايرة  ب�سورة  ينظر  للكتاب  

�مللمو�سة  �لتي يعر�سها  ، وعن معرفة ودر�ي��ة  ويقني ، مقارنة 

مع كتاب مماثلني؛ �إذ �إن �إلأمر يتعلق  بتبني قطيعة مع �لتحليل  

�إل�سرت�تيجي �ملهيمن  يف مقارنة �ل�سني مع �لعامل مربز� بدقة 

متناهية عمليات �سناعة �لعدو  عند �لغرب  بالرتكيز على حالة  

�ل�سني.

رة   �إن هذه �ملقاربة يف �لعر�س و�لتحليل تعد ُمدمِّ وميكن �لقول 

بالن�سبة ل��اأف��ك��ار �مل�سبقة ع��ن ه��ذ� �ل��ب��ل��د؛  إلأن��ه��ا  ت���ربز  مدى 

�سيطرة  �إلإعام  يف ن�سر  �خلر�فات و�إليديولوجيات و�إلأكاذيب 

�ملتعددة ، �سعيا ور�ء �إخفاء �حلقيقة �أو �إف�ساء  معرفة غري كاملة 

عن �ل�سني. لذلك جند �أن �أطروحة �سريج بريتييه تقرتب  �إىل 

حد ما  �إىل   �أطروحة  بيار كوني�سا » �سنع �لعدو �أو كيف تقتل  

على  بتاأكيده  يتميز   و�ل���ذي    ،2011 ع��ام  �ل�سادر  ح��ي«  ب�سمري 

بامتياز  و�سو�سيولوجية  �سيا�سية  عملية  �لعدو ميثل   تفكيك  �أن 

قيام  كيفية   حتليل   �إىل  ويرنو   �جلماعية،  للتزكية  للتاأ�سي�س  

�إىل �حلرب  �ل��ذه��اب   �ل��ع��د�وة، وكيف  يبني �ملتخيل قبل  عاقة 

يف  �أط����ر�ف  ع��دة  فيها  ت�����س��ارك  وم��ق��ب��وإل  �سرعيا  �لعنف  ليجعل 

�لتحري�س على �حل���رب وحت��دي��د  ه��وي��ت��ه      ويت�سمن �إلأم��ر 

�لع�سكرية   و�ملنظمات  �لعامة  �ملوؤ�س�سات  �إلأول  للطرف  بالن�سبة 

حمددو  �أم��ا  �لفكر.   ومر�كز  �إلإد�ري���ة  و�ملنظمات  كاإل�ستخبار�ت 

بتحليل   خ�سو�سا  ي��ع��ن��ون  ف��ه��م  �ل��ث��اين،  �ل��ط��رف  يعني  �ل��ع��دو، 

�لعاقات بني �جلماعة و�إلآخر،  وهم �ملثقفون  وو�سائل �إلإعام 

و�ل�سحفيون  و�جلامعيون.  

ملخائيل  �لدبلوما�سي   �مل�ست�سار  �رب��ات��وف،  �لك�سندر  لف�س  حني 

�أ����س���و�أ خ��دم��ة،  ل��ك��م  �سنقدم   « �ل�����س��ه��رية   ، جملته  غ��ورب��ات�����س��وف 

�سنحرمكم من �لعدو« فقد  �أثبت  مدى �أيدولوجية بناء �لعدو  يف   

تكري�س خطاب �خلوف عند �إلآخر  يعني من »�لعدو �لت�سوري«   

يف  نظرية �إلإبطال �لتقني  للقطاع �إل�سرت�تيجي  �لغربي.  يف 

�إلأم�س �لقريب كان �لعدو هو �ملد �ل�سيوعي، لياأتي بعده �إلإرهاب 

ونظام �سد�م ح�سني و�إير�ن و�ليوم �أ�سبح �لعدو يتمثل يف رو�سيا 

و�ل�سني .

 وف�سا عن ذل��ك،  يلتقي �مل��وؤل��ف  م��ع  ط��روح��ات  �لوزير �إلأول 

�لفرن�سي   �إلأ�سبق   و�ملمثل �خلا�س لوزير  �خلارجية بال�سني ، 

بيار  ر�فان ،  يف كتابه » �ل�سني ، �ملفارقة �لكربى« ،�ل�سادر عام  

2019،  و�ل��ذي يعترب فيه  �أن   �ل�سني تعد تهديد�  للعديد من 

�إلأوروبيني و�أن هذ� �خلوف يرجع باإلأ�سا�س  �إىل عدم معرفة  هذ� 

محمد حركات * 

ولـد  سـريج بريتييـه، الكاتـب  الفرنـيس  املعـروف مبدينـة ليـون، و تابـع دراسـته العليـا بباريـس.  ولقـد تحمل خـارج بـالده عدة مهـام ترتبط 

بعـامل األعـامل و املـال واإلعـالم . ويف عـام 1986 اسـتقر يف هونـغ كونـغ وأسـس رشكـة استشـارية، وتـوىل نـرش دوريـة  »الرسـالة من 

هونـج كونـج والصـني« املخصصـة ملجتمـع األعـامل. و يف عـام 1997 ، التقـى بالرئيـس الصينـي جيانـغ زميـني. و يف عـام  2001  ، أصبح أحد 

األعضـاء املؤسسـني ملنتـدى بواو آلسـيا )Boao Forum for Asia( الذي أنشـأته الصني ليشـمل  خمسـة وسـتني خبريًا، ويعـد مبثابة دافوس 

آسـيوي يف مجـال االقتصـاد واملال.   
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»�ل�سرق �ملعقد«   مناديا  �إىل �سرورة بناء ج�سور وعاقات مثمرة  

معه عرب �كت�ساف  ثقافته �لكربى وقوته �إلقت�سادية �لعاملية  ، 

يف �سبيل  بلورة  ��سرت�تيجية  تعاون و �سر�كة متينة ومتو�زنة  مع 

�ل�سني ،  �عتبار لل�سعي �حلثيث  للحليف �إلأمريكي  �إىل  �إ�سعاف 

�أوروبا .

  وينبغي ت�سجيل �خلا�سات �جلوهرية �إلآتية للكتاب :

�أوإل  ، تبني �لكاتب مقاربة مقارنة بني �ل�سني  و�لغرب )�أوروبا 

عدة  يف  �إلأم،  ب��ل��ده  وفرن�سا،  �ل�����س��ني   ب��ني  وإل�سيما   ،) و�أم��ري��ك��ا 

جماإلت  ترتبط باحلوكمة وقيم �لعمل �لد�ئم  وحقوق �إلإن�سان 

وكثافة  �لبنيات �لتحتية ، يف جمال �ل�سحة و�لنقل و�إد�رة �ملدن 

و�إلبتكار �لتكنولوجي و�لع�سكري،  ف�سا عن  �إلأمن  �لغذ�ئي، 

�أي بلد غربي ،وتو�سع  ت��ع��دٍّ   على  �أو  وع���دم  وج���ود  �سن ح��رب  

مناطق �لنفوذ عامليا ،عاوة  على �ل�سر�مة �ملعتمدة   يف �لتدبري   

وتفوقها �مللحوظ   يف �إد�رة   �أزمة جائحة كوفيد- 19  ، مع �إلإ�سارة   

�إىل �أن هذ� �لوباء جنم عنه، يف فرن�سا  ،ح�سب �لكاتب ، �لت�سييق  

�لت�سريع   �أت��اح  و  للمو�طنني   �إلأ�سا�سية  و�حلريات  �حلقوق  على 

مبر��سيم  للحد منها  ،مثل  حظر �لتجول ، وهو �ملفهوم   �لذي 

مت نبذه  من �ملفرد�ت �ل�سيا�سية منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.

يعلم �جلميع  ، حيث   �ل�سني  �أد�ء  �حلوكمة  يف  ،  جناعة  ثانيا 

�أن  ماوت�سي تونغ    عندما ��سرتجع �ل�سني  ك��ان   عدد �سكانها 

400 مليون ن�سمة وهو �لعدد نف�سه  يف عام 1840 .  هذ� يعني �أنه 

باحت�ساب ن�سبة منو طبيعية يتاأكد �أن  100 مليون من �إلأرو�ح قد 

زهقت �أثناء  �حلرب �لعدو�نية  �لغربية  على بلد ذي �سيادة. لكن 

هل يتجر�أ �لغربيون على �لقول �إن �ل�سني ��ستطاعت �أن  تنت�سل  

مئات �ملايني من �لنا�س من بر�ثن �لفقر؟  وما هو �ملثال �لذي 

يقدمه �لغرب بتدمري �لعر�ق و�سوريا وليبيا و�أوكر�نيا للتحدث 

فقط عن �أحدث �سحايا �أوهامه؟ 

�إل�سرت�تيجي  �لتخطيط  تبني  �لتنموي يف  �لنموذج  ثالثا، متيز 

�إل�ستحقاقات  ب��ان��ت��ظ��ار�ت   �إلن�����س��غ��ال  وغ��ي��اب  �ل��ب��اد  تنمية  يف 

�ل��غ��رب، فاإلهتمام  ب��ه  يف  غ��ر�ر ما هو معمول  �إلنتخابية، على 

بقيم �لعمل �لد�ئم و�حرت�م   �لوقت وربط �مل�سوؤولية باملحا�سبة 

هي من حمدد�ت �لعقيدة �ل�سيا�سية و�لقيمية و�لفكرية  �ل�سينية  

. فاملنظومة تتميز بعدم �إلإفات من �لعقاب عند ف�سل �مل�سوؤول يف 

�إد�رة دو�ليب �لدولة  �أو �لت�سرت على �لف�ساد �لذي يت�سدد �لعقاب 

�حلياة،    م��دى   �ل�سجن  �أو  �إلإع���د�م  عقوبة  �أحيانا  ليبلغ   حوله  

بعيدة  م���دة   منذ  �إلأوروب���ي���ة  �لنخب  فقدتها  �ل��ت��ي  �لقيم  وه��ي 

�ل�سني  ت�سبح  �أن  �لكاتب  ي�ستنتج  �لبديهي،  وم��ن     . �لعمل   يف 

مزعجة   وت�سكل تهديًد�، و�ستظل د�ئًما كذلك طاملا �أن �لغرب إل 

يعرتف باأن قطبية �لعامل �آخذة يف �لتغري و�أن �حل�سارة �لغربية 

فقدت بو�سلتها. لكن هل �لو�سع هو در�مي �إىل هذ� �حلد يت�ساءل 

�لكاتب ؟ و هل �إل�ستعجال يكمن يف �لتغري �ملناخي �أم يف �ل�سني ؟

ر�بعا، فيما يخ�س �سمولية �حلكم يف �ل�سني، يعترب�سريج بريتييه 

�أنه عندما يتحدث �لنا�س معه عن دولة بولي�سية ، يقول«  �أفكر يف 

فرن�سا حيث مبجرد عبوري �حلدود، �أرى م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون 

من جميع �إلأنو�ع يف كل مكان، و�أنه  �أ�سبح من �ل�سائع جًد� �أن إل 

�أحد يحتج على �أن �سباط �ل�سرطة يف �سيار�ت إل حتمل عامات 

فيما  يخ�س �خلدمات  )�إإل  �ل�سني  �أم��ر غري موجود يف  وه��و   ،

�لد�خلية  وزي��ر  �أعلن  �حلب�س،  عن  �إلإع��ان  ومبجرد  �خلا�سة(. 

�أ�سبوع  د�ئ��م حيث مت يف  �زدي��اد  �لغر�مات يف  �أن  بفخر  �لفرن�سي 

و�حد، مت تنفيذ1738907 مر�قبة، ويف يوم و�حد مت و�سع 22 574 

�مل�ستحيل  »م��ن  �لفرن�سية  �حل�سابات  حمكمة  وبح�سب  غ��ر�م��ة. 

�إ�سد�رها كل عام من  �لتحديد �ملبا�سر لعدد �لغر�مات �لتي يتم 

تتجاوز  و�سفة  ع��ن  نتحدث  إلأن��ن��ا  �ل�سرطة.   دو�ئ���ر  جميع  قبل 

�إلآن 2 مليار يورو.  وعلى �سوء هذ� �ملبلغ يقر �لكاتب قائا، �إن 

�ملو�طنني �لفرن�سيني هم بالفعل �سحايا حلالة مر�قبة �أورويلية، 

تنظيم كل هذ�  يتم  George Orwell، حيث  �إىل   ن�سبة 

من  نهائًيا  إل  ع��دًد�  بال�سني  هناك  �أن  به  �مل�سلم  وم��ن  مبر�سوم. 

حالًيا  ُت�ستخدم  لكنها  �ملرت�كمة،  �لبيانات  ومليار�ت  �لكامري�ت 

لتتبع  �أح��ي��اًن��ا  �أو  �إلق��ت�����س��ادي��ة،  ل��اأغ��ر����س  �ل��ت��دف��ق��ات  لتحليل 

يبدو،  ل��ذل��ك  �مل��و�ط��ن��ني«.  ملر�قبة  ولي�س  �ملطلوبني،  �ملجرمني 

�ل�سينيني  �ملو�طنني  �أن  �إلدع��اء  �ل�سعب  �أنه من  �لكاتب،  ح�سب 

هم �سحايا دولة �سمولية ونظام لينيني.  وخافا لذلك، يعترب 

�أن �ملو�طنني �لفرن�سيني هم �سحايا حزب فا�سد  ولعمليات و��سعة  

يف �إلحتيال، وياحظ �أنه  خافا للمنظومة �لق�سائية  �ل�سينية  

�ملتميزة بال�سر�مة يف تطبيق وت�سديد �جلز�ء�ت �لعقابية يف حق 

�ملتابعني بالف�ساد �ىل درجة �إلإع��د�م جند �أن �لطبقة  �ل�سيا�سية  

وت�سارب  �ل��زب��ون��ي��ة  ظ��و�ه��ر  بتف�سي  تتميز  و�أم��ري��ك��ا    بفرن�سا  

ممار�سة   يف  �لقانون   ت�سامح    و  �مل�ساطر  ب��طء  مقابل  �مل�سالح  

وجود   رغ��م   عليا  حكومية  منا�سب   �سغل  خ��ال  من  �ل�سيا�سة  

�سو�بق  جنائية  ومتابعات يف حقهم  يف جمال �لف�ساد. 

خ��ال  م��ن  �ل��ف�����س��اد  �ل�سينية  �حل��ك��وم��ة  و�ج��ه��ت   ،2019 ع���ام  يف 

متابعة 18.585 موظًفا حكوميًّا، بزيادة قدرها 90٪ مقارنة بالعام 

�ل�سابق، مبا يف ذلك �ستة ع�سر من كبار �لقادة �ل�سيا�سيني )رئي�س 

�لف�ساد  بتهمة  نفر،   25000 �ملتابعني  بلغ عدد  و  وزي��ر(.  �أو  �إقليم 

و�إلختا�س و�لر�سوة. مت �إد�نة 29000 �سخ�س لهذه �ملمار�سات.

خام�سا :كيفية �لتعامل مع  �لتبت و�إلإيغور و�إلأقليات  يف �ل�سني 

: يرى �لكاتب �أن �ل�سلطات  تتعامل  مع مقاطعة �لتبت مثل باقي  

بكثافة  ��ستثمرت  �ملركزية  �حلكومة  و�أن   �إلأخ���رى  �ملقاطعات 

)لها�سا(   مدينة   و�أن  �حلديدية   �ل�سكك  و�ل��ط��رق  �جل�سور  يف 

�إجناز  ، وهو  �ل�سرعة  بو��سطة  قطار فائق  �إلآن ببكني  مت�سلة 

�أح���دث قطار يف �ل��ع��امل ، مت زرع��ه يف �لرتبة  تقني كبري  إلأن��ه 

لاأقلية  �ل�سيئة   �ملعاملة  �دع��اء  يخ�س   فيما  �أم��ا  �ل�سقيعية. 

�مل�سلمة �إلإيغورية فاإن  و�سائل �إلإعام �لغربية ت�سعى �إىل تقدمي 

 ، وجه خفي لل�سني، كما هو �حلال مع  جائحة  كوفيد-1919 

حيث مل ي�سبق  �لتكلم عن هذه �إلأقلية   قبل 1989؛ إلأن �لنقا�س  

بد�أ بعد �سقوط  نظام  �إلأفغان نتيجة خروج �إلحتاد �ل�سوفياتي 

من هذ� �لبلد،  وغ��زو �لقو�ت �إلأمريكية  له  حيث  فرت هذه 

�إلأقلية  من �حل��رب و�أم��ر�ء �حل��رب  وجل��اأو� �ىل �ل�سني . لكن 

جمموعة   56 �سمن  �مل�سلمة  �إلأق��ل��ي��ة  بهذه  �إله��ت��م��ام  ه��ذ�  مل��اذ� 

عرقية تعي�س يف �ل�سني. �إن �لهدف يكمن يف ��ستعمالها كورقة 

�سحيح  غري  فهذ�  باإبادتهم  �إلدع��اء  �أم��ا  �ل�سني.  ��ستقر�ر  مل�س 

على �إلإطاق، �إذ كيف يت�سور �أنهم كانو� مو�سوع �إبادة  وعددهم  

كان   يف �لثمانينات  يقدر يف 10000  ن�سمة  لريتفع  �إىل ما بني  

8  و  9 مايني  خال 40 �سنة  ؟

�أن ه��ن��اك م��وؤ���س�����س��ات �لتعلم  �إىل  ب�����س��دة م�����س��رية  �ل�����س��ني  ل���رتد 

�ملدر�سي تهدف �إىل حماربة �لتلقني �لديني من خال  ت�سهيل 

�إعادة   �أو  �إىل �لتطرف   �لتن�سئة �إلجتماعية لل�سباب �ملنجذبني 

�لتثقيف  �إذ� لزم �إلأمر ذلك. 

�ساد�سا: �لبعد �إل�سرت�تيجي للكتاب يف �لبحث يف نفقات �لدفاع 

�لع�سكري �إلأمريكي �لتي بلغت   770 مليار يف �سنة 2021    وذلك 

للحفاظ عامليا على �مل�سالح �حليوية للوإليات �ملتحدة وتعزيزها 

�ل�ساحة  يف  مناف�ستها  على  ق���ادرة  دول  و���س��ول  دون  حليلولة 

�لدولية. 

�سابعا: �لدعوة �ىل �حلذر �ل�سديد من و�سائل �إلإعام �ملتاعبة 

دعم  و  م���و�رد  م��ن  و�مل�ستفيدة  �سيا�سية  إلأغ��ر����س  باملعلومات 

�سبكات غري معروفة يف خدمة �يديولوجية �لغرب و�ملتمثلة يف 

تعزيز ��سرت�تيجية ن�سر عن�سرية �لدولة �سد عدوين وهميني 

و�سعبني )�سيني ورو�سي( إلعتبار�ت عدة: �إلأول �قت�سادي بحت 

�لعامل.  يف  �إلأوىل  �إلقت�سادية  �لقوة  �ل�سني  �أ�سبحت  مبوجبه 

قوية  حوكمة  تبني  بفعل  هناك  �إىل  و�سلت  �أنها  �لو��سح  ومن 

�ل�سوق  دي��ن��ام��ي��ة  �إل���س��رت�ت��ي��ج��ي،  �لتخطيط  �أ���س��ا���س��ا:  ق��و�م��ه��ا 

جمتمع  قيم  وخا�سة  �إلجتماعية،  �لفو�رق  حماربة  �لد�خلي، 

�لعمل و�جلد، و�لغرب إل ير�سى بذلك على �إلإطاق. 
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مدخل إىل علم األخالق

ميشا هـ. فرنر

يتَّبع عر�س �أفكار هذ� �لكتاب �لت�سل�سل �لزمني، مما ي�سهل على 

�لقارئ فهم �سياق تاريخ �إلأفكار. وقد كّر�س �ملوؤلف �جلزء �لثاين؛ 

لتقدمي  �لكتاب  �ل�سابع من هذ�  �لف�سل  �إىل  �لثاين  �لف�سل  من 

�ملناهج �لكا�سيكية لاأخاق �ملعيارية �لعاّمة، �لتي تعترب �أ�سا�سية 

يف �خلطاب حول �إلأخاق. ومن �أجل مزيد من �لدر��سة �ملتعمقة 

عدد  مع  فرنر  ه���.  مي�سا  �لفيل�سوف  تعامل  �إلأخ���اق،  جم��ال  يف 

و�ح��دة منها عن  كل  و�سائل  �لنموذجية  �ملو�قف  قليل فقط من 

�لعام للفل�سفة �إلأخاقية  �لتاريخ  �مل�ستمرة يف  �ملنهجية  �أهميتها 

ا مناهج مل يتم �لتعامل معها يف هذ� �لكتاب،  �لتي تت�سمن �أي�سً

مثل �أخاقيات �سبينوز� �أو فل�سفة هيجل �إلأخاقية و�لقانونية. 

�أما يف �لف�سل �لثامن و�إلأخري من �جلزء �لثاين، فيلقي �لكتاب 

نظرة عامة على �مل�ساكل و�حلجج و�ملو�قف �ملركزية �لتي تن�سب 

لاأخاقيات  �لثاثة  �لفروع  �أح��د  وه��ي  �لفوقية،  �إلأخ��اق  �إىل 

�ملعيارية  �إلأخ��اق  �إىل  �إ�سافة  عموماً،  �لفا�سفة  يدر�سها  �لتي 

�لف�سل  �أي  �لثالث؛  �جل��زء  يتناول  بينما  �لتطبيقية.  و�إلأخ��اق 

ت��وج��ي��ه �إلأخ����اق يف �ملجتمع �حل��دي��ث، حيث  �ل��ت��ا���س��ع، وظ��ي��ف��ة 

�لتوجيه  �إلأخاقية يف  �لفل�سفة  �إمكانيات وحدود  مناق�سة  متت 

و�نفتاحها على تعددية �خلطاب �إلأخاقي، وحتديد معاين تعدد 

�لتوجيه  ومنطلقات  �مل�ساكل،  م�ستويات  بني  و�لتمييز  �لنظرية، 

�ل�سوؤ�ل عن  �لعا�سر  �لف�سل  �ملوؤلف يف  يناق�س  �إلأخاقي. بعدها 

�لدور �ملحدد لاأخاق يف �ملجتمع �حلديث، و�أخرًي� يلقي �لكتاب 

مثل  �لتخ�س�سات؛  �أخ���اق  على  ن��ظ��رة  ع�سر  �حل���ادي  ف�سله  يف 

�أخاق �لطب و�أخ��اق �حليو�نات و�أخ��اق �لبيئة و�أخ��اق �لعلم 

و�لتقانة، و�إلقت�ساد، و�أخاق �لتو��سل وو�سائل �إلإعام.

م �لكتاب مدخا علمياً عاماً ومب�سطاً يف فل�سفة �إلأخاق..  ويقدِّ

�إنه ي�سرح تطور م�سطلح �إلأخاق �لتاريخي، و�مل�ساكل �إلأ�سا�سية 

�مل��رت��ب��ط��ة ب���ه، وي��ع��ر���س �مل���وؤل���ف ف��ي��ه �أه���م �خل��ط��وط �إلأ���س��ا���س��ي��ة 

�لتطبيقية.  �حل��ق��وق  خمتلف  يف  �ل��ر�ه��ن��ة  و�أهميتها  �لعري�سة 

وي�سهل �ملدخل �لتاريخي �لن�سقي فهم �سياق �لنظرية �إلأخاقية 

و�ملمار�سة �ملجتمعية. ويوؤدي هذ� �ملدخل �إىل �لتعرف على مفهوم 

�إلأخاق، وهو مفهوم يتمتع مبيزة �حرت�فية، رغم �أن �خلافات 

�إل���س��ط��اح��ي��ة يف �ل���و�ق���ع إل ت����ز�ل دون ح���ل. وي��ع��ك�����س �ل��ه��دف 

�إلأ�سا�سي و�لتاريخي لهذ� �لكتاب �لتعليمي فهَم �مل�ساكل و�حلجج 

وبالتايل  �لتعلمية؛  �ملناهج  وتبليغ  ن�سقي  نحو  على  �إلأخاقية 

ل��ل��ف��رد م��ن خ���ال �إلق��رت�ح��ات  �مل�ساهمة يف �حل��ك��م �إلأخ���اق���ي 

فقد  للجدل،  �ملثرية  و�مل��و�ق��ف  �حلجج  �ختيار  �أو  �إل�سطاحية 

جرت حماولة جلعل �ملو��سفات و�ل�سروحات يف �ملفاهيم �سريحة 

�لكتاب  �ملمكنة. كما يتيح هذ�  �لبد�ئل  �إلإمكان، مع مر�عاة  قدر 

�إمكانية �إلطاع على مقتطفات من �لن�سو�س �إلأ�سلية مو�سوع 

�لكتاب؛ وهي خمتار�ت من �لن�سو�س �لكا�سيكية عن �إلأخاق 

�لفل�سفية. كما يحتوي �لكتاب على لوحتني باإلألو�ن، وتعريفات 

�إىل  �إ�سافة  و�ملفاهيم،  �لت�سور�ت  عر�س  يف  ويتعمق  و�سروحات، 

�سرعة  على  �لقارئ  ي�ساعد  ومما  و�ملو��سيع؛  لاأ�سخا�س  م�سرد 

�لبحث يف �لكتاب و�سهولة �لقر�ءة فيه.

و�سمن �إلأ�سئلة �إلأخاقية �إلأ�سا�سية، يعترب �ملوؤلف �إلأخاق �أهمَّ 

�لعلوم، ذلك �أن �لعلماء مييلون د�ئًما �إىل �ل�سوؤ�ل �لذي يتحدث 

عن �إلأخاق: ما �لذي ميكن �أن يكون �أكر �أهمية من معرفة ما 

نقف بجانبه؟ كيف يتم توجيه �لعمل �إىل �جلانب �إلآخ��ر؟ كيف 

تتوفر �حلياة �جليدة و�لناجحة وكيف نعي�س مثل هذه �حلياة؟ 

�أك��ر من �إلع���رت�ف مبا يجب علينا  هل هناك ما هو ���س��روري 

�أن  �لقيام به، وهل م�سموح لنا  فعله ب�سكل مطلق و�إلمتناع عن 

يف  يجادلون  �سوف  قليلون  تنا�سبنا؟-  �لتي  بالطريقة  نت�سرف 

�إلأ�سئلة  �إنها  �إلأخ���اق،  يف  و�ملتخ�س�سة  �إلأ�سا�سية  �إلأ�سئلة  ه��ذه 

�إلأخ���اق  وع��ل��م  عنها،  م�سوؤوليتها  �إلأخ����اق  �دع���ت  لطاملا  �ل��ت��ي 

�لق�سايا  �أهمية  ت�سكك يف  إل  �لتي  �لعلوم  بني  �أهمية ق�سوى  له 

�إلأخاقية �إلأ�سا�سية.

�أن��ه منذ  �أم��ا ع��ن �حل���دود �إلأخ��اق��ي��ة للمعرفة، فيذكر �مل��وؤل��ف   

مكثف  نقا�س  هناك  كان  �لفل�سفية،  �إلأخاقية  �لنقا�سات  بد�ية 

حول ما ميكن �أن حتققه �إلأخاق وما إل ميكن �أن حتققه، فهي 

ميكنها �أن توفر معلومات حول كيفية ح�سولنا على حياة ناجحة 

و�سعيدة، �أو حول ما يجوز لنا �لقيام به من �أجل ذو�تنا، وما يجوز 

�إلأم���ر مبعرفة  م��ا تعلق  و�إذ�  �إلآخ��ري��ن.  �أج��ل  ب��ه م��ن  �لقيام  لنا 

�أخاقية؟ �أم يتعني علينا �إلعتماد على قوة �حلكم �لتي تاأتي من 

جتربة �حلياة �أكر مما تاأتي من �لعلم بالن�سبة جلميع �إلأ�سئلة 

�إلأخ��اق،  �ل�سلوكي؟ فرمبا كانت  �لتوجيه  �لتي تدخل يف نطاق 

�لتطبيقية،  �إلأخ���اق  �أو  معني  علمي  بحقل  خمت�سة  بو�سفها 

�ل�سلوك.  توجيه  �أكر حتديًد� حول  إلأ�سئلة  �إجابات  ا  �أي�سً تقدم 

فهل �ملعرفة �إلأخاقية وحدها كافية ل�سمان �ل�سلوك �ل�سحيح 

�لقناعات  ل�سمان  �آخ���ر  ���س��يء  �إ���س��اف��ة  ي��ج��ب  ه��ل  �أم  �جل��ي��د،  �أو 

�إلأخاقية و�كت�ساب �لقوة �لتحفيزية؟ 

ومع ذلك، يوؤكد �ملوؤلف على �أن طرح مثل هذه �إلأ�سئلة و�سرحها 

يريد  فمن  �أخاقية-فل�سفية،  مناق�سات  يف  �ل��دخ��ول  ي�ستدعي 

معرفة ما �إذ� كان هناك حل مل�سكلة يف �لريا�سيات �أو ما ميكن �أن 

�سعى  و�إذ�  �لريا�سيات.  مع  يتعامل  �أن  عليه  �لريا�سيات،  حتققه 

�ملرء �إىل معرفة �إمكانيات وحدود �ملعرفة �إلأخاقية، يجب على 

�ملرء �إلنخر�ط يف �ملناق�سة �إلأخاقية. 

�إعادة تاأهيل  �إىل  �أن ناحظ ت�سديد �لكتاب على �لدعوة  وميكن 

حيث  �ل��ع�����س��ري��ن،  �ل��ق��رن  منت�سف  م��ن��ذ  �لتطبيقية  �لفل�سفة 

�لعلم  يف  �إلأخ��اق��ي��ة  �إلأ�ساليب  تو�سيح  ���س��رورة  يف  �لثقة  ز�دت 

�لد�خلية  �لعلمية  �إلأ�سباب  �ملوؤلف  ذكر  وقد  عقانية.  بطريقة 

�سهدت  �ل�سبعينيات  ويف  و�ل��ث��ام��ن.  و�ل�سابع  �إلأول  �لف�سول  يف 

وت�سطدم  وت�سخي�س.  تاأهيل  �إع��ادة  عملية  �لتطبيقية  �لفل�سفة 

�لكتابات �لفل�سفية �لتي تتناول �سروط �حلياة �جليدة و�لناجحة 

بامل�سلحة �لعامة �لو��سعة، وكذلك بالتحديات �إلأخاقية �لناجتة 

يف  �لعميقة  و�ل�سيا�سية  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لتطور�ت  عن 

عن  �لتعبري  ميكن  وإل  و�لع�سرين.  و�حل��ادي  �لع�سرين  �لقرنني 

�لبيانات �إلأخاقية �ل�سمنية دون معرفة طرق ومو�قف �لتربير 

�إلأخاقي �نطاقاً من �لبحث يف �إلأ�سئلة �إلأخاقية �إلأ�سا�سية - 

�أ�سئلة حول توجيه �سلوكاتنا �أو عما ينبغي �أن نفعله �أو إل نفعله 

نتخذ  وب��ال��ت��ايل  �ل��ق��ر�ر،  �ت��خ��اذ  على  ق��ادري��ن  �أ�سخا�ساً  ب�سفتنا 

ما.  �إىل حد  �أ�س�س جيدة  قائمة على  نعتربها  ق��ر�ر�ت  با�ستمر�ر 

ونحن نت�سرف، نتخذ مر�ًر� وتكر�ًر� -بوعي، �أو بطريقة تاأويلية 

وعقانية- �ملو�قف وخيار�ت �ل�سلوك �لتي توؤثر يف �حلياة وكذلك 

يف حياة �إلآخرين. وعليه، فاإن �لر�أي �لقائل باأنه إل ميكن �إعطاء 

�أجوبة عقانية على �إلأ�سئلة �إلأخاقية، من �ساأنه �أن يرقى �إىل 

�لو�سول  وقر�ر�تنا إل ميكنها  �أفعالنا  �أن معايري  ذلك  �فرت��س، 

�لتطبيقي،  �لتاأويل  ففي  نقد.  �أو  تربير  �أو  عقاين  تقييم  إلأي 

نحاول �أن ن�سع �سلوكنا �ملا�سي يف مكان ذي مغزى ويف ق�سة حياة 

ذ�ت مغزى. ويف �إلعتبار�ت و�حل�سابات �لاحقة ن�سارك �أعمالنا 

و�إغفاإلتنا �ل�سابقة ونقّيمها فيما ح�سب �ملعايري �أو �لقيم �أو �ملثل 

خال  من  فن�سجل  معها،  نتعاطف  �لتي  �ملمكنة  �لبديلة  �لعليا 

�لنقد و�لتوبيخ جتاه ذو�تنا، ومننت  �أو  �ل�سكر و�لتقدير  �سلوكنا 

لاآخرين على �سلوكهم، �أو نطالبهم بامل�ساءلة �أو ن�سعى جاهدين 

�س،  �ملتخ�سّ �إلأخ��اق��ي  باخلطاب  يتعلق  م��ا  ويف  �لت�سامح.  �إىل 

يخل�س �لكتاب �إىل �أن يف بع�س ردود �لفعل، نتعامل مع �أنف�سنا �أو 

رضوان ضاوي * 

يقـدم هـذا الكتـاب »مدخـل إىل علـم األخـالق«، الذي أّلفه ميشـا هــ. فرنر -وهو أسـتاذ للفلسـفة ومتخصـص يف الفلسـفة التطبيقية يف 

جامعـة غرايفسـفالد- مدخـاًل تعليميـًا، بهـدف الفهـم األسـايس لألخـالق الفلسـفية وأسـئلتها؛ وبالتـايل املسـاهمة يف بلـورة األحـكام 

األخالقيـة وتطويـر النظريـة الفلسـفية األخالقيـة. وينصـب الركيـز هنـا عـىل مفهوم األخـالق املعياريـة، الذي يتم اسـتخدامه يف سـياق 

واسـع جـًدا يتضمـن مناهـج علـم األخـالق؛ فهـي تنطـوي عـىل إنشـاء أو تقييـم املعايـري األخالقيـة التـي نحـاول بها معرفـة مـا ينبغي أن 

يفعلـه النـاس أو مـا إذا كان سـلوكهم األخالقـي الحـايل مقبـواًل، يف ضـوء املعايـري األخالقيـة املسـتخدمة يف هذا السـياق.
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�أنهم �إلأ�سخا�س �مل�سوؤولون عن �سلوكهم ونتعامل  �إلآخرين على 

حمتمل  ب�سكل  مرتبط  ���س��يء  �أن���ه  على  �ملعني  �ل�سلوك  ذ�ت  م��ع 

باأ�سباب ومعايري عملية. �إن ردود �لفعل هذه مرتبطة بافرت��س 

�أن �ل�سخ�س �ملعني كان قادًر� على �سرح �سلوكه على �أ�س�س ومعايري 

عملية، وعلى مر�عاة تلك �إلعتبار�ت �لتي قد نو�جهها إلحًقا. 

ل��ذل��ك؛ ُي����درك م��وؤل��ف ه���ذ� �ل��ك��ت��اب �أنَّ ه���ذ� �ل��ن��م��ط م��ن �لب�سر 

فيها  ي�سري  �لتي  و�لبيانات  �لفعل  ل���ردود  منا�سبون  خماَطبون 

�لعملية  و�ملعايري  �إلأ�سباب  �إىل  باإلإ�سارة  �سلوكهم  �إىل  �لفا�سفة 

مثل �حلكمة، و�ل�سو�ب، و�ملاءمة �أو �لتاأكيد �أو �لنز�ع �أو �ل�سك 

فيما هو معقول. ففي هذ� �لكتاب يدر�س �ملوؤلف معايري �لتوجيه 

وي��رب��ط ه���ذه �مل��ع��اي��ري ب��ال�����س��ل��وك و�مل���و�ق���ف �ل��ع��م��ل��ي��ة و�مل��و�ق��ف 

�لتي  �ملوؤ�س�سات  وطبيعة  �مل�سوؤولة  بالكائنات  �خلا�سة  و�إلأح��ك��ام 

�جلهود  ه��ذه  ��ستمر�ر  ه��و  �إلأخ���اق  �أ�سا�س  �أن  ذل��ك  ين�سئونها، 

�ملنهجية و�لعلمية �لدوؤوبة، كما جاء يف �لف�سل �لتا�سع من هذ� 

�ملوؤلَّف. 

ونخُل�س بناًء على ما �سبق �إىل �أنَّ �خلطاب �إلأخاقي يختلف عن 

�ملناق�سات �ليومية �لعملية؛ نظر�ً للمطالب با�ستخد�م �مل�سطلح، 

و�ل��ف��ر���س��ي��ات �ل�����س��ري��ح��ة و�إلف���رت�����س���ات و�حل���ج���ج �إلأ���س��ا���س��ي��ة 

منا�سبة  مطالب  وهي  �إلأخاقية.  للمو�قف  �ملنهجي  و�لتف�سري 

ومعقولة من وجهة نظر �ملوؤلف، إلأنَّ �خلطاب �إلأخاقي يتعر�س 

�إلجتماعية،  و�لتوقعات  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  �أج��ل  من  �ل�سغط  �إىل 

ومن �أجل فر�س قيود بو�سفها نقا�سات يومية عملية.

ويعود م�سطلح »�إلأخ��اق« بو�سفها فل�سفة �أخاقية، �إىل �لفكر 

�ل��ع��ادة، و�لتقليد، و�ل��ع��رف، وك��ذل��ك ميكن  �ل��ق��دمي:  �ل��ي��ون��اين 

�أر�سطو عن �لنظرية  �أنها طابع و�سلوك. وخطاب  ترجمتها على 

للفل�سفة  �لاتيني  �سي�سرون  مفهوم  م��ع  يتطابق  �إلأخ��اق��ي��ة 

�أن��ه��ا فل�سفة  ف �إلأخ���اق حالًيا على  ُت��ع��َرّ �إلأخ��اق��ي��ة. وع���ادة م��ا 

�أخاقية �أو �نعكا�س علمي على �إلأخاق. على �سوء هذ� �لتعريف 

�إىل  باإلإ�سافة  �أوإًل:  �سرورية:  تف�سري�ت  ثاثة  هناك  �ملعياري، 

��ستخد�مات  على  �لعثور  ا  �أي�سً ميكن  �ملذكور،  �ملعياري  �لتعريف 

بديلة مل�سطلح �إلأخاق يف �مل�سادر و�ملر�جع �ملخت�سة، ففي بع�س 

منهجية  بطريقة  و�إلإي��ت��ي��ق��ا  �إلأخ����اق  علم  ب��ني  منيز  �إلأح��ي��ان 

فل�سفة  بو�سفه  �إلأخ����اق  علم  ع��ن  �حل��دي��ث  ث��ان��ي��اً:  وخمتلفة. 

�أخاق »�ل�سيء« إل يجب �أن ُيفهم على وجود فجوة بني �إلإيتيقا 

و�إلأخ��اق. ف��اإذ� كان علم �إلأخ��اق معنيا بدر��سة �ملبادئ �إلأوىل 

�ملعيارية  �ملرجعية  وه��و  �إلإن�����س��اين،  �ل�سلوك  عليها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 

لاأخاق؛ حيث تتمُّ �إلإحالة �إىل �لتنظري ل�سلوك �ملجتمع ككل، 

فاإن �إلإيتيقا ت�سري �إىل �ل�سلوك �إلإن�ساين �لذي يق�سد فعل �خلري 

�سلوك  تنظم  �أخاقية  مبادئ  عن  �حلديث  يتمُّ  وهنا،  وحتليله. 

�لفرد �لب�سري وعاقته باإلآخرين. على �أن �للفظني ي�ستعمان 

يف و�قع �إلأمر مبعنى و�حد: �لعاد�ت و�ل�سوك �إلأخاقي. ثالثاً: 

لقد تغري مفهوم �إلأخاق ب�سكل كبري منذ �سي�سرون وهو يتغري 

ا �ليوم بطرق خمتلفة. وحتماً يوجد قلق يف �لتعريف �ملعياري  �أي�سً

�إيتيقية. لذلك متت �إلإ�سارة �إىل  لعلم �إلأخاق بو�سفها فل�سفة 

بع�س �لتاأمات حول مفهوم �إلإيتيقا. ففي �خلطوة �إلأوىل، يتم 

تقدمي مفهوم و��سع لاإيتيقا، وهو ما يفي باإلأغر��س �ملنهجية 

لهذ� �لكتاب �لتعليمي. ثم يتم �لتمييز بني �لفهم �لو��سع �ملقابل 

لعلم �إلأخاق من خال �لتمييز �مل�سرتك بني ثاثة تخ�س�سات 

فرعية. ثم يتم تقدمي �قرت�حني لتعريف دقيق ملفهوم لاأخاق 

هذ�ن  ويهدف  �إلأخ��اق.  دور  على  نتائجهما  �سوء  على  نوق�ست 

�إلقرت�حان �إىل �إلإعان عن حماوإلت بارزة للتعريف باإلأخاق 

و�إلإ�سكاليات  باإلأهمية  �لتح�سي�س  �لوقت  نف�س  ويف  و�إلإيتيقا، 

و�ل�سعوبات و�لقلق �لذي يطرحها �لتعريف.

و�لتخ�س�سات  لاأخاق  �أو�سع  مفهوم  تقدمي  �إىل  �ملوؤلف  مييل 

جمموع  �أن��ه��ا  على  �إلإي��ت��ي��ق��ا  فهم  ومي��ك��ن  �إلأخ��اق��ي��ة.  �لفرعية 

�أمناط �ل�سلوك �لتي ميكن حتديدها و�ملعايري �ل�سلوكية و�ملو�قف 

�ملرتبطة بال�سلوك و�إلأحكام �لقيمية. و�إلأخاق بو�سفها فل�سفة 

�ل�سلوكية  �لعلوم  من  ون��وع��اً  و��سعا،  تخ�س�سا  �ستكون  �إلإيتيقا 

�ملاألوف  بالتمييز  عليه  نح�سل  حت��دي��ًد�  �أك��ر  فهما  �إن  �لعامة. 

�ليوم بني �لتخ�س�سات �لفرعية �لثاثة �لتالية لعلم �إلأخاق: 

�أوإًل. �إلأخ����اق �ل��و���س��ف��ي��ة: وت�����س��ف �أمن����اط �ل�����س��ل��وك �حل��ال��ي��ة، 

�لقيم. و�أح��ك��ام  بال�سلوك  �ملرتبطة  و�مل��و�ق��ف  �ل�سلوك  وق��و�ع��د 

�ل�سلوكيات  تربر  �أو  تنتقد  �أو  توؤ�س�س  �ملعيارية؛  �إلأخ��اق  ثانياً: 

�لقيمية.  و�إلأح���ك���ام  �ل�سلوكية،  و�مل���و�ق���ف  �ل�سلوكية  و�مل��ع��اي��ري 

ميكن �لتمييز بني جمالني فرعيني فها: �أ( �إلأخاقيات �لعامة 

للقو�عد �أو �ملو�قف �أو �إلأحكام �لعامة و�إلأ�سا�سية. وب( �إلأخاق 

�لتطبيقية �أو �خلا�سة مبجال معني؛ وتهتم مبجاإلت تطبيقية 

حمددة. ثالثاً: �إلأخاقية �لفوقية: تهدف �إىل تو�سيح �أ�سا�سيات 

�ل�سلوكية.  �لقيمة  و�أح��ك��ام  �ل�سلوكية  �ملعايري  وف��ه��م  �إلت�����س��ال 

�أ( م�ساهمات يف  �لفوقية على وجه �خل�سو�س:  �إلأخ��اق  ت�سمل 

�ل�سلوكية  �ملعايري  نقد  �أو  تربير  �أو  �للغوي  �لنطق  معنى  فهم 

�للغة  )دإلإلت  �لقيمية  و�إلأح��ك��ام  بال�سلوك  �ملتعلقة  �مل��و�ق��ف  �أو 

�ملعيارية  �إلأخ���اق  علم  فل�سفة  يف  م�ساهمات  ب(  ؛  �إلإيتيقية( 

ون��ظ��ري��ة م��ع��رف��ة �حل��ق��ائ��ق �إلأخ��اق��ي��ة و/ �أو ت��ربي��ر �إلأع����ر�ف 

�ل�سلوكية �أو �أحكام �لقيمة ذ�ت توجه �سلوكي )�لنظرية �لعلمية 

و�ملعرفية و�لنظرية �لتربيرية لعلم �إلأخاق( ؛ ت( م�ساهمات يف 

فهم طبيعة �لظو�هر �إلإيتيقية �أو �حلقائق �إلأخاقية )�لظو�هر 

و�ملختار�ت �إلإيتيقية(.

وحت�سب �إلأخاق �لفوقية على جماإلت علم �لنف�س �إلأخاقي. 

�إذ� ك��ان��ت �إلأخ����اق �ل��ف��وق��ي��ة مي��ك��ن لها  وم���ن �مل��ت��ن��ازع عليه م��ا 

تام  ب�سكل  و�إلأخاقية  �ملعيارية  �خللفية  بافرت��سات  �إلحتفاظ 

وجم���اين )�أط���روح���ة �حل��ي��اد(. وم��ع ذل���ك، ي��ح��دث �لتمييز بني 

�لتخ�س�سات �لفرعية �ملذكورة، على �إلأقل فيما يتعلق مبا يتبعها 

تهتم  وإل  �إ�سكايل.  وغ��ري  منطقي  ب�سكل  �ملعرفة  �هتمامات  من 

�أو  �ل�سلوكية  �ملعايري  بتربير  �إلأول  �ملقام  يف  �لفوقية  �إلأخ���اق 

�إلأحكام �لقيمية؛ ففي لغة �حلياة �ليومية غالًبا ما يتم �لتحدث 

عن »�إلأخاق« مبعنى �إلأخاق �ملعيارية. و�سمل مفهوم �إلإيتيقا 

ويف  و�إلآد�ب.  �إلجتماعي  �ل�سلوك  �أمن��اط  من  كاملة  جمموعة 

بدون  �إلإيتيقا،  مفهوم  ت�سييق  مت  �إلأخ��اق��ي��ة،  �لفل�سفة  تاريخ 

�قرت�ح تعريف مقبول لدى �ملتخ�س�سني. وما ميكن �لتحقق منه 

�إلإيتيقا  ملفهوم  �أ�سيق  تعريفات  تو�فق �إلجتاه نحو  تاريخيا هو 

مع متايز جماإلت �ملمار�سة �إلجتماعية �أو �ملوؤ�س�سات �أو �إلأنظمة 

تنظمها  و�إلق��ت�����س��اد(،  و�ل�سيا�سة  �ل��ق��ان��ون  )خ��ا���س��ة  �لوظيفية 

تطورت  تدريجًيا  حم��ددة،  طبيعة  ذ�ت  و�أه���د�ف  د�خلية  قو�عد 

�إىل تخ�س�سات علمية �سلوكية. هذه هي �لطريقة �لتي تطور بها 

و�لفل�سفة  �لعامة  �إلأخاقية  �لفل�سفة  �إلقت�ساد ومتيز عن  علم 

�ل�سيا�سية يف �لقرن �لثامن ع�سر، ومل يعد يَعرف نف�سه بو�سفه 

تخ�س�ساً فرعيا لعلم �إلأخاق. فاإذ� نظرنا �إىل تعريف �إلأخاق 

بو�سفها فل�سفة �إيتيقية، ومع حماوإلت حتديد مفهوم �إلأخاق، 

ي��ت��م حت��دي��د ك���ف���اء�ت �إلأخ������اق و�حل������دود ب��ي��ن��ه��ا وب����ني �ل��ع��ل��وم 

�ل�سلوكية �إلأخرى يف نف�س �لوقت. لكن هذه �حلدود تتنازع د�ئما 

ب�سكل متكرر د�خل هذه �لتخ�س�سات، وبينها. 

�لكتاب، ميكننا  ه��ذ�  �ل���و�ردة يف  �إلأف��ك��ار  إلأه��م  نهاية عر�سنا  يف 

�خل����روج ب��خ��ا���س��ة م��ف��اده��ا �أن ه��ن��اك جم��م��وع��ة م��ن �ل�����س��روط 

لها  �لتي  �لتقنية  ل�لم�سطلحات  �ملّت�سق  �إل�ستخد�م  حتقق  �لتي 

عاقة مبا�سرة بفل�سفة �إلأخاق؛ وهي �سمة م�سرتكة للفل�سفة، 

ونتيجة للتاريخ �لطويل لاأفكار وللمناق�سات �لفل�سفية يف لغات 

و�سياقات ثقافية خمتلفة. بالتايل تعترب �إلأ�سئلة �إل�سطاحية 

�أكر ت�سابكاً مع �إلأ�سئلة �لو�قعية. وتو�سح �إلعتبار�ت �ل�سابقة �أن 

�لتي تتعامل  �مل�سائل  �لفل�سفة �إلأخاقية تبد�أ من  �خلافات يف 

مما  �إلأخاقية  �مل�سطلحات  �أحد  ب�ساأن  و�لقر�ر  �لفل�سفة،  معها 

يتيح فهماً �أو�سع لاأخاق بو�سفها جمموع �أمناط �ل�سلوك �لتي 

�لقيمية  و�إلأحكام  �ل�سلوكية  و�ملو�قف  و�ملعايري  حتديدها  ميكن 

�ملتعلقة بال�سلوك، إلأن �عتماد ت�سييق مفهوم �إلأخاق لن يوؤ�س�س 

للنظريات �إلأخاقية �لتي يناق�سها هذ� �لكتاب، ولن يتيح متييز�ً 

و�ملعيارية  �لو�سفية  لاأخاق  �لفرعية  �لتخ�س�سات  بني  دقيقاً 

و�لفوقية، ورفعاً للقلق �لذي يحوم حول مفهوم »�إلأخاق«.
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إن األهميـة املتزايـدة للتقنيـات الرقميـة يف حياتنـا أمـر مثـر للقلـق؛ بحيـث 

صـارت اآلالت قـادرة عـى إجـراء محـاورة البـر يف عـوامل افرتاضيـة غامـرة 

وتفاعليـة )تسـمى أحياًنـا ميتافـرس ( مـا يبـث مخـاوف مـن نسـيان أهميـة 

الجسـد واملـوت اللذيـن يشـكالن أسـاس إنسـانيتنا.

ومـع ذلـك، مـن املمكـن بنـاء مجتمـع متصـل ومسـؤول وخـالق. هـذه هـي الرسـالة التـي يقدمهـا لنا سـرج 

تيـرون يف هـذه املختـارات مـن مقاالتـه التـي كان يكتبهـا ملدونتـه عـى مـدار العريـن عاًمـا املاضيـة؛ 

بحيـث أخـذ عـى عاتقـه تنوير الرأي العـام بتحليالتـه الراهنة وعى ضوء أحـدث األبحاث يف العـامل الرقمي، 

كـا يدلنـا عـى طريق ال يسـتبعد الرقمي والعرفـان واملعاملة باملثـل التي تعترب جوهر الحيـاة االجتاعية.

قلـا يتـم االنتبـاه إىل أن كتـاب “املباحثـات” الـذي ألفـه ابـن سـينا 
مبشـاركة مع تالمذته تضمن أسـس النظر يف املعرفة املتشاطرة 
املشـرتكة؛ بحيـث أن الشـيخ الرئيـس كان يجيـب عـن أسـئلة طلبتـه 
املشـغبة مبـا معنـاه: “فلننظـر يف هـذا جميعنـا “ أو “فلنشـارك 
يف الجـواب عـن هـذا”. كـا أن الصـويف أبـا العباس السـبتي جعل 
الـذي  الكتـاب  أن  مـن “املشـاطرة” مبـدأ فكـره وسـلوكه. والحـال 
بـن أيدينـا يعيدنـا إىل هـذا األصـل، حيث يطـرح مسـألة تأكيداتنـا وإثباتاتنـا وطريقة مشـاطرتها مع 
الغـر؛ ذلـك أننـا ما نفتـأ نؤكد ونثبـت، والتأكيـد واإلثبات هـو حامل املعرفة املشـرتكة املتشـاطرة. 
ولذلـك؛ ينبغـي أن يحظـى بعنايـة خاصـة: إذ مـن شـأن اإلثباتـات الجيـدة أن تقـود إىل املشـاركة 
الناجحـة يف تشـاطر املعرفـة. لكـن مـا التأكيـد الجيـد؟ والجـواب أنـه التأكيـد الـذي قصـده أن تكون 
وظيفتـه مشـاطرة املعرفـة مـع الغـر، وليـس االسـتعراض أو التباهـي أو حـب الغلبـة. ويسـمي 
املؤلفـان هـذه املقاربـة باسـم املقاربـة الوظيفيـة، وهـي أسـاس وضـع معايـر إضافيـة تخـص 

املتكلـم والسـامع يف عمليـة بنـاء املعرفـة املتشـاطرة.

هـل هنـاك صلـة حقيقيـة بـن صدمـات الطفولـة واألمـراض التـي تصيـب أجسـامنا؟ بـدون شـك. اآلالم املزمنـة، الصـداع النصفـي، تقلصـات املعـدة، آالم الظهـر، 
اضطرابـات القلـب واألوعيـة الدمويـة، الرطانـات ... هـذه األمراض ليسـت فقط عالمات جسـدية عى وجـود اضطرابات يف أجسـامنا، بل هي أيًضا إشـارة قوية عى 

وجـود يشء ليـس عـى ما يـرام يف نفسـيتنا.
بفضـل علـم النفـس أو الطـب أو علـم األعصـاب، يدعونـا املؤلف سـريل تاركينو  إىل تسـليط الضـوء عى حياتنا مـن منظور صحيح عـى تكويننا )وما يهـدم تكويننا(، 

وكذلـك عى عـوامل طفولتنا.
يجـدر بهـذا الكتـاب اإلنسـاين واالسـتبطاين واملمتـع أن يسـمح لـكل واحـد منـا بالتسـاؤل عـن رحلتنـا الشـخصية وإرثنـا التعليمـي، لفهم سـبب مـا آل إليـه الفرد يف 

الحايل. عرصنـا 

اعتقـد لعقـود مديـدة يف القـرن العريـن أن النقـاش حـول “دور املثقفـن”ـ  بـل وحتـى حـول مفهـوم “املثقف” نفسـهـ  إمنا هـو موضة 
فرنسـية محضـة مببعـد عـن األنجلوسكسـون املنشـغلن باألمـور األكادمييـة الرصفـة، لكـن منـذ نهايـة الثانينات مـن القرن املايض أشـعل 
كتـاب راسـل جاكـويب املسـتفز: “آخـر املثقفن: الثقافـة األمريكية يف العـرص األكادميـي )2000-1987(”ـ  وقد أدخل فيـه مصطلح “املثقف 
العمومـي”ـ  رشارة الجـدل يف هـذا الشـأن. وهـا هو يف هذا الكتـاب يعيد الكرة مرة أخـرى بتخصيصه فصول كتابه لتناول مسـألة املثقفن 
العموميـن وحـدود إسـهاماتهم وجوانـب إخفاقاتهـم، مركزا عى وجـه الخصوص عى نعام تشومسـي وحنة أرندت وبرنـار هرني ليفي، 

ومناقشـا أمـورا شـأن مجادالتهم يف العنـف واليوطوبيا والتعدديـة الثقافية. 

علـم  ملاهيـة  تفصيليـة  مقدمـة  عـن  عبـارة  الكتـاب  هـذا 
الفكـر  أنتجـه  كعلـم  املعرفيـة  ومكانتـه  العلمـي  النفـس 
علـم  تأسـس  وكيـف  ملـاذا  ويـرح  أواًل  يحـدد  البـري. 
النفـس كتخصـص علمـي يف حـد ذاتـه، ثـم يعـرض بطريقة 
للظواهـر  العلمـي  باملنهـج  الخاصـة  األسـاليب  تعليميـة 

وتطبيقاتهـا. النفسـية 
باإلضافـة إىل ذلـك، تشـكل الروابـط الرقميـة  املبارشة عـرب اإلنرتنت، املخصصـة للمعلمن 
ُعـّدة بيداغوجيـة يف منتهـى األهميـة، مـا يـري الكتـاب ويغنيـه معرفيـا. وهـي تتكون 
مـن دليـل السـتخدام الكتـاب يف الفصـل، لكـن ببداغوجيـة الفصـل املقلـوب أو املعكـوس 
مـع مقرتحـات ألنشـطة تطبيقيـة مدمجـة لتعزيـز التعلـم؛ بحيـث يقـوم الطـالب النشـطون 
األسـئلة  مراجعـة  عـى  املسـاعدة  اإلجابـات  جميـع  وتقديـم  املالحظـات  دفـرت  بتحديـث 

املقرتحـة يف النـص.

يـأيت هـذا الكتـاب ليسـاهم يف رفـع اللبـس الـذي أثـاره الفالسـفة 
فردانيـة  فلسـفة  بتبنـي  راولـز  باتهـام  ـ  القومانيـون  ـ  الجاعيـون 
ليرباليـة تقـدس الفرد وتهمل الجاعة. وتسـعى مختلـف فصول هذا 
الكتـاب إىل بيـان الصلـة بن أهـم مفاهيم املصلحة العامـةـ  أو الخر 
املشـرتك ـ وأعـال جـون راولـز. ولذلـك تراهـا تركـز عى حضـور مفاهيـم الجاعـة واإلميـان واألخوة 
واالحـرتام  الجاعيـة  السياسـية  والحريـة  واملحبـة  الجنسـن  بـن  واملسـاواة  املدنيـة  والصداقـة 
املشـرتك.  الخـر  مبسـألة  راولـز  بانهـام  تـي  مفاهيـم  وكلهـا   ... والفضيلـة  بالعدالـة  والحـس 
واملبغـى مـن الكتـاب عـى وجـه الجملـة إثبـات أن مسـعى راولـز كان هـو إيجـاد تـوازن بـن بعـض 

الجوانـب الفردانيـة مـن نظريتـه يف العدالـة وقيمـة الجاعـة ومـا تشـرتك فيـه.
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